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STVARNO KAZALO 
k iteviikam 1. (8. L 1949) do 89. (27. ••. 1949) 

(Prve številke za Jbeeodlom oavajajo Številko liste, drage pa »poredno Številko predpisov)" 

Administrativna stroka, glej: Stroka! 
Administrativna lola: 

v Ljubljani in Mariboru, odločba, 29— 
186 

Administrator: 
zač. prebrani strokovnega izpita, odloč- 

ba, 20-123    : , 
Agrame skupnosti: 

bivše, organi za preiekanje prilaačenlh 
zemljišč, uredba, 12—68 

Agronomska fakulteta: 
v  Ljubljani,   razäiritev,   uredba,   25— 

158;  samostojna,   ustanovitev,  ured- 
ba, 39-247 

Ajda: 
odkup v 1. 1949/50, tiredtja,, 31—194 

Akademija: 
za   glasbo 'v   Ljubljani,   razveljavitev 

začasne uredbe NVS, 22—140, 
znanosbi in umetnosti, slovenska, v Lj., 

epr. in dop. zakona, 16—92, popr. v 
§t 17 

Alkoholne pija6e: 
organizacija  odkupa,   ukinitev   glavne 

direkcije, uredba, 39—262 » * 
Amortizacija: 

razdelitev  med sklade lokalnih   Indu- 
strijskih podjetij odločba, 19-116 

Amortizacijski sklad, gjej: Sklad! 
Arbitri: 

državni, pri rep. arbitraži, imenovanje, 
odločba,  5—21,  raereiitev,  odločba, 
10-58 

Asistenti: 
v prosvetno-znanstvenJ. stroki, razvrsti- 

tev, odredba, 8—41 
Avtobu«: * 

prevažanje oseb, odredba,  15—88 
Avtomobili: 
• tovorni, prevažanje oseb, odredba, 15— 

83 
zasebni, tovorni, mobilizacij«, uredba, 

17-98 
v cestnem prometu, uredba, 6—22 

Avtopromet: 
glavna direkcija, odprava, uredba, 17— 

101 

B 
Babice: 

odmera dohodnine, odWba,  19—113, 
BCG imätituti:   J 

in zavodi, delovni čas ,oeebJa, odprava 
uredbe, 35—222 

Bilanca: 
drž.   gospodarskih   podjetij   lokalnega 

pomena,   navodilo   «a   sestavljanje, 
19-115 

Bivam je: 
obvezna prijava spremembe, odredba, 

24-153 -    ' 
•1•• otok: 

zavarovanje, odločba, 29—182 
Bolezni: 

na gozdnem drevju, zatiranje, odredba, 
12—70 

Bolniki: 
brucelozo!, obvezno zdravljenje v bol- 

nicah, odredba, 1—7, epr. odredbe, 
18-108 

glivično oboiieli na koži, laseh in noh- 
tih,   obvezno  zdravljenje,  odredba, 
13—78 

Bonboni: 
industrija, amortizacijski zneski, razde: 

liitev na sklade, odločbe, 19—116 
Bruceloza: 

malteška, pri ovcah in kozah, izvajanje 
pravilnika, 8*18, popr. v It. 9 

Bruceloznii bolniki: 
obvezno  zdravljenje   v   bolnicah,  epr. 

odredbe, 18—106-: 

Carine: 
neporavuaiie, odpis, uredba, 39—249 

Cene: 
prodajne, na drobno, za proizvode drl 

ipd. podjetij lokalnega pomena v pro- 
i\[ prodaji, odr. 28—146 

prodajne, prehrambenih proizvodov, 
zaračunavanje tržnega dobička, od- 
redba, 26-163 

prodajne, za kmetijske pridelke, nakup, 
ljene po vezanih in prostih cenah, 
odločba, 37—235 

vezane, kmetijskih pridelkov .v nakupu, 
odredbe, 30—188 

vezane, za sadje in grozdne sadele, od' 
ločba, 30—189; za vino, vinski moSt 
in grozdje za predelavo, odločba, 
30—190, popr. v St. 82 

za material drž. ind. proizvajalnih pod- 
jetij lok. pomena, specifikacija In do. 
kumentacija razlike, navodilo 21—128 

Centralni laboratorij: 
za živila, prenehanje, odločba, 11—65 

Cepljenje: 
kokoäj   proti  kugi,   obvezno,   uredba, 
24—151; proti tifusu, odredba, v okra- 

ju Dravograd, obvezno, odredba, 
18-105 

Cestni promet: 
uredba, 6—22 

delovni, osebja zdravstvene stroke, od- 
prava odredbe, 35—222 

4elovni uslužbencev LRS, zakon,. 1—2 
.obratovalni, obrtnih' poslovalnic, razve, 

ljavitev odredbe/ 35—223 
striženja ovac, veljavnost odredbe po- 

daljšana, 27—167 
Caei: 

v ribolovu, prepovedani, epr. odredbe, 
18-107 

CeSplje: ' 
vezane «ene,  odločba, SO"—189 

čevljarska šola: 
Industrijska, v 2treh, ustanovitev, od- 

ločba, 24-1W - * 

izpitne komisije v adoi. stroki, dodatki, 
zač. pravilnik, 23—144 

komisije za zakonodajo in organizacijo 
drž. uprave, imenovanje, odločba, 
1-4 

oblastnih vtìlìvfldh komisij, imenovanje, 
odločbe: t» Goriiko oblast, 81—198, za 
Ljubljansko oblast, 31—195, za Ma. 
rlborako oblast, 31—197, za gl. me- 
sto Ljubljana 81-198 

okrajne voMvne komisije Črnomelj, raz- 
rešitev in postavitev, odločba, 31— 
199 

Slovenske akademije znanosti In umet. 
noeti, epr. in dop. zakona, 16—92 

'   voUvne   komisije   Mariborske   oblasta, 
raarelttev, Odločba,   83**212,   posta- 
vitev, 88-218 

Orapiûje: 
steklene, zbiranje, oddaja, odredba, 

10-55 

D 
volitev ljudskih odbornikov v. krajevne 

io mestne ljudske odbore, odločbe* v 
Goriški oblasti, 84-217, v Ljubljan- 
ski Oblasti, 84—218, v Mariborski 
oblasti, 34-219, epr. odločbe, 87-237 

Danila: 
neporavnani   davek,   odpis,    uredba, 

89-24» 
Davek': 

od dedllčin In daril, neporavnani, od* 
pie, uredba, 39—249 

od dohodkov zadrug, obrtnih gospodar- 
stev in drugih, davčne stopnje, od. 
WH», 19-118 

odtnera, pobi run je, zastaranje, uredba, 
7—28 

Davčne stopnje: 
za odmero davka od dohodkov zadrug, 

obrtnih gospodarstev ter drugih* po- 
klicev, odločba, 19—113 

Davifine: 
javne,   neporavnane,   uredba,   odpis, 

89-249 
Dediščine : 

neporavnani davek, odpis, uredba, 89— 
249. 

Dekan: 
In   prodekan   fakultete,   uredba,  39— 

244 
Delavci: 

drž. kmetijskih posestev, dodatek v na. 
kupu, odločba, 11—64 

Industrijski, pro&vetni  in drugi, pode- 
ljevanje prehodnih zastav, navodilo, 
8-44 

Delo: 
odvetnikov, nagrade, epr. pravilnika, 

7-81 r. 
rep. komisije •• revizijo davnih pro- 

jektov, pravilnik, *"i—159 
samostojne agrommiekp in: «uzdarake 

fakultete v Lj., uredba, o>-«247 
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Delo: 
is rt; daj e  upravne   iole   v   L].,  odloJba, 

• strojno,' kméti'jwkih strojinih postaj, nor- 
melivi, stroškov, odločba, 29—188 

terensko,' geodetskih  uslužbencev,  do- 
' ,datkd, odločba, 23—145,-r\,    V -,«t 
umethlSkegà sveta v Lj.,&r$lba,'"39<!4 

248 •   • " -*'  •'-*  '"' '• 
viaokololskega   «sveta   v   •.,   uredba, 

-  "-39~<246;   ' ÎJJ-.-^l     •  i 
začasnih oblastnih ljud. odborov, zakon, 

• ^•-8? ,    '; .;   . 
Detóvai Čas: i      •- """ 

osebja zdravstvene stroke v bakteriolo- 
ških'itd. laboratorijih in BCGt insti, 
tutih, 12—68, odprava odredbe, 85— 
222 

Derraatomikoze: ...  -,: 
obolenje kaže, 'las in.nohtov, obvezno 

zdravljenje v bolnicah* odredbam 13— 
73 '•  .   .i",:-.'V 

Dežnikarne: :< -,    ...    -;..>,•.-•        :c 
'.amort^cijaie   stopnje,   razdelitev  na 

sklade, odločba, 19—116 
Direkcija: .:<• 

glavna,, dri. goap. podjetij-'za oskrbo 
lók. mdusmie in obrti, prenehanje, 
uredba, 85—221 ••>• 

e^vna, leene industrije, odprava/ured- f 
ba.6-28 • .   v     • - . ' VA       ' 

., glavna, za'odkup in promet z mlekom'. 
itd., ukfa&ev, «(uredba,. 89r-251; za : 

-, odkup in promet z alkoholnimi pij«..' 
Jami itd., uredba, 89—252 - ;. ;    ; 1  Drevje; 

Uodatlu: 
za terensko deta geodetskih uslužben- 

cev, odločba, 23—• 
Dohodnina,: . ,, 

kmetijskih igotàpodaiwtev,  odločba, 9— 
47„ 9-48, popr. V ât.  10, 10-56    • 

•v:'ttdmera davfca, uredba,-* 7,-28 \ . •.. 
''zadrug,  obrtnih gospodarstev;; in dru- 

LV* g», poklicev, odfežba,: 19—ilâ   A 
Dohodki: 

s ljudem'" odborov,' "éakon,  ö—32 i   ,,   . 
zadružnikov,   obrtnih  gospodarstev  in 

drugih poklicev, odmera davka, od- 
ločba, 19-118     ' :    •• 

Dokumentacija: 
razlike  v ceni za material, navodilo, 

.•   .21-m    .-.,.:••;       -   •'     . 
Do•tev: . •   , .-•:... ',•:.'. .. 

dneva volitev Ij. odbornikov1, odločbe,. 
34-217,. 34—218, 34—219 

„ ctei..,podjet*j oblastnega ucuieua, .ukaz, 
26-161,  39-242 v. ,   " . 

drž.    podjetij    republiškega    pomena, 
ukazi, »-36, ,17—97, 21-•, ,22- 
136, 26-160, 37-232, 89-240, .89- 
241 

industinjtìke^.t'iopuje. • predvidenega ,do- 
..bička gradbenih, podjetij rep. pome. 
na,  odločba,   27—169    . 

Dolžnosti: ., , 
.uslužbencev, zakon,. 1—2 

Dom; 
mladinski, prehodni, v Medvodah, usta- 

novitev, odločba; 1—5, popr. v'8t. 4 

kmetijske   «trojne.- službe,    ukinitevv 
•  uredba, 2—8    . . ;..•".; ,_• -<• 
kmetijeklh' .posestev-. Ljubljanske obla- 

sti, ustanovitev,,; odločba, 27,—1.72- . 
.odkupnih podjetij Mariborske òbjastl, 

ustanovite^. odločba, 89—258..'..,,', 
sta promet .Ljubljanske oblasti, wtano-, 

..yitew <KJloSSba»..23-148   : ,", Î 
za rejo pfàSicev;' ustaiiòvitèv;' uredba, 

,2ofiié ,;;'•:-/v.'". • .;-*;•:   ' 
Direkcije:   '    'V "     ' ''' '.   :? 

glavne, pri min.'ta gozdarstvo Jn" lesno 
"'•" inotùemjoï uetànoVitev; uredba, •-^•• 

Disciplinska odgovornost:   •      . *•"   , 
uiWïbénceV LBS,.zakon, 1—2-  (    ', 

Divjačina:   '    •'',"- '-',.•'':-V...'''' •" 
marie, formiranje prodajnih ceo, od- 

orgMifeaoija odkupa,.. ukinitev gl. di. 
rekcije, uredba, ,89r-251   "*,/>,  > 

Ddvjad: ' •,-..."'    " 
lov, zakojvie^Sl;vodlkodalaa za Ško- 

do, odtoebe, 26W166..'; '.;..' ,•_'.'., 
DoW«ek: ,    :L... ..>• 

drž.''Ind. prolzvajätalh' poSijetij lok. po- 
mena,  razdelitev, uredba,  21—126; 

» , odlòooa, 21—130      v -V' 
bmeHjekih'etrojraih-postaj,  povprečna 

etopû^, odló5ba, 29—183   : ^ ' " . t 
planski, « 1949, v drž. ind., proizvajal, 

âih podjetjih •.••••••, dolòWtey . 
stopnje, odlo5ba, 16—82     *;;      •'» 

"pređveđeaii, sradbenih podjetij •••.••>- 
mena,   odloSifev   etopnje,   odìocoà, ; 
.27-169       . ' .-,      ,.    ' -:,.   .!-'-vi 

trïnl, "zaéà&inàvânjB v prodajno : ceno ; 
prehrambenih proizvodov, odredba, ; 

...   26-4•8• .    ......       •, ., v ;•"">•' 
''••••»'4•, e ifeaterim limet, "etrojne i 

po?tajé proio^TaapoiageSo,' odtoooa, ; 
•15-8*       '""''"' "••- 

delavcem, odlocVai; 11— ï 
Dodatki: 

arï. 
•4 . t ... ., 

premijski, 'za elane izpitne komieile tv 
• adotoet•#«ï eïroia, za?;   --•*—• 

,.• v 2S-14Ï,, ::•••'• .U> V.',''V 

gozdno, ukrepi proti- boleznim -'tn mr- 
česu, odredba, 12—70 ; 

Drevesnice': '    '•                            • • > v: 
sadne, uted^a,-2.^-9.-. .-'v, 

Drobflnice:   4 !-     ••-.'..• 
ötaa merica; navodilo, 2H  .i).-:, dopol- 
•   reitev, 80-191 

Drultva: : '.      . 
nabiranj* prjépevkov,. uredba, 7—29 

Družbe:   ' '•'  '  " '',' 
z omejeno zavezo, komauditne ih ,tàj. 

"né trgovske! likvidaoija, üTedba, 8— 
•   8% " 

Družine:   '•":'-• 
tovBke,  zakon,; ,16—91 :^' 

Državna podjetja,.glej:. Poâ'jétjà!   " 

;-" '     '"" "' ''"l V     •'••"' •'   ""';'••'- 
'-• : '•"   '" '    ' ** '•'•   •'.•.•''.,' 

Ekohoo»li],tehàikum:,^ _ 'v*4', •-'^'^"''' 
,' •••&•• pristojnosti, "odìocoa," 83—2Ì1 
Ekonomsko-komerciaka stroka:    . .. ., 

prevedba, prlçrayBiikov,lnayodiM,* 2—10 
Elektroindu6itirija:   •-.. 

amortizacijske etopnje,  razdelitev na 
sklade, odlöoba,. 19—116.  ". 

Enote: v -v ' .,   -,   „'.-. i •.   .  „-..,.,. . 
ribarske, odprtih voda, spr. "odločbe, 

.   i •• \-'^' •• .   r    •-. • -• j 

FeJcuMeta:' ' •, ,".      , ,:.'.;,    '"• '.    ;',     » 
••••••••••,',• Lj., razai,ritèv,.\ûçe<iba, ' 

,25-158,, agwpomskà .J» .gòzdairslta, 
earnoetojaa,,ue^anavi!ilev» uredba, 89- 
247        .' . ;  *  ./_'    -, 

Fakultete: , v..\ ; 
, imiverze in visokih Sol, uredba,. 89— 

243, samostojne, organi in .ueBOoeeb. 
je, uredba, 39—244; sodelovanje,. re- ' 
eondht minterreter, nre.dba, t89r-245 

Finanïni plani, gloj: Planit 
FdsaniSaf •••••: "   -:   \   ' 

I       za dri ••••••••• UBS, 8—32. 

Fižol: 
dodatni nakup drž. kmetijskim delav- 

cem, odlocoa,  11—64; v L 1949/50, 
odkup, uredba, 31—198 

Floria; .   , 
redka, varovanje, dop. odredbe, 20— 

•   .121- 
Formiranje:. 

'• prodajne cene na drobno.za proizvo- 
de  drž.  iprodfzviajalnih  podjetiij  lok. 

• .   pomena, odredba, 23—146 ' 
. prodajne.cene za kmet. pridelke, ki ni- 

so kupljeni po določenih vezanih in 
: prostih cenah, odlocoa, 87-r235 

G 
Gašenje: 

gozdov ;po:požarih   v   suai,   navodilo, 
21-129 '•';-• 

Gêodétôki iisUtïbenci: 
terenski dodatek, odloSba, 28—145 

Glavna direkcija:    ' "        . •' 
drž. gosp. podjetij 'za oskrbo industri- 

jam in  obrti,  prenehanje, uredba, 
" 35-221 
drž.   trgovskih   podjetij,   ustanovitev, 

uredba, 9—46      ,-'.'.'- '- ' 
leßne industrije, odpt^vâ, uredba, 6— 

,v23   ' " .••••••• 
rüdaretva, 'prenehanje, uredba', 10—52 
trg.  gospodarskih  podjetij >Preekrba 

Minot«, ustanovitev, uredba, 29—180 
za avtopromet, odprava, uredba, 17— 

101 
za gêstinstvo LRS, ustanovitev, uredba, 

•'   17-99  •••••• 
sa'odkup in promet z mlekom itd;, ••. 

nitev uredbe, 39—251 
za' oäkup-in promet z alkoholnim^ pi- 

jačami itd., ukinit&v uredbo, 89—252 
za., oskrbo z avtomobilskim in pogon- 
> skdm 4naterialom, .odprava,' uredba, 
'   17-100 -, .- 
za avtopromet, odprava, uredba, 17— 

Glavna uprava:*       '.:*'-' 
za ceste, ukinitev, uredba, 14—77 

Glavitè dìifekcijei ' •;'' 
•••. za gozdarstvo jn lesno industrijo, 

...ustanovitev, uredba, 6—23 •  , 
Glivično obolenje: ' v   ' •".' 

kože, Is» in nohtov,,obvezno zdravlje- 
nje vïoMci, odredba," 18-r?*'-"" 

GoriSkaoMoet: , \ u; . 
ustanovitev, zakon,  16—86," «land 'yö. 
~'-W» komisije, ••••••, 81—196; dah 

volitev, odlocoa, 94—217   . 
Gospodarstva: 

go?dne, epr. odločbe o novi ureditvi, 
4-16 

kmetijska, davek od dohodkov, uredba, 
7—28;- ' obrjtìiSKa,-,; davfae. etopnje, 
9-47, odtooDa, 19-118 

kmetijska, norme za oddajo živine, od- 
locoa, 6—26, dopolnitev, 12—71; ob- 
vezna oddaja mleka, 14—:76; lesa, 
12—66: odmera davka, dav8ne stóp- 

.   0.^9-•47•9-48, 10-56-;        ' 
Gospodarstvo: 

narodno, potrditev uredb, ki jih Je:iz-' 
dala vlada LBS na podlagi ••••- 

.etila, odloka,16-85 , 
voiïno- uprava pri VLRS, ustanovitev, 
-..uredba, 22-138. ..   ' . < 

Góspodfejsk'e, pomobnice : 
pfece, epr. uredbe, 89—257 

Gofttiinetvo:"'. 4 •" ',•"','> 
glavna' direkcija, ustanovitev, uredba, 
-, 17-99 . i 
in turizem, ustanovitev komiteja, epr. 

uredb*e, 21-127. . ; 

lüti.'itiMk-A'i £'•' ^tìkt'te'r M' iv *j Vy-'A 
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• ••••••••••. .'•••, ustanovitev, uredba, 

Gozdarstvo: 
ìSliaie   storitve,   obvozne» • 

iî~57, ear. .••&•&•, ÎÇ-Î&I,, : 
dlla, 16—96, spjç. navodil, lS-rlOS 

ustanovitev, ministrstva, ukaz, 28—174 
Gozdni sedeži: 

vezane cene, odjioeba, 80—169 
Gozdovi: . ..  . 

uprava za njih povzdlgo, ukinitev, ured- 
,   ba, 89-^253 > 
sečnja, obvezna oddaja leea, odredba, 

12-67, pppr. v St. 88 
varstvo in nadzorstvo ob suši, navodi- 

la, 21-129 .    , 
Gradbena podile,tja, gle]:- Podjetja! - , 
Gradbene Inšpekcij©: 

pri ljudskih odboru, ustanovitev, od- 
ločba, 6—25                , 

Gradbeni institut: 
ustanovitev, uredba, 22—137 ,,. 

Graljcna Sola: '   .        - -, 
in'duètrijeka, v •., prenehanje,, odloč- 

ba, 8-11 /     . , 
Grafiki tehnikunij          ..'.    . 

. v •, ustanovitev, odloffiar 8—11 
Grozdje: 

za predelavo,, vezane,.cene,  odlocoa, 
80--190, popr. v St, 32 

-.'•      ; -H. ' '"' 

ffidrometeoroloSka služba: 
uprava pri VLRS, preosnovanje* y in- 

štitut, uredba, 22—18$ 

••••••••, œtanovitev. zavoda, odločba, 
;. u—65.,-   • .'•:,-• 'j 

Hiša: 
. na. Bledu,  prenos .• upjavljanja, ukaz, 

21—£26, v fflS, epr. •••• O. njih 
oznacof,- 8—85   ... 

HiSndki: *        .>: 
pl&Se, epr. odredbe*, 89—256 

Honorarìh 

Hotel:  ••••••      /•'•'- 
Vitranc, rep. pomena, ukaz, 87—232 

Hoteli: •:'•', - 
nâ Bledu, prenos upravljanja, ufe, 

21-Ì25 
Hranilno (Wöge: 

, -«araf iMfy «a,drag v Sjpv; *PÏ 
prenos na tónet zaânïgé, ut 
15-80        - 

HroSC: 
koloradski, izkop krompirja, odredbi, 

Hrulke: 
vezane cene, odloSba/80-^180,   - 

Igrače: • :•'... 
ocenjevanje in nadzorstvo,  pravilnik, 

37—283 
Imena: ' •  :. ,•*'" 

naselij v LRS, epr. zakona, 8—85 .- 
Imenovanje:    " t     .-..'•'",   -, -> 

članov komisije za zakonodajo in orga- 
nizacijo d«, uprave, odločba, ,1-4 

Slanov oblastnih voUvnih ••••••, od- 
ločbe, za GoriSko oblast, 3iyi96, za 
Ljubljansko oblast; Si—195, zâ Ma- 
riborsko oblaei, Sì—197, za eti metfó 

; ••••••, 81-198    •-••;•   -,.   '. '• 
ob?asnih arWtrOv rep. arbitrale, ipdloS. 

- ba, 6-~21 '    *' 
Glej tudi:-Foataviitevt  " 'v:- 

Induetrija: 
lesna, obvezne prevozne storitve, ured- 

uje; 

' IS^ffiSP^ prehodnih zastav, 

ifekà. lola: glej: šolal 

leena, 
6-23 

leena, ustanovitev mdntetretva, ukaz, 
28-174       ," 

lesno predelovalna, glavna direkcija, 
ustanovitev, .ureapa, 6—23 

lokalna, gl. direkcija za oskrbo e po- 
gonskim- materialom, prenehanje, 
uredba, 85—221 

razna, amormacdjeke ftopnje, razdeli- 
tev na sklade, o'dïôcoà, 19—116 

Industrije: 
v EBS, 

aa\ 
Industrijska Sóla: glej: 
In'Spekcije: '. 

gratdbene, pri ljudskih odborih, ustano. 
vttev, odloči», &~2• • 

pfosvMnä, odprava, odr. 8—40 
Institut: ,      , 

gradbeni, uetanovitev, uredba, 22—137 
za hidromet^ol^^jBhwM pri ujnra- 

:   vi za vodno .gospodarstvo,  ùrèwa, 
22-138 t      ',   ., 

InSMtuti: ,,\i , ,       ;... . . 
BCG, odprava odredbe o delovnem oaeu 
,  osebja, 85—2• , 
na, univerzi in fakultetah,   asistenti, 

,       razvrstitev, odredba, 8-r41 
Inštruktor:' ,   •,.» 

prosvetni, .odprava  naziva,   odredba, 
.8-^40 •   ..    >..:; ... • ,• 

Izbris: • ,   - 
zastavne pravice drž. terjatev, va\ 

39—249;   sastavne   pravic/ 
.-.,kred. zadrug, uredba, 39—250 ;• 

Izdajanje: '-"-.• 
mladinske In otroške književnosti ter 

•>tieka, pravtaSik, 88—239  =•- 
zdravniških eprïïeval, odredba, 19~?•4 

Izdelki: .•   , •.    :
i-   ;,,,      •»••..'? 

mlečni, 14—76, d. direkcija za 
ukinitev, uredba, 89—251; suhomt 
natii prodajne cene, odloeba1,37- 
obrtnih strok, izdelani bwiaeposr6d- 
nega narofil*, ••••••••: pwroêàikbm, 
odredba* 87—284 

Izdelovanje: 
igraS, pravilnik, 37"—288 

Izgradnja: 
ljudsko oblasti, io zakonodaja, komite 

pri VLRS, ustanovitev, uredba, 8— 
-87   - • •       : . ' •• 

Iaskaznice:   "; :        •• v. . 
oeebhe.odredba, 11—68 

Izpiti: .   •..  •       . 
• strokovni, ^nižjega -pravnega referenta, 

program, odloaSa, 20-422; pripTav- 
ndkov v administrativni stroki, epr. 

.. pcavfljinffia, 17—iö4;. pripravnikov in 
uslužbencev v admin.   stroki,  ibrez 

«      pripravniške službe,   odlocoa,  20— 
123: pripravnikov v planerski stro- 
ki, pravilmitë, 17—103; pripravnikov 
v pravni stroki, ođredPa, 14—78; v 

' statieticni stroki, l«-8  ; ; 
M kinooperaterjfr, pravilnik, 89—254' • 
za kurjaïe, odločba, 9—50 "        •:;' 

IzpitnB v komisije,   «lej:   Komisijet 
Izpostava: 

za.kontrolo sodov v. Kozjem, ukinitev, 
. odloooa.fl—12" *,'.•-. 

Izvedenci:   - • ,   • 
•:*•• kazenskem" »oetopku, povraHlo stro- 

škov, uredh». ??,—••9 ^ 
irvr^veTtip- , 

trffpvinske^a  obrta. ..dovoUšnje, ;, razve- 
ljavite^ odredbe, 35—224 *. 

J 

Jab 
J 

drï. dódafci nakup drž. kmeüjelkim delav- 
cem, •••••, H-*-e4 

vezane cene, odločba, 30—189 
Jagnjeta: 

oddaja  volne,  •••^••••• odredbe o 
določitvi «asa, 27-T^ 

Jajca: 
marže, formiranje prodajnih cen, ' od- 

loSba, 37—235: or 
ukinitev gl; dure 
251 

Javni red: 
in mdr,-prekrSki, zakon, 16—88 

postaj, priepevüi, 

K 
Kadri: 

kmetijskih 
odločba, 

Kalkulacija: 
planska, indjydduajna, epeoi%aci|ja; In 

dokuimeniuffîa ••••• v ceni, navo- 
dno, 21-1®   '   

Katedre: '"•> 
na univerzi in visokih. Šolah, uredba, 

89-249 . • 
Rami:-      . ;. 

denarne, neporavnane, odpis, .uredba, 
S9-&9 

upravne, pristojnost l^dekjh odborov 
za njih predpiSpftàmfe, zak%, 1—8 

za disoipllneke prestbpKe uHùio'eiicev, 
zakon, 1~2 

Kazenski postafiek:      -•   -        ' •    .'' 
povratio stroškov priÄam, izvedencem^ 

tolma«Än, nwdbai 22—189- > •' ' •' 
KKemâcna industrija: 

amortizacijeke  stopnje,  razdeëtev na 
;      eSlàde,- odlioeba,'19—118 '   ^' 
Kdnooperaterji: *•.„':'. 

opravljanj« izpdta,'pravilnik; 89^-264 
Kmetij'eka stnjjnalehiläba:    '       ' ' . ••" 

ukinitev direkcije, uredba, '2^-8 
Kmetijske strojne posMe: • 

etfolki za, deb, režijo, 
bieek", odločba",' 29—18 

;   vifiina.dela dobïafc, • kaieitai. •••••- 
lagajio, odlolba, ' 15—84 '      y -;,  . 

"'Kajiga: 
zemljiška, izbris zastav 

poravnanih' ter^ja»V»-uredi 
39-250       - "; • .^ ••.•'• 

Književnost: " ,    *. ;-• \.-. 
•mlfldinslffl, otroto^izdatenj«,; razHr- 

KokoSi: ' ' 
<   obvezno cepljenje proti kugi, ùr^dbà> 

24-151 '   •••      - '•"    "" • 
'Kolektivi: „'-': ;;," 

delovni, podeljevanje zastav, navodilo, 
8-44 •    ' ;.'. ' . /.""'      .' 

Kolesarji': • ' „, y . „. 
cestni promet, uredba, 6^-22, 

Kolporterii:    ;    . ' ' ,. • •'• 
časopisni, obdavHtev, "••1•••••,;1•--118 

;Komahdittne druïbe, gtej; Bj*u2bcl.:s    v 

Komercialist: •.-.",'.• 
višji, naknadna prevedba, navodilo, 2— 

10 '   ' . -,  '•   :        .'-: ••   '.  .;'.'.   ' 
Komisija: ,. .,,   ., 

'   drï. kontrole pri PVLBS, razrešitev in 
postavitev predeednwa,. ukaï,-14-^-75 

i   izpitna, v adm. etrofc','oremiJeW do- 
datk% zaS. pravilnik, 23—144 . :', ,   , 

1••11•8. r.a Wnemato^aWo,  Piravilööt, 
••     .39-254      "'• ;    '-. > •"•« "'',.•',..-• 

rp"i,hii.ïi;a.  vplivna, ;«4)ròwpiTib».,',-.?',,«s- 
. ^•-•. ukaz. 29—179..,'   ,,   :;.,•/• > ." 

,   rep-, ,'xà-^revteijo ,iïUvTilb':projek*tov, 
pravilnik o delu, 25—159 ••^",!^ 



'"ÌSTi'N 
-e- ... 

Kouiieija: 
repuDiiaka,   za   vprušauja   lazlaetitve, 
,^tftoćha#.3ti—#»u 

vólivaa",' Mttriljwi« ypjaei,, ' razreàltev 
>u pcwtavJIev "ciana", ócjlocba, 33—212, 
postavitev narneatnika ciana, 33—213 

za Qcijnjevauje ;ta nadzorstva nad izde- 
lovanjem igri*,*, pravilnih, 87—235) 

za organiziranj« oblastnih ljudskih od- 
. „borov, ustanovitev, odjočba, •—60 
ìà zakonodajo in, organizacijo dri upra- 
" ve LRS, imenovanje Stanov, odločba, 

1—4, ukinitev, uredba, S—37 
Komisije: 

oblastne, volivne, imenovanje članov, 
odiloSbe, 31-195, 81-196, 31-197, 
81—198; eeplava m naloge, navodilo, 
29-181 

za pregled zaključnih računov, prt drž. 
• gosp. podjetjih lok; poinepa, odredba, 
19-112, navodilo, "19-••-" " 

za prilastitve, poslovanje, uredna, 12— 
'..00     .  . ..     ....    . v-- 

Kanite: 
za turizem in gostinstvo prj VLRS, usta* 

novcev glavne  direkcije za  gostin- 
stvo, uredba, 17—99; epr. uredbe o 
ustanovitvi, 21—127 

ca   zadružništvo  pri   VLRS,   odprava, 
..^uredba,18—38   -       """ 
za zakonodajo in izgradnjo ljudske ob- 
•f lasti pri VLRS, ustanovitev, uređM, 

8—87'-    '" , .".'. 'H-   • .   . 
Konfekcija:'1      '" -*-       -    » 

amortizacijske stopnje,   razdelitev  na 
«klade, odločba, 19—116 

Konji:'   ••• • t   •   ,.     'i 
vpreïni, odkup, uredba, 81—192 

Kontni razpored: . .? »> -. 
^kontni • plan), dri. tod. 'in etoritveoi! 

proizvialanlh ' podjetij; odločba, 8-»" 
Kontrola: -   -, 

eadov, ufcioitev izpostave v Kozjem» od* 
locba, 8—12        -.,•-•• * 

Kostanj:,,...: 
vezane oene, odločba, 30—189 

Kosti:       .,   , 
zbiranje, oddaja, odredba, 10—65 

Krpe: ,   ., . 
zbiranje, oddaj«*, odredba, JO—85 

Kovinarska lola, dej: ftoja! 
Koré» , , ,,  

lipxemmt) i4tlranj«, pravilnik, 8—48, 
popr. V 8t. 9 

Koža:    • 
glivično obolela, zdravljenje v bolnici, 

odredba," t8—73; 
Kraji: 

v 1RS, upravna razdelitev, epr. in dop- 
. zakona, 8-34, 33-206, 86-220 

zajeti e popisom zeradb, odredba, 82— 
.205 .,        ...    . • •• i •••• 

Krajevni   ljudski   odbori,   •U  tjudelti 
odbori I 

Kreditne zadruge:      r 

etare, v SI, Primorju, pfenoe hranilnih 
•"'vlojr in-p^eojrl na krrrettJ«ke.»druRe, 

uredba, 15—80 
Krompir:        . ' 

dodatni nakup M. kmeti jefclni delav- 
nem, odločba, 11—1f?4 

letine 1949/50, odkup, uredba, 25—157 
ompftev-pTometa na okuženih podreS- 
"'Jih,' odredba; '27—168 
ukinitev'"odredhe "o omejitvi promet« v 

odkupu,' 4—15 
Kuga:"     i i 

kokoSja,   obvezno   »•*no   cepjiepie, 
uredba, 24—151 

Kultura: , 
*n-znanost v LRS ustanovitev miniatr- 

etva, uikà*» 28—178 

Kurivo: 
brezplačno,  učiteljem osnovnih ksoi In 

•eedemlttk n« vasi, uredba, 34—215 

Laboratorij: 
centralni, za Živila, prenehanje,'odloč- 

ba, il-65 
Laboratoriji:1 

bakteriološki  itd.,   odprava odredbe o 
delovnem času osebja, 85—222 

Lasje: 
glivično obolenje, obrežno zdravljenje, 

odredba, 13—78   
Ledine: 

bivših agrarnih   skupnosti,   organi za 
prelekanje prilartiteV; uredba, 12—66 

Lektor: •  - 
razvrstitev v prosvetacwEnanstveni otro- 

ki, odredba, 8—41 
Lepenka: 

zbiranje, oddaja, odredba, lO-i-55 
Leena industri ja: 

v LRS, ustanovitev ministrstva, ukaz, 
28-174 •*• 

emortizacijeke   stopnje,   razdelitev   na 
«klade, odloÇba, 1Ö-H6   " 

obvezne prevozne storitve, 11—67, epr. 
uredbe,    15—81,   navodila,   16—96, 
èpr. navodil, 18—108 

Leena proizvodnja; • 
nedržavna,  ustanovitev uprave,  ured- 

ba, 6—24, obvezna oddaja, odločba, 
12-87, popr. v ». 83 

L«stvioa: ' 
davčna, z« 4. io 0. oblato dohodnine, 

odločba, 14—118; viSja in nižja, od- 
I08ba, 9—47,  navodilo 9—48, ptfpr. 

-v W. 10,*'dapotaitèv, 10—56 
Likvidacija;    " 

druib % omejeno zavezo, komàndiinib 
družb * tajnih trg   družb; uredba, 

'   8-39 
glavne direkcije za odkup-in  promet 

z mlekom Itd., uredba, 89—251;  z 
atkobolmimi pijačami itd., a!)--252 

Livarne; 
^niortìzaeljeke etapo}«,   razdelitev   na 

J eMàde, odločba; 19—116 
LJnoljaneka obïaett"  '-" 

«•tanövitev, zakon,   16—86-.: «kreta- 
, ria* z« organWrahJe, odločba', 11—6Î 

direkcija  za   promet,  ustanovitev, od- 
I05ba, 28-ll6  -"       '- 

direkcija kmetijekih posestev, uetanovl- 
tev, odlocT», 27—172 *' 

dodatn« volitve odbornikov^ za«, obla- 
stne ljudske odbore, ukaz, 82—202; 
Števil»   odbornikov,   ukaz,  82—201; • 
dan voPev, od1oc%a, 34—218 

raz-réSitev   in   postavitev   predsednika 
voTivne teomteije, odlooba 35—226 ^ 

LJudeka repubHika Slovenija: 
prevzem «pravManJa eploSneea ljudeke- 

"   ea ptamoïwf« ođ MtO Bled, ukaz, 
21-12« 

proračun, glej: ProraCunt- 
upravna razdelitev, ew. in dop. zakona, 

8-84,  83-206, 85-220 ' 
uetanovltev oblaeii, zakon, 18—86 

Ljudska skupSJIna LRS: 
ti.  izredno   zaeedanje.   ukaz,   5—19, 

popr. v St. 6 '     ' 
V. redno zaeerTan fe, ulkaz, 15—79 
»klicanje   k   VT.   rednemu   msedanju, 

,     "ukaz, 82—200 
Zàpteniìiki o eejab v M. 7, 17, 84. 

Lfudeki odbor: 
krajrtvnii Brezi«, raemwt, uka«. 23—177 
oMaetoi, zacaenl, za Ljubljansko oblast. 

Število   odbornikov,   ufca*.   82—201, 
dodatne   volitve  odbornikov,   ukaz, 
32—202 ' 

Ljudski odbor: 
oblastni,'Ljubljane, in mestni, sodniki 

in sodniki porotniki okrožnega sodi- 
šča v Lj., ki jih volita in razrešujeta, 

• ddrédba,-88—'210 
Ljudski Odbori:      - 

krajevni, zakon, 33-^-204 
krajev in mest, k£ ••• izvzeta iz okrn- 

jev, volitve odbornikov, -razpis, ukaz, 
33—209; ki apravljajo overitev pod. 
pisov, pisave in prepisov, odredba, 

•20—119, dop. odredbe, 86—229; no- 
voizvoljeni, ekiicanje k prvemu zase- 
danju, ukaz, 38-Ì-238 

gradbene inšpekcije; ustanovitev, odloč- 
ba, 6—25 "  ^ 

pecati, štampiljke, oblike, velikost, 
uporaba, spr. pravilnika, 22—141   ' 

oblaetm, komieija za organizacijo t eh, 
ustanovitev, odločba, 11—60 

oblastni, prenos pristojnosti, ukaz, 19— 
109, uredba, 19—110; prenos zadev 
od rep. in lokalnih drf. organov, od- 
ločba, finančne, 21—131,' gozdaieke, 
21—182;' kmetijske, 21—133, komu- 
nalne, 21—134, prosvetne, 22—143, 
zdravejvene, 21—185 - 

oblastni, zadaenf; Število odbornikov, 
prva zasedanja, ukaz, 16—98, voli. 
lev, zakon, 16—87, popr. y St. 17 

oblastni, sekretariata za' organiziranije, 
ustanovitev, odločba, 11—61, 16—62 

okrajni, dnevi zasedanj za volitve od- 
bornikov, ukaz, 16—93 

okrajni, komisije za pregled zaključ- 
nih računov, poslovanje, odredba, 
19-112, navodilo, 19—115 

okrajni  (mestni), komisije za prilastit. 
,•   ve, poslovanje, uredba, 12*-66   - 
okrajni, proračuni, izdatki, > dohodki, 

zakon, 8—32 
okrajni,.v Dravogradu.tn Mozirju, pre- 

>i   meetkev sïdeïa, ukaz, 28^178 
Lov:   , ...      - 

zakon,  18—91, lovopust, epr. odločbe; 
27—170   •'  •'-.   ,*' 

LoVopust: . 
v ribarstvu,'ža?. ureditev, epr. odred- 

be, îa-tor   - -'   *••- 

' ' m  
Malteika   bruceloza,  glej:   MeliWkokozat 

* Manipulant: ...""'" 
, '' admin^tratiivnj, pomožni, strokovni iz- 

piVepr. pravilnika,. 17—104, odločba, ••••••. 
20-123 

i Mariborska oblast: 
ustanovitev, zakon, 16—86; sekretariat 

«a organiziranje, odločba, 11—62, Sa- 
ni volivnih komisij, odločba, 31—197,. 
83-212; 33-218; dan volitev, 34- 

;       219, 37-237 
;    direkcija odkupnih  podjetij,  ustanovi- 

tev,  odločba.  89—258 
j Marže: 

trffoveke, za kmetijske pridelke v od- 
kopu  po vezanih" ta ' prostih ' cenah, 
formiranje   prodajnih   cen,   odloSba. 
37-235 

;MaKobe: •'> •    ' 
.   dodatni nakup za drž. kmet. delavce, 
1      odločba, 11-64   - 
* Material: 

avtomobilski! m pogonsld, odprava gl. 
direkcije, uredba, 17—100 

Med: 
marže, formiwnfe prodajnih cen, od- 

looTja. 87-535 
Mehanika: 

pr^-^na,   amortizacijske  etopnje,   raz- 
delitev na sklade, odločba, 19—116 

:;!kAb..^LiJ)]„;'d* 'MieuÄiei^^SiSkäÄteBÄiituI: '&. 
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Ustanovitelj podjetja:  OLO PolJtaiMi 
Operativni upreviai.',voditèiJs , lîrtnrtuai 

odb•r OLO fjwfitlOß^.!    .t-,.'ì 
Podjetja «•••; ta ••••-podpisuj»; 
alamberg« Joiei,upravnik, .v vseh za. 

devaili podjetja. 
Okrajni LO> ••••&••, 

poverjenditvo xa Hnance,- 
dne 2. januarja 1860^  ' ''• 

ftt. Ô840/XVÏI-40 68 

87. 
Sedež: POlJïâne.' 
Pan vpisa: 27. decembra 10*9. » 
Besedilo:   Okrajno   JdBopodJetJe  OU» 

Poljane. 
Pwlovni predmeti predvajanje kultur- 

•• in mnetveoth. filtow. 
Ustanovitelj podje%i QL0 Ptolj&ne.    ' 
Operativni upravni  voditelj: levrtUnl 

odbor OLO  Pofjcane. -, 
Podjetje zastopata/lri zanj podplati jeta: 
Bock Ignac; uprmlk, do 10.000 din, 
Fijavž Lojje,' tajnik OLO PòlJBàne,   za 

zneske nad 10.000 •.   ''  "       v 

Okrajni tO Poljeane, 
,/overjeništvo za finance« 
dne 27. decembra ,1949, 

.   .vS«.«4V*4-3JV.n."     13.013 
• 

S8. 
Sedež: Slov. Bistrica, 
Dan vplea: 8. decembra 1049. 
Beeedilo: Okrajna ekonomija OLO Polj- 

ane, sedež Slov. Hlstrica. 
POelov»t predmeti Proizvodnja to pro. 

daja kmetijskih pridelkov t Živinoreja In 
prašičereja, sadjarelvo ta vrtnarstvo, pe. 
nitnlnaretvo. *: 

Ustanovitelj podjetja; OLO PoljSane. 
Operativni upravni voditelj! Izvršilni 

odbor OLO Poljudne. ' 
Podjetje «etapa In tanj podpieuje: 
Qornjak 'Vinko," upravnik. 

Okrajni tO Pftljeane, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 23. decembra 1949.. 

61. 644Ô/XVII-*40       .12.921 

Spremembe 
89. 

Sedet: LJubljana. 
Dan vpisa: 27. decembra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetja Rotel Slon. 

Ljubljana« 1      "   > 
VpiSe ee BodtovSTDarnjatf, knjigovodja, 

ki eopodpieuje v odeotnceH glavnega ra- 
čunovodje, v istem obeegu kot oni.'"' ' 

40. 

due 37."d••e•)toJri:.•i,;• 

10 

Sedeï: Ljubljana. -^••»-'-'   • *< 
Dan vpieat 27*d««/9imb>aciB49. -, f,.,,, 
Beeedltô;,,»Q,djta«ifcp wAwtä•••••* 
*', Ljubljana. ' ,•., ,,j   - 
IzÇrjïe • en dr., Belcher ,Sä{a', đlfektór fri 

vpil«     *••'•»,'   '."" ',-' "\• ' "~   „   „t... -     r... 
IvaülS Leon, direktor, kl podpi«i]a„*a. 

mojtojno,.v obeegu zak, pooblastili in pra- 
vil podjetja.   ...'..irV   .,", „'•",:',, . ,,.. , . 

'Ministrstvo 'ta linatìee "LES, 
"•-,"> •' ' LJubljana»'<•••>  ' • '; • • * • .-v» "-: 

dne 27. decembra 1949."" 'V'i- 
St ••/1-1049 1« 

M 

41• '- .    .'-v. .   .: :   .      i:. 
'   Sedež: LJubljani 

Dan ypieaj .10. decembra 10*•. 
»   Betìedflo: »Slovenija — lès«, podjotJo 
za izvoz lesa in lesnih produktov, Ljub- 
ljana. '. -      ,   , 
••••••• •• Pipan Danilo, glavni dl. 

rektoï In dr. Novak Jože, direktor za 
; komercialne poeto ter .vpišeta: 
: Peönik Ffanò, glavni, direktor, ki pod- 
'pisuje eiamoetojno, .v obeegu rak. poobla- 
stil in pravil podjetja ter 

i Brajer Ciril, eekretar, ki podpisuje v 
«odsotnosti glavnega direktorja in njego- 
vega namestnika, v istem obsegu kot glav. 
ni direktor. .   ' "' '      * 

Ministrstvo za finance LRS, 
, -' •'•""    * Ljubljana, 

dne 16. decembra 1949. ' 
St. 248106/8-1940 9 

......     .   ^ 
;42. . •••••" ..•  '•     •• 
•   Sedež: Maribor; 

'Dan vplaai B7rdecembra' 1949. 
Besedilo:  Letno (ndutfrijsko  podjetje, 

Maribor. 
Izbriše se Jurak Stefan, direktor in 

vpišeta: ,„,,     4 
OodnHS Lojze, ,v. d. direktorja, ki pod- 

pieuje eamöctojnp, v .obeegu zak. poobla- 
'etil, in pravil podjetja ter 

Cerpes Rihard, računovodja, ki eapod- 
Jpiéùje Hetine po 47. olenti, epi. zakona o 
drž, gospoda rekih podjetjih'. 

Ministrstvo «a finance LBS, 
LJubljana 

dne 27. decembra 1949. 
ftt. 248170/2-1949 11 

* 
43. 

Sodež: Medvode. 
Dan vpisa; 22. decembra 1949. 
Besedilo:   »Tovarna barv   in   lakov<, 

Medvode. 
rzbriîe. •• ••••• Ludvik, direktor in 

vpiîé " ! 

Klanjîek Jože, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak.. pooblastil ia 
nravil podietja. ..   * 

Ninintritvo za finance LRS. 
LJubljana,   "' 

dne 22. decembra 1949. 
St. 243l9ft/8-1949 8 

• v   ...    ^ 

44.    t , 
Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu» 

:   Dan vpisa: 22. decembra 1949.      ( 
Beeedita». Tekutitna tovarn», Sv. Pavel 

fr( Preboldu. ";>;"•   - , 
! tzbrjie ee oužek Rozallja, glavni ra- 
«SiinoYodja I" vplïe 
] Peüovnik Ivan. v. d. slavnega ••••••- 
ivodje, k' sorr-lrfieuje-lietme no 47. ïlemi 
«pi. 7.••••• p.^rž.»vffoepođare.kihvpcdjetjiih. 
; MiniitrÄo i» ,finance LRS. 
' ^^ttiubnan'af,  •       « 
\ i-i c   K SS, decembra 1Ô49. i       •#"4      • *.*  ""*» •hA #-A    "    JAJA 

••. 

St. 248fl/10^1949 
ir* 

Sedež: Ruïe. ' *>• :•>•>' 
»   Dan v,pi(iiif22*ilécembra' 1949. "•• • 

ReewWWf' Leiht»" Indurtrljtko   podjetje 
ïPflHofje,-.'.     ' ~r   ••••      -i "> • • 
t  Sedež odslej: «MaïJbnr:    , ;    
;  VpiSeJo teff   ,v .-" •     .    • ' ;     •"* ' 

Dom Zlnka, v^d.' računovodje, W *o. 
podpltajeHatlnepo 47. Metni ml. •••••• 
p'drS, -ffcwnodawlrih ••podietrih : 
' 1•••»> tóduetrijekj -obrat Sv.  OŽbolt 

Lesno   industrijski   obrat   Janžev   vrh 
(Soànerjeva žaga), 

.iiim.-lriho tu finance LItS, 
Ljubljanu, 

dne 22, decembra 1949. 
• flt.  248170/1—1040 • 

46. 
Sedež: Ljubljana, Alcševčeva nI. 14. 
Dan vpisa: 30. decembra 1040. 
Besedilo:   Meitno   podjetje   »Delolkc 

Ljubljana. • 
Izbriše se knjigovodja Melihar Zdenka 

in vplSo 
Škof Silva, knjigovodja. 
Mestni LO za glavno meito Ljubljana» 

povorjeniütvo za finance, 
dne 80. decembra 1949. 

Fin. St. 5489/1949 13.093 
• 

47. 
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva. 4 
Dan vpka: 26, decembra 1940. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Daj-dam« 

Ljubljano. 
Izbrišeta se Kralj Silvo, upr*vnlki la 

LevlSnlk Dana, MagajndSarka ter vpleta 
2abkar Stefa, upravnica. In 
Geršak Angelca, namestnik upravnika» 

Mestni LO za glavno metto Ljubljana, 
poverieništvo za finance, 
dne 26. decembra 1949. 

Fin. ìt, S407/1Đ49 18.004 

48. 
Sedež: Ljubljana, Karlovika 4. 
Dan vpiea: 26. decembra 1949. 
Besedilo: Podjetje »Tribuna« LJubljane. 
IzbrUe ee računovodja Podboj Meirltfa 

in vpiše ' ., 
Omerssa Miha, računovodja. 

Mestni LO za glavno metto LJubljana, 
poverjenlltvo za finance, 
dne 26. decembra 1949. 

Fin. M. 5371/1949 18.06S 

49. 
Sedež: Ljubljana, TyrSeva 14. 
Dan vpisa: 22. decembra 1949. 
Besedilo:  Mestne opekarne, Ljubljano, 
Vpiše ee' • 
Makovec Vladimir, pooblaSSeaeo *a 

•podpisovanje kot nameetnik radunovodj* 
ali upravnika. 
Mestni LO zu glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1949. 

Fin. Št. 5809/1949 12.923 

50. 
Sedež: Verd št. 28 pri VrhnikL 
Dan vpisa: 29. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo »Cankar- 

jevo« Verd. 
Izbrišeta ee FlorjanSni Vladimir, .uprav- 

nik in Tome Jože, knjigovodja, vplwjo pa 
,   Koman Janez, upravnik, 

Oklepen Amalija,  knjigovodja In 
:   Suhad'0'lnl.k   Valontlna,   namestnik   za 
,'r>nd.nieovanie 
!   Mestni LO in (flivno mr«to Ljubljana, 
' poverjeništvo za finance, 

<1np 29. dwemhrä 1949. 
; Fin. št. 54R6/1949 18.094 

51. 
• 4edeJi: Celje. 

Dan vr/fa«: 2•. decembra 1949. 
• Besedilo: Elektrolnštalacijjko podjetje« 
MLO Celje. 



:•**:• 

Straa • •*••*•, „,  fr«.h i niwMmi •••$'••& fflfl 

Vpiše se uvedbe postopanja likvidacije 
podjetja. 

Likvidator:   Kune j   Franjo j   ravnatelj 
Tekstilne tovarne, MLO Gelje. 

1      , Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. decembra 1949. 

St. IX-2537-1949 13.011 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 26. decembra 1949. 
Besedilo: Gostinstvo, MLO Celje» 
Vpišeta ee novi poslovalnici: 
Gostilna na gričku, Lisce št. 8 in 
Grajska restayraoija, Zagrad St. 54. 

Mestni LO Celje, 
poverjcništvo za finance, 
dne 26. decembra. 1949. 

St. IX-2359-1949        18.007 

53. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 26. decembra 1949. 
Defedilo: Inštalacije, MLO Celje. 
Izbriše ee ravnatelj Ota  Stanislav in 

vpiSe ravnatelj , 
Leskošek. Ludvik, ki zastopa podjetje 

samostojno, y obsegu zakonskih poobla. 
•• in pravil podjetja,- 

- Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26., decembra 1949. 

St. IX-2681-1949 13.004 
•, • 

64. 
Sedež: Celje.    \ 
Dan-vpisa: 26. decembra 1949. 
Besedilo : Instalacije, MLO Celje. 
Izbrise ee računovodja Mimik Marica 

in vpiše 
Sadar AdoHj ra&movodja, ki sopodpi- 

suje veo lietine po 47. Členu epi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih.        /• 

'    Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. .decembra 1949. 

, St. lX-2396-1949 13.008 

65. 
- Sedež: Celje.    'V ,  ',V '•; ,'' .'„," ,' ;' 

Dan. vpisa: 26, decembra 1949. J  . ' 
Besedilo: ' Preskrbovalnica delavcev  in 

uslužbencev   proizvodnih   podjetij,   MLO 
Celje. 

Vpiše ee"" ••,,,,." ".•'','' 
Jenko Slava, računovodja, ki podpisuje 

vee listine po 47. Senu epi, zafcona.o drž. 
gospbdarekdh. poüfevtjilf. 

' Mèstni LO Celje, 
(l- '    poverjeništvo za finance, 

dne 26. decembra 1949. 
'-v ' '•     St;: IX—2584-1949 . 13.012 

'66.   T:";,' ."/'•'   '   * 
' Sedei;;Celje.   ',,'". V '•' 

Dan vptea: 22. decembra 1949.   . 
Besedilo: ; Sadiò, MLO Celje/ 
Besedilo „'odslej: Povrtnlna» MLO. Celje. 

"''•• ";   Mestni LO Celjv       '.;-,_, •' 
.,  poverjcništvo za finance,,     / 

''..,:, dne 26. decembra 1949. , 
1     Ôt.IX-2563/•—1949      13•19 

-   V.';'.''     M';^:,;,-^:-,'.;": •',/ •      <       •.. 

57.   .«'•,'   ••       \-   ';'••••""••'  , '     '    w 

Sedei: Radovljica..)] ,:      «J 
Dan vpisa: 21,. novembra 1949.    ' 

; Besedilo: Okrajne podjetje Avto-servis 
delavnica, Radovljica. • 

/ 

4 
Operativno upravno v»detvo 

Uprava okrajnih proiarajaffiifn 
OLO Jesenice v RadovJJtöi. 

Izbrišeta ee nova pooblaščenca za pod. 
pisovanje: 

Sedej Ludvik, poslovodja in 
Pangero Ana, raSunovodja. 
Vpiše se nova ßoslovamlca podjetje na 

Javomiku. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
doe 21. novembra 1949. 

St. IX-1865/1/49/Rau       12.025 

58. / 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. decembra .1949. 
Beeedilo: Keramična kemična industri- 

ja, Kamnik. 
Izbriše ee Borišek Joie in vpiše: 
Oorope&niik Feliks, direktor podjetja. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29J decembra 1949. 

St, 3476-• 1949 2 

• 
:59. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 22. decembra 1949. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Kamnik. 
Izbrišejo ee Raspotnik Stanko, Fiere 

Anton in Sekiradik Frane, vpišejo ee: 
.   Brleč Anton, poslovodja, ki podpisuje 
samostojno, v. njegovi ' odeotnoeti pa 

Sekirnik Franc, upravnik uprave meat, 
nib podjetij; spise finančnega in kredit* 
nega značaja pa eopodpisuje 

Nemec  Jurij,   računovodja,  v  njegovi 
odsotnosti pa        .        .' 

Bervar Ivanka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo »a finance, 
dne 22. decembra 1949. 

St. 2896-• 1949 12.911 
;:>;   • .      * •    ;       • 

60. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpiaa: 28, decembra 1949. 

'   Besedilo : Mestna bdelovalnic* betonskih 
cevi in umetnega kamna Kamnik. 

':' Izbrišejo se; Zabrezovnak Franc,,Fiere 
Anton  in  Sekirnik Frane ter 'vpišejo: 

Zabrezoraik Franc, poslovodja, ki pod- 
pisuje samostojno, v njegovi odeotnoeti 
pa 

Sekirnik Franc, upravnik uprave meet. 
nib podjetij; epiee finančnega, in kredit, 
nega značaja eopodpisuje s enim od teb 
, Nemec Jurij, računovodja, v njegovi 
odeotnoeti pa 

Bervaf Ivanka,, blagajnik'. 
, Okrajni LO KanuuTo 
poverjeništvo i» finance, 
dne 28. decern«« 1049. 

. St. 2S88-III. 1849 13.063 

61. 

194». 
i, Kamstic : 

Fl«re Anion in 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 28. đeeeL 
Besedilo: Mestna kroj 
Izbrišejo ee Pikal 

Sekirnik Franc ter 
Pikel Jože, poelovoüfa, M podpteoj» •*. 

samostojno, • v o jezovi odadraoW •• 
',' Sekirnik Frane, •••••••• uprave med- 
nih podjetij; eipiše ftoanoneg* m kredit- 

Î nega značaja eopodpisuje t «nia od teb 

Jurij, raSunovodja,   v njegovi 

Bèrvar franka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za tinance, 
dne 28. decembra 1949. 

St. 2898-III. 1949        13.058 

.m.      -  ..     * 
.   Sedež: Kamnik.      , 

sDan vpdea: 28. decembra 1949. 
Besedilo:    Mestna    prodajalna    mesa* 

Kamnik. 
:   Izbrišejo ee: Možek Jože, Fiere Anton 
,in Sekirnik Franc ter VjpHéjò: 

MoŽek* Jože, poslovodja, ld podpisuje 
samostojno^ v njegovi odsotnosti pa 

Sekirnik Franc, upravnik uprave mest. 
nlh podjetij; «piše finančnega in kredit- 
nega značaja eopodpisuje z enim od teb 

. Nemec Jurij, računovodja, v.njegovi 
odeotnoeti pa ,,;'', 

<  .Servar Ivanka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo sa finance, 
dne 28. decembra 1949. 
.  St. 2929-411. 1049 13.057 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 22. decembra 1949. - 
Betonilo; •-Mestn'» restavracija >Grajsln 

dvor< Kamnik. 
Izbrišejo se Zerovnik Gizela, Fiere 

Anton in Sekirolk Franc ter vpišejo: 
Zerovnik Gizela, poslovodja, ki podpi- 

euje samostojno, v njeni odeotnoeti pa 
Sekirnik Franc, upravnik -uprave mest. 

nih podjetij; epiee fiaaènega in kredit, 
nega značaja pa eopodpieuje - 

Nemec  Jurij,   računovodja,  v njegovi 
odsotnosti pa 

Bervar Ivanka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1949. 

St. 2890-• 1949 12.907 
'.;-•• if 

64. 
Sedež: Kamnik. 

•   Dan vpira: 28. decembra 1949 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

št 2, Kamnik. _    \ , ,/,••'• 
.  Izbrišejo ee: Klemene Marjanca, Fiere 
Anton ja SeWroik Franc ter vpiSeJo:    \ 
;  Klemene Marjanca, poslovodja, • podr 
pisuje samostojno, v njegovi odsotnoett pa 
fekirnik Frane, tìpravnlk uprave mest. 

podjetij; spise• finančnega in, kredit- 
n«a znaSaja eopodpteuje % enim od teh 

Hernes Jurij, računovodja,   v njegovi 
odsotnosti pa 

•5  Bervaf. Ivanke, blagajnik 
Okrojni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance,. 
-  i-       dne 28. decembra 1949. 

St. ,2891r-IIL 1949 .      18.062 
•        ' ..:'••••       •{   :'i      .'{':::. V; 

m ' '.   ,-.. /. •:•'• 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 22. decembra 1949. 

: Besedna: Mestno, grostlnsko podjetje Ite- 
vilka, 2, Kamnik- :'(." •*••'.. • 

Izbrišejo se: Apamlk Stane, poslovodja, 
ki podpisuje samoetojno, y njegovi od- 
sotnosti ' ':;f. ; .,'.>'* i:': !' •" - 
' Sekirnik Franc, upravnik uprave ; meet, 
nih podjetij, epiee finančnega te kreditne- 
ga značaja eopodpjsuje z enim od teb 
? ;Sémeo Jurij, raeunovodja.' v njegovi od- 
eofaosti pa 

» 

i^3mt
ijîUaâsA^kïîÉAÂÊLk®i* »u \4-Ja' »At « KHb   »> ;I.'>Jä., 



pg;3'f % ^p'^B^^ïvf •*'$ '"; • :f 

•••^••* 
8. 

Sedež; Ljubljana,  Dravlje, Vodnikotra 
C  1»5. ./'•••%1^    v <    . 

Dan vpisa: •, •••••••••. 
Besedno: •••••• gtMHmftiii zadruga 

E o. j. I44WiatfB.Dratîje. 
Na ueteûotttfto .Coirti 18. XII*,'•9 Je 

bila ustanovljena zažiga ' & :;peđoločen 
čas. 

Naloge zadruge so:-1. da skupno izvr. 
Sufe kirojaSko.in Šiviljsko obi* B-dëtarofl» 
eilo evojiih članov, prèdvieém na podlagi 
akorda; 2. da nabavlja stfirovtoie, ntàtóri. 
al in sredstva za lastno plwiwodnjo, da' 
prodaje "svoje obrtne izdelke te organi.' 
žira kreditiranje svojih članov; 8. da dvL 
ga kulturni'in etrokôvni nWo evbjiht čla- 
nov; 4. da «prejema in'etrokovno izobra- 
žuje svoje učence in 5. da prilagodi svoje 
delo splošnemu 'državnemu ••••••••••••- 
mu načrtu.       »<.,... -      .    ••; 

Delež znaša 500 dtn. Teak ciao jamä 
za obveznosti zadruge z desMkratofari 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša vaŽnejSe sklepe v »vo. 
jiih poslovnih prostorih. '    -       • •< • 

Upravni odbor sestavlja S do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo predstavljate in zanjo podpisu, 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora. 

Ciani upravnega odbora.«o: 
BorStnar Jože, krojač, Ne RoroSol H, 
Kocjan Vinko, krojač, Ulica . Stare, 

pravde 1, 
Koäak folde, krojač, Bokova 7, 
Škof Lojze, krojač Rokova 7,     . ,  , 
Vidmar Anton, Kamnpgorftka 40, vel 

v Ljubljani. ' - ,. ,      - 
Okrožno sodišče V Ljubljani 

dne 27. decembra 1949.   , 
Zt 173/49 - Zàdr Vili 21/1  12.090 

.,*.    .•:•••'••' 

Sedež: Ljubljana, TržaSka t. 42. 
Dan vpisa:-,28, ••••••••^••. 
Besedilo: KrojaSka produktivna zadruga 

% o. J. Vjč. ."•.->•' 
Na ustanovnem zboru .19. XII. 1949" Je 

bila ustanovljena zadruga za nedoločen 
čas.' ' "",'• ;,..- 

Naloge »JWKMilj dM%epali*f. • 
Su je ßroiaSko io eivîljels» op» B.đffloVno 
silo svojih članov, predvsem na-podlagi 
akorda; 2. da nabavlja sirfovlne^ mât«?, 
al in" èredetva za tostnó .ptoizvodnjo, da 
prodaja svoje obrtne iwelke in organi, 
žira ik«$itiranie evtìiih članov; 8. da dvl. 
!>a kiilturn} metroBovnJ •% evójlh JSià. 
nov; 4. da enrèjerna to. stroXgpno izobra- 
žuje svoje učence ito 5. da (prilagodi Čvoje 
delo eploSnemu <îr&Vnèniujroepodareke- 
••• načrtu;   ' • •;,;.-••,,. •>.. 

Dele! znala 600. dita.. Vsak! JSan JitoW 
za obveznosti' zadruge z dwewamwn 
rneekom vpisanih"obvezoïfiraelé3Sev.< : 

Zadruga radiala vaJnejSe •••• v evo. 
• pçfllovnffi prostorih'.     .    * ' ' - 

Upravni ••• eisetavjja 8'do'9'čTeftKW. 
Njegova dolžnost fcflta.éib leto. 

Zadrugo pTedsîavlata in ranto podpisu. 
Jota predsednik' in tajnik* "upTâvwaga otìV 
bora. -    ' % '•''T  •>•,'','('. •>"; *' U- .•"•".u-  ••"-- 

Ciani npiravoegaA.odbora ••:«:;' . s-r/,. 
,   Požek' Alojzij, krojač, •••&•••• .7, «', . 

Smolej (Andrej, krofej, r ••••• 6, •* 
SkuWc Maid, krojašca', TržaSKa :81,. 
Koren Simon, Krojač", /iVžaska 42," 
Brčan '•••••••••••,- ••&••• '-ce 81, 

^•v'EmbllianJ.   •  ; i .','-.:..:.-';'• •»'.«-.-•(*•   • 
OKroSno »odiïïeîv IflttbJlani:.'. i i 

-đne:.'W.'decMn1Jimite40.'''.;; '•'•? 
Zt 170/49 -Zadr VITI 18/1 M.W.. 

mjj• 

5.  -..,, ,      , ..  .. 
,   Sede?: Ivanjigrad,,okraj Seiana, 

Dan vtìaa: 15. dcetftfcrà 1940. 
.   BeT&d% Kmetijska obdelovalna zadro, 
ga >&aH • maljem građu. 

Zadruga Je bula ustanovljena na skup. 
,SČtad dne 4. septembra. 1949. 
; Naloge zadruge eo: da s ekupnlmi pro. 
, izvajalnimi sredstvi m e ekurfljim delom 

•ustanovi zadMiŽno. gospodarstvo z na- 
predao organizacijo, plansko proizvodnjo 
in visok» prođuktjvnoetjo dela, uporab. 
•••••• sodobno Bäjanöet in tehniko, da ta!ko 
poveča dohodke, se ubrani izIcoriSČeval- 
eWh elementov na vasi ter sodeluje pri 

^socialistični graditvi drŽave in s tem 
I ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki Vložijo v: zadrugo evo jo rem- 
IJo, razen ohišja kot zakup. Zemlja osta, 

•ne njihova last. 
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 

v korist zadroge pristojbino 60 din» član. 
sko vlogo pa do i% od vrednosti vlože- 
nega •••••••• po sklepu zbora. 

Upravni odbtìr.~eéetavlja predsednik in 
4 do 8 člaoflv. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje predsednik v ime- 
nu odbora. 

;   Člani upravn- ;a odbora so: 
•   LozeJ Jože,!,,kmet, ,Ivanjigrad 7, pred. 
sodnik, . . ,     •-••-• 

Lote j" Karel, kmet, îvamjigrad 2, 
Lozej. Alojz, kmet, Ivanijßrad 4, 

'   Tavčar, ••••••, kmet', Zagraje 2, 
:   Tavčar Tvàn', îkwét,* Ivanjigrad 25. " 
'   i  •   . Okrožno sodiSče v Postojni, 

dne 15. decembra 1949. 
''••'"      •    Zt 89/49-^2. 12.997 

i* 

6. 
Spremembe 

Sedež: Gotovlje... 
••• vjjtóa: 7. .decembra 1949. » 
Besedio: Kmetijuka zadruga v Gotov. 

Ijah. • r ' .   • 
Izbrišejo ,se Člani, upravnega odbora 

etajner Anwn,: Jordan Vmîso, Kude» Jo- 
že' in vpišeta nova člana upravnega od. 
'bora: i' ' , v,;.       ' ; 

Krajno Vinto, «rotóc, Óotovjje 81, 
i- Repi«.Blaž, kmet,.Gotovlje 103. 

Okrožno eođiSee v XduMjani 
dne f: decembra 1949. 

=   Zadt VIII 12/8 12.927 

Ï. Sedež:;1 loretije.'.v-':- . 
\imi: decembra 1949. 
Kmetijska zadruga v Gore- 

•••, 
•   Besedi 
njem. 

IzbriSejo se člani upravnega odbora: 
Lefimja •••, Poï'Pavlina, BrmovSek 
Zalka, SoSter.Joïé*, Forfttier Jože, Irmaii 
Franc, Letenja Filine, ••••• Franc in 
jvpiiejo nòvi člani ödwra: 
; Bi^ät Ivan, "kmet, .Pafitóa vas 6, 
'  Tamjgelt Ivan,-Icme^ Oavee 53, 

HudoW!n Alojz, vojni invalid, Slatine 
St/80,      •-'•'. •    • ••- !'-'.   '•' '" 
\ Kooevar * Avgnet^-tipoMeneć, Gorenje 
St.-22 ''••--."-'•"-'i !•'•'•••" •-".•'•;• '. , '.*' '•" • '•'•• •' 
l Trap-Äh•^^^rm««J'"'Sltor•o 25, 

Ježovnik Vilrtor; ••••', PaSWa vas 8, 'v 

Verdw Vticencija, ^kmetica, Gavce 55. 

,.,  .''%^to^^io^«e\'.T>JnM{aftJ-' :, *,' 
t\ ^4*3ï•î20%/e)çetnib>a 1Ö49. 

;-;  ••üm-.i-  'ŽKadfVvTIMO/a ..'    :  «RflO 

Strma ft 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

rv R 1189/49 eu 
MaraetuE-Frajmaa ^••••, roj. 'äi. XII. 

1898 v Celju, sin Mihaela in Aae rojon« 
Kolar, stanujoč v Celju, Vefaa pot et. 7, 
se od I. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Margetio^Fntjmaa Ur- 
šule »jene GerSak, tovarniSke delavke v 
Celju, Večna pot Št. 1, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in «e iz., 
•daja poziv, naj se o pogrešanem do 1. II. 
1950 poroča sodišču. 

Margetič-Frajman Franc se poziva, naj 
se zglaei pri sodiSču ali da kak» vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodisVe odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiiče v Celju 
dne 6, decembra 1949. 

• 
IV R 1183/49-3 100 

GrableT Matevž, roj. 29. X. 1884, sin 
Franca in Antonije rojene Estin, posest- 
nik v St. Uju St. 22, KLO Dramlje, je bil 
od 4. I. 1945 interniran v taborišču Da- 
chau in se od takrat pogreša. 

Na predlog sina Grabuerja Franca, po* 
eeetnika v St. Iliu, ft. 22, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega • se 
izdaja poziv, naj se o pogreSanem v dveh 
mesecih po tem razglasu.v Uradnem listu 
LRS proofa sodiaču.      " 

Grabler Alojz se poziva, naj se zglsei 
pri sodišču ali da kako vest o tebi. 

Po preteku roka bo sodiiče odfoHlo « 
predlogu. 

Okrajno eodiSče v Celju 
dne 8. januarja  1930. 

* 
I B 198/49 8S 

Vol! Peter, roj. 26. VII. 1919, ein Ja- 
neza in Marije rojene Prajmdl, delaVeo 
v ZMgovclh St. 47, je bil med okupacijo 
prisilno mobiliziran v nemiko vojsko ter 
se od januarja 1945 pogreza. 

Svojcem pogreSanca je od nemSkega 
urada za obveščanje sporočeno, da je po- 
gresaneo nekje v Luksemburgu nadel ter 
bil polfopan 6. TI. 1945 na vojaškem po- 
kopališču Foy (Belgija) grob 215, 9,;mta. 

Na predlog brata Volta Alojza, delavca 
v Zbigovcih St. 47, se uvede »postopanje 
za, razglasitev za mrtvega in ce fedaja 
pdrfv, nâj se o pogrešanem v treh ine» 
eeelh od razglasitve tecf» opclasa v Urad- • 
nem listu poroča sodiuču ali ekrbnikii 
Volfu Alojzu. 
T R 195/49 '88 

. Golnar J«že, roj. 25. •. 1921. v Slav. 
Sini, an Franca in Klare rojene Lovree, 
vinlčar v Smolincih St. 96, je HI med 
okupacijo prisilno mobiliziran v uemfko 
vojsko ter se od novembra 1944 pwjrtSo. 
2enl Je bito sporočeno, da Je pogceSairsc 
9. XI.: 1944 v bdjih v Kurlanđfji v kram 
Mesagrlbiae padel m da je pokopan »a 
pokopatifiču KiMBtei 64. 

Na predlojt žene Gdnâr Antonij«», 'vi- 
reičarke v SmoJenoih 9. 9B se. uwde pe- 
etopanje za razglasitev t» mrtvesr». 
; Kdor o •••••••••• kaj w. nrti o tem 
v treh'mesenih od Mïnîarftv^ te«,4 cafoni 
v'Uradnem listu T.RS poroï« in<?z* •'•*}\ 
••••••• Goltiar Antoniji, VinfčarTd v Smo- ' 
ïrincfh St. 96. ,       •        >    • ; 

/ 



•• \& URApNÏ LIST 1••• 
•1||1|•|•••1•| 

*tow:î~ M. I. »po 

liomar Juh) 111 Volf Pötfef «t? pozivata, 
naj »• Mli»m Itti «odlèÔU «U diala lifllio 
vf*>l o •••, 

Pc preteku ruka l>o sodiate odlccüo o 
predlogih. 

Okrajne »odlHe v OW. Radgoni 
dne 28. decembra 1040. 

I R 1081/40^-5 •• 
Oliti Uiufp, ro]. 26. IX. 1910 « Logu 

št. S, »l» Mihaela in Aue roje-n* Arnold, 
delavec v Kranjski «ori, «e od maja 104ft 
pogrela. 

Po uradnem potrdilu poverjeniïtva u 
notranje zadeve na Jesenicah z due 21. 
XI, 1849, It. IV l'öv 1162/6-49 al o po- 
greianim nob«üih podatkov. 

Na predlog Žene Oilzl Marije, kuharice 
i« Kranjske gore St. 42, ee uvede poetò« 
panj« za razglasitev ia mrtvega. 
I R 1083/49-6 27 

Vovk Martin, roj; 28. X. 19J3 v Krivici 
It 27, ein Jožefa in Uršule rojene Stra- 
Sftk, pekovski pomočnik na Bledu, Grad, 
ee od 1944 pogreša. Po odhodu » NOV 
ee nI ve8 oglaell in Je baje marca 1946 
©V veoji ofenzivi tia Primorskem padel. 

Na predlog Cad Marij 9 rojeno Zaletel, 
Matere in zakonite zastopnice pogreïam- 
Wè neiafconeke nedol. hfere, Zaletel Ma- 
rije, gospodinje i? CernuS 8t. 31, ee uve. 
d1? postopanje ta razglasitev Ba mrtvega. 

Komur Je opogrèeanem kaj aiutino, naj 
0 tem do 81, III, 1950 poroča «odiato 
ali ekrbndku Rihtarju Mirku, eod. name- 
ščencu •• Jesenicah, 
• Po prétêWi folta bo ••••• odlomilo o 
predlogih, ,   , , 

Okrajno »odlHe na Jesenicah 
,;dne 81. decembra 1949. 

1 R 105/49-4 ' 12.884 
Sterfl,)oIe, roj. 18. IX. 193B v Gor. La- 

zih, «ki •••••••• pok. Meta.in Pavle 
rojene Oblak, ee od leta 1945 pogrela, Po 
uradnem" potrdilu poverjeniitve aa notr. 
zadev»; v KolSevJu nI nobenih podatkov.o 
njegovem MvalUeu. \V,"  

- Na predlog twtrö BULTC Franfflöke iz 
Gor. Lazov 4, ee uvode postopanje za 
«eglaeitev za mrtvega to ee Izdaja po- 
ziv, .naJ;p•, o pogreSaaem do 26. lil. i960 
poroča eddii|5u all ekrbnNku Črnivcu Jo. 
zetu, eod. uradniku, v Ko&vju, 

Staro Jože ee poziva, naj sezglaei pri 
BOdltóu ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodlWe odloHlo o 
predlogu. 

t     Okrajno eddišeo v Kočevja 
dne 3. decembra 1940.        , . 

IIÌ R 35B/49-4 12•26 

«türm Valentin, roj. 14. II. 1916 v Pr. 
tovSu, ,ein Antona in Marije rojene Mo. 
boric", Draboslovlca 31, #e Je kot borec 
v brigadi Prâncetn. Preierna NOV.8. VIII. 
I94à MdeleïH tytke » Nemci na SHrov- 
pkpftt vrhu. Od tedaj ee pogrela- .-- , 

, Na predlog matere ftmld Marije i* Dra. 
boelovlee 81, *e uvede postopanje za raz. 
glaeit-ev za mrtvega In ee, izdaja poziv, 
naj ee o pogrelanem v dveh mesecih od 
te objave v Uradnem: lletu LRU •••••• 
eođiSIto ••-ekrbnlku Zelezntku Simonu, 
podnomu uphrSbencu v Kranju..^    "i( 

Sturm Valentin se poziva, iiajeezgla. 
si prd eodlč&i ali da kafeo veet o eebi, 

Po preteku roka ho »odilce odWMo o 
predlogu. ' •       ...'.'- 

Okrajno «ođilce T Kranju 
cine 28. decembra 1949.   ,;'   ' 

• 
II R 390/49-4 12.979 

Fallar Alojzij, roj, 1. IV. 1022 v 8p. 
Brnlkih, »In Antona In. K*tarine rojeue 
Pavli«, tov, delavec v ,&p. Brnltóh 83* je 
bil v avgiietu 1041 aretiran od geetapa, 
ter baje 2. 1, 1943 ustreljen v Dragi pri 
Begunjah. ,• 

Na predlog Fajfarja Antona Is 8p. Bral» 
kov 82, *e uvede postopanje za razglasi« 
tov ta mrtvega In ee Udaja poziv, naj «t 
o pogrelanem v dveh.meeeoln od te obja. 
ve v Uradnem listu LRS porooa sodllSu. 
ali skrbniku deležniku Simonu, sodnemu 
uslužbencu v Kranju.  . 

Po preteku roka bo eodilce odloHllo o- 
pretìlogu. 

Okrajno lodlHs ,» Kranju , 
dna 24. decembra 1940. 

• 
II R 391/49-8 12.980 

' Halner Pater, roj. 21. II. 1898 v Dor. 
farjih, ein Valentia« in Marije rojene 
Križaj, poeeetnik v Dortatjjh 6, a« po 
sporočilu PNZ pn OL0 v Kranju od leta 
1944 pogrela. 

Na predlog lene Hafner )vane, gospodi- 
nje Iz Doxfarjev 8, se uvede postopanje 
za razglasitev ta mrtvega.       • 
;II R 365/40-9, 12.981 

Rupnik Gregor, roj 18. V. 1925 v 
Srednji vasi, ein Gregorja In RozaMje ro- 
Jene Mande], délave? v Srednji vaisi •, je 
22. XII. 1941 vstopil v NOV in baje 14. T. 
1943 padel.' 

Ha predlog oîeta Rupn*kà Gregorja, 
upravnika tovarne konfekcije v ftoWanjUi 
ee uvede postopanje M razglasitev *,„ mr- 
tvega. 

Veak komur je o pogrešanih kaj znano, 
se poziva, naj to v dveh mesecih no tej 
objavi v Uradnem Hetu LBS poroîîa «v 
dlScu aH ekrhniilru Železniku Slmowij «od.^ 
nemu namelEeincu. v Kranju, -   . 

Po proteini roke hö eoflilSe odloÇUo «J 
predlogih, §" • 

j Okrajno iodlïïe T •••••• 
dne 26. decembra 1040. 

tII R 363/49-3        '•'* 25 
Benodik Franc, roj, 28. TII. 1909 pri 

Sv. Katarini, ein Janeza In * Atte rojene 
Cerlcovnik; brivec --v ^TriHUu, Uenjartìka 
St.. 18, ee po eporo8ilu; ooverienlïtva ta 
notranje -adeve pri OtO v •••••• od, 
;rna}a 1946 po«r«ÎB. : . 
, Na oredtog ïene Benođift Marije, WvOJe 
v TržIBu, LjuBelJeSia e. 04, se uvede po. 
«topanje ta razgWitev m mrtve«*.    ,,•••' 
ÎTÎ R r*"4fl-8 ' "?'M 

Znmkkar Jo«et, roj. 12. III.' 1908 v 
;HraetJu, Hin Mafwia* ta Ane rojen« "tïô- 
;vak,'poseätnlkv •••••••••«. 1•,.'•» po 
••••••• poVBrjeniïtva za notranje zadeve^ 
pri OLO v Kranju otl majarl945 pogrele 

' Na pretftOjg Žen« ZmriMfear, AnUortJ«-,: 
igoapodtaje 6J«iBur}a •. 18, ee wède 
(Postopanje za ra*glaeW«v • mrtvega, 

! Vbaikdo, I&l rqn |e •• ;x;vi^i. .!-,-,•> 1»aj 
,znano, ee poziva, naj v dv*S tgeeeoth od 

Ijtp oblave v TJrartnem list« LRB poroča 
•• aH ekronflni železmlku Simonu, 
sodnemu uéhtôbenon v Kraaju. 

BentJdik Fraae'In ZomWsat Jokf «e 
pozivata, naj ée zglacdta pri eodiàou «M 
sicer dasta' kako V«#» o ewW. • 

-Po preteku roka bo jiodlliSe odloölio o 
predlogih. 

'    '    Okrajno lodiïBe r Kranju 
dne 80. decembre 1949. 

•Il jV.8Ô7/4flrS<Vl     ' K 
' BortonoeU Ludvik, roj. 20. VII. 10U7 
ina Suhi pri ôknljl Loki, ein Antona In 
Ivama rojene 2ontar, imltaktorakl vajenec 
na buhi U. 60,' J« 4. I. 1944 odlel k par- 
tizanom to Je bile marca 1946 padel v 

iboju z Nemci nekje na Koroškem. 
Ha predlog oSeta BertoncLja Antona, 

delavca Iz Suho It. 60, ee uvede posto- 
panje ta razglasitev ta mrtvega in ee it- 

!daja poziv, naj se o pogrešanem v dveh 
.mesecih po tej objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču aH skrbniku Želez- 

;nikù aimomii -«Odnem« nnmoWencu v 
;KranJu, 
!   Bertoncélj  Ludvik se   poziva  naj  ee 
zgtaal '(»rt eodlitSu. all da kako  vest o 

Po prftPkM roka bo sodlWe odloïllo 0 
predlogu, 

, Okrajno sodišče v •••••• 
rine 80. derembri 1949. 

'    * 
II R 8W4».-12 87 

Jadič Rajko, roj. ^0. V. 1912 v Dol. 
Suptißu, ókraj Prnjavor, Besna, btvli 
graničar •* Jewriljem, J* bil od 1. 1941 
v sestavu PreSernove brigade NOV tar jf 
bajé v boju i Nemci na Jelovici eeptem. 
br» 1944 padel. 

Na predlog Ûiberle Matilde, delavke iz 
8p. JMerekega, Bt. 4, ee uvede postopanje 
•• razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj ee o pogreïanpm v dveh mn- 
wcih od te objave v Uradnem lletu LRS 
porpco sodi•u aH skrbniku Ze1eznll<u Si- 
monu, sodnemu itsUiïhPneu v Kranju. 

Jadič Rajko ee  poziva, naj se i 
pri eodlWu all da kako ve»t o «eM. 

•• nffpkii roka bo eodlWfl odloSJlo o 
predlogu 

Okrsjn» nndlife v Kranju 
dn*. 81.. decembra, 1949. 

|T R 378/40-8   , 13.089 
! Sevlek Franc, roj. 80. III. 1924 v Za- 
logu, sin Sevlek Marije, ddjalk, v Zalogu 

;Mr 103rjevb4 partisan v dolenjskem od. 
iredn " in «e pogreta. 
: Na predlog matere SevgeS Marije, de- 
lavke v Zalogu 1ÖB, LJubljana, ee'uvede 
postopanje *a raeglaeitev za mrtvega In se 
ilzddta 'poziv, naj ise o pogreSeneot poroča 
1•••••• allelk^bolku Kosu Viljemu, Zalog 
H. 129, ojilrome predlagatBlJici. 

ji R 889/49-4 • 18.088 
' BozoW«ar-tIf1»ao, M}. 16. V. » 1908 v 
Črnem vrhu.lt .40 nad Polhovim Grod^ 
jcemj.eln'BOïovlear' Marijane, delaveo v 
ÌLJu*ljimlrKo«>ftevB lß, Je beje kot in- 
iternlrranec umrl 18. VIII. 1944 v Flossen- 
.bui-fra in se od tedaj pogrele. 
; Na Predlog, lene Bozovlcar Alojzije ro. 
flene Godec, delavce v Ljubljani, Koro 
;ièeva 15, s« uveöe postopanje te razgla 
»Itev za mrtvega In se Izdala poziv, nei 
ee 0 oogreïaoem •••••• eodilcu ali sk'rb- 
i\M Zupane TvanlEl, Llubllana, KVTOìSSVA 
SI. 15, oz^1•ïh1g'predla|ra^elflV• 
i Bozovi?ar Urtian In fîevSelç Frsnc SP 
pozivata, naj M zglaeRa pri «odllïu all 
desta giae o •••. 

;:,.iaeï«KÏ< Atói»%aiiiofi4i.'is' 



7- 
«MM» 

Mehanizacija: 
kmetijstva, ustanovitev uprave, uredba, 

2-8 
Melitokokoza: 

pri ovcah im kozah, zatiranje, pravilnik, 
8—43, popr. v St. 9 

Mere: '   r '      • 
najmanjše, rib, ki ee emejo lowitì, od- 

redba, 18—107 
Merica: 

žitna,   pobiranje,   navodilo,   26—164, 
dop. navodila» 30—191 

Meso: 
dodatni nakup kmet. delavcem, odloč- 

ba, 11-64 
suino, izdelki» marže, formiran/je pro. 

dajnih  cen,   odločba,  87—296 
Meeta: 

zajeta e popisom zgradb, odredba, 32— 

Mestni  ljudski odbori, glej: Ljudski od- 
bori I 

Ministrstvo: 
prenos zadev na oblastne ljudske od- 

bore, odločbe: za finance, 21—131, 
za gozdarstvo in tesno industrijo, 
21—132, za kmetijstvo, 21—133, za 
komunalne zadeve, 21—134, za ljud- 
sko zdravstvo, 21—135, za prosveto, 
22-148 

za državne nabave, ustanovitev, ukaz, 
14—74, postavitev' mirnidtre, ukaz, 
14—75; ukinitev gl. direkcij za od- 
kup in promet, uredbe, 89—251, 
39—252; prenehanje uprave za rejo 
prašičev, uredba, 20—118 

zä finance, ustanovitev rep. komisije za 
vprašanja razlastitve, odločba,' ••-1- 
23Q   . 

za gozdaretvo in lesno industrijo, od. 
prava gl. direkcije, ustanovitev gl. 
dßrekcij, uredba, 6—28; odprava upra- 
ve za povzdllgo gozdov, uredba, 89— 
253; ustanovitev uprave za nedržavno 
lesno proiavodnjo ter trprave za na- 
rodne parke, uredba, 6—24 

za   gozdaretvo,   ustanovitev,    uredba, 
. 28—174 ,    . • 
za industrijo in rudarstvo,-preimene; 

nje, ukaz, 5—20; uetanovttev grafič- 
nega tehniikuma, prenehanje ind. gra- 
fične Sole, odločba, 3—11; preneha- 
m|9 gl. direkcije rudarstva, uredba, 
10—52 

za kmetijstvo, uprava za menaoiiaacijo, 
mtanovftev, prenehanje direkcije 
kmet, strojne službe, uredba,, 2—8 

za komunalne zadeve, razreSïtev ira po- 
stavitev ministra, ukaz, 14—75;. pre-' 
nihanje gl direkcije za oskrbo lokal- 
ne industrije in obrti,. 4eédbà. 85— 
221 

za lesno .industrijo, ustanovitev, wed- 
ba, 28-174; 

za îjudpkd zdravstvo, ustanovitev zavo- 
da za higieno prehrane, prenehanje 
centralnega laboratorij« za živila, od- 
«očba, 11—65 -        * 

za lokalni, promet, odprava gl. uprave, 
za ceste, uredba, 14—77, • gl. > direk- 
cij za oskrbo, uredba, 17—100, gl., 
direkcije za avtopromet, uredba, 17*- 

za notranje zadeve, ustanovitev gl. di- 
rekcije trg. BOSp. T>ndif>tH >Pre«krbB 
Minot<, uredba, 29-180 

za proeveto, prevzem pretoinowti eko. 
nomelrega i tehnlkuma, odločbe, 38— 
211 ;,    'tv. 

Mine tre tvo; 
za trgovino in preskrbo, ekonomski teh- 

ndkum, prenos pristojnosti, odločba, 
88—211; glawna direkcija drž. trgov- 
skih  podj#j,   ustanovitev,   uredba, 
9-46 

za znanost in kulturo, ustanovitev, ukaz, 
28—173;    ustanovitev    umetniškega 
sveta, uredba, 39—248; visokošolske- 
ga sveta, 39—246 

•r: 
in javni red, prekrSki, zakon, 16—88 

Mladinska književnost, glej: Književnosti 
Tisk! 

Mladinski dom: 
prehodni,   v   Medvodah,   ustanovitev, 

odločba, 1—5, popr. v It. 4 
Mlekarski okoliši: 

uredba,   14—76;    določitev,    odločba, 
23-147, 

Mleko: 
dodatni nakup kmet delavcem, odloč- 

ba, U—64; obvezni odkup, ttfedba, 
14—76;  marže,   formiranje  prodaj- 
nih   cen,  odločba,   37—235; organi- 
zacija odkupa, ukinitev gl. direkcije, 
uredba, 39—251 

Mlini: • 
amortiaaoijske stopnje, razdelitev na 

sklade, odločba, 19—116, okrajni in 
krajevni, drž. oblastnega pomena, 
razglasitev, ukaz, 39—242; pobiranje 
žitne merice, navodilo, 26—164, dop, 
navodila, 30—191 

Mobilizacija: 
avtomobilov, uredba, 17—98 

Mo«:   • 
vinski, vezane cene, odločbe, 80—190, 

popr. v St. 32 
Motorna vozila, 

cestnji promet, uredba, 6—22 
Mrčes: 

Ha gozdnem drevju, zatiranje, odredba, 
12-70 

Mrliči: 
prevoz,,pravilnik, 26—162 

:     •. -.    N     '•••>., 
Nabiranje: 

prostovoljnih prispevkov, uredba, 7—29 
Nadzorstvo; 

nad gozdovi ob eu«, navodilo, 21—129 
nad Izdelovanjem igrač, pravilnik, 87— 

238 f     
Nagrade: 

odvetnikom, epr. provilnik&v 7—81 
za iœvedence in tolmače, v kazenskem 

postopku, 22—189 
NajimahjSe mere: 

rib, ki se smejo loviti, odredba, 18— 
107 

Nameščenci: 
: aohodntoa," uredba, 7—28 

Narodni pariti: 
ustanovitev, uprave, uredba, 6—24 

Naselja: "•'   ' • 
v  LRS,  epr.  zakona o  njih   Imenih, 

8-35 
Nazivi:.     • • ~ 

posameznih strok, razporeditev, zakon, 
• 1—2; v.administrativni etrokt, izpiti, 

odločba, 20—128; v novinarski stroki, 
razvrstitev, odredbe, 17—102; v pro» 
evetno-znanstverai   stroki;   .odredba, 
8—41, epr. plač, 8—42 

Nižja -tekstilna Ind. Sola: 
v Kranju, odorava, odločba,: 29—187 

Nižji pravni referent: 
strokovni laptt, 'odločba, 20—• 

strokovni izpit, pravilnik, 1—6 

Nohti: 
glivično obotenje, ziravljeaje, uredba, 

7-29 
Norme: 

v živinorejskih rajonih, za obvezno od- 
dajo Živine, določitev, odločba, 6-26, 
dopolnitev, 12—71 

Novinarji: 
razvrstitev nazivov  In položajev, od- 

redba, 17-102 
Novinarsko-publistična stroka, gl. Strokal 
Nosači: 

obdavčitev, zakon, 88—208 
NoSenJe: 

oroïja, zakon, 88—208 

Občasni arbitri, glej: Arbitrii 
Oblasti: 

v LRS. ustanovitev, zakon, 16—86 
Obtoetni odbori, glej: Ljudski odbori! 
Oblika: 

pečatov in StamipUJk, epi. pravilnika, 
22-141 

Območje: 
okrožnih sodišč v Ljubljani in Maribo- 

ru, uredba, 16—94; poslovanje v no- 
vi krajevni pristojnosti, odredba, 16— 
95 

Obolenje: 
' kože, las in nohtov, obvezno zdravlje- 

nje, odredba, 18—71 
gozdnega drevja, zatiranje, odredba, 
12-70 

Obrat| : 
trgovinski, začetek poslovanja lo zapi- 

ranje, razveljavitev odredbe, 85—284 
Obrazec: 

za sestavljanje bilance dri gosp. pod- 
jetij lok. pomena, 19—115 

seznam ovac in koz, dovoljenje za kre- 
tanje, navodilo, 8—48, popr. v ši 9 

zdravniškega spričevala, 19—114 
Obrt: , 

gl.  direkcija   za   oskrbo,  prenehanje, 
uredba, 85—221 

obratovalni čas, razveljavitev odredbe, 
85-228 

trgovinska, razveljavitev odredbe o po- 
trebi dovoljenja za izvrševanje, 88— 
224' <- 

Obrtne stroke: 
zasebne, M lahko prodajo svoje blago, 

izdelano btez neposrednega naroda, 
odredba, 37—234 

Obrtniška gospodarstva, glej: Gospodar-v 

etva! 
Ocenjevanje:   • 

igra?, praviilnik., 37—288 
Odbori; glej: Ljwîskî odbori! 
Odborniikl: 

ljudski, zač. oblastnih ljudskih odborov, 
določitev Stavile, ukaz, 16—98;. vo- 
litve, epr In dop. zakona, 83—204 

Oddaja: 
volne, jagnjet, odredba, 27—167 

Odgovornost; 
disciplinska,   materialna,   uslužbencev 

LRS, zakon, 1—2 
Odkupi 

ajde in prosa, uredba, 81-rl94 
alkoholnih pijač Itd., ukinitev gl djrek- 

olje, uredba. 39—251 
fižola v i. 1949/50, uredba, 81—198 
krompirja,   odredba,   4—15,   uredbe, 

25-157, odredba, 27-16* 
mteka, iajo, itd, uredbn, 14   76, 89^ 

251 •      , 
vpreinih konj, uredba, 31—192 
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Odmera: 
davka od dohodkoiv zadrug, gospodar- 

stev in posameznih poklicev, odločba, 
18-113 

Odptë; 
, neporaivnaoih državnih terjatev, ured- 

baV 30-249,. 39-250 
Odprava: 

, gl. direkcije lesne industrije, uredba, 
Ö—23; gl-  direkcije  za  avtopromet, 

. .«. uredba, 17—101; gl/gl' direkcije za 
uekrbo'z avtomob. in pogonskim ma- 
terialom, uredba, 17—100 

gl. direkcije rudarëlva, uredba, 1Q-T52 
gl  upravo za ceste, uredba, 14—77 
kcuuteja za srednje in nižje strokovno 

àòletvo,   uredba,   24—152;   zadružni- 
štvo, uredba, 8—38 

.Okrožnih sodile" v Celju in ftovem me. 
*tu, uredba,* 10—-94; prenehanj« po- 
slovanja, odredba, 16—95 

uprave ! za   pftvzdigo  gozdov,   uredba, 
* '39-258 .  \ • 

Odprt« vode: 
..f.. <v LRS, odločbe, 9—49, popr. v žt. .10, 

spr. odločbe o ribarskih enotah, 36— , 
231 

OdWrtinlna: *• •••••' ' '" •" > ^••'' 
W jkedò na.'divjadi, odloSba, 26—166 

Odvetniki:' * ' "' ' ' v" '', 
odmera davita od dohodnine, odfcSba, 

tU-118 ' '• ."  / 
ûgei1-;--, "" •' ;v. '\   .•;•• ;•;•. •   , 
., blizu  žitnih  polj • •\••, navodilo, 

'l"J. -142; v gozdovih ob suoi,r.navcv. 
•    iH';, 21 r-129    ,,. '">,•-, 

OhrPifJKiCgt; *>;,,.,, ;-,;V. ' ,•• , ."': '.'• " 
t'^fj/t-^vifiuitiranjev uredba, 24—150 
dkoi'.H. " , ''•-•• \ 
' .mlekarski,  uredba;: 14•»7•;' določitev, 

•' "•'••1*; •8^147•::.--;.'    :N -, • , 
Oktujit* rfiudfvkr rkïborf, glej:'Ljudski od- 
'"'hnrt'  ••1*'- •• '',-"-9,,c' -' '' '   ",>;;'":' 
Oljarni-: .. 

amortizacijske, stopnje,   razdelitev, na 
'''""•starte,' 19-116   ;   ,,',.;-    ' 

inn.' Sola v Lj.,  ustanovitev, odločba, 
jn$*v•\,'-r.^. , •*•;   ••• 
Opekarne:-, -.v, ,•••-',-- •'',;.. •,, '    -, 

airmrtlzacijsjre  etopnj«,   razdelitev- na 
V- -lade, odločba, •19-;-116 . "• ,'- 

Oreh;;" _' ^  /,  _ I   _ "   ';-     ; 
• .vv:i,ifi ee't>éi"('o!difl^iï,. SO—189>^ 

• Organ •"   '.' .',, V -  " ,",_, 
/ ... rerjuhMSki prenos, prtetojnostdi odločbe, 

" ' 21 ^131, 21-132,  21-183, 21-184, 
21 -135, 22-148' .      ; . 

univerze, visokih Sol, liamostojnih fa. 
..ktiltet, uredba. 89—244   . 

«a tvsiekahjè prilaKferiib žemMSc", ured- 
ba ; 12-66' '      • • • •' „ : (". ' 

Oreituizaclj&i "   '"'  ;.' .'   ;' „;''.;'r' 
državne ttpraveLRS, ukinitev komisije, 

iiWdba.S—87      '   '' ',' i' 
"človeka, zakon, 16—91 o" 

aabtsranje •••^•.\ ••••, 7-~29 
obustnih ••••• •••••••; »www 

>) •    koi^ie,!o<ättoSbar,ll—«0«,    •'' 
odkupa: mleka, ' jajc, • alKohojtoffi pijfač, 

itd.i ukinitev  cl., •••••••,  urëabe, 
• . »t^mstM® ;•.,    :;;:•.;;; .>;/. 

•SV", .akademije znanosti in umetooetii, 
""•r. iu dop- zakona, 16—92, popr. v 
M. 17 

Oro*":, i 
P   f>*t, noSenje, zakon, 83—808 

OsPb"- 

prevažanje z avtobusi in tov, avtomo- 
bili, odredba, 15—S3 

Osebje: 
s strokovno trg. izobrazbo, obvezna pri- 

Java, razveljavitev odredbe, 35—225; 
učno, univerze, visokih Sol in samo- 
stojnih   fakultet,   »ifdba,   39—244; 
zdravstvene stroke, aelovni Sas, od- 
redba, 12—68, odprava odredbe, 85— 
222 

Osebne izkaznice: . 
izdajanje, odredba, 11—63. 

Otok: 
Blejski, zavarovanje, odlPcba, 29-•182 

Otro&ka tojiževnost in tisk, glej: Knjdžev- 
noeti Tisk! 

Ovce: 
striženje, odredba, 27—167;   zatiranje 

bruceloze, pravilnik, 8—48,  popr. v 
št. 9 

Overitev: 
podpisov, pisave in prepisov, odredba, 

20—119, dopolnitev, 36—229 
OznaC-ba: 

trgov, ulic, in hi«, spr. zakona, 8—35 

o : p '•• Papir: 
zbiranje, odredba, 10—55 

Parki: 
narodni,  ustanovitev   uprave,  ureidia, 

6-24 
Peîati:        -       - 
"ljndekîh odborov; 10—54, epr  pravil- 

nika; 22—141        -, .,: 
Perjad:' •   •• •<;:' ' '• v •'-, . .- 

lov, zakon, 16—91 ' 
Perutnina: ....'". 

marže,  formiranje prodajnih cen, od- 
loKba, 87—23•; organizacija odkupa, 

-  ukinitev gl. direkcije, uredba, 39— 
251 

Pelei: 
cestni promet, uredba, 6—22. 

Pijace: 
. alkoholne, ukinitev gl. direkcije za od- 

kup, uredba, 39—252 
Pisarji: 

admin. stroke, strok., tepit, spr. pravil- 
nika, 17—104, odločba,.20—128 

Pisava: 
overitev, odredba,'.20—119, dopolnitev, 

36—229 
Place: „ •     „•      ; »v-   ;- ,•!.. -. 

hišnikov, •••. odTedbe, 89—256; gosp. 
.... pomočnic, spr.. odredte, 89—257; te- 

meljne, v.-Foewtap BMiieWeni stro. 
ki, epr. odrédb'è, 8—42 

Plani: 
finančni, dr-ž. 

pomena «a •949,, oč 
kontni, drï. ina, fa. 

vajeMih podjetij, oi 
Planerska stroka, glej: 
PpSstvo: 

in plinarne, amortizacijel 
delcev • eelköje; 

PoAààje: 
,:7-rl9 

y'd&ptìL 
pTDstòvolMh' pj 
žitne me'rice, na 

nitev.SO—191 
Poletja: 

'drž. gospodarska 
, potrJeraSje _ 

':,   1948,- ••••••; :fÖ-lß,   hâvorllo, 
, : » • 19—••• oblastnega pomena, dol<Ää. 

bllSkega fpomena, doïpoïtev-. uIËaïi 
,8-36,    17^97,;   •-•,    22-^' 

26-160, 87-•• 89-.#), •~•': 

eeetavk  to   wedîo#^'fifMcÄ- 
p»a  ••  lGitó^ bctrSđba, •1' 
^^•••£•••^ • «ekrSo, vtiéa- ' 08," 35-^221' -, 

Podjetja: 
drž. gospodarska, trgovska, oblastnega 

pomena, dolôStëv, ukas!, 2"6—jSlj ire- 
pubMcega pomena, ukaz, 26—160 

drž. industrijska) {proizvajalna, lokal- 
nega pomena, amortizacijske stopnje, 
razdelitev na eklade, odločba, 19— 
116; kontna razpored (plan), odločba, 
8—45; razdelitev dobička, odločba, 
21—130, formiranje prodajne cene v 
prodaji na drobno, odredba, 23—146 

drž. proizvajalna, lokalnega pomena, 
stopnja planskega debraia, odločba, 
15—82; zaračunavanje tržnega dobič- 

. . ka prehrambenih proiavbdov, odred- 
ba, 26-163 

gospodarska, varnost pred požarom, 
odredba, 24—•49 

gradbena, rep. pomena, individualna 
stopnja predvidenega dobioka, odloč- 
ba, 27-169 •    ;  ,, 

krajevni,in okrajni mlini, rep. pomena, 
razglasitev, ukaz, 39—242 

odkupna, v Mariborski oblasti, ustano. 
viteiv direkcije, odločba, 39—258 

trgovsko gospodarska, glavna direkcija, 
>Preskrba-Minot«, wtanovitev, ured- 
ba,' 29-180 

Podpisi: 
overitev, odredba, 20—119, dopolnitev, 

36-229 
Poklici: 

razni,, davčne stopnje zè'dohodnino, od- 
loCba, 19—113 

Glej tudi:,Nazivi! 
Pokopališča: 

• uredba, 34—216 
Pomočnice: \ 

gospodinjske, spr. odredbe, 89—257. 
Pomožni administrativni manipulant: 

strokovni izpit, epr. pravSlr», 17—104, • 
odločba, 20—123 

Pooblastilo:   •   .•'"'   ' • • 
vladi LRS za izdajanje uredb na óod- 

•••••   nar.v goSp^reratva,'   poffiwtey 
uredb, WlokT 7-27, 16-85,- tiir-• 

Popis: • •'•' ' "•""'. ' '   ' 
zgradb, odredba, 32—203 

Porotniki: 
sodniki okrožnega eodiSca v Bfi, odred- 

ba, 83-210 
Posest: ' ' '   '  „ 

in nošenje orožja, •••••/••—••• 
Posestva:' •''• ' •:.",',' .•. " 

toetijska, Lfubljanske oblaatì, usJiHto. 
vitèV ••••••, 27-l?2 

kmetijeka, •••••• davka, 9—47, ooM- 
' 'A,' W-lSfl^a živine, 6-2&\•. 

kup mleka', 14—.76; državna, dö'dat- 
•' M, dèlâvmn, odločna, 11—64 

FoeSviki: 
žita, zavarov](|n}e pred poiSarom, navo- 

jih'' •»•• v Celju to Norem nie- 
etu, prenÄäJe, jWtmfr .16-95 

rix m nova •••, ••••<•, òdVéd. 
tja, ••-85   , 

IrgovinsBh obratov in v o^rtnffi poslo- 
vafiiîcah, razvlïfa^ijev odreïib'e ode- 

"làsu,"85^e2£ 28 îovnômcasu, 
ojila 
 • zadrug v SL Primorju, pre- 
noe na EmeUJsEe «saclriifee, uredba, 
15-80 •,-•   ... - • •• • 

,Poeta|e: 

Soffili *•< •£ 
razpolaganju, ođtoS. 

••&:.•-!, 
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Postavitev: 
člana volivne komSjije Mariborske ob- 

lasti,   odWcba, ÖS—2tò, nffitäA 
člana, 33—218 

in razrešitev  članov   okrajne   volivne 
komiieiije v Črnomlju, «RÜwha, 31—199 

ministra: za delo, ukaz, 28—175; 2• drž. 
nabave, za komunalne zadeve, 14—76; 

- za gozdarstvo, za lemo industrijo, za 
prosveto, za znanost in kulturo, 28— 
175 

predsednika:   komisije   drž.   kontrole, 
ukaz, 14—75; oblastna volivne •••••- 

,   sije za Ljub. oblast, odločba, 23—226; 
volivne komisije za gl. mesto Ljub. 
ljana, 35-227 

Potovanja- 
službena, dop. navodil, 26—165 

•Potrditev: 
uredb;, Jy jih jo izdala vlada LRS, od- 

lok, 7-27, 16-S5, 34-214   ' 
zaključnih računov, drž. gosp. piodjeitij 

lok. pomena, odredba, 19—112, na- 
vodila, 19-115 

Povračilo: 
Stroškov v kazenakem postopku, ured- 

ba, 22—139: za službena potovanja, 
dop. navodila, 26—165 

Površina: , 
obdelovalna, gospodarstev, kategoriza. 

,     oija; za oddajo živine, odločba 6—26, 
'     mleka, 14-76 
Požari: 

zavarovanj© gospodarskih podjetij, usta- 
nov, uredba, 24—149; gozdov, navo- 
dilo, 21—129, posevkov in Sta, navo- 
dilo, 22-142 

••••:   > 
rajoni, določitev, odločba, 3—13 
reja,  prenehanje uprave*  ustanovitev 

direkcije za  rejo, 'uredba, 20—118; 
zatiranje ohromelosti,  uredba, 24— 
150 

Piravioe:t , t 
učiteljev osnovnih' 5ol in sedemletk na , 
;  vasi, do brezplačnega' kuriva in sta- 

novanja, uredba, 34--215      - 
do HpsaivBanJa epVJjüdskega premože- 

nja MLO,Bled, prenos na LRS, ,21— 

uslužbencev LRS, zakon, 1—2    ' 
zastavne, bivših' kreditnih zadrug,' iz- 

, brfe, uredba, 39—250; države, izbris, 
uredba, 39—249 

Pravna etrolča, glej: Stroka!/ 
Pravni referent: 

nižji, strokovni izpit, odločba, 20—122 
Prebivaliiče: • t 

obvezna prijava eprenüemb, odredba, 
24—153 v     •• { 

Predavatelj: ':•      "      ,',',' '.'.,,"'.. ', 
y proev. znanstveni etroM,» razvrstitev, 

odredba, 8—41     ,        " '.'•;;', 
Predilnice:     •       • <• !•„ -. \,Ì •   '. 

amort_. stopnje, razdelitev na sklade, 
odločba, 19-116 : 

Predpisi: , 
oprekrSkih v zakonih LRS, prilagodi-' 

tev temeljnemu zakonu, l6-r89 
0 •^•••••01 v uredDah in odredbah 

LRS, prilagoäUtev temeljnemu'zako- 
nu, uredba, 20-117 .  . >      ' 

prenos pristojnosti od rép. in lok. drž 
organov na oblastne ljudske odbore, < 
odločbe: min. za finance, 21—131, 
•••. za gozdarstvo, lesno industrijo, 
21—132, mili. za kmetijstvo, 21-133, 
min. za Komunalne zadeve, 21—134, 
min., za; ljudsko zdravstvo, 21—135, 
mm. za prosveto, 22—143 

Predsedstvo: * 
Slav, akademij» znanosti in umetnosti, 

fpr, in dop. zakona, 16—92 
vlade LRS, ustanovitev uprav© za vod- 

.   no gospodarstvo, uredba, 22—138 
••••••:   ' 

zoper javni red in mir, zakon, 16—88 
Premestitev: 

sedeža   okrajnih  ljudskih  odborov  v 
Dravogradu ta. Mozirju, ukaz, 28—176 

drž. uslužbencev, zakon, 1—2 
Premogovniki: 

amortizacijska   stopnja,   razdelitev   na 
sklade, odločba, 19—116 * 

Premoženje: 
odmera dohodnine, .odločba, 19—113 
splošno ljudsko, MLO na Bledu, prenos 

upravljanja na LRS, ukaz, 21—125 
Prenehanje: 

direkcije kmetijske etrojne službe, ured- 
ba, 2—8   . 

gl. direkcije drž. gosp. podjetij za oskr- 
bo lok. industrije in obrti, uredba, 
85-r221 

gl. direkcije rudarstva, uredba, 10—52 
Ind. grafične Sole v Lj., odločba, 8—11 
veljavnosti uredb o nabiranju prosto- 

voljnih prispevkov, uredba, 7—29 
Ölej tudi: ÜKnitev! Odprava! 

Prenos: 
hranilnih vlog in posojil, uredba, 15— 

80 
pravice upravljanja ljud. premoženja od 

MLO Bled na LRS, ukaz, 21-125 
pristojnosti na oblastne ljudske odbore, 

glej: Pristojnost! 
Preosnova: 

vlade LRS, uV';?;. 14-75, 28-175 
Prepisi: 

overitev, odredba, 20—119, dopolnitev, 
36-229 

Prepovedani časi: 
v ribarstvu, spr, uredbe, 18—107 

Prasežki:' 
žita, pobiranje v mlinih, navodilo, 26— 

. .164, dopomitovy 30—191 
>Preskrba Minot<: 

ustanovitev gL direkcije, uredba,, 29— 
.180 ... , . ..' .,.,   ,:,, • 

Prevažanje: '   ,,. 
oseb, odredba, 15—83; mrličev, pravil- 

' m, 26-162 
Priče:    ..     • 

povračilo sfroîkov, uredba, 22—189 
PridtđM: 

kmetijski, nakup po vezanih cenah, od- 
redba, 80—188, formiranje prodajne 
ceiie, odločba, 37—285; jprodaja v 
veSJHi ptìJrosniSWK središčih, odred- 
ba, 4-^17 - 

Prijava: ' * « 
osebja e etroikamo- trgovin, izobrazbo, 

obvezna, raerelJavitSv odredbe,, 35— 
.,•225. V '•'.:"  '•••!, 
sprememb1 stanovanja in prebivališča, ; 

obvezna, odredba, 24—153   ,   .    , 
Prilagoditev:    ,    • t\,

J   ,  ' , ' ; 
pTe4pSsóv d prefeäkih temeljnemu za- 

konu; zaiKon, 16—S9, uredba,-20—117 . 
Prlflopnffii: , : 

zasebni, mo•izaoija,; uredba, 17—98 
Pripravniki, glej : "' Sluzma f Strofa ! ; 
Pristojnost.:   ..    .-,,..,  ...   ,..' 

način prendsa na'oblastne fludeke od- 
bore, 16—87,, popr. v 5t. 17,. 19—109, 
19—110, prenos ministrelSin predpi- 
sov, odločbe,   21—131' do  21—13,5. 

, "22-143/    .'• '•'•.''   * 
okrajnega eodMČa MariboT okolica, ured- 

ba, U-59 : ,-,   '''"i ; 
uprave za vodno gospodarstvo, uredba, 

22—168 ;»•'   •: •• • 

Prodajalci: 
časopisov, obdavčitev, odločba, 19—113 

Profesorji: 
razvrstitev, odredba, 8—41, spr. temelji 

ne plače, 8—42 
Proizvodi: 

drž. ind. proizvajalnih podjetij lok. po- 
mena, formiranje prodajne cene, od- 
redba, 23-146 

postranski, nedržavnih gozdov, obvezna 
oddaja, uredba,  12—67, popr. v ?t. 
33 

prehrambeni, zaračunavanje tržnega do- 
bička, odredba, 26—163 

Promet: 
cestni,  uredba, 6—22; s krompirjem, 

odredba,   4-15,   27—168,   27-178; 
z alkoholnimi pijačami, mlekom, itd. 
ukinitev gl. direkcije, 39—251; 89—v 

252 
Proračun: 

LRS, dodatni, zakon, 1—1 
državni, finančni zakon, 8— 8z 

Proso: 
odkup, 31—194 > 

Prosvetni inspektor: 
instruktor in referent, odprava naziva, 

odredba, 8—40 
Prosvetni svetnik: 

razvrstitev, odredba, 8—41 
Prosvetno znanstvena stroka, glej: Stroka! 
Publicisti, glej: Novinarji! 

R 
Računi: 

zaključni, 1RS za 1947, zakon, 8—33 
zaključni, drž. gosp. podjetij lok. .po» 
„mena, odr. 19—112,  navodilo, 19— 

115 
Rajoni; 

mestni, upravna razdelitev, spr, in dop. 
zakona, 8—34, 83—206 

prašačerejski, določitev, odločba, 3—13, 
živinorejski, določitev obvezne odda« 
Je, 6—26, dopolnitev, 12—71, 

Rakova kotlina: 
pfi Rakeku, zavarovanje, odločba, 27— 

171 ..M;. " 
Razdelitev: J-  "   , • ' ,.:;\- ?.. 

amortizacije pri lok. ind. podjetjih, od- 
ločba, 19-rll6; dòbinSka, upètìbà, 21— 
• ... ,;.,-,., 

odprtih voda na ribarske .enote, odloč. 
ba, 36—231 „,     •' ".'',• • . 

upravna LRS, spr. in đop. zakona, 8-" 
34, 33-206, 35—220 , ./ , 

Razglasitev:      .;, ,' '  *   ,,.' 
okrajnih' ih' krajevnih ttìlinoj za pod- 

jetja oblastnega pomena, ukaz, 89— 
'242., ,    , v   ., <•   •'•';;;; ;. ; 

Razlastitve: • ",, '   ;,. ";.",''.'       - 
komisija za reäev'anje vprašanj, Ufljtano: 

vitev, odločba, 36—230  . 
Razlika; , t '. • *• . 

r ceni za'-materiel, navodilo,;21—128 
Raznetilni predtaeti; 

•   ravnanje z njimi, spr.-uredbe, 4—14" 
Razpis:    • « 

voBtev v ljudske odbore, utera, 88-^-219 
.Razpust:    '• "•' """ •    •-''•' • 
'   KLO Brezje,,ukaz, 28—177 • •    .'>•'' 
Razlastive:     ; '''"' ' ' • 

članov volivnih komisij,  v- Črnomlja, 
1     31-199, Mariboru, 88-212,','98*^18 

•ministra  za  deloV   za' gozdarstvo,  in 
lesno industrijo, za proeveto.. 48—175, 
ra komunalne zadeve, 14—75*    ;„ 

.  občasnih arbitrov,, odločba^ 10—58s,k, 
predeedniika:.komW^.drï., koiitr^i« 

ukaz,   14—75:  oblaetnp  volivne -ko-» 
nvistje v Lj., odločba,; 85-220,-35- 
227 -. '   '    .  i-'v.,.r,;;.- 

8!•*•*.•••:. 



-io- 

touiiritev; 
agronomske fakultete, uredba, 25—158, 

39-247 
Razširjanje:   •      , 

mladinske   in   otroSk«  književnosti   iti 
tiekn,' pravilnik. 38-239 

Red:,   i ,; s.   > 
Javni, m mir, prekrški, zakon, 16—88 

Redka flora: . 
.zavarovanje, (top. uredbe, '«20—121 

Referent: 
pravni, nižji,   «trakovni izpit,   odločba, 

20—122; prosvetni, odprava naziva, 
odredba, 8—40 

Reja: 
praSIčev, prenehanje uprave, ustano- 

"vliev direkcije, uredba, 20—118 
Rektor: > ; ;   t 
~7,lnï prorektor*, uredba 89-*244 
Republiška volivna komiaija, glej: Komi. 

sijat 
ReVIrjl:    ' 'f.-i    ,'"•,-     ' .    ." 

,    za lov na-suloe, zaprti, odredba, 86— 
1       228 
, Revizija:.;' « •-,•<>•        '•'•< :>•. 

glavatu  projektov,;delo rop. komisije, 
t v • ; pravlhtiik, i', 26—16Ö / i i , ;•.       „ •   •   y 

Ribarske enote:      (.     •.-.,-      „ . 
odprtin  voda,  9r^49,;  popr. v, St. IQ 

'291   '   j.  ;•   .   .„,;,.;.„ ,   -:l, 
Ribarstvo:,    < •" -•;' •   v. .«,•, j,  ,,-  

v LRS, za«, ureditev, spr. odredbe, 18— 
107,   varstvo eulcev,   odredba, 86—, 
228       '   ' .   ' ,-f" 

Ribe:      v      . '  !" 
maržeV •»••>1••••• prodajnih cen, od- 

'• ' 1očb>, 87—286 . --i 
Rdbkàtofce:*-  ' .V'!".    , • '      : 

" Htaa merica, pobiranje, odredba,, «6— 
» 164, dopolnitev, 8-191 

8»dje: t" '   ':' ' '•   '''       '" "••'" : 
toarte, formiranje prodajnih cen; od- 

ločba,' 87—235:  organizacija odkujpa, 
ukinitev gl. direkcije, uredba, 89— 

»-" 252; vezane cene; odločba, 80—189 
Sadeži: ' 

gozdni, vstane cene, odločba, 80—189 

•^esa'' *r 'HedHaviiBh' gazdovrhf obvezna 
.oddajale«, uredba. 12—67; popr. v 

*'* 4tt.<88;'navobrrio8}u LJubljane,uredi- 
, m, uredba, 11—68  ••} -•> -'       •', 
xiez: ft4\ _y   .„u    ,in 
okrajnih ljudskih "odborov v Dravogra- [ 

r    du  In •••••••; prenos, ukaz, 28— ; 
' r. ite -.';:' ',:,• ..„",," ; v " •«      ,.    . 

Sekretariat:*" ,';' •  • ,-' "' ;•',        „.., 
Zà oVgantusiranje oblastnih ljudskih od- 

; borov,, ustanovitev, .odločbe: 11—61> 

Sttrtrfvuivv,    "•.],''."'     •'1   ".,..• •-••; 
vflnatieajji; planov«41049,,odredbe, 19- 
••':  120  .    •1   '..,•'""  .' •'•*,' ,•'. {."r-1,';>,<   ! 
oblastòh »tvollvnih .komtelj, '.napodilo, 

129—181 '" - f    -",- •• 
<• : •«••«Li to ' ^sofeoB^ledîJpea, .'«veta, 

uredb«, 89—-248, » 89—246     •   ; 
.s»kllüJSnlh:rftoumov; drž . goap. podjetij 

.,:': v lok. potnena,* navodila, ••—116 
*ä•dl:,l•^"-^,' ';':'' •••••/:-'!IIV."'-'i''>;'•;!'' :";, 
,i>n»TtiMi6l}«Wi |««..:*ploïni; rtók. tod. \ 

; : •    podjett},; itazdelltev, ' amortteacJje; od- ; 
v^WSa^ia-ilie;:, •;,••,'''?;,:;;;,,;;,  ..;!   ' 
Sktónìéì''''.?;'!'1^1^-1:'''',;':'.,.'": i-, '"' ''• 

aovtf izvoljenihllrral. IjudeM odbotov 
. ;k;t.:'''«aee*m}n,'i»ka2, 88-288 •".'."•:,. 

• tjud>l{<»; etoiWWe tüRS !k zasedanju, 
,:-r* tttà*;'! fii.lfl.':i''P<>pr. v* Mt; e;;' 16-79, 
,^„:;8•-••• - •' .'..••' ;-•. I-, ' •'••'' ": 

yiovtîiiejta  akademija  znanosti  in umet- 
nosti: 

v Lj., »pr. dop. zakona; 16—92 
SicupMirm, glej;  Ljudska 'sftujiScinal. 
Služba: 

bidromoteoizlošku, preimeoovanje upra. 
, ve V inätitüt, uiredba, 22—•38 
kmetijska, strojna,  ukinitev  direkcije, 

• uredba, 2—8,      , „ ..;,,,, 
pripravniška, „v adnwnieü'ativnl strogi, 

ÉpLti, tečaji, «npr. praivilniika, •^•; 
v planerski stroki, 17—103; vetati- 
etlfeni etriok,.lr6       '     ,'    ,;, 

etražna, pri požarih' v Kozdovili, navodi- 
lo, 21-129 v/',    ;.: ,, 

. uslužbencev LRS. zakon, 1—2,,, 
Službena' potovanja, glèj:,,Potóvafijal 
Snažilci: 

ïevljoy, obdavòitev, odločba,, 19-^118" 
Sodelavec: 

znanstveni dri viiji, razvrstitev, odred- 
ba, 8-4i. «      ,  .     ' ' ' •'•'   , 

Sodi;                                          ' 
kontrola, ukinitev izpostave v Kožjetn, 

odlofiba, 8-12 J 

SodliJe:      *" 
disciplinsku,' id uslužbence L(RS, zakon, 

1—2} okrajno, •••••' oloolioa, usta- 
novitev, uredba, 11—59, okrožno, v 
Lj.,, število sodnikov, ki Jih volitato 
razrešujeta  oblastmi   to   mestai  LO 

, ;  Ljubljana, odTedbfl; '88-7-210  ;\ 
SodM5aï'!v-'"•"''••,.'' :v "{'1* ' ", '•',''"/.'•''•'•,".' 

okrajna, tebrto neporavnanih terjatev, 
zastavne  pravice,   ur'edba,   89—249, 
39-250         .     ?                r. j ^ 

okrožna, v Celju, in Novem mestu, od- 
prava, uredba, 16—94 

. okrožna, v Ljubljani in Mariboru, hova 
kraj. pristojnost, odredba, 16—94 

Specifikacija:  '- 
razlike v ceni sa material,    navodilo, 

21—128 
Spričevala:" 

zdravniška,   tedajanje,   odredba,   19— j 
114 r '"'".-i•<'• j 

Stanovanje: • '    ']'•,"'" 
brezplačno, učiteljem na vaeî, uredba, 

, 34-215, . \ , ... • l( ;•'' '",'- 
obvezna prijava spremembe, odredba, 
• 24—58    "    ' '• •^^-!l

l
,^•••   '- •" 

StatietiČna .stroka;,, glej:  Strokah..... ., 
SteklopihaStvo: "••••• ••'^.'. - ". 

. tod   Sola, v ilij«  ustanovitevi oâloïba, 
i,.   24—154-' r •:•-•,:   !-:,

Jf-0-   '.-•'.••• , 
Stenodaktilogta!r~*'-": • '.""'•"" '. ••.".*.',•.- •'•" 
i v admin. stroki, strokovni izptt.odloČ- \ 

ba, 20-128   v  »"' ',    • V,,;:i' ••"    } 
•stopnje: .    .• ' , *  •'„';'-.'    " ''''"!)_"   { 

' aimortizaciJeKê. odlo6ba,;ï9-ilie: dav*--J 

i skega, odločba, lS—eî; predvla« dene. • 
.» ga,JTod|oč]ba,„ p—169 

storitve: "'•'•' "'"'" ':;': "v"'-,":"'! 
prevozile, v gozdarstvu fa lesni'indu-i 

r> • •••••, , 11-57,} •. uredbe, :. 15—81, j 
navodite, 16—96, stir, navodil,, 18-] 

- v.10?," v--'..» .-,i^'.,.'i %1(,., ,.r.v>.!? 
Stra2na.slufta,,gleJj»Sli|žbB! .l(,..... 
Striženje:":' ' " '?'•' • '"•'• '•"'    . 
,, ovac,-odredba, ,27—167 . ..'•; ••'^:f > ' 
Strpjeipjeecj      ';,  --,•'; ,*:•"''.' ''*'' ,;,v 
; ; v admln. etrokli: strotomi' tepit,'^odloč- 

Stroka: ...   ' "      «.i ••''<•. 

•; administrativna, honorarji izpitni iKomi- 'l 

Y % ,&Jn&ij »ri«! Prtprav.i 

Stroka,: .... 
.ekonomsko komercialna, prevedba pri- ,N   pravnikov, navodilo, 2—10 
novinarsko publi ciati (Sna, razvrstitev na- 

zivov, odredba, 17—102 
planerska,-pripravniška služba, Izpiti, 

tečaji, pravilnik* 17—103 '*• 
pravna,''strokovni   fzp»i   nripravraikov, 

• '   oclredpa-, 14^-78 
proevétno znanstvena, odprava nazivov, 

odredba,   8—40;   razvrstitev,   8—41,; 
•     epr; temeljne plače, odredba, 8—42 

statietična, izpiti, tečaji, pravilnik, 1—6 
zdravstvena, odprava odredbe o obra to. 

•- * varnem času v laboratorijih in BCG 
institutih, 35-222 

Stroke; 
obrtne, kf- lahko prodajajo evoje Magi-, 

izdelano brez neposrednega naročila • 
odredba, 37—234 

Stroški: 
'-  v kazenskem [uwtopku,- povračilo, ured- 

ba, 22-189   '•'•-. 
Sulci: "* 

vaitätvo, odredba, 36—228 
Siila:      ' ; ""    •. 

zavarovanje-gozdov pred požari, navo- 
dila, 21-129 

Svet: 
-' fakultetni,' • umetndSkl   in   vieokoäolski, 

'    uetomovitev,-uiredbe, 89—244, 39—24fi, 
-39—248     \ 

Svetnikr'-   '• '' 
v prosvetno znanstveni stroki, razvreti- 
1/jen/i' .odredba,18—41 • 

Š 
Skoda;, 

na  divjadi,  odločba,  26—166; povzro. 
cena po lovu, povrnitev, zakon, 16— 

.-'•, •»,,.• '•;. ;v,/   ,...   .. . " 
Sole: '       •' . . i' 

administrativna,    v   Lj.  in   Mariboru, 
ustanovitev, odločba, 29—186 

, Grafični -tehnikum v LJ.,   ustanovitev, 
"*     odločba, 8-^11 

. industri jeka,- grafična, ukinitev, odloč- 
r-ba, 8—11,- čevljarska, v Zireh', "24— 

156,   kovinarska,   v  Kamniku,  24-t 
155, za steklopihaStvo v LJ., 24—164 

osnovne fn sedemletke, > prayice učfte- 
liev, uredba,-84—215       ,- 

nižia,   tekstilna,   v. Kranju;  ßdprava, 
29—187 ' " 

srednja, upravna, v LJ., odločba, 29^- 
85 '    "       . 

/.sredaje.in viSJe, temeljne plače, profe- 
sorjev, 8—42 , ' 

., ,«troko,vne, ,srednja in nižje,,  odpreiva 
komitèja, uTeoba, 24—152    . 

...tehniška,, visoka, ta medicinska,>red. 
",    ba,.?fakultete, 89—243, „učno osebje, 

trgovske, nižji tečaji v:Lj. in Celju, Tr- 
bovljah, Kraniu in Novem mestu, 00"- 

"-  ločba^k 87-286       -       '  •   . 
visoke, uredbe, 25—158, 39-248, 89- 

^44,,89-247, •      ;; 
•èoïeW": vrtovi:'' •   v'1 v* • ;.:: "; ,'• 
;•••••••;'-119-411"-•-'    •'.,'';• ,••'"' 
Stamplljke: . ' 

IjudsikJh odborov, 10—54, »pr. pravilni. 
•„ , ka„ 22-141 ,.; ":   ."'*.;     ,-r; .. 

-n -:' :•':;':• '.$":'•••   "''" " 

"• nèpoiravnainei odpis uredba,,»9-249 
Tečaji: -,,..:.,.- •../.•••-.."  •   '     ''• . 
'flilil,- trgoveild;- ustanovitev,. odločba, 

87-^286 

ii>.B.ï %')iK£MiEÖ;»ä£iÄ!Ä 



w. ft-? 

strokovni, v planerski strotó, praviMt, 
17—108; v etettsttcni etraSa; ipjevü- 
ali, 1—6, glej tudi: 1•••! 

srednji» trgovski, v Lj. •• Mariboru, od- 
ločba, 29—184     , ,,,,v 

Terjatve: . ,v , ...  , .. \.<\ • .,.»„  , 
državne, •«•••••••••, odpliy'-uredbÄ, 

39-249, bivših kreditnih ' zadrug, 
uredba, 39-250 •   ., • ' 

Teünikiun:, .(    • 
gwtöcni,  v Lj., ustanovitev,  odločba, 

'  "••-•   • ';,,     .  .'     '   '• 
Terensko delo; 

gradbenih uslužbencev, dodatki, odio)!. 
uba, 23-145     ,",.'" '    '" '.;• 

Tifus:     • ". 
cepljenje v okraju Dravograd, odredba, 

18—105; obvezno cepljesdje,'odredba, 
18-72 '      t*   *V: ,..n- 

tisk: 
mlaaìiieki, otroški, lzdatonje to 'razšir- 

janje,, pravilnik, 88—• 
repubHSki in lokalni, razvrstitev novi- 

narjev, odredba, 17—102      , . ; (, 
Tolmači; 

eodni, uredba',  7—80,  popr.  v Št.""7; 
povračilo stroškov, uredba, 22—139 

Traktorji : 
zasebni,   mobilizacija,   uredb«,   17-98 

Trgi: : . ••• ;• - 
označba, epr.  zakona, 8—85»   prodaja 

kmet. pridelkov, odredba, 4—17" ft 
Trgovinska obrt:, .    ; .u'T-.». 

dovoljenje za fevrševanje, razveljavitev 
odredbe, 86—224 

Trgovski tečaji, glej: TečajlI ( 

Trentce: .; • 
uredba, 2—9        ,.     r  i .    . 

Turizem: '" 
in   gostinstvo,   ustanovitev   komiteja, 

epr. uredbe, 21—•        !     ,.,>:,. 

u . 
osnovirilb-loj |n eedemletk, pravtóa do 

., ,, .brezplaôneeé^MauovanJa' jniikuriiva, 
uredba, 34—^^•••••••-.•••, 
etveni stroki,   razvrstitev,   odredbe, 
8—41, epr. temeljne plače, odredba, 

UJem, glej: Menoal   ^ 
Ulice: 

označba,'epr. zakona, 8—85 
Ukinitev: 

glavne direkcije leene Industrije, uredr 
ba, 6—28 

tepoetave kontrole eodov v Kozjem, od- 
ločba, 3—12 . , 

komisije za zakonodajo in, organizacijo 
'drž. uprave LRS, uredba, 8—87 

Glej tudi: Odpraval Prenehanje! 
Umetniški svet: ,- 

ustanovitev, uredba, 39—248 
Univerza: 

katedre, fakultete, uredba, 89-r248, or. 
«ani in učno osebje, uredba, 39-244; 

sodelovanje    resornih    ministrstev, 
uredba, 89-245 

Uprava: v 

1  ^-^6» glavna, odprava, uredba, 14— 

«a bidrometeoroloäko sluïbo, prerano- 
vanje, uredba, 22-188 

za mehanieaoijo kmetijstva, ustanovitev, 
uredba, 2—8 

za narodne parkç, ustanovlteiv, ùreijbà, 
6—24 ' ' 

Uprawa: 
za nedržavno Jesno proJavodnjo, usta- 

novitev, uredba, 6—24 
za povzdDgo gozdov, odprava, uredba, 

.. ,39^263 
za rejo prašičev, prenehanje, uredba, 

za vodno gospodarstvo,   uredba,   22— 
188 

Upravna  razdelitev: 
ÎLRS. epr; i» dop.»eaikon«, 8-*-34, 83— 

206, 86-520 
Uslužbenci:        

admdn. stroke, brez pripravniške služ- 
be, strokovni feplt, odtoiba, 20-128 

.davek od dohodkov, uredba, 7—28 
"geodeMi,  'dodatek za terensko delo, 

odločba, 28-145 '     ' 
Slov. akademije znanosti in umetnosti, 
"•epr. in dop.zak,'16-92, popr. v 81. 

•7,; ''„,''',, 
Uslužbenko' faitnierje,  ustanovitev, pre- 

nehanje, zakon, i—2 
Ustanove:        •  y 

varnost pred požarom, uredba, 24—149 
Ustanovitev; 

administrativne iole, odločba, 29—186 
direkcije kmetijskih posestev v Lj. obla- 
ke«," cd lotoa,^ 27-172 
direkcije za rejo prašičev, uredba,' 20— 

"'.•418•-1', - ; -' ••<' .  •'  , 
direkcije odkupnih podjetij v Maribor- 

ski oblasti, odločba, 89—268 
1 glavo« diröfeje drl trgovskih, podjetij 

LRS, uredba, 9—46 • 
glavne direkcije za gostinstvo, uredba, 

17-99... 
gl. direkcij min.-za gozdarstvo in lesno 

industrijo, uredba, 6—28 
gradbenega  inštituta, uredba, 22—187 
gradbenih inšpekcij, odločba, 6—25,., 
grafičnega tehnlkuma v Lj., odločba, 8— 

11 
Industrijskih šol:!   čevljarske v Žtreh, 

24—166, kovinarske v Kamniku, 27— 
155, stektopinaške v Lj., 24-154 

komisije za organizacijo oblastnih " 1 jud. 
odborov, odločba, 11—60   ;;       ;,- 

komiteja   za  zakonodajo   io   izgradnjo 
t;i ljud..oblasti, uredba,, 8-r-87 
ministrstva ze drf., nabave ,••••, 14— 

•U*74'4v,,  .   .,    ,..,. ,;.,    ,   , .,   ,. 
ministrstva za znanost In kulturo, ••••, 

28-173       . 4 

nižjih trg. tečajev, odločba, 37-236 
oblasti v LBS, zakon, ••—86 
okrajnega sodiSča Majibor okolica, 

,    uredba, 11-69   •     •" 
prehodnega mladinskega doma v Med- 

vodah, odlooba, 1—5, popr. v 5t. 4 
rep. komisije za vpraSanja razlastitve, 

odločba, 89r-247 
eamoetojm»-ajrrorromske fakultete v Lj., 

uredba, 39—247 
sekretariatov za organiiiranje oblastnih 

ljudskih odborov, odločba, 11-61, 
11-62      , '   '   • 

eredhje upravne, šole v Lj., odločba« 
29-185 

srednjih trg. tečaj»?, odločba, 29—184 
umetniškega ht visakosotekega sveta, 

uredba, 49—248, 89—249       * 
uprave za mehanizaoljo kmetijstva, 

uredba, 2—8 
oprave za nedržavno, lesno proizvod- 

njo in uprave za narodne parke, 
uredba, 6—24 

uprave za vodno gospodarstvo, uredba, 
22-188 

zavoda za higieno prebrane, odločba, 
'   42-71'    " 

Varstvo: • 
gospodarskih podjetij pred požarom, 

uredba, 24—149; gozdov ob suši, na- 
vodilo '21—129; lovstva, zjtkon, 16— 
91; "redke Höre, dop. odredbe, 20— 
121 prirodnih znamenitosti Blejskega 
otoka i Martuljka, in Rakove kotline, 
odloöba, 4-18, 27-171,^29-482, 
sulčjih voda, odredba, 36—228 

Velikost:, 
pečatov, štampiljk in Žigov, epr. pravil, 

nika, 22-141 
Vile: 

na Bledu, prenos upravljanja m LUS, 
ukaz, 21—125 / 

Vino: • - 
dodatni nakup drž. kmet, delavcem,'od- 

ločba, U—64; količine, ••.••.,••••••, 
pridelovalci pridržati, odredba,1 89— 
255; vezane cene, odločba, 80—190 
popr. v št. 82 ' 

Visoke äole:   i ' 
uredba, 39—243, njih organi in osebje, 

uredba, 89—244       , 
Visokošolski svet: 

sestava, delo, uredba, 39—•'   '' 
Višji koinercialist: •• 

naknadna prevedba pripravnikov, na- 
vodjlo,2-10    .    ,,    v. ,   .   ,, ',j 

ViSji znanstyeni svetnik:  '<•.••*, 
razvrstitev, odredba, 8—41 

Vltranc:      . \ . -   • 
hotel rep. pomena/ ukaz, 87—282 

Vlačilci: '' 
zasebni, mobilizacija, uredba, 17—93* 

Vlada LRS: ,   ,    / 
komisija za zakonodajo ' in organizacijo 

drž. uprave, ukinitev, uredba, 8—37 
komite za srednje' in nižje strokovno 

Šolstvo, odprava, uredba, 24—152    -' 
komite za turizem in ^gostinstvo, epr.' 

uredbe o ustanovitvji, 21-^12/ ^ ; 
komite za zadružništvo,.odprava,-ured. 

•ba, ,8-38 ,   ..''.,.. , ••.    ,", 
komite za. zakonodajo in izgradnjo.Ijud- 

.   ske oblasti, ustanovitev, uvedba,,8— 
'37 -     j       '   ' 
potrditev  uredb,  ki  jih je izdala na 

podlagi zakona o pooblastilu, odlok, 
7-27, 16—8ft, 34—214 *'   '"', .,-' 

preosniova, iîkaz,.,.14—75,,tM—175,, 
uprava   za   hidrometeorološko  službo, 

•     preosnovanje, uredba, 22—138 
uprava za vodno gospodarstvo, ustanovi- 

tev, uredba, 22—138 
Vloge: 

hranilne, starih kred. zadrug v 91. Prli 
morju,   prenos   nà   kmet.   zadruge, 
uredba, 15-80 ;. 

'Vode: 
v LRS, varstvo sulcey, odredba, 36-f 

228:    razdelitev na ribarpke', enòte, 
9—49. popr. v 5i 10; e^pr. odločbe," 
86-281 .      '• T' T: ' 

Volitve: /    • 
in "delo zač. oblastnih, Ijttd- odborov, "•- 

kon, 16—87, število odbornikov, zase- 
danja okraj  ljudskih odhorov,.,ukaz, 
ie—93'  '•••:.'      '•* :,,•''.'   _. 

imenovanje članov obi. volivne kOniišI» 
je,1 31-195, 31-196; 81-197, članov 
volivne komisije g!, "mesta LJubljane, 

. 31-198     \ ,"'*•    '•"   "' 
razrešitev in postavitev okrajne voliv. 

ne komisije v Črnomlju, 31--199      ' 
, razrešitev in postavitev člana volivne 

komieiie Marihorshè oblnsti. •••-212, 
'  postavitev nameetnikâ,' 88—218; 



'Tri« ',v*   14' 

.Volitve; 
raereiitev ie postavitev predsednika vo- 
"  livoe   ••••••   Ljubljanske \ oblasti, 

odločba,   85—226,   volivne ' komisije 
Sloj   mcwta Ljubljane,  35-227 

'   «eatava   lu   naloge   oblastnih   vollvnin 
kouiieij • »olivne komielje «1. mesta 
Ljubl]atie, ••-•. , 

sprememba   »   rap.   »olivni   komLsiJi 
ukaz, *•-17• ' '   *    ' \ 

apremumba ed•e o dnevu  volitev v 
Mariborski oblasti, 87-237 

iteviU) odbornikov zač. ljudskega odbo- 
ra LJubljansk* oblasti, 82—201, dodat. 

^»volitve, 82-202 
aajfdanj* novoizvoljenih krajevnih ljud. 

«klb odborov, ukaz o sklicanju, 38— 
;',;,288;     J..;',,',..;, 

.iTelaa":'"••,•' '••'.'>''.'; \ .J    ,   ' 
1egnj*t,oddaia, odredba, 27-r 167 

Vo»l(a;?v ,'•,''':'.,', t...i' v-V/     ,!,. 
motorua, vpr*ina, v cestnem prometu, 

uredba, 6^-22/.   "'!• „":   " 
Vprašanja:/ ,';' >   >'•.'"'•.•.;,'', '', ,.,;  / 

rašlaat t»e,   ustanovitev  rei».' komielle, 
t      odločba,  80-280 
Vrtovi; / 

tfOloki, uredba, 19-111 
lYzgoJ-telJ: 

T prosvetno znanstveni stroki, razvrsti« 
tov, odredba, 8—41,   epr. temeljne 
plače, odredb», 8—42 

Zadeve; 
dani«  v  prtetojnoet   ljudskih  odborov, 

uredba, 19-110 
minl«tr*kih  predpisov,   prenoa  (>r'.eto;. 

nosil   od   rep. organov  na  oblasta«- 
ljudske odbore, odločbe, 21 -131. oc 
21   .185, 22—148 

Zadruge: 
odmera dohodnine, odločba, 19—118 
kmd to#, ftare v SI. Primo, JU, prem» 

hranilnih vlog lo posojil na kmetij 
«ke zadruge, uredba, 16-80; izhri* 
zastavne pravice neporavnana terja 
tev, uredba, 89   250 

Zadružn ki: 
davi* od dohodkov,   uredba,   7—28, 

19 -118 
Zadruzn »Ivo: 

Odprav« «tornitela, urod1», 8—SS 

ZiUdJučni racom;        . • 
LRS, za M, zakon, 8—88    . 

Zakonodaja:   ; Î-      .    >   ,t 
in izgradnja ljudske oblasti, uetanonrl- 

tev komiteja, urailba, S-87 
•• organizacija drž, uprave,    ukinitev 

komisije, uredba, 8—87 
Zakonske zveze: 

sklenjene pjred 9. V. 1946, • oppi 
' veljavnostjo, primanje, zakon, ì( 

Zapiranje: 
trg«   obratov,    razveljavitev   odredbe,' 

i   85-224 ^v'.^ "';' 
Zapisniki:  ' ''    ,, ' ' "      ''","• "' , 

zasedanj Ljudske ekupSHne LRS ' v at 
7,17,84 •: '••• -;v':-.,    , ;'.;•"' * 

/.aeedanje:       ..,, ! ,i(. , " »  ., ,t\" 
Ljudske V akupäölne    LRS, ' sklicanje 

ukaz, 5-19,,15•79, 82-200. 
okrajnih ljudskih odborov, ukaz, 16— 

93, novo irvoljeftfh, ! ukazi ;88^288' 
/.aslave: ' ' '   '''''.".  ' '.•-    . 

prehodne,   podeljevanje,    navçdflo' k 
uredbi, 8—44 

Zastavna pravica, glej: Pravlcat ,. 
Zatiranje: 

botezni na gozdnem drevju, odredba, 
12-70 

bruceloze, pri ovcah m kozah, pravil- 
nik, 8—48, popr. v St. 9 

decmalomikoze, odredba, 19—78 
nalezljive ohromelosti praàwev, uredba, 

24-150      % 
.uaiovdDjij: 
Blejskega otoka,-odločba, 29-,182 
goreli« «kupine Martuljek, odločba, 4— 

18 
gozdov ob suai pred ognjem, navodilo. 
, 21-129 

okolice Rakove kotline pr. Rakokn, od- 
ločba, 27-171 

Sitnih posevkov pred požarom, navodi- 
lo, 22-142 

Zavezanci: 
davčni, razni,  odmera dohodnine, od- 
ločba, 19-118 
»i'di 

BC0, odprava odredbe o delovnem &> 
eu osebja, 85—222 

za higieno prehrane, ustanovitev, od- 
ločba, 12-71 

, visoke iole, uredba, 89— 

Zdravljenje glej:  Boinikil  Zatiranjel 
Zdravstvena etroika, glej: Strokal 
Zdravnifika «pričevala:       , 

izdajale, odredba, 19—114 
Zelenjava: .,.-, r.' 

dodatni nakup za kmet. delavce, odloč- 
ba, 11—64; marže, lormlranje, pro. 

^tajnih cea, odjtoJba, 7—235; odprava' 
direkcije za odkup, uredba, 89—252 

••••••:,,,      .,"'/:... ,-,        ' .',', 
"oSatvna In bivätfc agrasqto ekujpnosti, 

organi!   za   preiskovanje  prüasütev, 
.uredba, 12—66 

Zemljiška knjiga:       .' 
izbrie zastavne   pravice   neporavnanih 

terjatev,   uredba,   89—249,   89—250 
Zgradbe: ...V,,   • ,> .',>•<.•  ( '•• '."•)'•,•'"•, 

v mestih in krajih LBS, uOpie, odredba, 
v 82-302.;    ,   . ,. •<-• •;,;, 
Znanstveni delavec: "•',,. 

tu  svetnik,   razvrstitev, odredba,  8—•; 
;...«•• 

Žagarji • ; 
ročni,  obdavčitev,  odločba, 19—118 

Žage:"   • •    -^ •><'•:• '.;,,-,' ;';•.:,:•''": •.•".'.'.•;•;',''. 
amortizacijska stopnja, razdelitev na 

, .«klade, odločba, 19—116 
Žganje: ;, 

dodatni . -kup drž kiqot. delavcem, 
:    odločba, 11—64; •••••, kl Jih erne- 

,     Jo proizvajalci eaml porabiti,. odred- 
,•,"..'••',39-265 , •;,.-, ,',-'.,,   •   • 
ZtgJjfVpA' ;<:•»)• i-1'---    .• -•-i•':•"'.•, -•' 

oblika, velikost pravifkilk, 10—54, epr. 
>^vOnip722-141, 

«ito: 4*;/> 
••••••• •••••, manipulativnih pre- 

At,;ee^tov, •••••••, 26—164 : • 
.•• polju, zavarovanje pred.ognjem, na. 

...   -vodilo, 22-142   , , ,        ..;,•;•''•; 
•'<ivliioreieli , ivioniiïJ,. I ''••' \ 4,',"••     ••*.»"'^' 

obvelia 'oddaje"«*9*•, •^•^> 
; ódloJba, e-^26, âçpmikmt 12-71 

{ 
v. 

i "•-•: 

•\'-'.< 

•*> 

•i ;' 

i.'ÀS '•••••••&•.' *iks-J«tótói.3ztf'szfeStu     _t.-^saÄt'ii"«^'  ••. ,' '',rt      '„/    \':ùJJk!fi's,^iJâî'ÏU!!ii.i\,..' it,,' .."îJa 
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'•;**: URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 8. januarja 1949. Številka 1. 

VSEBINA 
1. Zakon o dodatnem proračunu Ljudske republike Slovenije 

za proračunsko leto 1948. 
2. Zakon o državnih uslužbencih LRS. 
:l Zakon o pristojnosti krajevnih ljudskih odborov za predpi- 

sovanje upravnih kazni. ' 
i. Odločta o Imenovanju članov Komisije za zakonodajo in or- 

ganizacijo državne uprave pri vladi LBS. 

5, Odločba o ustanovitvi prehodnega mladinskega doma v Med« 
vodah. i 

6. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih to tečajih 
v statißHffhi stroki 

ba o obveznem bolničnem zdravljenju fcrueelozndh bol- 

' ;>(•••£• 

PBEZIDIj LJOOSKE SKUPŠČINE LRS 

;--"'";':'•'%-    . > •• .Ukaz   ' ,' "   - .'•;•' ;-,'.\\:'^' 
Na,podlagi 4. točke 72. Sena ustave LRS Prezddij Ljudske skupščine LRS razglasa zatëon o dodatnem pro- 

računu Ljudske republike Slovenije ..žu proračunsko leto 1948, Ici ga je sprejela Ljudska skupšoina LRS na'IV. red.' 

tsedanju dne"14. decembra 1948, in ki se glasi: , 

-,i M. 

!®•••?•41•\* Zakon 

o dodatnem proračunu Ljudske republike Slovenije za proračunsko leto 1948 

Rekapitulacija dodatnega proračuna 
za leto 1948 

ji        U del: Investicije za kapitalno izgradnjo in ostalo Iinansiranje gpspodaratva 

P„r    2* ^ Ostale družbeno koristne investicije    . ' ...    ,    .    •    t 

;^- deit;Prosveta in ljuó^a •••••• .   .    . ' ,    ,    i,    .    ,    • ' V . • 

*. del: Socialno zdravstvena zaäßita ljudstva  «'   ,    •    •    •    .    i    i 

"•*v'   •' d%Dr**vna.uprava in sodstvo.   '.,._•'U ^  •; _,':_' v'' .    t.•:»''';$'  • 

'%; 8< delVDotacije okrajnim ljudskim odborom  ,    »    ,,  ."";-, ' ;.\; ';•"  • 

t • 

i " i 

• * 

i i 

i     * 

« .'' » 

Skupaj 

* i 

• '.', » 

i   >' 
'  t 

; *    * " 

245,282,582.— 

41,840.610.— 

;ie,i23J2i:- 

19,192.000.—, 

104,ei8.<XK)i---; 

. 45,096.000.'-- 

472,152.413.- 

VfA;.f, 
\ " i, ,. 

••;":;•*•&^ aL'J^itótò^^^ ^v^ìtAff»!1. 
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Stran 2 

Fa rtiia 

JJRADNI LTST LRS 

IZDATKI 

Štev. 1. >— 8. I. •• 

Znesek 

1. del: Tn vestici]? za kapitalno izgradnjo fai ostalo finansfranje gospodarstva 

6,-28. razdelek: Predsedstvo viiade, ministrstva in komiteji     ,    , <    •    •    . 245,282.582.- 

Skupaj 1. del     .     »      245,282.582.- 

Struktura investici] za kapitalno izgradnjo 

in  ostalo  finansiranje  gospodarstva 

Industrija, rudarsko in elektrogospodarstvo    .    f 

Transport in zveze .... 
Stavbarstvo     ;...., 
Kmetijstvo in gozdarstvo  .«.,... 
Trgovina ia drugo.    ,    .    i    ,    ,    •    .    , 

•    •    »    • 
»it» 

•    •    i    <    i    i    «    i    «    *    i 

i     t     i     i     *     •     •     i     •     >     > 

»•»»  

51,060.985.- 
29,069.346.- 
66.598.000.- 
80,554.261.- 
19,000.000.- 

Skupaj 1. del. 245,282.582.— 

2. del: Ostale družbeno koristne investicije, finansirane iz proračuna 

/'.'"'••• 

7. razdelek: Ministrstvo za kmetijstvo 
« 

•. poglavje: Ministrstvo 

277    Ostale družbeno koristne investicije .     ,.*.....,•».>,» 
* ——— 

Skupaj 1. pogl, (part 277)   .     .     . 

Skupaj 7. razdelek   . 

276    Ostale družbeno koristne investicije . 

,8. in 9. razdelek: Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo 

Z. poglavje: Ministrstvo 

«    »    •    *    • •    •    t 

Skupaj î. pogl. (part. 278)   . 

Skupaj 8. in 9. razdelek .   .. 

\ ' 

279    Ostale družbeno koristne investicije . 

18. razdelek; Ministrstvo za trgovino in preskrbo 

h poglavje: Ministrstvo 

»    «    • 

Skupaj';: pogl. (pari. 279) 

Skupaj 13. razdelek 

9,604.967, 

9,604.967. 

9,604.967. 

5,278.000. 

5,278.000. 

5,278.000.- 

5,000.000.- 

5,000.000.-,; 

5,000.000. 

'-' '^^•••••••^••••' 
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Štev. 1. - 8. 1. 1948      URADNI LIST LttS Stran 8 

Partija IZDATKI Znesek 

14. razdelek: Ministrstvo za gradnje 

I. poglavje: Ministrstvo 

280    Ostale družbeno koristne investicije.,,..,...    ,    «    «    .    •    .    t 2.400.000.— 

Skupaj 1. pogl. (part. 280)   .     . 2,400.000.— 

Skupaj 14. razdelek .... 2,400.000.— 

16. razdelek: Ministrstvo za notranje zadevv 

I. poglavje: Ministrstvo 

281     Ostale družbeno koristne investicije.    t    ,.,....»•«,    b    .    « 3.378.126.-« 

» Skupaj 1. pogl. (part. 281)   .     .     . 3,378.126.— 

Skupaj 16. razdelek ..... 8,378.126.— 

19. razdelek: Ministrstvo za prosveto 

I. poglavje: Ministrstvo 

282     Ostale družbeno koristne investicije .     .     ,     .    «     ,    • 1,183.418.- 

Skupaj 1. pogl. (part. 282)   .     .     -. 1,183.418.— 

Skupaj 19. razdelek  1,183.418.— 

20. razdelek: Ministrstvo za ljudsko zdravstvo 

,/ I. poglavje: Ministrstvo 

283     Ostale družbeno koristne investicije >(    ,«.,...*»,    f    •,     » 8,675.000.-« 

Skupaj 1. pogl. (part. 283)   ..    . 8,675.000.— 

Skupaj 20. razdelek  8,675.000.— 

23. razdelek: Komite za kinematografijo 

1. poglavje: Komite 

284    Ostale družbeno koristne investicije .    %    , s    •    *    .    ,    •    ,    « 321.000.— 

Skupaj 1. pogl. (part. 28$   .    .    .           821.000.— 

Skupaj 23. razdelek 321.000.— 

25. razdelek: Komite za lizkultufl» 
i 

I, poglavje: Komite 
28•    Ostale družbeno koristne investicije.    »    i    . v »    •    «    •    •    ,    t       11.000.000.— 

Skupaj 1. pogl. (part. 285)   .    ,    .       11,000.000,- 

Skupaj 26. razdelek        11,000.000.- 

î,'Mc 
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Stran 4 UUA0.N1 LISI LES Štev, 1. — 8. 1. 194Ô 

Part, Poz. IZDATKI Pozicija Partija 

Rekapitulacija izdatkov 2. dela 

7. rawJelek: Ministrstvo &a kmetijstvo    . .     » 
8.-9. razdelek: Ministrstvo ta gozdarstvo io lesa« industrijo .     t     » 

13, razdelek: Ministrstvo za trgovino in preskrbo ••»*«• 
14, razdelek: Ministrstvo za gradnje   .... 
16. razdelek: Ministrstvo za notranje zadeve  .     • 
19. razdelek: Ministrstvo za presveto ( 

20. razdelek: Ministrstvo za ljudsko zdravstvo •. 
28. razdelek: Komite za kinematografijo .     .    • 
25. razdelek: Komite za lizkulturo    .    ,    ,    , 

« • t i    i 

K » i i     i 

i » i •    i 

% # • i ii 

• • « •   • i 

i • * i     » 

» «          »         ».         i 

« -•       K       *       «       • 

I 1     t     »     »     • 

« *     •     I     •     • 

I I     «     I     t     • 

« •     •     •     »     • 

« •     t     I     i     • 

• »•••• 

Skupaj 2. del 

9,604.967.- 
5,278.000.- 
5,000.000.- 
2,400.(XKK- 
3,378.125.- 
1,183.418.- 
3,675.000.- 

321.000.- 
11,000.000.- 

41,840.510,- 

Struktura investicij za dviganje družbenega standarda 

Stanovanja in administrativne zgradbe •     i    .,»,,,,,».    ,    •    .    .    , 23,335.912.- 
SoUke zgradbe      .     »     .     i    *    »    •     t     «    »    t    •    i    '•   '• ' ,,» 10,980.000.- 

^tolnišnice. okrevališča, ambulante in zdrav, postaje. \  ,»   ',;,,,    ,    ,    s    t    *    »' ",'   . 600.000.- 
Kulturno-proevetne zgradbe     •   /»    $    .    •    a    „    ,    „    »    .     .    t 83.418.- 
Fizkulmrai in komunalni objekti in drugo.    •««*«»•»,...    .    .    . 6,841.180.- 

Skupaj 2. del    .    .       41,840.610.- 

;...':; .», ! 8. del: Prosveta in ljudska kultura 

3. razdelek: Predsedstvo vlade LRS 

;   \ l. poglavje: Predsedstvo vlade LB8 

\,;'^^!•!,^.'':''•:' •   Tvarni Izdatki      : 

'''^.^^vV/^bkelonalnl^izdatkK 
;;       1  ;Stroški teôajev, tajnikov in predsednikov krajevnih LO 

,V: ;;i''S^jBt^U\t^|m.''ça-(tou>e LO • 

i ;       ) : ; , Skupaj 1. pogl. (part. 470) 

•v:-.^; 

;..• #W. .    1,022.321.— 
200.000.— 

• *> 

Skupaj 3. razdelek 
-é. 

V. ." 
; / 

<Ì•••^:;t :•:'•''•'••'ii;:^..''".:•''•',;'.,, 'r';?• razdelek: Ministrstvo •• kmetijstvo -    -    V '• _ 

•: •'•':' ">- '•.;;',?,ï'; .'•'''''/' •",'."" •'•;. ' ,"    ,v':.,v:^   ;   L.poglavje: Ministrstvo '>'^; ':''<',','•'..'• 

v f: ' v: .-•^;,-,'!i";'\i'-'rï^\-"'V:V^','/\:'^^'!'^; V'.!,"• ;"' . ''"";'• Tv.arni izdatki ;"' •  , ;. .;>>'••''''\.'v,-v 

$W.^^^ /',, '•-•'.- ..;'•"''';• 
;,•.;•;'•("-I-,' Zadružni>meseWÌ;tè^4';Ljubljani'1'''^,. '','  r       ZfiGÓSXìO^ 

n-'-':k",-,!;'-   .•.••.....'•.•.•."•'>...:.-•..>... -' $   "'"'1,500.000.— 

2,400.000.- 
.     2   Zadružni teôaj predswinikovkmetijskih zadrug *     » 

", H'' ! : 

•.;>''.••,• 

.Skupaj 1. pogl. (part 471) 
:••; v X" 

Skupaj 7. razdelek 

1,222.321. 

1,222321.- 

1,222.321.. 

7,400.000.- 

7,400.000.- 

7,400.000.- ; 

•::.'...'-.'• :V,'-V,V,;;v 

"i 
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Stev. 1 - 8. 1.1• URADNI LIST LUS Stran • 

Part. Poz. ' I Z D A ï KI Pozicija Partija 

472' 

478 

15. razdelek: Ministrstvo za finance 

I, poglavje: Ministrstvo 
* 

Tvarni izdatki 

Funkcionalni izdatki: *" 
Tečaji za vodje kreditnih odsekov kmetijskih zadrug .    »    . 

Skupaj 1. pogl. (part. 472) . 

Skupaj 15. razdilek. • * • 

31. razdelek: Komite za turizem in gostinstvo 

I. poglavje: Komite ' 

Tvarni izdatki 

Funkcionalni izdatki: 
Stroški gostinskih tečajev in gostinske šole •    «    « 

Skupaj t. pogl. (part. 473) .    . 

Skupaj 31. razdelek. 

Rekapitulacija 8. dela 

3. razdelek; Predsedstvo vlade LRS 
7. 

.15. 
Ministrstvo za kmetijstvo 
Ministrstvo w finance   . 

•    »    • *    »    • 
»    • 

31.   /„ j.   Komite za turizem in gostinstvo 

Skupaj 

2,401.000.. 

2,401.000.— 

2,401.000.- 

5,100.000.- 

5,100.000.— 

5,100.000. 

1,222.321.- 
7,400.000.- 
2,401 •00.- 
5,100.000.- 

16,123.821.- 

•••if     • 

587 .. y 

588 

4. del: Socialno-zdravstvena zabita ljudstva 

20. razdelek: Ministrstvo za ljudsko zdravstvo 

1. poglavje: Ministrstvo i 

" Tvarni izdatki 
Funkcionalni izdatki: 

Stroški zdravstvene službe zavarovancev .     .    .    . , .   '«    «    •    * 

' • Skupaj 1. pogl. (part 537) .    . 

27. poglavje: Zdrâviliêèe za kostno TBC v Št. Petru pri Gorici 

f        . •'  Osebni izdatki 

''•; Plaîte in dodatki: ',• ,  '   : 

1. Osnovne place   . -,   ,.    .    .    .    .    .    . 
:2Y Rodbinski dodatki =  .    .     .f   .',   ..   \ , ., 
8;Posebni osebni" in funk."dódatei.. '\.,  ;.    . 
Ç.Honorarji,ia nagrade .    .  .'.,   .,.,"> . ':} 

4,000.000.— 

4,000.000.-* 

•      «      »     *     »  •" « 

'•,*•'•,••             i             » 

. •       •   •, »       *       •       •' 

560000.-   » 
, ; 9.1KK).— 

12.0(H).— ; 
10.000.- ;   561 <Wr 

Odnos.     . 591.000.— 

'.,>.',;. i'i.i»..U''i.'!*'.' 

•..•t'';''v\ \-> 



Stran • /ÜR ADNT LIST LRS Štev. 1.-8. I. 1949 

Part. Pos. IZDATKI Pozicija 

Prenos 
Tvarni izdatki 

530 Operativni izdatki: 

1 Pisarniške potrebščino,   s    ,    .    i 
2 Kurjava s prevozom in sečnjo.    •    * 
8 Razsvetljava  
4 Nabava in tisk obrazcev   .... 
6 Službeni Usti, časopisi in strok, knjige 
• Službena potovanja in selitve . 
7 Čiščenje poslopij in inventarja   •     i 
8 Vzdrževanje poslopij in inventarja    i 
9 Poštni, telegrafski in telef. stroški.     , 

10 Zavarovanje zgradb in inventarja .    . 
1J* Izpopolnitev inventarja   .... 
12 Nabava zdravil in obveziln. materiala 
18 Prehrana bolnikov in osebja  « 
14 Stroški za pranje posteljnine, obleke in perila . 
15 Transportni stroški  8 
16 Vzdrževanje prevoznih sredstev   .    ,    «    . , 
17 Nabava .službene obleke in obutve.    i    -.    . . 
18 Nabava spec, potrošnega materiala za laboratorij . 
Id Stroški ekonomije      ....,»., 
20 Pogrebni stroški .....»<    s , 
21 Stroški za razvedrilo bolnikov-,     .    .    i    . . 

Skupaj 27. pogl. (part. 538-539): 

14.000,- 
120.000.- 

18.1••).- 
8.000,- 
8.000,- 

85 000.- 
45.000.- 
70.000,- 
8.000,- 

15.IM,- 
40.000,- 
82 000.- 

850.000.- 
20<lOO.- 
45.000.- 
60.000.- 

110.000.- 

8.000,- 
2.000. 
1.000,- 

Partija 

591.000.- 

1,009.000,- 

1,600.000,- 

28. poglavje: Azilna bolnica za TBC v Ormožu 

Osebni  izdatki 
540 Plače in dodatki: 

1 Osnovne plače     .     .,.».•«»•»*•«•    » 
2 Rodbinski dodatki.    , »    .    i    ,    »    .    .    .    , 
8 Posebni osebni In funkcijski dodatki .»...*.«.. 
4 Honorarji in nagrade ,    .    a    ,   •    i    §.   %    »    .     .    .    •    • 

300.000.- 
4.000,- 
3000.— 
8.000,— 815.000,- 

641 
,' Tvarni izdatki 

Operativni tedatki: 
1 Pisarniške potrebščine      »    .    i    .    > 
2 Kurjava s prevozom in sečnjo .    .    ,    , 
8 Razsvetljava   .     .     .     .    .    s     s    , 
4 Nabava in tisk obrazcev   ...    «    « 
5 Službeni listi, časopisi in strokovne.knjige , 
• Stroški za službena potovanja in selitve • 
7 Čiščenje poslopij In inventarja . . . 
,8   Vzdrževanje poslopij in inventarja/  .    , 
9 Poštni, telegrafski in telefonski stroški   .' 

10   Zavarovanje poslopij in inventarja   .    t 
Izpopolnitev inventarja  
Nabava zdravil in obvezilnega materiala . 

11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Prehrana bolnikov In osebja 
Pranje posteljnine in perila , * 
Nabava ••••• U» aTiutve . . • 
Transportni stroški   .    t » * 
Vzdrževanje ekonomije   , . i 
Pogrebni stroški   .     k    , » « 
Razvedrilo bolnikov   ,    . « . 

* 
i 

• 

• 
» 

Skupaj 28. pegi. (part. 540—541) 

Skupaj 20. razdelek 

4.000.- 
120.000,- 

15.000.- 
3.000,- 
2.0OO,- 
7.000.- 

20/KK) - 
25.000.- 
5.000- 

12.000.- 
18.000.- 
70.000.- 

610.000,- 
18.000,- 
8,000,- 
7.000,- 

82.000,- 
8.000.- 
1.000.- 

i.,*,..._,..„.^:i..j'.„:j-. v-^i-tü 

885 000.— 

1,200.000,- 

6,800.000,— 



Štev. 1. — 8. I. 1949 URADNI LIST LRS Stran 7 

Part. P«a IZDATKI Pozicija Partija 

21. razdelek: Ministrstvo za socialno skrbstvo 

'   I. poglavje: Ministrstvo 

Tvarni izdatki 
542 Funkcionalni izdatki: 

1 Podpore po odloku NKOJ-a za nakup drv in ozimnice ...... 
2 Podpore družinam kadrovcev za nakup drv in ozimnice .     .    .    .    » 
3 Oskrbovanje 245 vojvodinskih sirot po domovih Slovenije .    *. 
4 Izdelava plenic, perila, rjuh, oblek, plaščev Ud. ......    • 

Skupaj 1. pogl. (part. 542) .    . 

6,000.000.— 
4,000.000.— 

392.000.— 
2,000.000.—       12.392.000.—- 

Skupaj 21. razdelek. 

Rekapitulacija 4. dela 

20. razdelek: Ministrstvo za ljudsko zdravstvo 
21. „        Ministrstvo za soc. skrbstvo •. 

810 

Skupaj 

5. del: Državna uprava in sodstvo 

3. razdelek: Predsedstvo vlade LRS 

I. poglavje: Predsedstvo vlade LRS 
Tvarni izdatki 

Funkcionalni izdatki: • 
1 Regresi za drva »    • 
2 Pomoč okrajnim LO za kmete, prizadete po poplavi  
3- Podpore oškodovancem po toči •• okrajni LO Sežana  ..... 
4 Oblastni LO,Postojna za upravno poslovanje ...».<    i 

Skupaj .1. pogl. (part. 810) * 

Skupaj 3. razdelek 

5. razdelek: Kontrolna komisija LRS 

1. poglavje: Kontrolna komisija LRS 

Tvarni izdatki 
811 Operativni izdatki: 

. 1   Osnovna sredstva za delavsko-nameščensko restavracijo »    • 

Skupaj 1. pogl. (part. 811) . 

Skupaj 5. razdelek . 

12,392.000.— 

12,392.000.— 

e,800.000/ 
12.892.000.' 

19,192.000.— 

15,000.000.— 
15,550.000.- 

2,000.000.— 
3,500.000.— .    86,050.000.- 

36,050.000.- 

86,050.000.- 

100.000.- 

100.000.— 

100.000.- 

°*2 Funkcionalni izdatki: 
1   Nakup bruceloznih ovac   . 

7. razdelek: Ministrstvo za kmetijstvo' 

I. poglavje: Ministrstvo 

Tvarni izdatki 

Skupaj 1. pogl. (part. 812) 

Skupaj 7. razdelek 

2,100.000.— 

2,100.000.— 

2,100.000.— 

•,s •       > 



Stran 8 URADNI LIST LRS Štev. 1. -8. I. 1949 

Part. Poz, IZDATKI Pozicija Partija 

12. razdelek: Ministrstvo za lokalni promet 

l. poglavje: Ministrstvo 

.     .Tvarni izdatki 
813 Operativni Jadatlä: 

1   Prispevek za delavsko-namešcensko restavracijo .    «    »   -.   ,,    • 

Skupaj 1. pogl. (part. 818) . 

Skupaj 12. razdelek 

50,000.- 

50,000.- 

50,000.- 

17. razdelek: Ministrstvo za pravosodje 

I. poglavje: Ministrstvo 

Tvarni izdatki 
814 Operativni izda®: 

1   Prispevek za delavsko-natmeščensko restavracijo .    •    .    J    «    •    * 

• , Skupaj ,1. pogl. (part. 814) 

Skupaj 17. razdelek 

200.000.- 

200.00Q.- 

200.000.- 

18. razdelek: Ministrstvo za delo    * 

I. poglavje: Ministrstvo 

Tvarni izdatki 
815 Funkcionalni izdatki: 

Revizija delavskih knjižic (tiBk'ovine) s    .*..«»»» 

'•';''-   V Skupaj 1. pogl. (part. 815) » 

Skupaj 18. razdelek 

; 4••.•••.— 

466.000,- 

466.000.- 

816 

817 

.- V1 •; 29. razdelek: Komite za zadružništvo 

• L poglavje: Komite 

-v Tvarni izdatki • 
FooKcïonalni izäaÜÖ: 

1 RepubliSka zveza kmetijskih' zadrug, Kritje proračunskega primanjkljaja • 
2 Okrajne zveze ; kmetijskih zadrug, zguba   .    .    .    i    »    t    .    .    . 
8  Subvencija RZKZ;   ,    ,    ,    ,    .    .    i    i    »    « '"i   ,.,   ,    , 

\;"'',-,'.; Skupaj t pogl.  (part. 816) i   r« 

18,000.000.— 
20,000.000.- v 
27,000.000.-       65,000.000.— 

v 65,000.000.- 
-I      » 

i   Skupaj 29. razdelek 

••/-••. v.;f 
90. razdelek: Uprava radiodifuzne službe 

,',•.' i4 poglavje: Uprava 

-,:•'••'1 ''.'•''      v Osebni izdatki 
Plage In doda®:  >   ;; 

1 Osnovne plaice •'.'» 
2 Rodbmski dodatki ,«    f 

8 Posebni osebni ali funkcijski dodatki. 
4 Honorarji inI nagrade v ;;, 

. • ,.;,;».     I , ^1    . t       t       I       II       • •    t       I       »       » • 

I': ;  *,'•' ',...:*".     '|      ,      .      i      i  •   i      .   •  i• '  \ 

 •", •    i    •' ,'* ;' ».;'; I  , »• ••• 

•'/'• 

806.000.- 
4.000.- 

50.000.- 
83.000.- 

Odnos : 

•v   • 

65.000.000.- 

SI *•/£<;,'. >'••-.'.< 

893.000.-, 

898J000.- 

I'MM:::\*'».1 ••'..• 



Stev. 1. - 8. I. 1040 URADNI LIST LRS Stran ? 

Part. Poz. IZDATKI» Pozicija , Partija 

Tvarni izđalkl 
818 Operativni fedatB: 

1 Pisarniške potrebščine    i    •    t    • 
2 Kurjava s prevozom in sečnjo <    »    . 

t     ,3 Razsvetljava .    .  
4 Nabava in tisk obrazcev       .    .    . 
5 Službeni listi, časopisi in strok, knjige 
6 Potni in selitveni stroški .... 
7 Čiščenje zgradb in inventarja    *    . 
8 Vzdrževanje zgradb in inventarja    5 

9 Poštni, telegrafski in telef. stroški   » 
10 Zavarovanje zgradb in inventarja    « 
11 Nabava inventarja     .    »    *    .    « 
12 Najemnina     ..<...* 
13 Vzdrževanje prevoznih sredstev   .    » 
14 Transportni stroški   .    ,    ..'.,» 

« » 

i i 

F • 

8 • 

S 1 

» 

Erenosi  ,,^-    8•••£& 

20.000.-** 

2.100.—• 
700,— 

18.200.— ; 
85.000.— 

6.000.—\ 
1.200.— 
8.400.— 
LO00.— 

aasoo.- 
7.100.— 

45.000.— 
1.5O0.- ••.* 

819     Funkcionalni izdatki: 
1   Stroški obiskov delegacij     <     ?    •    .    *    ?    ;    .    i    .    .    , 

,    Skupaj 1. pogl. (pari 817—819)' .     . 

Skupaj 80. razdelek 
•• 

Rekapitulacija 5. dela 

3. razdelek": Predsedstvo vlade 

12. 
17. 
18. 
29. 
30. 

4 
V.; 
» 
» 
»» 
M 

»» 

Kontrolna komisija . 
; Ministrstvo za kmetijstvo    . 
'Ministrstvo za lokalni promet 
Ministrstvo • pravosodje , 
Ministrstvo za delo .; . » 
Komite za zadružništvo -. s 
Uprava radiodifuzne službe 

14000.-^ 

652.000.- 

652.000.- 
I"« 1•"' 

«•*#»•» 1 «in»« •    i 86,030.000.— 

•   ! •    i    »    » , i<    » I •     •     «     »     • •    i 100.000.;-, 
»,*',»   ,»'   »    « \i 1 •     •     •     1     « • - ' i ' 2400.000.—' 
•        K        «        1       »        i        1 1 1     1     il     • •    « 50.000.— 
«lili«« 1 •     lil« •    i 200.000.-* 
•         I        «        1        1        1        I 1 1     1     1     1     « •    i 466.000.-*: 

•     •     1    >t     >     f     1 < lili* •    1 65,000.000.— 
•       *       9       1       »       «       i 1 lil»« •    1 652.000.—' 

'' '   Skupa) *    ,  » io4,6i&ooa-f 

6. del: Proračunska rezerva, obveznosti in dotacije okrajnim ljudskim odborom 

994 Dotacije okrajnim ljudskim odborom       ...»,..,, '••    \      4S,O9Ö.0ÖÖ.^( 

Skupaj 6. del   j    .    .    .    t 45,098.000.—, 

ust.ii.2 vJ 

Ljubljana dne S. Januarja 1949. 

Sekretar: 
France Lubej L r< 

,•••••1• LJTOSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

( PređseđniKt 
Josip Vidmar 1. r« 

„**xi 



Stran 10 URADNI LIST LRS Štev. 1. — 8. I. 1949 

Ukaz    ,. 
Na podlagi 4. točke 72. Siena ustave LRS Prezidij 

Ljudske skupščine LRS razglaša ? kom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o državnih uslužbencih Ljudske 
republike Slovenije z dne 23. februarja 1948, ki ga je 
sprejela 'Ljudska skupščina LRS na IV. rednem zaseda- 
nju dne 14. decembra 1948 tako, da se njegovo spreme- 
njeno in prečiščeno besedilo glasi: 

Zakon   . 
o državnih uslužbencih Ljudske Republike Slovenije 

PRVI DEL " 

uvodne določbe - 

1. člen 

Predpisi tega zakona se uporabljajo za vse tete osebe, 
ki so v svojstvu državnih uslužbencev na delu kot upravni 
ali strokovni sodelavci v Ljudski skupščini LRS, 7 njenem 
Prezidiju, v predsedstvu vlade LRS, v ministrstvih, v plan-, 
ski in kontrolni komisiji ter drugih organih .vlade,LRS, 
v ljudskih odborih in njihovih organih, pri ljudskih sodi- 
ščih, državnih ustanovah kakor tudi pri vodstvu in uprav- 
no strokovnem aparatu državnih gospodarskah podjetij 
republiškega in lokalnega pomena. 

'••',,...'• 2. èUen 
Načelne določbe kakor tudi določbe Prvega dela zvez- 

nega zakona o državnih uslužbencih veljajo za vse državne 
uslužbence Ljudske Republike Slovenije. 

DRUGI DEL 

Splošne določbe 

>     , 3. člen 
Po naravi službe in strokovni usposobljenosM pri- 

' padajo uslužbenci raznim s|w)kam, v okviru stroke pa so 
nazivi glede na različnost dola. 

' Kateri naziv« so v vsaka stroki in pogoje za pridobi-" 
tev teh nazivov določa s,posebnimi predpisi O'posamez- 
••. strokah vlada, LRS; . 

, S temi predpisi se lahko pristojni ministri (Člaui 
vlade) poqblaeté, da smejo v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS odpraviti ali spremeniti že ustanovljene nazive 
ali pa uvestü nove;nazive v posameznih strokah, 

'';:',;•;-: '; ; 4. Člen 
Nazivi v posameznih strokah se razporejajo za vsako 

organizacijsko enoto s sistemizacijo mest za to enoto 
po naravi,; pomenu in važnosti funkcije v državni službi 
ter, po odgovornosti v Stiri vrste: v prvo, drugo, tretjo in 
četrto;1 v';: -r ,. ;,•'_',;    "•     '' "•• ' •        , .   ' 

, Za organizacijsko enoto se smatra vsak organ državne 
oblasti ali državne uprave • stvarno in krajevno določeno 
pristojnostjo in/z zaključeno notranjo organizacijo, nadalje 
vsaka državna ustanova, ki ima svoj predračun dohodkov 
in izdatkov, kaikoT tudj vsakodržavno gospodarsko pod- 

.' jetje,    '•'*;'   '' ,f •':•)•••?;"'•'• '..y,"ï.• ' '.'. ', • '.••• ,: 

Nazive,razporeja v vrste za vsako stroko predsednik 
vlade LRS s posebnimi predpisi,;V teh predpisih se lahko 

;vVda možnost drugačnega razporeda nazivov določeudfo strok 
';'''„:: aia posamezne organizadjeke enote.   ;    ' 

5. člen 
, Državnim uelužbe   em pripadajo za čas trajanja službe 

službeni prejemki. 
Za prejemke ee Štejejo: 
1. temeljna plača, 
2. dodatek po delovnem učinku, 
3. funkcijski (položajni) dodatek, 
4. posebni osebni dodatek, 
5. premijski dodatek, 
6. izredna nagrada in * 
7. dodatek za otroke. 

6. člen 
Temeljta plača se določa po strokah in nazivih, višina 

, pa po naravi, pomenu in važnosti detla posameznega na- 
ziva, in sicer ali v stalnem znesku ali v mejah najmanj- 
šega in največjega zneska adi s poviškd po službenih letih. 

Pri vseh nazivih, prä katerih se da. meriti delovni 
učinek po količini, se uvede dodatek na temeljno plačo 
po delovnem učinku. 

Za posebno prizadevanje in uspeh v službi, za delo 
ob posejbnih pogojih, za dosežene pnhraoke v denarju in 
materialu, za izredna dela, za posebni način dela in po- 
dobno se uslužbencem smejo dajati posebni osebni do- 
datki, premijski dodatki in izredne nagrade. 

Natančnejše določbe o prejemkih predpisuje vlada 
*LRS na predlog ministra za finance in ministra za delo 
s posebno uredbo, s katero lahko odpravlja in spreminja 
že ustanovljene službene prejemke in uvaja nove oblike 
prejemkov. 

7. öTien 
Vlada LRS določa po svojem posebnem organu za 

sistemizacijo glede na ustroj, naloge in pomen organiza- 
cijske enote delovna mesta ter ustrezne nazive in polo- 
žaje v posameznih organizacijskih enotah organov državne 
uprave LRS ali v posameznih tipih teh enot ter ugotavlja, 
kako ee izvajajo predpisi o sistemizaciji in ô prejemkih. 

8. člen 

Kolikor ni s posebnimi predpisi določeno drugače, 
izdaja vse odločbe p uslužbenskih razmerjih (o ustano- 
vitvi, poteku in prenehanju) za uslužbence predsedstva 
vlàde LRS, mòmàstrstev, komitejev, komisij t in drugih or- 
ganov vlade LRS kakor tudi ustanov in podjetij republi-" 
škega pomena ter njihovih operativno upravnih vodstev 
pristojni član vlade, predsednik komiteja aid komisije, 
generalni sekretar vlade, sekretar vlade LRS za perso- 
nalno službo ter starešine ustanov vlade LRS; za usluž- 
bence, katerih nazivi so razporejeni v prvo vrsto, je po- 
trebno soglasje predsed&dka vlade LRS. 

Člani vlade LRS, predsedniki komitejev oziroma ko- 
misij vlade „LRS; generalki sekretar in sekretar vlade 
LRS za personalno službo lahko pooblastijo svoje pomoč- 
nike, podpredsednike, sekretarje, glavne direktorje, 
direktorje in upravnike ter druge starešene podrejenih 
organizacijskih enot, da izdajajo odločbe o uslužbenskih 
razmerjih za vse uslužbence, razen za tiste, katerih nazivi 
so razporejeni v prvo vrsto. —' 

9. člen 
Odločbe o uslužbenskih razmerjih uslužbencev okraj- 

nih, mestnih, rajonskih in krajevnih.ljudskih odborov ter 
njihovih podjetij in ustanov izdajajo izvršilni odi <>ri okraj- 
nih ljudskih odborov in ljudskih odborov mest, ki so iz- 

I vzeta iz okrajev, im sicer: 

^•^•••^^^• ÉLuAsxfiâïiÊKl. ir, 
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a) glede uslužbencev prve in druge vrste po 4. ćlenu 
tega zakona po poprejšnjem sporazumu pristojnega člaua 
vlade oziroma generalnega sekVetarja vlade LRS, glede 
uslužbencev prve vrste pa tudi po poprejšnjem sporazumu 

•predsednika vlade LRS; 
b) glede uslužbencev tretje in četrte vrste samo- 

stojno. 
Glede uslužbencev iz točke b) sme izvršilni odbor 

pooblastiti predsednika ali tajnika ali poverjenika, da 
izdajajo odločbe o uslužbenskih razmerjih, ter voditelje 
direkcij, uprav, podjetij im ustanov, da izdajajo odločbe 
glede uslužbencev direkcij, uprav, podjetij in ustanov, 
vendar mora pooblaščeni pred lzdtjo odločbe vselej o 
njeni vsebini predhodno obvestiti rzvršiini odbor. 

Mestni izvršilni edbor sme glede uslužbencev iz 
točke b) pooblastiti tudi rajonski izvršlni odbor, da izdaja 
odločbe o uslužbenskih razmerjih. 

10. ölen 
Za uslu2ber.ce, ki so zaposleni pri pravosodnih orga- 

nih, pa niso zvoljeni, izdaja odločbe o uslužbenskih raz- 
merjih minister za pravosodje LRS, in aicer glede usluž- 
bencev prve vrste v sporazumu e predsednikom vlade LRS. 

Minister za pravosodje LRS lahko pooblasti svojega 
pomočnika in predsednke okrožnih sodišč za izdajo od- 
ločb o uslužbenskih razmerjih uslužbencev druge, tretje 
in četrte vrste. », 

1 11. Ölen 
Vlada lahko z uredbami predpiše pristojnost za iz- 

dajo odločb o uslužbenskih razmerjih za posamezne stroke. 

12. člen 

Za uslužbence Ljudske skupščine LRS izdaja odločbe 
o uslužbenskh razmerjih predsednik skupščine, za usluž- 
bence Prezidlja Ljudske skupščine LRS pa sekretar Pre- 
«odija. -, ] 

V      ' 13. ölen 
Proti odločbi o uslužbenakem razmerju ima uslužbe- 

nec pravico pritožbe na neposredno višji organ oziroma, 
stareš no, kolikor ni e tem zakonom določeno drugače. 

če je odločbo izdal člat.- vlade, predsednik komiteje 
oziram komisije vlade ali generalni sekretar vlade LRS 
ali Wekretàr vlade za personalno službo, ee uslužbenec 
lahko pritoži na Vlado LRS. 

Ce je odločbo !*dal okrajni (mestni) izvršilni odbor, 
se uslužbenec lahko pritoži na pristojnega člana vlade ozi- 
roma generalnega sekretarja vlade LRS, če pa je bla 
odločba izdana po poprejšnjem sporazumu predsednika 
vlade LRS ali pristojnega, člana vlade aK generalnega 
sekretarje vlade LRS (točka a 9. člena), odloča o pr tožbi 
vlada LRS. \ ; 

Zoper odločbo, ki J*> bila izdana po pooblastilu (drugi 
odstavek 8., 9. in 10. člena), se relužbenec lahko pritoži 
oa starešino oziroma organa, ki je izdal pooblastilo. 

Ce Je odločbo izdal predsednik Ljudske skupščine ali 
sekretar Prezid:ja, se uslužbenec lahko pritoži ua admini- 
strativni odbor Ljudske skupščine oziroma na Predsedstvo 
Prezidija. ' 

14. člen 
Pritožba •• vloži v 15 dneh po prejemu odločbe pri 

organu oziroma starešini, ki je odločbo izdal. 
Ce smatra organ oziroma starešina, ki je Izdal od- 

ločbo, da je pritožba očividno utemeljena, Ji lahko sam 

ugodi V nasprotnem primeru predloži pritožbo pristoj- 
nemu organu s svojim mnenjem. 

če je z odločbo druge stopnje okrnjena kaka zakonita 
pravica uslužbenca, sme uslužbenec zoper to odločbo vlo- 
žiti v SO dneh od dne prejema odločbe tožbo pri okrožnem 
kot delovnem sodišču, oi-^ba tega sodišča je dokončna. 

15. ölen 
Da vsestransko spozaajo posle svoje stroke in se stro. 

kovno izpopolnijo, lahko predsednik vlade LRS sporazum- 
no e predsedn kom vlade FLRJ pošlje uslužbenca republfi» 
Ške državne uprave, njenih ustanov in podjetij začasno 
na delo k organcm zvezne državne uprave, ustanovam in , 
podjetjem zveznega pomena. 

Prav tako lahko predsednik vlade LRS da na razpo» 
lago uslužbence LRS po poprejšnjem sporazumu s pred« 
sedniki vlad drugih ljudskih republik začasno na delo v 
druge republiike. 

16. člen 
Da se strokovni kadri^<^v%o'^raz4ielijOi_Jahko 

predsednik vlade LRS p^ethestj^đužbenee^ iz ene panoge 
državne uprave v dragojnod^enega ministrstva aH druge- 
ga organa vtadenïstayïVe ali podjetja k drugemu ali od 
ljudskh odborov,^Dfloovdih podjetij in ustanov k ministr- 
stvom aÜ^urugkn organom vjaae, ustanovam, podjetjem 
in obrarao.. 

Z ddvodjenjem predìparijka vlade LR4 «« '"hko držav- 
ni uslužbenec od katerega koli organa vlade, njene usta- 

e ali podjetja ali/pa od ljudskega odbora, njegovega 
podjetja ali ustanove začasno — k "a največ za mesec dni 
— dodeli na deWk zadružnim in množičnim orgamzaoft- 
Jam, njihovim ustanovam alò podjetjem. / 

Člani vlafle LRS imajo enako pravico premeščanja 
v okviru iste panoge držav r-> uprave in sicer, če gre za 
premeščanje uslužbencev od ljudskh odborov ali k IjuoV 
skuim odborom, v sporazumu z izvršilnimi odbori !&' v 
skladu z navodili sekretariata vlade LRS za personalno 
službo. 

Iz razlogov, navedenih v prvem odstavku, lahko pred- 
sednik vlade in öland vlade premeščajo uslužbence ljud- 
skih odborov iz območja enega ljudskega1 odbora v ob- 
močje drugega ljudskega odbora, in sicer člani vlade v 
sporazumu z izvršilnimi odbori in v skladu z navodile 
sekretariata vlade LRS za personalno službo. 

Prav tako lahko okrajni (mestni) izvršilni odbor; po 
medsebojnem sporazumu in z odobritvijo sekretarja vlade 
LRS za personalno službo premeščajo uslužbence iz enega 
območja v drugo.. 

Da vsestransko spoznajo posle svoje stnjke in se stro- 
kovno izpopolnijo, kakor tudi, zaradi potrebe službe lahko 
člani vlade pošiljajo začasno ni delo uslužbence iz eco 
panoge državne uprave v drugo ali iz območja enega ljud- 
skega odbora v območje "drugega po medsebojnem spora- 
zumu oziroma v sporazumu z izvršilnimi odbori.  ' 

Enako pravico imajo okrajni (mestni) izvršilni odbori. 
Predsednik vlade LRS lahko pooblasti; sekretarja 

vlade LRS za personalno službo, da izdaja v zadevah, za 
katere je po prvem, drugem in četrtem odstavku tega 
člena pristojen predsednik vlade LRS, odločbe glede vseh 
uslužbencev razen/tistih, katerih nazivi eo razporejeni v 

•prvo vrsto. •" 
Zoper odločbo o premestitvi oziroma o začasnem po« 

šiljanju na delo po prejšnjem m po tem členu uslužbenec 
nima pravice pritožbe. ,,      ! 

Vi- 
i:i\i'"V:i!:,'^*!# 
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•:, ';;;';'   . 17. Sen 
Uslužbenci opravljajo praviloma delo svojega nazsiva. 

Izjemoma se smejo uporabiti začasno tudi za drug© delo, 
in Meer d6 petiajst dni>, Pristojni višji Btarelina smo ta 
rok podaljšati do treh mesecev, izjemoma zaradi posebne 
službene potrebe pa tudi čez t» rok, vendar največ 'do 

'•'• šestih mesecev.,,      , '     * . '•• 
1    is. eien 

; Pri vseh organih to starešinah, ki so pristojni za iz- 
dajanje odločb o uslužbenskih razmerjih, vodi organ, perso- 
nalne službe vse personalne poste, določene s tem zako- 

' 'nom.   ' ,';,'' ..-".'•'''i',,' •. ,  '' ! ,.• 
pa bi ee^fodiäa praviitoa personalna politika, pregle- 

den razvid uslužbencev in bi bila moina njihova pravilna 
-porazdelitev, vodi sekretariat vlade LRS za personalno 

#užbo splošno kartoteko za uslužbence predsedstva vlade 
LRS in splošno kartoteko za vse ifelužbence prve in druge 
vrste : vseh nKntetrstevitvdnigib, organov, ustanov in pod- 
jetij vlade LRS, kakor, tudi za enake uslužbence vseh 
ljudskih" odborov, njihovih uetainov in podjetij,, posamezna 

;'•'< ministrstva, : planska in kontrolna, komisfja, komrtejS In 
, komisije vlade LRS pa; posebno kartoteko za svoje usluž- 

bence" kakor- tudi za .uelužbence   prve- in druge vrste 
-  ustrezne upravne panòge; IjùdsWhodborpv.^^^'; 

Za vsakega uslužbenca se mora voditi u»tu£bensbS 
,'Bet,,."''.:, ','•.''•'/.v-*•'}''••'C-''-'"', '"'.•''"'''•--'"''•:'!'-':;i';h'''.l<š 

.       Natahfrie določbe o vodstvu kartoteke in uslužben-j 
: akîb listih predpise predsednik vlade LRS. 

, v:      Zfl*^ sodnike rèdn'ib sodieč kakor tudi za sodne, prav- 
nike in administrativno osebje vodž personalne posle mi- 
nietrstvò za pravosodje LRS.  .  '       - ^ 

, :.• \Organ persomlneV^ulbe pri ljudskih odborh vodi11 

razvid; svojib uslužbencev, vštevši uslužbence jstanov in 
podjetij v upravi ljudskega odbora, ' 

, Sekretärin t vlade LRS zìa personalno službo uravnava 
delo.vseh organov, personalne službe v Ljudski Republiki 
S|oyenJ!ii 4er izdaja potrebna navodila.   , <   • 

(       Za uslužbence  Ljudske skupščine LRS in njenega 
Prezidija- vodita; razvid Predsedstvo Ljudske skupščine 

:\vchromatnjëp'iPrezidtj. ,••:';,••'',[••:•':•'•.. >;       •,'•,";.      \'? 
,„, Zajstatistóeu : razvid-dr&vnib uslužbencev vejjajo po- 

;,i'''eè$ri:;;p'r9dpfed etòietigne .sluzoe.;^:,":',; ;o '•"/' V''."V.',',,!"; 

•:' i^S0'r '-• ;ož!'' ':• ^•••31
:
;•••^'\.{^- • ';'..'   :;•.'-v,'" 

';,'.'f:!r,'i> ''^''^uetanorôjte^usto^ .  V 

''•'/'"'^'•".-"••"•, •.!':::'"^-"\;1 /''^•,'®••":.:-^';/' .""\" <'/'. ' ••:'" ' •'.•; 
; 'Za uslužbeiiica sme biti postavljen samotteti, • ima 

^^«''pogojeiirrv'^Vv''^ '' '"''.,',).'.'yi'.-".''. \: :' ! ' '.•'''• .'\ ','.''' 
;.;.<''.'.': •/l.'"da:Jte državljan FLRJî   ,-i,'   ••;:'

:
^::\•';•:^! " '.. 

;.;.v''4"'',' 2. 4a fe izpolnil osemnajst tet eterosti;, "•'', , '.' .','„ ",„': 
K; •^ eposobTÄ 

',\ osebe "z fedito 1••^ 
/'''''eóiìet'stardetì;'1-',';'/'/'^; v." ":'•;'', ',-..'.". /"',;''*.;•. ';.•'. ••,;:,."/..;/ 

;;   4,;d^ 
rljanje službe;      '••'-.''•'••••'''^l'^ "-v ''']•>::'.'••. Ï;'::'V,: ••,*, 
•';;•'5.''da;^;,VOHrno\pravico;;';. v;v'|'- ,"'/;'""'•',':;•'     .v"''"'.' 

;   6; da i mu ni s sodbo odvzetapravîea, Smeti državno 
: ali katero • javno služba' dokler rx> sodb; traja ta ovira; 

7. da^ mti prejšnja sjtožba ini prenehala z dieclpHh- 
skini odpustom tz službe za vedno (5. točka > 40, Slepa) 

>'•. •.'^\0•&\&\••'•*}fc'4/ točke 40, Senatega zakona: 
R' dai »poln ju je tudi posebne pogoje, ki eo predp eani 

za stroko, v katero namerava vstopiti. 

Izjemoma ee sme sprejeti iz važnih razlogov al. če je 
• to posebna sluibena potreba, v državno službo tudi 
oseba, ki še ni osemnajst' let stara, vendar ne mlajša od 
šestnajstih let, aH Pa oseba, ki je stara nad 50 oziroma 
SU let. Če izda odločbo o sprejemu podrejeni starešina, je* 
potrebiiàza tak sprejem privolitev člana vlade, predsed- 
nika komiteja oziroma komisije vlade, generalnega sekre- • 
tarja vlade LRS ali sekretarja vlade za personalno službo. 

V primeru posebne potrebe smejo biti sprejete1 v 
državno službo tudi osebe, ki miso državljani FLRJ, po 
poprejšnjem dovoljenju predsednikja vlade LRS. ;, 

Kdor je bil prej v državni aluižbi,; mora ob ponovnem 
sprejemu v službo imeti! vse pogoje iz tega alena, izvzemÜ 
pogoj glede let starosti» Pred ponovnim sprejemom mora 
personalni organ oziroma uslužne«», ki.pripravlja odločbo 
o sprejemu v službo, poprej preiskati razloge, zakaj je 
prenehala prejšnja služba. Za kršitev te .^dolžnosti je usluž- 
benec odgovoren disciplinsko io mater alno.,, v 

Uslužbenec, ki mu je ßluzba ' prenehala po 2. točki 
82.,člena tega zakona, se sme ponovi.« sprejeti v službo 
najprej po enem,letu po prenehanju pre|šnje službe.     ,. 

:'~   '"'/. ,3)._•1•• _ ;   ' j s- 

Sprejem v službo ee;vrSi po opravljenem razpisu ali 
brez razpisa po predpleii, hi veljajo za"vsako posamezno 

'.atwifco«''\'.\ '; ..,  :;•, ,„. L'.'4'.V. • ' ',;'''. ':'''>[•'•'• 
'',.,.• Z razpisjpn;ie lahko doloS, tuda opravljanje izpita. 

Kdor je naetavijen za državnega uslužbenca, se mora 
zglasiti v službo v desetih dneh od dneva sporočila odločbe 
o nastavdtvi,1 če mu neposredni starešina tega roka izopra*v 
vičenih razlogov ne podaljSa. V nasprotnem; primeru se 
s4eje,kakor da nl^ bil ijastavliett. :   :. 

".   ,  ' ". „';:! • '"ißETRTLDm-:'. •• V: , ' :•.:''."'',''•'. 
', i :   •',':?:.:::• , •'.;;•  :'••;'      •        : 

Dolžnosti In pravice uslnSbencev 

21. čita 
Po vstopu v službo mora usluibenec pred svojim 

.starešino opraviti In podpisati prisego. Prisega se glasi; 
Jaz (rodbinsko ia rojstno tote) prisegam pr$ časti svolegi 
naroda in pri svoji časti,' da bom sveeto eiužfl ljudstvu,; 
da se bom držal usteve FLRJ, ustave LRS ter zakonov, 
da • bom varoval In hranil ustavni demokratična red •••^ 
ratvne ljudske republike Jugoslavije in; Ljudske Repu- 
blike Sloveniie in da .bornsvoiò službo" vestno opravljal- 

;',';/. \.'" •'.//:'."•}'•'''•',   .-'^ 88.''Uta    J,, 'M'Z[ :'•,;'•   • \[:'••''•'(/ 
Delovni ,3ae uelnabenca |e pravfloma 8 ur dnevno, 

uredi pa ee e posebnimi •••^•••• vsako stroko. 
uslužbenec mora bifi"V eluàbì ves 8as^ kâ |e za to 

;,določen,:,' 'ii'C'1.,''::'"'^ ••„ '''"'''V''•'.••!.<   .''-.fy•'•''••••'/ ''"'•''•'•' 
Kadar nabtevajo kortsU •••, sme neposredm^re- 

Sina (pri ljudskih odborih poverjenik) odrediti, „da usluž- 
bene; delajo"tude'izven rednega delovnega časa, in jim, 
smedođeim tudä dTuge noele,v W ne epadfljo v:okvir njl- 
hovega rednega delat •''.':• ','-<<A- 

:'; '•';''; :;:.''; ; 
;'••';.''.; V,'"". '.::','/.';'\[: •;? . ;;'2•.''••• ;•', \\•:•.'::\ ';" ':;•'*."'"'! ; 

Redni prejemki nsfluzbencev se teplactijejo v naprej 
; v mesečnih zneskih, Vendar ee lahko za posamezne naive'- 
plača to doda«ek doioč-ta v dnevna» zneskih in se izpla- 

.čujetaledensko.; rC-^"-\: ' >':',, y-'.^',,•• ••., ••••:;•'^'; v-' "'.' 
S predpi«! o delovnih normah ee določi način izplače- 

vanja prejemkov za uslužbence, Id delajo po teh normah. 

« 

\&. 

ï.. 

,i.-Xiîv'^^ &*-^. "'.^••^••^ <•&••, "C ». - « "* ***&& 
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'••'•;/   .   ..    »   . -24. člen   ' ;  ;. '    ' 
Plaća teče od dneva nastopa službe, zvtäanje plače 

pa od prvega dneva prihodnjega meseca po izdaji odločbe 
o naprtdoTMijtv 

.;"" ,' 25. ölen 
• ..'„. Za službena potovanja' izven službenega knaja pri- 
'pada .uslužbencem -povračilo stroškov, za premostitev v 
drug službeni kraj.pa povračilo selitvenih stroškov. Isto 
velja za.premestitev na prošnjo urtužbenca. .    • 

Natančnejše predp.se o potnih in selitvenm,stroških 
iizda vlada LRS na predlog ministra, za •••••.   v 

; •:]'.'",'-'\.'.;;':•     '2•.'•1••      ,',.,' ../ .• 
Uslužbenec mora v tednu imeti en dao počitka in' 

to praviloma v nedeljo. ' 
uslužbencu pripada plačani letni redni-dopust, ki ne 

sine biti kraja od 15 dni • rie daljši od 80 dni; Trajanje 
rednega dopusta v tem okviru se določi s posebnimi pred- 
pisi vlade LRS, oas pa, kdaj naj se dopust-porabi, določi 
neposredni, starešina (pri ljudskih odborih poverjenik), 
ki mora skrbeti; da De bi zaradi odsotnosti uslužbencev 
trpel pravilen ia. reden potekslužbe. / 

• , ••,-,     ' V • '" * " ';'. **' aeQ v 

V opravičenih primérih sme neposredni starešina 
<•. uslužbencu plačan .«çedni dopust za zaseben pošeL 
., Izredni dopust skupaj do 7 dni' v enem koledarskem 
letu se ne računa v, redni letni dopust, • 

Izredni dopust nad 7 did. daje organ oziroma stare- 
šina, • je pristojen za nastavitev uslužbenca, kolikor ni 
te pravice prienesel na podrejene organe. Uslužbencu •• 
da v tem pr.merü/lahko platani dopust sarno^ če je to 
koristno za službo. 

Izredni dopust praviloma ap sme trajati nad mesec 
dni v letu.   '„'     ;  . /•;;. ••  ...".,    , 

•:,,•' .       .:' '-!/'.'/''/','   26. Sen ',''."   .' 
Uslužbenec, ki zaradi bolezni ne more priti v službo, 

sporoči to najpozneje * 24 urah. svojemu neposrednemu 
prešini. Ce traja tak izostanek do treh dui, se mora pri- 
^*,^an Personalne službe prepričati, ali je izostanek 
^•*1»- Ce feositanekiz službe zaradi bolezni traja več 
zdraSf?'' ee m°ra ^previsti z zdravniškim spričevalom 
^"vtükRptietojne ustanove za socialno zavarovanje. Do- 

VÏÏSnr^ ^W**» W okrevanja,da uslužbencu pri- 
*W Starešina (pri ljudske odborh poverjenik) na pod- 
^«jPsmeneg^ mnenja »dravnika pristojne ustanove za 
*«w«io:Mvarovànie. . 

nazive iz posameznih strok ali pa odpraviti 2e ustanov* 
ljeno pripraviiâko službo. > 

s)« 

1)•, • prvič vstopijo v 
•• prakse, se sprejmejo 

>, pa nimajo 
pripravniki. 

me*ne nazive to ^PfavniŠka služba se dolofia žsi,^ 
7*j» od enege do treh let po predpisi^ vsa^etroko, 

«isiä**•*>1 • s°: wporejeni v četrto vrW ni prterav- 
••   e!'užb&. 'V'4.,".'•;•• •••• '•••••• •^•'.•'••; ''%  •-••,-'''...:•;; 

atiônejSé določbe ö pripravniški službi 'z#fposamež-' 
v« se, predpišejo e posebnimi predpisi vla«^ LRS 
o stroko. S temiyjledpisi se lahko pooblastéWi- 

JlflanJ vlade, <• emejo v sporazumu 's predsednikom 
eetanovitf JWprava^ siiiibo tudi za drugod 

,.-4 ,,„w,, ;• 

90. člen l 
Med pripravniško sležbo prejema pripravnik priprav» 

nizko plačo,. Za ta čas se služba' lahko obojestransko od- 
pove samo prvega v mee*cu \ rokom enega meseca brez 
pravice odpravnine. •        A ,., 

Glede vsega drugega veljajo za pripravnike določbe 
tega zakona. , ,',.; •„,.*-./' • 

—      3L Stem \ 
Med pripravniško službo mora pripravnik napraviti 

strokovni Izpit po predpsih svoje stroke. Zaradi oprav- 
ljanja izpita sme pripravniku organ oziroma starešina» 
M je pristojen za njegovo nastavitev, podaljšati pr-prav- 
niško službo največ za'pol leta. Po opravljenem izpitu>e 
pripravnik razporedi v stroki po svoji strokovni usposob- ( 
ljenosti in osebni sposobnosti. ,', 

Ce pripravnik ne naprav: izpita, se mu služba odpove 
ali pa se razporedi v katero drugo službo po svoji stro- ; 
kovni usposobljenosti in osebtd sposobnosti. V 

Natančnejše določbe o strokovnem izpitu ter o ure- 
ditve, načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev 
strokovne usposobljenosti izda pristojni član vlade v spo» 
razumu 9 predsednikom vlade LRS. 

' ';   '  4S2.'člen , '...  ; .,• ,",.',  .'' 

Pri prehodu k ene stroke v drugo je potrebno, da 
uslužbenec v novi stroki prebije najmanj tri mesece -a 
da ob koncu tega roka naprav: strokovni izpit iz stroke, ' 
v katero prehaja, če je ta izpit predpisan. Ko napravi 
strokovni izpit, se nastavi v določeni naziv. Do takrat ob* 
drži svojo prejšnjo plačo. :    i    , 
... Določba prejšnjega odstavka ne velja 'za uslužbenee 
prve vrste • tudi ne za uslužbence, ki zaradi posebne 
sposobnosti in službene potrebe preidejo y drugo stroko. 

Natančnejše določbe o prehodu v drugo stroko se 
predpdiejo s prsdpiai za. poseanezne stroke. '   .   , :, 

33. člen.'      ,      ''    '•''J'vï-' 
> " , Uslužbenec sme biti premeščen oziroma nastavljen 
v drugo službo po službeni potrebi alč po prošnji./ 

: Ce je uslužbenec premeščen, oziroma nastavljen v 
drugo službo po preJSnjem odstavku, mora biti razrešen 
službe, najkasneje v 15 dneh. Na novo službo •, mora 
javiti v 24 urah po razrešitvi, če je" premeščen' oziroma 

.nameščen v istem kraju, *a najpozneje v «S dneh, pò; raz- 
rešitvi od službe, oe1iepreme§Čen.,oairoma nameščen v 

;drug;kraj: /:;:4' "-.•• *•\*•***-.':'--:' "'-^V> V;, 
» V ta. rok se ne računa čas, potrebe© za potovanje.. I 

\. StareSina, • je^lzdal odločbo o,premestitvi," sme v 
opravičen to pršenji, zlasti pri itwlulbencih, ki Izročajo 
blagajno. in inventar aH, dajejo račune, podaljšati rok k 
prednjega odstavka dq ^ridiesetai dair^'-' -; •:; ; ' ' 

! '»Zoper odločbo, o premestitvi oziroma naštavuvi y dru- 
go službo uslužbenee aima pravice pritožbe. , 

' ;'; ; \\.;\:•^ •''''','• '\,, 'V'';;84. Sten ":"''":::. "|J :{,;';  V;!;];, • 
Izjemoma se lahko postavi uslužbenec nazaj vjiepo- 

sredno nižji naziv; oziroma nar neposredno nižjo plačo, če ( 
v viâjem nazivu oziroma na vis.ii plači ni pokazal potrebe» 

'Strokovnosti'in spOSObndstL,     ', -, •;!'> ,;,; V,..". ,';-';"';.' '.",;"; 
-:;,, Zoper odločbo o.po9ta.vitv? nazaj v nižji nazjv^oziro- 
ma na uižjo plačo ima uslužbenec .pravico ''prepihe*|' ?* 

_ kaitero;.veaija3'o^predpisi .114.\•1•••;*••8 zakona»;,;';'..;V:' ' ;,".;   , 

1#• 

•/ 

ivi 
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SESTI DEL 

A. Disciplinska odgovornost uslužbencev 

- 85. ölen 
Državni uslužbenci, kć pri opravljanju službe ali te- 

yen nj« prekršijo svojo "službeno ali delovno dolžnost 
(disciplno), aë ki ruäijo ugled službe al uslužbencev, so 
disciplinsko odgovorni z« driscipl-nake nerednoatd ali liaci- 
plinske prestopke. 

86. člen 
Disciplinske nerodnosti so manjše kršitve službene 

ta delovne dolžnosti ali ugleda službe in uslužbencev. ' 

37 člen 1 l    ^ 
.,       Disciplinski prestopki so hujše kršitve službene in 
delovne dolžnost, ali ugleda službe in uslužbencev bi so 
predpisane z zakonom aL s kakim drugim pravnim pred- 

, plsom. ' 
Uslužbenec je odgovoren za disciplinski prestopek ne 

glede na to, ali ga je storil zavestno aid • malomarnosti. 

i'' '   38. člen 
Za disciplinske prestopke se Štejejo zlasti: 
•7 zloraba službenega položaja ali prekoračenje služ- 

benega pooblastila; 
^   Jk nemarno aid neredno opravljanje' službene in d* 

tovne dolžnosti, iä povzroča zavlačevanje ali zastoj dela, 
ta rud; vsaka druga malomarnost v službi; 

8. vsako' početje in dejanje, k. v očeh državljanov 
oJStao ruši avtoriteto im dostojanstvo ljudske oblasti; 

4. povzročitev premoženjske škode državi z nemar- • 
vòm ali nevestnim opravljanjem službene dolžnosti; 

6. vsako dejanje oziroma opust tev dejanja z name- 
nom, da bi se oviralo ali onemogočilo pravilno in hitro 
delovanje državne službe; 

6. kršitev uradne tajnosti, lahkomiselnost pri L/ambi 
saupn h spisov in podatkov; 
— 7. hujše kršitve službene discipline v razmerju nelui- 
benca do starešine In narobe; , ;; 

8. hujše kršitve predpisov 8. člena zveznega zakona 
o državnih uslužbencih; .   \",' 

9. opuščanje ukrepov ali nezadostno ukrepanje za 
zsič.to varnosti zaupan b stvari m oseb; 

10. sprejemanje daril ali drugih ugodnosti v zvezi a 
službo; 

ti. prilastitev državnega aid zAvpsnjega prpmoženja 
prt opravljanju službene dolž- ^ti; 

12. uporaba denarja, vrednostnih papirjev ali stvari, 
ki so uslužbencu zaupane-po službeni dolžnosti, za 3ebe 
alt njih dajanje v uporabo drugiitm; 

18 oškodovanje državnega premoženja f sklepatjem 
(leugodnih. pogodb aK poslov, *; 

14. prekršite? zakona pri opravljanju službene dolž- 
nost: z namenomj da se določenf oseb koristi ali škoduje; 

18. nemoralno vedenje v frtužbi aH' Izven nje; 
— 16. neupoštevanje ukazov* stareäin, zäasW odreka-• 
poslušnosti;    ",:•>, [••'        " '• •; ', ', ' 

••17, zlohotno krWzlrahje odredb in ravnanja òblastev 
n starešin z namenom, da;bi se rušila red tn dnedpHnq; 

18 pijančevanje sploh, zlasti pa v službi aH pa ne- 
oosredho pred njenim začetkom; l 

19 pogoaM neopravičeni   izostanki   ali  z&aniajdM 
družbe; 

20! potrata službenega materiala; 

^-4 

21  zaporedno pona  janje  "-.celinskih   nerednosti; 
jjafeprejem položaja ali ukvarjanje s posli/ ki eo v 

nasprotju z dostojanstvom uslužbenskega stanu ali ki bi 
uslužbenca ovirali pri opravljanju njegovih staltiib-službe- 
nih   iolžnosti; 

28, Če 'uslužbenec samovoljno zapusti službo (delo), 
ali če se po preteku rednega-dopusta, bolezenskega do- 
pusta at odsotnost., po preteku roka, v katerem bi ee 
moral zglasiti v službo ob i" nestotvi ali nastavitvi v novo 
službo ali ob dodelitvi na delo, ne oglasi v službo v dese-, 
t* dnjtìh. 
, če pomeni dejanje '•% pre^Irjega odetavk« hkrati tudi 

kaznivo dejanje, ,..)šlje disciplinsko 'odišče pristojnemu 
javnemu tožilcu kazensko ovadbo za uvedbo kazenskega 
postopka. 

w> člen l   . 
h 

i 
Kazni za d:saiplinske{ nerednosti [«o: 
1. pismeni opornim, *<* 
2. pismeni ukor, 
3. piemenj strogi javni ukor, 
4. denarna kazer. za vsak posamezen prôner v znesku 

največ 10 odstotkov čistih enomesečnih službenih prejem-! 
kov, vendar skupna vsota teh kaznđ v enem mesecu nA 
sme presegati 20 odstotkov prejemkov .uslužbenca, j 

Pri izrekanju kazni po 4. točki tega člena dodatek ri \ 
otroke ni podvržen nikakršnemu odbitku. f 

Kazn; iz 3. in 4. .točke tega člena se vpisujejo v usluž' i 
beneki list. •••-• * 

Je** J 
Kazni za disciplinske] 
1»^••••>••^••••• 

prestopke 
v^pt 

v nazivu za 
oziroma  nazivu 

äeet   mesecev do oziroma v viSjo\ stopnjo 
enega leta;       , \ ,  , . 

2. znižanje prejemkov za tri mesece do enega leta,j 
vendar za vsak posamezn' mesec ne sme biti večje kakoi ! 
20 odstotkov enomesečnih čelih prejemkov; 

3 postavitev nazaj na neposredno nižjo plačo oziroma 
v neposredno nižji naziv za Jest mesecev do treh let; 

4. odpust te službe g prepovedjo vrnitve v elužbo t£j 
èno do treh, let; 

5. odpust iz-službe za vedno,/- } 
Pri Izrekanju kaztït Iz 2, točke i tega Člena ni 

za otroke podvržen nobenemu odbiiku. 
Za et- disciplinski   prestopek  Je lehkoy•užbeaec 

kaznovan samo z eno kaznijo po točkah l„^"^' 

Ite! 

41. člen 
Sstara v šest h m' Pregon disciplinskih | neredno 

seoih, koso bile storjene. 
Pregon disciplinskih prestóF^ «stara v dveh letil 

od dneva storjenega dejajlF kolikor rrma dejanje za 
posled co kazenske <*Igoj|P^'' v tem primeru «stara 
dieoiplinefei prestopek!đ^tem &9U» T k*terem «istarp 
tudi kaznivo dejanieâr 

Ólede prekinW^astaranJa •* drùffega odstavka ve 
U»jo smiseJnoj^P* ePloänega dela kajenekega zako- 
na        ,.• 

42. člen        v 

io izrecena.^ecipM'nstó" kazen se posa- 
rusl«?benHi lahko omffi ;al- P» se mu deloma ali 

odpusti. Ce se dSecrplHiaka kazen popolnoma 
m- » "' fe, kakor da uslužbenec »ploh *i bin ',<*•' 

Pravico omilitve oarroma odpust*ve^ kazni po pred- 
"Jem odstavku lm« .predsednik vlade LRS iz •••• po, 

'•A 
ti 

^^' ".,/'-:;,'"•'":^ " 
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K 
bude ali po soglasnem predlogu sekretarja vlade LRS za 
personale siužt& ia prii&tojnega člana vlade oziroma 
predsedirilka komiteja, generalnega sekretarja aiM starešine 
ustanove vlade LRS. 

43. Sten 
Vlada LRS lahko z uredbo predpiše popolno od- 

pustitev za določene vrste disciplinskih kršitev oziroma 
popolno odpustitev izvršitve pravnomočno izrečenih dtfeci- 
plinskah kaani. 

' 44. člen 
Kazni za disciplinske nerodnosti izreka starešina, ki 

je pristojen za nastavitev, aü starešoma, ki g» ta za to 
poòblaetii. "• 

Kazni za disciplinske nerednosti uslužbencev Vrhov- 
nega sodišča LRS izreka predsednik sod&šča. 

45. Sien 
Proti odločbi o kazni za disciplinsko " nereduoet se 

uslužbenec lahko pritoži v osmih dneh od dneva, ko miu 
je biHa odločba vročena; tako pritožbo sme vložiti tudi 
sindikalna organizacija. 

Pritožba se izroči stareiini, ki je odifoöbo o kazni 
izdal. ' 

,    , , 46. člen 
Pravjiloma odloča o pritožbi proti odločbi nižjega 

»tarešine neposredni višji starešina. , 
0 pritožbi proti odločbi o kazni, ki jo je iizdial ôlan 

vlade, predsednik komiteja oziwnna komisije, generalni 
sekretar vlade LRS ali pa sekretar vlade LRS za perso- 
nalno službo, odloči vlada LRS. ,    j 

0 pritožbi proti odločbi o kazni, M jo je iadal stare- 
šina druge ustanove vilade (ustanove predsedstva vlade 
LRS) odloöi generalni sekretar vlade LRS. 

: 0 prafcožbi proti odločbi o kazni, ki jo je izdal pred- 
sednik ; Vrhovnega sodišča LRS, odloČi minister za pravo- 
sodje LR&.  :>.•'•:„. 

•'/ :.'./. ' ,.>ï 47. ölen 
Pristojni stateSine za kaznovanje dteipliiskih nered- 

nosti uslužbencev okrajnih (mestnih) ljudskih odborov so 
predsedniki njihovih izvršilnih odborov, ki lahko to pra- 
vreo prenesejo na tajnike Mi poverjenike, uslužbencev 
krajevnih (rajonskih). sudskih odborov pa predsedniki 
?M po njihovem pooblastita tajniki. Pritožbe rešuje iz* 
vršita} odbor, pri krajevnih ljudskih odborih, ki nimajo 
svojec' izvršilnega odbora, pa ljudski odbor kot celota. 
Za te pritožbe veljajo smisemo predpisi 46. člena. 

/,/'"'' 48. člen 

Pristojni starešina za kaznovanje dirsoiplinskdih ne- 
rednosti uslužbencev Ljudske skupščin,« LRS oziroma 
njenega Prezidi ja je tajnik skupščine oziroma sekretar 
•Preaiidija. 0 pritožbah odloča administrativni' odbor Ljud-' 
^keslnipščine oziroma Predsedstvo Prezidija. 

Tudi za te pritožbe veljajo emfaelnb predpisi 45. člena. 

;•,';•;;':;'"..' [   '' ;.        •    '40. člen  '    , \ 
Uslužbenec ne ame bili kaznovan, dokler'ni •'za-' 

^•.
1
*^'^ kazni za disciplinsko nerodnost/zastara v 

•«^mesecih od dne, ko*je odločba o kasni poetalapravno- 
••••••, r'    ^7-\ 

4\ • 

* 50. člen 

Kazni za disciplinske prestopke izrekajo posebna 
disciplinska sodišča po poprejšnjem disciplinskem po- 
stopku. Diseiplkaka sodišča so prve in druge stopnje. 

61. člen 

Za uslužbence 'predsedstva vlade LRS, ministrstev in 
drugih organov in ustanov vlade ter glavnih direkcij in 
direkcij (uprav) so disciplinska sodßca prve stopnje pri 
teh organih. 

Za sorodna ministrstva in druge sorodne organe in 
ustanove vlade LRS ter aa njihove podrejene organizacij- 
ske enote se lahko ustanovi skupno disciplinsko sodišče 
pri enem od teh organov oziroma pri enii'od teh organi- 
zacijskih enot. 

Ministrstva in drugi organi in ustanove vlade LRS 
lahko ustanovijo posebna ali skupna sodišča prve stopnje 
pni svojih podrejenih organizacijskih enotah. 

Disciplinska sodišča pri ministrstvih in drugih orga- 
nih in ustanovah vlade LRS so hkrati disciplinska sodišča 
drage stopnje za pritožbe proti sodbam im odločbam disci- 
plinskih sodišč pri glavmdh direkcijah, direkcijah (upra- 
vah), kakor tudi za pritožbe protà sodbam in odločbam 
disciplinskih sodišč, ustanovljenih po tretjem odstavku 
tega člena. 

Pri vladi LRS je višje disciplinsko sodišče, M odloča 
o pritožbah zoper sodbe in odločbe disciplinskoh sodišč 
prve stopnje pri predsedstvu vlade LRS, màmistrstvih io 
drugih organih in ustanovah vlade LRS4 Drugostopno 
disciplinsko sodiiSSe za reševanje pritožb proti sodbam 
in odločbam skupnega discipdinskeka sodišča, ustanovlje- 
nega po tretjem odstavku tega člena, se določi po pred» 
njih odstavkih. 

82. ateo *• 

Za. uslužbence okrajnih (mestnih) in krajtevaih ljud- 
skih odborov, njihovih ustanov in podjetij, se ustanovijo 
disciplinska sodišča pri okrajnih (mestnih) iasvtgilnih 
odborih. 

Za uslužbence rajonskih ljudskih odborov, njihovih 
ustanov in podjetij se ustanovilo dtecipSinefea sodišča pri 
rajonskih izvršilnih odborih; 

O pritožbah proti sodbam in odredbami disciplinskih 
sodišč pri okrajnih (mestnih) in rajonskih ljudskih od- 
borih odloča  višje disdpliitasko sodišče pri vladi  LRS. 

98. Člen 

Za uelužbenoe okrožnih in okrajnih sodišč se ustanove 
disciplinska sodišča prve stopnje pri okrožnih ••••• 
za področja okrožnih sodišč. 

Za uslužbence vrhovnega sodišča je disciplinsko sodi- 
šče prve stopnje pri minietretvu za pratvosodje LRS. 

Dfeciplinsko sodišče pri ministrstvu sca pravosodje Je 
hkrati disciplinsko sodišče druge stopnje za pritožbe proti 
sodbam in odločbam disciplinskih sodišč pri okrožnih 
sodiščih. 

Minister za pravosodje lahko, ustanovi za uslužbence 
Vrhovnega sodišča LRS disciplinsko sodišče pri tem so- 
dišču, vendar samo kot disciplinsko sodišče prve .stopnje. 

Dočim je v primeru iz drugega odstavka tèga člena 
disciplinsko sodišče druge stopnje višje disciplinsko sodi- 
šče pri vlad: LRS, je v prednjem primeru disciplinsko 
sodiate dnijEre stopnje disciplinsko sodišče, pri, ministrstvu:! 
za pravosodje LRS.    , , ,\   ,.•.,,.»,,, .,:,;•/;.. ;.','' 

7.H discipliinsteo:odgovornost scxìnikoy Ijudslçjh sodilo 
veljajo1 posebni predpisi.,". ,   ,   ,   ,, *;...'' vH'^'"1' "  ,' 

J^^^ 

. 3: • • .X 
••f\l • 

Z;«"' , "   ') , * '  ' '     ' "', • 

W*.!j[   Ä* jtiALiJ.,.. 

',:.':"'j'"''-; •,'. 

..Ä& U 1}••¥?$•• 
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..•''' J54. člen* 
Za uslužbence Ljudske skupščine LRS in njenega 

Prezidšja ee ustanovi skupno disciplinsko sodišče prve 
stopnje pri Prezidiju. Ljudske skupščine LRS. 

O pritožbah proti sodbam im odločbam tega disciplin- 
skega sodišča odloča skupno disciplinsko sodišče druge 
stopnje pri Pirezidiju Ljudske ekupšEdne LRS. 

66. Člen 
Višje disciplinsko eodii&e pri Vladi LRS oziroma 

vsako drugostopno däsci££a$;;o sodišče lahko izjemoma 
zahteva od vsakega podrejenega disciplinskega sodišča 
posamezne disciplinske zadeve in jih eamo obravnava; 
lahko pa iz važnih razlogov odstopi'posamezno disciplin- 
sko zadevo v pristojnost kateremu koli disciplinskemu 
iodiišču, za katero je sodtSČe, ki zadevo odstopa, drugo- 
stopno disciplinsko sodišče. 

Ce v-šje disciplinsko sodišče pri vladd LRS oziroma 
drugostopno disciplinsko sodišče prevzame disciplinsko 
zadevo, odloči o njej m prvi in zadnji stopnji. 

56. člen 

Vsako disciplinsko sodišče je sestavljeno* iz predsed- 
nika in dveh članov ter enakega števila nameatnikov.   . 

• Predseduaka in enega 'Hana ter njuna namestnika 
imenuje pristojni član vlade, predsednik komiteja ozi- 
roma komisije, generalni sekretar vlade LRS, sekretar 
vlade LRS za personalno službo •• starešina ustanove 
vlade LRS oziroma glavni direktor ali direktor (upravnik), 
za sodišča, H se ustanovijo po prvem odstavku 51. člena. 

Predsednik in en član ter njuna namestnika za 
skupno disciplinsko sodišče po drugem odstavku 51. člena 
tega zakona; še imenujejo v sporazumu med prizadetimi 
organi. 

, Predsednika inI enega Stena višjega dfeoiplinskega 
sodišča pri vladi LRS ter njuna namestnika imenuje pred. 
eednik vlade LRS. ' 

Predsednika in enega člana disciplinskega sodišča za 
uslužbence ljudskih odborov ter njuna namestnika Ime- 
nuje pristojni ljudski odbor na svojem zasedanju, in sicer 
enega jSißoa.in njegovega namestnika izmed odbornikov, 
driigega člana in njegovega namestnika pa Izmed svoj'h 
uslužbencev,,   -'-".'"y ;7:yS/        '•.':..'• 

.    Predsednika in enega člana disciplinskega sodišča 
ter njuna namestnika po prvem odstavku 53. Člena ime- 
nuje predsednik okrožnega sodišča, po četrtem odstavku 
Istega člena pa minister za pravosodje v sporazumu s 
predsednikom Vrhovnega sodišča.LRS.   .',„'.. 
;;: Predsednika\in enega, člana ter njuna  namestnika 

obeh disciplinskih sodišč po 54. členu imenujeta spo- 
razumno predsednik Ljudske skupščine LRS te sekretar 

; ; lenega '•• Prezldija.,/..,. '   '      ' •. •', / / 4 ,:',''    '    ' 
Drugega člana in njegovega namestoika delegira v 

•>ako disoiplimsJ«) sodišče sindikaJm otganifeacija. 

•/.'- 68. ölen 
•'.'••'v'FimKcija predsednika in Otonov disciplinskega soäi^ 
88a ter njihovih namestmlwv traja eno leto. 

1 "\ ; Predsednik in, člani ;, disciplinskega sodišča so pri 
, opràvljaniu svoje dolžnosti neodvasnj In sodijo po zakonu. 

,    Predsednik tn člani ; dlsoiplianskega sodišča ter ••1• 
bovi namestrdld prisežejo ob nastopu službe po predpisih,! 
It veljalo za sodnike rednih sodišč, ,     i 

59. den ,        . 
Orgau, ki imenuje člane disciplinskega sodišča, ime- 

nuje pri vsakem disciplinskem sodišču enega) ali več 
disciplinskih tožilcev. V primeru, da je pri disciplinskem 
sodišču imenovanih več disciplinskih tožilcev, odredi sta- 
rešina organizacijske enote, pri kateri je disciplinsko 
sodišče, za vsak posamezen, primer, kateri od disciplin- 
skih tožilcev bo zastopal obtožba .        ,-. 

Ti organi oziroma starešine lahko prenesejo to po- 
oblastilo na svoje pomočnike, podpredsednike, sekretarje 
ali na druge neposredno podrejene starešine. 

Disciplinskega tožilca pri skupnem disciplinskem so- 
dišču, ustanovljenem po 61. členu tega zakona, določijo 
prizadeti organi sporazumno. 

Funkcija disciplinskega tožilca traja en» leto. 

6o.;aen 
Ce je uslužbenec, ki je storil kak disciplinski presto- 

pek, premeščen ali nastavljen na drugo službo, ostane 
zanj pristojno  disciplinsko  sodišče tiste organizacijske 
enote, M jI je pripadal do premestitve oziroma do nasta 

' vitve v drugo službo. 
Ce so sostorilcl disciplinskega prestopka uslužbenci 

rasnih organizacijskih enot, je za vse obdolžene usluž- 
bence pristojno tisto disciplinsko sodišče, ki je,po stopnji 
najvišje, če gre za sodišča enake stopnje, pa tisto d'usci- 
plinsko sodišče, ki prvo začue postopek aH ki je dele- 
girano. , :•'••'. .•••:• ;:. •',-'. v'' ;' '• \ •' '• 

'Če storiv uslužbenec kake organizacijske enote diaci- 
plinski prestopek v drugi organizacijski enoti, je pristojno 
disciplinsko sodišče tiste organizacijske enote, ki ji usluž- 
benec pripada.    •                     '•/':.'.•• i'4 .-.* • 

Ce je uslužbenec ene organizacijske enote d» deljen 
na delo v drugo organizacijsko enoto m istori v 4ej enoti 
disciplinski prestopek, je pristojno disciplinsko sodišče pri 
tej drugi organizacijski enoti, če se urad, ustanova ali pod- 
jetje ukine, je za uslužbenca, ki je storil kak disciplinski 
prestopek, pristojno disciplinsko sodišče tiste organizacij- 
ske enote, ki je takega uslužbenca prevzela. ; • 

: Zoper uslužbenca se zaradi! prestopka, ki; ga je storil, 
dokler je bili v službi, vodi disciplinski postopek tudi po 
prenehanju službe, Pravnomočna sodba se vpiše v •• 
bonski listobsojenega usJužbenca.'    . , ., ; 

',   ' ''",,".'• ;' ["•'',''.$).. •&•    >','.'•'"' ::i . "; y-.y"\V' 
V sponu o pristojnosti med"podrejenimi prvostopnim' 

discâplinekimi sodišč odloča drugostopno disciplinsko w\ 
dišče oròroma višje disciplinsko sodiSče pri vladi LRS 

•     •     ,:'''"     62. člen ;'   .;••• , ' -;'••'; , 

Obdolženi; uslužbenec ima pravico prisostvovati i; • 
pravd im si izbrati 'zagovornika. :,v, ;  ,       : :v

; , :• ; </ '_ /.'.., 

/.•^.,'>'^,'•;'•8;'•!6•'"' ,.••'''••''" ,:"'"yi'"\-; 
• Disciplinski postopek . začne dtiiscipKnski   tožilec na 

podlagi pismenega in obrazloženega, predloga pristojnega 
starešine, javnega tožilca ali organa, splošne državne kon-r, 
1role, uvedbo disciplinskega postopke lahko predlaga tud? 
sekretar vlade LRS za personalno službo/!   i     • 

Ko disciplinsko sodiSČe sklepa o teh zahtevah, odloči, 
da se zoper uslužbenca ••••• disciplinska preiskava ali ds! 
se zoper njega vloži ddsciplitiski obtožnica »li da nf raz- 
loga za disciplinski postopa 

j^^^^j i,..4*>4. uiÌL. 4k»    **i4i .1. » •• 
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•  • 64. aen 
Če disciplinskosodišče odloči, dia se zoper uslužbenca 

začne disciplinska preiskava, odredi preiskovalca, fci pre- 
iskuj« v skladu e predpisi kazenskega postopka. ^•SX^: 
-^°wS3^SfeB disciplinske preiskam ni pritožbe. 

^• &••••&••£^^ 
nje tudi kaznivo dejanje, pošlje vse spise pristojnemu jav- 
nemu tožilcu, obvesti o tem ukužbenčevega neposrednega 
starešino in nato odloči^ ali naj se zoper uslužbenca nada-. 
ljuje disciplinski postopek vzporedno s kazenskim ali pa 
naj se odloži do dokončne odločbe rednega sodišča. : 

Ko disciplinski pretiBkovalec konča preiskavo, poSl'je 
vse spise.disciplinskemu sodišču; to izda odločbo,.da se 
z°pèr uslužbenca lahko vloži obtožnica ali da ni razloga za; 
nadaljnji disciplinski postopek. './'-*'        [ 

Ce disciplinsko sodišče odloči, dai se zoper uslužbenca 
vloži obtožnica, pošlje vse opise disciplinskemu tožilcu za- 
radi vložitve obtožnice. ; Zoper odločbo, s4 katero se odredi 
razprava,,ni pritožbe. * ' , 

"_ Kadar disciplinsko sodišče odloči, da ni razloga za 
disciplinski postopek, polije odločbo o tem neposrednemu 
starešini in pristojnemu disciplinskemu tožilcu. 

J;:'\, •   ,',''..,•'''      65. Člen '      ';•,.;•,     ..!.,' 
Razprava pri disciplinskem sodiäcu prve stopnje je 

Hstna iin javna razen v primerih, kadar službene ali dr- 
žavne koristi 'ali kaki druga opravičeni razlogi zahtevajo, 
daseuraJzprava razglasi za tajno. \    , 

Ali naj bo pri disciplinskem sodišču druge stopnje 
ali pri višjem disciplinskem sodišču razprava ustna in 
javua, o tem odloči sodišče samo po naravi vsakega posa- 
meznega primera. 
' ''''J :,;   ;.',.•;";:' '' "',   66. Člen ,     \.\: 

Obtoženec se é sodbo disciplinskega sodišča ali spo- 
zna za krivega in kaznuje, za disciplinski prestopek ali 
^losü odg<m>rnositi. , \   -".' ';'..',-••.• 

: : ;če disciplinsko sodišče ugotovi, da uslužbenčevo de- 
janje predstavlja nerednost, ga kaznuje za to dejanje. , 

•      S sodbo se usjražbenec obsodi tudi na plačalo stroškov 
discfiplii^ega postopka. Ce $e oproščen odgovornosti, trpi; 
stroške država. '"'V'' '::..;'- .-.•. v 

.'' " [   67. .Sten''' ,'•.•'' 
Zoper odločbe m sodbe disciplinskega sodčSča prve 

stopnje se lafako uslužbenec in disciplinski'toždiec, kolikor 
nâ s tem zakonom drugače določeno, pritožita na pristojno 
dfaciplimsko sodišče druge stopnje y petmaijstm dneh od 
^••• prejema sodbe oziroma odločbe.   • 

•1 •   ^, vriA(^be te prednjega odstavka smejo vložiti tadi s£n- 
1     alkalne organizaoije. \ 

'š-*'••'.'p .'''.":••;'•• r .'   ••;:•••:7'./;,'..'.>;;        ., V" 
/,   Pravnomočne sodbe se pošljejo pristojnemu starešini 
kaznovanega uslužbenca, da Jih izvrši in vpiše v usluž- 

' oeraki ltet. '  ;    ;."'\      ":.'.''•;''", •     '     "    •.,•••"•:•.• 
Izvršitev disciplinske kazni za disciplinske prekinSke' 

*«stara v dveh letih od dne pravinomoènoetê sodbe./ . 
Glede prekini*ve ' zastaranja  izvrSiitve disciplinskih 

veljajo smiselino načela splošnega dela kazenskega 

,,„;.•'••'/, ' :;;•;"' )'. •'•"      :    09. člen    ',.' "/"v-''v'V ^'•••'-: ; 

7• ^^ te^WS* tožilca im» pravico uveljavili zahtevo; 
Ï2ÏÏ& ^onitoeü tudi sekretar vlade LRS za perso,« 

w«L„ ^?*S.^ ^ T^vo zakonitosti zoper, ve© •••••• 

1. drugostopno disciplinsko sodišče — če se vloži za- 
hteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo 
disciplinskega sodišča prve stopnje; ' /, 

2. vfšje disciplinsko sodišče pri vladi LRS — če se 
zahteva za varstvo zakonitosti vloži zoper pravnomočno 
odločbo katerega kodi drugostopnega disciplinskega so- 
diSča; A 

8. vlada LRS *-> če gre za pravnomočno odločbo viš- 
jega disciplinskega sodišča pri vladi LRS. i 

Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko uveljavi v še- 
stih mesecih od dneva, ko je postala* odločba pravnomočna. 

70. člen 
Disciplinski tožslec in obsojeni uslužbenec zahtevata 

lahko zoper pravnomočno sodbo obnovo disciplinskega po- 
stopka s pogoji iz sodnega kazenskega postopka. 

Obnovo sme zahtevati tudi sindikalna organizacija, 
starešoina, ki je pristojen za nastavitev, kakor Audi sekretar 
vlade LRS za personalno službo; 

71. člen. 
Za disciplinska postopek se, kolikor ni s tem zakonom 

drugače določeno, smiselno uporabljajo načela -godnega 
kazengkapry pmtnpkin ,    , ' ^^ ; 

^Vsê zadeve v diisciiiplinskem postopku so nujne!**-^ , 
V disciplinskem postopku se ne plača taksa. 

' 72. člen 
• Vlada LRS lahko z uredbo predpčiše posebne določbe 

o disciplinski odgovornosti uslužbencev posameznih strok, 
nazivov ali panog državne uprave. ',[,•••• 

B. Materialna odgovornost uslužbencev 
.   : 78.; Sem • ;•'•,' , 

Uslužbenec, ki prš opravljanju svoje službe sforai d* 
žavi materialno škodo, je zanjo osebno odgovoren po na- 
čelih civänega prava.                                      , 
''   •' , '. 74. člen •        A  .-,s(_\ /' ••;- ". 

Ce je uslužbenec v zvezi z diis^pltoskÉn prestopko;m 
storil državi materialno škodo, gà lahko; obsodi disciplin-; 
sko soddišče v svoji sodbi tudi na povračilo škode.  / 

Zoper sodbo disciplinskega sodišča o povračilu škode 
se lahko uslužbenec pritoži nà drugostopno disciplinsko* 
sodišče, zoper sodbe tega sodišča pa lahko.vloži • roku 
trideset dni tožbo prdi pristojiuem okrožnem Trot delovnem 
sodiigcu.' •   '' ''• \ '•'; '';'• ''"'".' 

Ce se vdšina škode ne da takoj ugotoviti, ali če bi se 
z razpravo o škodi oviral hiter potek disciplinskega po-, 
stopka, dovrši discipMneko sodd^e^postopek ó discipHn- 
skem kaznivem dejanju in pošlje \ zadeyo pristojnemu 
starešini y nadalhiji postopek zaradi poviačila'škode. 

.. :     ' "\ •' ':' ': ' ^- ®®n) ? .'"'•'''..•''''''V*:.   ','        •] 
Odločbo o povraolû škode; izda za nasitavitev, pri- 

stojni etarešina, glede usluSbenoa ljudskega odbora pa iz- 
vršilni odbor.'.- -,',,;',''';;".:' ' '•.;' •• ".•'/'.' ""' VV-,,'''".• ;.'';"•" 
;,, Ce škoda ne presega 6•00 ditoarjèv, smejo,za nasta^., 

vitev pristojni starešine prenesti pravico izdajanja tak'h 
odločb na podrejene starešine, izvršilni odbor ljudskega 
odbora pa,na svoje poverjenike oziroma tajtnäka'.'•••:;. 

Proti odločbi o povračilu škode se lahkó. uduzbjnw 
piitoži.v lS'dnefa/'pri'^epMrédiù^^jem starestó, oži« 
roma uslužbenec: ljudskega odbora pri ieposredriem visV, 
jem organu državne uprave. Ce izda ;odloČbo. •• vlade, 
predsednik komiteja oziroma.komisžje, generalnisekretar 
ali sekretar vlade, LRS!1

,za*ïé•söi•no,•Itì^,-"0;^•^*, 

nec'lBihflBo'p.c3t<iâ6i na ^j|6ii^'L^.'4:^/'l.;C-'r','.''r'-'-':,V '"•:'' ^    ' 

;-•••^ !•••• 
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Iz opravičenih „razlogov je lahko uslužbenec oproščen 
povračila škode bodisi v celoti ailii delno. 

Odločbo o tem izda pristojni član vlade, predsednik 
komiteja oziroma komisije, generalni sekretar vlade LRS 
aH sekretar vlade LRS za personalno službo, ali starešina 
ustanov© vlade LRS, M pa lahko pooblastijo svoje pomoč- 
nike, podpredsednike, sekretarje in starešine podrejenih 
organizacijskih enot za izdajanje odločb o Škodah, • ne 
presegajo 1.000 dinarjev. 

Za uslužbence ljudskih odborov izda odločbo o opro- 
stitvi o povračilu škode okrajnd (mestni) izvršilni odbor, 
o oprostitvi povračila 5.O0O dinarjev ne presegajoče škode 
.pa pristojni poverjenik oziroma tajnik okrajnega (mest- 
nega) izvršilnega odbora.' 

Odločbo o povračilu škode ter o oprostitvi povračila 
škode izdajo za uslužbence Ljudske skupščine LRS ozi- 
roma njenega Prezidija predsednik ali tajnik Ljudske 
ekupščime LRS oziroma sekretar Prezédija oziroma stare- 
šdma, ki ga ta za to pooblasti. Proti odločbi o povračilu 
škode ima uslužbenec pravico pritožbe po tretjem odstav- 
ku tega Člena na administrativni odbor Ljudske skupščine 
LRS oziroma na Predsedstvo njenega Prezidija.     - 

Proti drugostopni odločbi o odškodnini je možna tožba 
na pristojno okrožno kot delovno sodišče, in sicer v SO 
dneh po prejemu odločbe. 

76. člen 
V predpisih za posamezni« stroke so lahko posebne 

določbe o materialni odgovornosti uslužbencev teh strok 
nasproti državi. 

SEDMI DEL 

Odstranitev uslužbenca h službe 

77. člen 
Uslužbenec se mora odstraniti iz službe (suspendi- 

rati), ako je v priporu,'v preiskovalnem zaporu ali je ob- 
tožen •••• hujšega kaznivega dejanja. 

Odločbo o odstranitvi iz službe izda uslužbencev stare- 
šina oziroma organ, ki je pristojen za nastavitev^ usluž- 
benca,   , ,, ,;,    • . 

2• uslužbenca ljudskega odbora izda odločbo pnstojn i 
poverjenik.^ •   . ••,} 

Zoper odločbo uslužbenec nima pravice pritožbe. 
Pred dokončno odločbo sodišča oziroma državnega or- 

gana pristojni starešina ne sme preklicati odstranitve iz 
službe, po izdaji te odločbe pa jo sme podaljšati, če so še 
nadalje podani razlogi zanjo po naslednjem členu tega 
zakona, • 

78. člen 
Uslužbenec se sme odstraniti iz službe, Če je zoper 

njega uveden kazenski ali disciplinski postopek ali če je^ 
njegov službeni prestopek tak, da bi škodoval službenim 
koristim, če bi Še nadalje ostalW službi. 

Odločbo o odstranitvi izda neposredni starešina ali 
pristojni .kontrolni organ, kß morata to odločbo po3lati 
takoj starešini oziroma organu, pristojnemu za nastavitev 
uslužbenca. Ta starešina oziroma organ potrdi ali razve- 
ljavi odločbo o.odstranitvi iz službe. Zoper to odločbo se 
lahko dteciplkeki'toffllec, koatromi organ m uslužbenec 
pritožijo na pristojno dledpUnsko sodišče prve stopnje, in 
sicer v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločba sodišča 
p tej pritožbi Je dokončna.     :;

4 

Za uslužbence ljudskih odborov izda odločbo o odstra- 
nitvi izvršilni odibor, kolikor gre za uslužbence prve vrste, 

v drugih primerah pa pristojni poverjenik. Za uslužbence 
krajevnih ljudskih odborov, ki nimajo izvršilnega odbora, 

-izdata odločbo o odstranitvi predsednak in tajnik skupaj. 
Tudi za odločbo po tem odstavku veljata zadnja dva 
stavka drugega odstavka tega člena. 

79. Čten 
^ i, • 

Za čas odstranitve iz službe po 77. in 78. členu tega 
zakona se uslužbencu, začenši s prvim prihodnjega me- 
seca, po tem ko je bólla izdana odločba o odstranitvi iz 
službe, dalje izplačuje tretjina čistih prejemkov. Ce mora 
suspendirani uslužbenec vzdrževati družino, se mu izpla- 
čuje polovica čistih prejemkov in dodatek za otroke. 

0 prenehanju odstranitve po 77. im 78. členu tega za- 
kona se mora izdaiti odločba, izplačevanje polnih pre- 
jemkov pa teče od dneva po izdaji te odločbe, ko usluž- 
benec nastopi službo. 

Uslužbencu se vrnejo odtegnjend prejemki po prene- 
hanju suspenzije: če je s pravnomočno odločbo sodišča 
oproščen oziroma, če je z odločbo pristojnega državnega 
organa izpuščen iz pripora ali preiskovalnega zapora ali 
če je zoper njega ustavljeno kazensko ali disciplinsko po- 
stopanje, kakor tudâ v primeru, če disciplinsko eodiSče, ko 
odloči o pritožbi v smislu drugega odstavka 78. člena, izda 
odločbo, s katero razveljavi odločbo o odstranitvi iz službe. 

Dokler .uslužbenec prestaja kazen odvzema prostosti, 
mu ne pripadajo prejemki. 

Kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno, 
veljajo glede odstranitve eodwilkov iz službe določa tega 
zakona. 

OSMI DEL 

Prenehanje uslušbenskega razmerja 

80. Člen 

Uslužbenec in država lahko razdereta določeno usluž- 
bensko razmerje po poprejšnji odpovedi, ki jo spozna za 
opravičeno personalna komisija (48a člen zveznega za- 
kona o državnih uslužbencih). 

Če odpove država, opravi odpoved starešina' oziroma 
organ, pristojen za nastanitev, na lastno pobudo ali na 
predlog neposrednega starešine. Odpovedati je mogoče 
samo prvega v mesecu,   • 

81. člen • 
Če odpove uslužbensko razmerje uslužbenec, ga pri- 

stojni starešina oziroma organ, pristojen *a nastavitev, na 
njegovo prož&jo lahko odveze službe tudi pred potekom 
odpovednega roka, če to dovoljuje ;službena korist. V tem 
primeru tečejo uslužbencu prejemki do konca meseca, v 
katerem je odvezan službe. , 

Ce odpove uslužbensko razmerje država«, lahko stare- 
šina oziroma organ, pristojen za nastavitev, prav tako 
razreši uslužbenca službe, če je to v korist službi, pred , 
potekom odpovednega roka, vendar pripadajo uslužbencu 
prejemki do konca roka. 

Uslužbence ljudskna odborov lahko razrešujejo službe 
pristani poverjeniki izvršilnega odbora razen uslužben- 
cev prve viete,.ki jih razrešuje izvršilni odbor. 

Uslužbenec ne more" odpovedatii službe, če je v dieci- / 
pUneki preiskavi ali v materâtaS obvezi nasproti državi.. 
Dcikler Je uslužbenec na dopustu zaradi bolezni; oziroma] 
zaradi zdravljenja in okrevanja (28. člen tega zakona), sej 
mu ne sme odpovedati služba. 

y/A, 

ti" 
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82. člen 
Po samem zakonu predeta služba: 
1. 'kadar uslužbenec izgubi državljanstvo ali volivno 

pravico; 
2. kadar Je dal lažne podatke ob vstopu v državno 

elužbo; 
8. kadar Je s sodno sodbo obsojen na kazen odvzema 

prostost^ daljšo od šest mesecev; • 

4. če po dvanajstih mesecih nepretrganega bolezen- 
skega dopusta spozna zdravniška komisija uslužbenca za 
nesposobnega za službo najmanj še za nadaljnjih d anajat 
mesecev, kolik» *e ta rok z dovoljenjem jnoistra za delo 
LRS ne podaljša, še za določen čas; 

6. kadar postane telesno au duševno nesposoben za 
opravljanje elužbe; 

6. kadar_d«Seže starostno mejo, določeno s predpisi 
njegove^stó'se'ì"'•'"""""    .•—--»—*—-.-».>-»——— j~— — 

vVČe je F^tóìcan na odslužitev obveznega vojaškega 
roka v kadru, " 

Ce preneha služba po 1., 2., 8. in 7. točki, nima usluž- 
benec pravice do odpravnine, v drug h primerih prene- 
hanja pa ima uslužbenec pravico dV odpravnine, koHtor 
nima pogojev za pokojnino. 

Za višćno odpravnine in določitev časa, ki se šteje za 
odpravnino, veljajo smtealno predpisi prvega in drugega 
cr'ätavka 44 člena io 44a člena zveznega zakona o dr- 
žavnih uslužbencih e tem, da -e raze i ••••, navedenega v 
44a •••••• šteje v čas dejanske državne službe po 43. in 
44. členu' navedenega zakona tudi čas, ki so ga državni 
uslužbenci do konca vojne preb.ld po pri-Vini izselitvi izven 
Slovenije, če se s svojim vedenjem niso pregrešil zoper 
narodnoosvobodilno gibanje. 

83. Sen 
. Po sodbi rednega sodišča preneha služba, če je usluž- 
Tw? o^811 na kazen, ki ima za posledico izgubo državne 
službe ali če Je sama kazen izguba državne elužbe. 

Po sodbi disciplinskega sodišča preneha službu, če je 
uslužbenec obsojen oa kazen izgube službe, ki je dolo- 
čena v 4. In 5. točki 40. člena tega zakona. 

84l člen 
Ce preneha služba zaradi izgube volilne pravice, se 

uslužbenec lahko ponovno sprejme v službo, če se mu vrne 
vollvna pravica. -, 

1 Ce preneha služba po 7. točki 82. člena tega zakona, se 
uslužbenec po odslužitvi obveznega vojaškega roka lahko 
ponovno eprejme v prejšnjo službo. 

•".,.•'•• ' . 85. člen 

Za vsako prenehanje službe na kateri koli podlagi mora 
pristojni starešina, oziroma organ izdati odločbo, v kateri se 
mora poleg drugega ugotoviti tildi dan prenehanja elužbe. 
Odločbo mora izdati Še isti mesec, v katerem je nastala pod- 
laga' "oziroma razlog za prenehanje službe, najpozneje pa v 
^em mesecu/po tem, ko je nastala podlaga oziroma razlog. 

V primeru odpovedi nastopi prenehanje službe s po- 
hotu zadnjega dne odpovednega roka, če Je bil uslužbenec 
v službi do konca tega roka. ;' 

Prenehanje službe po 82. členu nastopi: po 1. točki z; 
dnem Izgube državljanstva oziroma volivne pravice; po 3;> 
točki z dnem pravnomočnosti sodbe sodišča; v drug n pri- 

merih iz 82. člena pa z dnem ùdaje odločbe o prenehanju 
službe. 

Prenehanje službe po sodbi rednega ali disciplinskega 
sodišča nastopi z*dnem pravnomočnosti sodbe. Zoper od- 
ločbo pristojnega starešine oziroma organa, s katero se 
ugotovii prenehanje, uslužbenec n ma pravice pritožbe. 

Uslužbenec ne sme po prenehanju službe sam zapustiti 
službe, ampak mora biti pristojno razrešen. Ce preneha 
njegova služba po sodbi rednega ali disciplinskega sodišča, je 
treba razrešiti uslužbenca takoj,'ko prispe poročiloo pravno- 
močnosti sodbe. Ce uslužbenec ni v službi in ni mogoče, da 
b. bil po redni poti razrešen, se šteje zadam razrešitve dan, 
ko prispe k njegovemu neposrednemu starešini sporočilo o 
prenehanju službe. Ce preneha služba po' 1. točki 82. Člena 
tega zakona, se šteje za dan razrešitve dan, ko je uslužbenec 
izgubil državljanstvo ali volivno pravico. Ce se odločba o 
prenehanju službe ne izda v roku iz prvega odstavka tega 
člena, se šteje za dan razrešitve zadnji dan tega roka. Sta- 
rešina, ki je izdal odločbo o prenehanju službe, sme iz 
opravičenih razlogov, zlasti pri uslužbencih, ki izročajo bla- 
gajno in inventar ali dajejo račune, podaljšati rok za raz- 
rešitev še za mesec dni. 

Razen v primeru drugega odstavka 81. Člena tega za- 
kona ima uslužbenec pravico do prejemkov do konca meseca, 
v katerem je razrešen ali v katerem se Šteje, da je rast- 
resen,'oziroma v katerem je umrl. 

Uslužbencem, ki so nepretrgoma zaposleni najmanj dva 
meseca v državni službi, pa so poklicani na odslužitev red- 
nega vojaškega roka, se izplačajo »-©dni prejemki tudi za 
naslednjih 80 dni, računajoč od dneva razrešitve in sicer 
v znesku, katerega so prejeli za pretekli n.esec. Kolikor so 
prejemke že prejeli, se jim vračunajo v ta znesek. 

86. člen 
Ce se odpravi naziv, ki ga ima uslužbenec ali.organiza- 

cijska enota, v kateri služi, sme starešina višje organizacij- 
ske enote oziroma starešina, pristojen za nastavitev, usluž- 
benca razporediti v drug ustrezen naziv ozkoma nastaviti ga 
v drugo organizacijsko enoto ne glede na njegovo strokovno 
izobrazbo in sposobnost ali pa mu sme odpovedati službo 
po predpisih tega zakona. 

Za uslužbence ljudskih odborov je pristojni starešina^ 
po prednjem odstavku izvršilni odbor. 

Prehodne in končne določbe 

87. člen 
Vlada LRS odredi s posebnimi predpisi položaj pred. 

sédnikov in članov komitejev in komisij pri vladi LRS za 
izvajanje gospodarskih, kulturnih in drugih nalog Ljudske 
Republike Slovenije. 

88. člen 
Do izdaje posebnih predpisov o disciplinski in materi- 

alni odgovornosti delavcev, zaposlenih v državnih urad£h in 
ustanovah, se uporabljajo zanje smiselno predpisi zveznega 
zakona o državnih.uslužbencih in tega zakona o disciplinski • 
in materialni odgovornosti uslužbencev. ,. .   t 

.89. člen   • '•'' .   ; '/ y,;:";'/; 

Določbe 6. in 7. toöke 19. člena tega zakona veljajo 
samo tedaj, če gre za sodbe, ki, so jih izdala ljudska sodi- 
šča ,n drugi oblastni organu po;6. aprilu 1941. Glede drugih 

vsodb se preiššče vsak posamezni: primer, posebej ob vstopu 
v elužbo inlifeda PP prejšnjem zaslišanju pristojnega jav- 
nega tožilca odločba o možnosti, ponovnega sprejemal 
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90. (Sien 
Vlada LRS je pooblaščena, da izda potrebne uredbe in 

druge predpise za izvedbo tega zakona. 

91. ölen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem lista LRSc 

'     U št. 118 
Ljubljana dne S. januarja 1949. 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE \ 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej Lr, Josip Vidmu i r. 

•'•'''"•'";'• '     •^ ' 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS Prezidi j 

Ljudske skupščine LRS .razglaša zakon o pristojnosti kra- 
jevnih ljudska odborov za predpisovanje upravnih kazni, 
ki !e ,J re j eia Ljudska skupščina LRS na IV. rednem 
zflstdanju dne 14. decembra 1"% in ki se glasi: 

Zakon 
o pristojnosti krajevnih-ljudskih odborov za pred- 

pisovanje upravnih kazni 
; 1. Ölen 

Krajevni ljudski odbori imajo pravico, z odloki pred- 
pisovati upravne kazni zâ kršitev predpisov, ki jih v me- 
jah svoje pristojnosti izdajo v zadevah lokalnega pomena, 
kolikor za te prekrške niso , ipiaane upravne kazni od 
viâjih državnih organov, in sicer; 

a) na podrof ju kmetijstva in gozdarstva: 
i. glede uporabe krajevnih pašnikov in izvrševanja 

pašnih pravic sploh; 
2. glede izkoriščanja gozdov, ki jih upravlja krajevni 

ljudski odbor; . 
S. zaradi preprečevanja manjše škode na poljih, vrtovih 

in v gozdovih; 
4. zaradi preprečevanja bolezni in škode na rastlinah 

ter unicevâi.ja rastlinskih škodljivcev;  • 
5. glede začetka in konca poljskih del (n. pr. setve, 

žetve, trgatve);      ;i ;.      '"'!", J" '". ^ 
6. zaradi ugotavljanja površine posevkov, stanja do* 

mačib živali, in podobno; 
7. zaradi zatiranja živalskih bolezni;, 

;   8. glede namakanja v krajevnem okolišu; »      © 
9. zaradi zaščite čebelne paše; 
b) na podrof ju komunalnih zadev: 
1. zaradi varstva komunalnih naprav (n. pr. vodovoda, 

kanalizacije, vodnjakov, cistern, ^parkov, drevoredov, kopa- 
lišč, lizkuHurnib prostorov);     '  • .' 

2. glede uporabe komunalnih ugodnosti in zavarovanja 
pravilnega opravljanja komunalne službe (preskrba z vodo, 
električnim tokom itd.); '  / ' s 

' 3. zaradi  vzdrževanja hišnega  reda?v stanovanjskih 
zgradbah;'.' ./'>-(.v;,', "''•[ 

4. zanadi vzdrževanja in varstva krajevnih poti, mostov 
in drugih prometnih naprav; ",["' 

5. zaradi vzdrževanja reda pri uporabi etudencev, vod- 
njakov, napajališč, godišč lanu in podobno, kakor tudi zaradi 

, vzdrževanja reda pri odvažahju peska, lomljenja kamna itd.; 
•;   ,6. zanài vzdrževanja; javne snage;.,      -J' ..• 
> 7. zaradi varnosti kopalcev v kopališčih in uw prostem; 

c) na področju trgovine in obrti: 
1. glede odpiranja, in zapiranja trgovskih in obrtnih 

lokalov; 
2. zaradi vzdrževanja reda na trgih in krajevnih 

sejmiščih; 
č) na'področju ljudskega zdravstva: 
zaradi vzdrževanja splošne živilske higiene; higiene 

na javnih cestah, ulicah, trgih, parkih, sejmiščih, gostinskih 
prostorih, gledališčih, državnih in zadružnih zgradbah, ko- 
pališčih, vodnjakih in kanalizacijah, na pokopališčih in na 
drugih javnih krajih, prostorih in objektih; 

d) na drugih področjih: 
1. glede ureditve krajevnega javnega prometa v okvira 

splošnih predpisov vžšjih državnih organov; 
2. zaradi vzdrževanja krajevnega reda. in miru v kraju 

(red na ulicah in v javnih lokalih, zavarovanje nočnega 
miru, zavarovanje pred psi in drugimi nevarnimi živalmi, 
varstvo živali); 

3. glede opravu izvošSkov, šoferjev, nosačev, čistilcev 
čevljev in podobno, ižvzemši določevanja cen,- 

2Mčlen ,       •",-.': ';  *' 
Vsak po 1. Členu izdani odlok mòra krajevni ljudski 

odbor v 24 urah poslati nadrejenemu okrajnemu ljudskemu 
odboru in pristojnemu resornemu mindsitru. 

••'••     .. ... ,.    '   :    '"\- ~ 3. člen •.•; ' ._ 
Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda natančnej. 

še predpise za izvajanje tega zakona. # 

, i   ',,.,- ' 4. člen ..'...•>',.... 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

" U št 114'.  ', • .    .... 
Ljubljana dne 3. Januarja • 1949       . r. 

; PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE        ,'     " 

Sekretar: Predsednik:     . 
France Lube j L r. Josip Vidmar 1. r. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBUKË SLOVENIJE 

Odločba • 
Na podlagi'8. Sena uredbe ò ustanovitvi Komisije za 

zakonodajo in organizacijo državne uprave pri, vladi LRS 
z dne 22. oktobra 1948 (Uradni Ust LRS, št. 45—240/«) 
imenuje vlada LRS po predlogupredeednika vlade LRS 

za člane Komisije za zakonodajo in organizacijo 
državne uprave pri vladi LRS: 

Breclja Marijana, pćdpred»ednka vlade. LRS- 
Kraigherja Borisa, minira za notranje zadeve LRS; 
Avblja Viktorja, predsedmW kontrolne komisi;\LRS; 
dr. Modicai-Helija, ministra za pravosodje LRS; ..." 
dr. KržiSn ka Antona* mtanstra za soc. skrbstvo (LRS. 
st. s-žak 725"':."••"• v.viv ' '\ ',•' ;*.,.•- .;•'•/"*";'.;..*. 

i      Ljubljana dne 8. decembra 1948,,^.,,.:,,; , .V ;' -~^[ 

yS.Podpredsednik vlade  ;.,.:,• •., '';.:,'•'.- •:/••}.><'';;*': • 
i-Uni minister «a gradnje LRS:   Predsednik vlade LRS: 

Ivan Maček L r. Miha Marinko 1. r. 

ïii*K(ÊXiJ aì'ai'iiMls'irti-.LJtik 
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Na podlagi 78. člena ustave LRS fcdaja Vlada Ljudske 
republike Slovenije po predlogu min-atra za socialno 
skrbstvo LRS '      • 

odločbo 
o ustanovitvi prehodnega mladinskega doma 

v Medvodah 

j.   .•; ',•:• .  •'. 1. 

., Ustanovi se prehodni mladinski dom v Medvodah, ki 
je državna ustanova republiškega pomena pod vodstvom 
•in nadzorstvom ministrstva za socialno skrbstvo. 

'"• 2. 
Naloga doma je, da sprejema in oskrbuje mladino, ki 

je potrebna posebnega varstva države, zlasti domove, na- 
scite, dokler se ne premesti v. ustrezen dom oziroma in- 
ternat ali da v uk v gospodarstvo. ,,   „, 

.''... "/'      ,,     3. 
Prehodni mladinski dom ima svoj predračun dohod- 

kov ito izdatkov v okviru predračuna ministrstva za so- 
cialno skrbstvo. 

; Prehodni mlariniMki dom v Medvodah prione delovali 
VI. 1.1949. 

•- 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
4 S-zak 759 

Ljubljana dne 3L decembra 1948. 
,,    .'Ministerl ' 

za socialno skrbstvo LRS:     '       Predsednik vlade LRS: 
Ihr. Antan Rržišnik L r. Miha Marinko 1. r. 

PHAVILNIKl.ODREDBE.NflVODILA.ODlOEBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 4. in 8. člena uredbe o statistični stroki 
(uradni lest LRS, St. 40—222/47) predpisujem 

pravilnik 
• o pripravniški službi, etrokovnih izpitih in tečajih 

,,;>..,',"• v statistični stroki 

^> (;        it PRIPRAVNIŠKA SLUŽBA 

'o.\ '-;•"'y:" 'V; '       i. člen   ' i .   ;- 
• statistični stroki je pripravnćiška služba za poklica 

•   nižji statistik in nóÈji statistik ekonomist.; 

^...^."'^'''P^PRmiEata'id'užba traja dve leti. V tom^roku mo- 
^^^)pHpra'vniU.oprav•'Sti4>kovui'topit      ,. ?     ,   ; 

-Ce pripravnik v določenem roku, ne napravi strokov- 
na topita, mu za nastavitev pristojni etareSama po pred. 
Spj^starešine organtoacijske eno(e lahko zaradi oprav- 
^^»^lta^podaljea'priprtyìtóko'elùìbo'V pol leta, 
^,^ay;taka lahko; za nàstav.tev pristojni starešina po- 
•*••», pripravniku službo za šest mesecev, če je • piv 
* S?vte jp•Tieenlh W<&w (bolezen, smrt v družini 
m pođ.> zadržao :• ni mogel opraviti strokovnega izpita 

8. člen 
Med pripravniško službo mora pripravnik spoznati 

vse vrste glavnih del statistične stroke, zlasti pa tisto sku- 
pine del, v katerih se bo specializiral. , 

V ta namen se pripravniki dodelijo na delo k ljud- 
skim odborom, ustanovam ali podjetjem republiškega po- 
mena, kjer se lahko seznanijo z vsemi organkacijsko- 
tehn.čmimi in metodološkimi deli statistične službe, poleg 
tega pa pridobijo praktično znanje pri delih v zvozi z 
zbiranjem statističnih podatkov iz, razni panog. 

4 Sen 
Starešina oziroma od njega določeni starejši usluž- 

benec organizacijske enote, v kateri pripravnik dela» 
mora skrbeti za strokovno usposobitev pripravnika in vo- 
diti pregled o njegovem delu itn uspehu v službi 

Natančnejša navod-la predpišejo posamezno) rasori 
vsak za svoje delovno področje. '., 

II. STROKOVNI IZPIT 

A.) Za pripravnike 

&. člen v 
Pripravniki statistične i.troi*> pridobijo praviloma 

pravico, opravljati strokovni topit, po preteku predpisane 
pripravtaške službe. • 

Izjemoma smejo pripravniki statistične stroke oprav- 
ljati strokovni izpit po dvanajstih mesecih pripravniške 
službe, če so zadosti usposobljeni za opravljanje določe- 
nega poklica. • • 

6. člen 
Strokovni izpit lahko opravlja priipramk največ tri- 

krat. Med prvim in naslednjim opravljanjem topita mora 
biti presledek najmanj treh, toda največ šestih mesecev. 

7. člen '.'•;„• 
Prdipravnik, ki je pridobil pravico, opravljati strokovni 

topit, mora vsaj en mesec pred določenim izpitnim rokom 
vložiti prošnjo za pripustitev k strokovnemu izpitu' pia; 
svojem neposrednem starešini, ki jo takoj odpošlje izpitni 
komisiji. 

Tej prošnji priloži kandidat opis strokovnih del; M 
jih je opravljal'med pripravniško prakso. /• 

Po prošnji za pripustitev k izptu ugotovi neposredni 
starešina: kakšno strokovno izobrazbo ima pripravnik ko* 
liko časa je prebil v pripravniški službi in kje ter kakšno 
delo je opravljal in s kakšnim uspehom.    \    _.:'-, 

'    '       '     /„ -i'       ' '    ;'*'      '•'        * ,.-,.' .   N        8. eleu       .  .  ;    .,:-K >•-•:,"- 
Pripravnik za nižjega statistika , opravlja strokovni 

izpit pred komisijo v resoru, kamor organizacijsko spada 
; enota, v kateri je pripravnik v službi., n < .-.'" 

Izpitna, komisija je, sestavljena iz predsednika in šti- 
; rio članov, ki jih imenuje resorni minister aid od njega 
pooblaščeni organ izmed resornih uslužbencev aM pa v 
sporazumu s pristojnim .starešino tudi izmed uslužbencev: 
drugih resorov. Eden .članov komieje je tastopmk perso- 
nalne službe iz resora, to katerega so kandidati. 

"; Pripravnik za nižjega' statistika ,èkonpmieta opravlja 
strokovni izpit pred komisijo pri predsedstvu vlade LRS. 
.Izpitoa tomdsdja jé sestavljena: ia petih članov; pred- 

sednika in tri člane imenuje predsednik vlade LRS fcmed 
strokovnjakov iz tiste'specialne panoge statistike, to katero 

'opravlja kandidat topit. Peti član komisije je zastopnik 
personalne službe iz resora, iz katerega eo kand.da*L 

•#.' 
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Predsedniku in „vsakemu oknu komisije se določi po 
«dea aid već namestn.kov, kl tanko po potreb. ej*ta.vljajo 
posebno »pitno komisijo. 

Ciani komisije morajo biti prav Iona strokovnjaki 
»takitućne službe • fakultetno ali ajej enako Izobrazbo. 

9. člea 
Dolžnosti tajnika komis-je opravlja uslužbenec, ki ga 

določi kadrovski sektor. , 
Tajnik vodi zapwnik o delu izpitne komUje in oprav- 

lja vse administrativno delo, lai je v zvezi z .zpitom. 

10. ölen   -.   / 
Za tastavMev prietojni starešina lahko da kandidatu, 

ki prvič opravlja strokovni izpit, po njegovi zahtevi dopust 
do 80 dai • pravico do prejemkov, da se lahko pripravi za 

- tepit 
11. člen 

Starešina ustanove, prj kateri se opravljajo izp ti, 
določi kraj in cas opravljanja izpitov za vsak izpitni rok. 

12. ölen 
Pripravnik, ki opravlja strokovni izpit izven službe- 

nega kraja,' ima pravico do povračila potnih stroškov po 
, veljavnih predpisih o potnih in selitvenih atrošk h. 

Ce pripravnik brez opravičenega razloga ne pride k 
ep.tu, nima pravice do povračila potnih stroškov. 

• 13. ölen 
,   'Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. 

Program • splošni del izpita predpiše predsednik 
•lade LRS. 

14. Men 
Posebni del izpita je pismen in usten. Temo za pi- 

smeni izdelek da kandidatu izpitna komisija tri mesece 
pred izpitnim rokom, kawlidat pa mora p smeni izdelek 
predložiti izpitni komisiji Štirinajst dini pred izpitnim 

" rokom. 
Temo za pismen! izdelek je treba vzeti e področja pri- 

pravnikovega dela, upoštevajoč pri tem kandidatovo šol- 
••• In strokovno kvalifikacijo. Pri pismenem izdelku sme 
pripravnik uporabljati tudi statist eno pravilo tiste stati- 
stične panoge, v kater. dela. 

Kandidat se.sme pnipu«,!f k ustnemu izp.tu samo te- 
daj, •• 4e njegov pismeni izdelek zadovoljiv. 

15. člen 
Ustni izpit obsega teoretično in praktično znanje, ki 

je nujno potrebno za opravljanje dela v poklicu, za kate- 
rega ee opravlja strokovni izpit. 

Pri ustnem izpitu upošteva izpitna komisija kandida- 
tovo strokovno in šolsko kvalifikacijo ter vrsto im obseg 
njegovega praktičnega dela. 

Program ustnega izp ta je sestavljen iz glavnega stro- 
kovnega in dodatnega strokovnega dela. 

Predmeti glavnega strokovnega dela ustnega Izpita so: 
1. za nižjega statistika: 
glavna poglavja splošne statiistike e podrobnom pozna- 

njem statist čne tehnike, 
splošni pregled družbeoo-ekonomeke statistike, 
ekonomika FLRJ;> 
2. ta nižjega statist ika ekonomista: 
podrobno poznanje splošne statistike, 
•taflet čna tehnika z mehanizacijo statistične obdelave, 
podrobnejše poznanje družbeno-ekonomske statistike, 
ekof.omika FLRJ, 
pol Wčna ekonomija. 
Dodatni strokovni del ustnega izpita je taie: 

1. Za nižjega atatstika se zahteva specialno poznanje 
tiste panoge družbeno-ekonomake statstiike, v kateri kan- 
didat dela, ter poznanje, organizacije poslovanja oziroma 
načina proizvodnje v resoru, ustanovi ali podjetju, kjer je 
zaposlen. 

2. Za nižjega statistika ekonomista se zahteva po- 
polno poznanje metodologije, organizacije in tehn.ke v 
tisti panogi sLaUbike, v kateri je zaposlen, ter poznanje 
organizacije poslovanja oz roma tehnološkega postopka v 
proizvodnji za sektor, v katerem dela. 

Dodatni strokovni del za ustne izpite predpiše resor, 
v katerega uslužbenec organizacijsko spada. 

Ustni zpit se opravlja pred vso komisijo in traja 
največ tri ure. 

16. člen 
Po končanem izpraševanju oceni izpitna komisija kan- 

didata z ocenami: >odlično (5)<, »prav dobro (4)t, >dobro 
(3)<, če pa kandidat izpita ni napravil, pa * oceno >ni 
napravil«. 

Šteje se, da je kandidat z uspehom napravili izpit, 
če je iz vseh predmetov dobil pozitivno oceno. 

Ce kandidat obatopi od začetega .zpita, ee šteje, da 
strokovnega izpita ni napravil. 

. Uspeh izpita se kandidatu takoj sporoči. Ce je na- 
pravil izp t, se mu o tem izda spričevalo, ki ga podpišeta 
predsedmiik in tajnik izpitne komisije. Obrazce za spričo-* 
vala predpiše predsednik vlade LRS. 

17. «on   - 
Pripravnik se po opravljenem strokovnem Izpitu raz- 

poredu v poklic, za katerega je napravil izpit. 

B) Pogoji ca dosego višjega poklica 

18. člen 
Pravico do višjega poklica Imajo, s tem da dovrš Jo 

ustrezen statistični tečaj in napravijo izpit: 
1. statistčni manipulent in višji statistični manipu- 

lant — do poklica nižji statistik, 
2. statistik in višji statist k — do poklica nižji, sta- 

tistik ekonomist, 
3. statistik'iin všji statistik, ki imata popoln*srednjo 

ali srednjo strokovno šolo — do poklica statistik ekono- 
mist in višji statist k ekonomist 

C) Dopolnilni izpiti za dosego višjega poki'ca 

19. člen 
Stat stik in viSji statistik lahko napredujeta za sta- 

tističnega svetnika ali višjega statističnega svetnika na 
podlagi ocene strokovne komisije oziroma dopoin.uvega 
izpita. 

20. člen 
Komisija za dopolnilni izpM Je sestavljena iz petih 

članov, ki jih imenuje predsedark vlade LRS, in sicer: 
predsednica in tri ciane izmed znanstvenih delavcev in 
uslužbencev v najvišjih poklicih statistične stroke. En član 
komisije mora bilfi uslužbenec resora, v katerega kandidat 
organizacijsko spada Petri član komisije* pa je zastopnik 
sekretariata vlade LRS • personalno službo. 

Komisija se sestavi po predlogu starešine organizacij- 
ske enote, kateremu je katucMat zroöel prošnjo s prilože-; 
nimi znanstvenimi deli in prepis potrdila o postavitvi v 
njegov zadnji poktëé. 

- Komi« ja določi kandidatu temo ze, znanstveno delo e 
'področja, na katerem je delal. Obdelano emo )i mora 
i kandidat izročiti v treh mesecih, in sicer v petih izvodih. 
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Ce je kand.dat že objavil kaka znanstvena dela, se lahko 
ta sprejmejo kot predpisano znanstveno delo. 

21. ölen 
Po prejemu znanstvenega dela odredi predsednik ko- 

misije najpozneje v enem mesecu ustni izpit, na katerega 
pozove kandidate in člane izpitne komisije. 

Izpit traja največ dve uri. Obsega vprašanja, ki ee 
kandidatu postavljajo • problematike, ki jo je obdelal v 
pismenem izdelku. Na izpitu mora ugotoviti, aü ima 
kandidat visoko znanstveno in strokovno znanje, ki se za>- 
hteva za poklic statističnega svetnika in višjega statist č- 
nega svetnika. ' 

Ocena se sklene z veòioo glasov in se glasi: >napravil« 
ali >ni napravil«. 

III. POGOJI ZA DOSEGO NOVEGA POKLICA 
V STATISTIČNI STROKI 

22. ölen 
V poklic višjega statistika in višjega statistika eko- 

nomista se lahko postavijo samo tasti, ki so po oceni stro- 
kovne komisije, v kateri so strokovnjaki statistične stroke 
in organ personalne službe zadevnega resora, z uspehom 
opravljati dela, ki so določena za ta dva poklica. 

28. ölen 
V poklic statističnega svetnika • višjega statističnega 

svetnika lahko napreduje vižji statistik ekonomist oziroma 
statistični svetnik, če ima ugodno oceno komisije, v kateri 
so uslužbenci najvišjih poklicev statistične stroke in vidni 
znanstveni statistični delavci To komisijo imenuje pred- 
sednik vlade Lita 

IV. STROKOVNI TEČAJI 
a) Tečaji za pridobitev pogojev za po- 

klic v statistični stroki 

24. «len 
V'stetistic^,stroki se uvedejo tile strokovni tečaja: 

' 1. nižji statistični tečaj za statistiöne manipulante, 
2. srednji statistični tečaj za nižje statistike in 
3. višji statistični, tečaj za nižjega statistika ekonoma 

sta, etatistiüka ekonomista in višjega statistika ekonomista, 

26. člen 
V nižji statislaoni tečaj se sprejemajo po natečaju tisti 

kandidati, M imajo uižjo srednjo ali srednjo strokovno 
šolo, kakor tudi uslužbenci, ki so z uspehom opravljali dela 
v poklicu pomožnega statističnega manipulanta. 

V srednji statistični tečaj ee sprejemajo uslužbenci, 
kfi so z uspehom opravljali dela'v poklicu statističnega ma- 
.nipulanta ali višjega etatìetìcnega manipulanta. 

V višji statistični tečaj se sprejemajo uslužbenci, k£ so 
z uspehom opravljali dela statistika ali višjega etatistiüka. 

26. člen 
Pouk na tečajih je teoretičen in ••••••••• 
Praktična dela opravljajo tečajniki vedno v ustanovi, 

ki je tečaj organizirala. Njih name» Je seznaniti tečajnike 
z vsemi oblikami dela za določene statisficne poklice In 

ri^)opolniiM njihovo strokovno io teoretično znanje. 
Praktična dela tečejo vzporedno e teoretičnim po- 

ukom, 
• ';  ;\ ' 27. člen 

Učni načrt, program in določbe o trajanju statističnih 
tečajev predpise za strokovne predmete predsednik viade 
LBfiL ' * 

28. člen 
Nižje in srednje statistične tečaje organizira/jo po na- 

vodilih statističnega urada LRS posamezni resori po po- 
prejšnji pritrditvi sekretariata vliade LRS za personalno 
službo. 

Višje statistične tečaje organizira v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS statist ičnii urad LRS. 

29. člen 
Stroški za prireditev tečaja gredo v breme resora, ki 

ga je organerai. % ^ 

Upravnika tečaja in predavatelje • posameznih pred* 
metov določijo posamezne resom izmed strokovnjakov po 
poprejšnjem sporazumu s sekretariatom vlade LRS za per- 
sonalu) službo. „.,   " 

81. člen 
Ob koncu tečaja opravdjajo tečajniki fizpit iz vseh pred- 

metov. Izpiti so ustni in pismeni in se opravljajo pred 
izpitno komisijo, ki jo sestavljajo upravnik tečaja ini pre- 
davatelji kot člani izpraševalca. Predsednika izpitne komi- 
sije določi starešina organizacijske enote, ki je tečaj orga- 
nizirala. QO 32. člen 

Pismeni in ustni izpit sestavljata celoto. Uspeh tečaj- 
nikov se oceni z ocenami: >odI.öno (6)<, >prav dobro (4)«, 
>dobro (3)« in »ni napravile 

Komisija odloča o ocenah z večino glasov, pri enakem 
številu glasov odloča predsednikov glas. 

Tečajnik, ki pade na izpitu iz največ dveh predmetov, 
dela popravni izpit najpozneje v treh mesecih. 

Šteje se, da tečajnik tečaja ni dovršil, če pade na izpitu 
iz treh ali več predmetov eSH če pade pri popravnem izpitu 
le k enega predmeta.      ^ ^m 

Tajnik izpitne komisije vodi zapisnik- o delu izpitne 
komisije in opravlja vse administrativno delo, ki je v 
zvezi z izpitom. 

V zapisnik o izpitih se vpisuje tudti uspeh tečajnikov. 

84. člen " 
Po opravljenem izpitu izda izpitna komisija tečajniku 

spričevalo o dovršenem tečaju in o izpitu z ocenami'iz 
posaimezraih predmetov. To spričevalo je dokaz o strokovni 
izobrazbi v statistični; stroki za dosego ustreznega višjega 
poklica. 

b) Tečaji za strokovno izpopolnitev 
uslužbencev 

36. Člen 
Zaradi strokovne izpopolnitve statistični} kadrov in 

specializacije za posamezne vrste del se po potrebi orga- 
nizirajo od časa do časa tečaji za strokovno izpopolnitev 
uslužbencev. 

Take tečaje organizirajo resone, ki izdajo tudi orga- 
nteadjeka navodila. Učni načrt to program ee sestavitai v 
sporazumu s sekretariatom vtode 1RS za personalno 
službo. 

TI tečaji ne dajejo pravice do pridobitve pokik», upo- 
števajo pa se pri dosega vüjegft poklica. 

V. PREHOD IZ STROKE V STTROKO 

a) Za pripravnike 
86. ölen 

Prt prehodu fe druge stroke v statistično stroko Î« 
potrebno, da ima pripravnik «trakovno oziroma žei-^o 
izobrazbo, ki je predpisana za statistično stroko, in da ob 
koncu določenega roka napravi strokovni izpito, 
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Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru ee trajanje staža določil po sorod- 
nosti dela v prejšnji stroki in po stopnji pripravnikove 
pripravljenosti za izpit. Celotna pripravniška služba pa ne 
sme biti krajša od dveh tretjin pripravniške službe za 
statistično stroko, * 

Po prehodu v novo stroko pripravniku ni treba oprav- 
ljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napra- 
vu pri prejšnjem strokovnem izpitu, 

87. člen 
Pripravniku, ki je strokovni izpit napravil pred pre- 

nehanjem službe, se ta izpit prizna ob zopetni vrnitvi v 
službo, če prekinitev ud baa daljša od dveh let 

b) Za uslužbence 
88. ölen 

'Prehod • druge stroke v statistično stroko je dopusten, 
de uma uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je določena za 
ustrezati poklic v statistični stroki, in če ob koncu določe- 
nega roka napravi strokovni izpit. Rok za ta izpit ne sme 
hitti krajši od treh mesecev in ne daljši od enega leta. Ko 
uslužbenec napravi izpit, se nastavi v določen poklic. Do 
te nastavitve obdrži dotedanjo plačo. 

Uslužbencu ni treba v statistični stroki opravljati 
izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že naprava v 
prejšnji stroki. Če dobi uslužbenec ob prehodu iz druge 
stroke y statistično' stroko kak višji poklic, za katerega ni 
predpisan strokovna izpit, mora napraviti strokovni izpit, 
ki je določen za začetni! poklic v določeni skupini poklicev. 

''"','..'•',        '        39.'sen /   \. ;;      ...,  O' 
Strokovnega izpita nd tre1"! pri prehodu iz druge 

stroke y ; statistično stroko opravljati uslužbencem, ki prt 
dajo na položaj prve oziroma druge vrste, kakor tudi ne 
uslužbencen% lai preidejo v etatiartočno stroko zaradi po- 
eebne sposobnosti ali službene potrebe. 

Prav tako so lahko oproščeni staža in izpita usluž- 
benci, ki imajo po oCeni strokovne komisije dokazano 
Izobrazbo in prakso za določen poklic. 

;   m. KONČNE DOLOČBE 
' :p '''•'•,,-."•'' >;^V:;;"'..,   40. člen 

Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izptt 
pođđočbahi lega pravilnika. 

Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali ?e u do preteka roka ni ostalo zadosti časa. da bi se 
mogel pripraviti za strokovni izpit, se mu pripravniška 
služba zaradi opravljanja strokovnega izpita''podaljša za 
toliko Časa, kolikor ga rabi za pripravo za izpit, vendar 
največ za šest mesecev. 

,",,', ,;•/ ' 41. clear 
Uslužbenec, ki m' napravil strokovnega izpita ali pa 

je. napravil izpit, M ne ustreza izpitu, predpisanemu zai 
•••••, v katerega je preveden, mora naprayiiti strokoytà 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu od uveljavitve tega 
pravilnika:  •; ' ,.-''':•!: V ' •• „ •'•' ' 
,.\;.'-,'.::';.,'V, ,:':, '•";•; ,;: ;>42. člen \, 

•-; Po ,oceni ditroÉovne VkoimlsQe se strokovnega izpita 
iz prednjega čleratóhkooprostijo uslužbenci, ki pridejo 
na položaj prve ozćroma druge vrste kakor tudi usluž- 
benci, ki imajo potrebno strokovno prakso im sposobnost 
za opravljanje del določenega poklica oziroma funkcije. 

43. člen 
Sedanji in dovršeni posebni strokovni tečaji se morajo 

spraviti v. sklad z določbami tega pravilnika o strokovnih 
tečajih. , 

Uslužbencem statistične stroke, ki se vidno odlikujejo 
s svojo strokovno izobrazbo in sposobnostjo za opravlja- 
nje višjega poklica in izpolnjujejo pogoje za sprejem na 
katerega izmed tečajev iz tega pravilnika^ se lahko dovoli 
opravljanje zaključnega izpita na zadevnem tečaju, ne 
da bd morali obiskovatö sam tečaj. 

44. člen 
• vsakem posameKiom ••••••• odloči strokovna ko- 

misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustrezajo posamezni prejšnja izpiti. - 

.45. člen 
,Ta pravilnik velja od dneva objave v >Ur. lastu LRS«. 
Et, S^zak 760 V.   ; 

Ljubljana dne 81. decembra 1948., 
Predsednik vlade LRS: 

, • Miha Marinko l.'r. 

7. 
Na podlagi drugega, odstavka 14. člena splošnega za- 

kona o preprečevanju in za tiranju] nalezljivih bolezni 
(Uradni Mat FLRJ,§t.; 87-277/48)-izdajam 

odredbo 
o obveznem bolničnem zdravljenju brüceloznih 

•    "/. ';'••','.; ' • .   ' bolnikov. -,•, ,.<•.,» 
1. Tisti,,ki so zboleli za - nalezljivo boleznijo brucelozo, 

se morajo obvezno oddati na zdravljenje v bolnišnico. 
2. Brucelozne bolnike bosta sprejemala na zdravlje- 

nje le infekcijska klinika medicinske fakultete v Ljubljani 
ter državna bolnica na Reki.,   -;   ;      :;;    :      " 

3. Vsi prebivalci iz vasi Poljana in Oolac iz okraja 
Ilirska Bistrica in vasi, Košana iz okraja Postojna se mo- 
rajo najpozneje v enem mesecu po objavi te odredbe 
sistematično zdravniško pregledati. \ 

Prav tako se morajo na okuženem ozemlju dvakrat 
letno zdravniško pregledati vsi ovčarji in vsi tisti, ki se 
bavijo s klanjem ovac in koz. '.''/•" ','},       v  _ 

4. Kot okuženo ozemlje je šteti okraje Postojno, ••- 
sko Bistrico in Sežano. Izvršilni odbori teh okrajnih ljud- 
skih odborov, bodo odrediM vse, kar je potrebno, da se 
uspešno opravijo zdravniški pregledi in da se brucelozavi 
bolniki obvezno oddajo, v bolnišnico. <     ! 

* 5. Vsak zdravnik, M ugotovi primer bruceloze, mora to 
nalezljdivo bolezen prijaviti po predpisih za prijavljanje 
nalezljivih bolezni in obvestiti tudi pristojnega vjaterinarja. 

6. Zdravljenjebruceloze je brezplačno.      ; 
7. Okrajne sanitarne inšpekcije bodo po 13. členu 

temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji • sodelovanjem 
veterinarskih organov odredile še vse druge ' potrebne 
sanitarne ukrepe.    ••-: •'•','.-,'" "•''.'      •''•'.> 

:8. Kršitve,té,odredbe ••••••.•• Odločbah sploš- 
nega zakona o preprečevanju iu zatiranju nalezljivih bo- 
lezni okrajni (mestni) iavršilmi odbonj.  ,     . • 

.    St. Inšp. 868/1   ;    >•'.••>:•!'••'•'•' • /'-:'.'i" /v :., 
Ljubljana dne .8. novembra 1948,  ;, :       : , 

, Minister za ljudsko zdravstvo LRS:    . 
Dr.AhSin Marjan 1. r. 

Izdaja gradai list LRS<. — Odgovorni urednik: đr. Raetko ijoonflk; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v LJubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 däa — Posamezna StevMka: 4 dan za 16 strani, 8dfa za 32 strani,' 12 dun 
• 48 strani,' 16 din za 64 etranl, po •••• 2.50 dio ve?. — Uredništvo in upravniSfcvo: Ljubljana, GregorBigeva ulica St. 28. — 
,; Telefon: iavnaiteljBtvo 49-40, uiredniStvo 49-90, mpravodštvo 65-70. — Cek, račun 6—90190—1. ; 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

letnik VL Priloga k 1. kosu z dne 8. januarja 1040 Številka 1 

Razglasi in oglasi ^ 

Potori 
Državna podjetja in ustanove ponovno opozarjamo, naj v 1.1949 plačujejo naročnino 

z virmanom na nas tekoči račun: 
Narodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. 6-90190-1. 
Obenem naj označijo namen vplačila (naročnina za Uradni list LRS, Vestnih, 

Ljudski pravnik, Ljudsko upravo, knjižico ali oglas). — Državna podjetja in ustanove 
naj torej za plačevanje naročnine ne uporabljajo od nas poslanih položnic, ki so priložene 
le za ostale naroinOee! „ÜKADNI LIST IJKS., 

Ljubljana, Gregorčičeva 23 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

"•4,,' • „mi''. 

1. 
Izbrisi 

Sedež: Brežice. 
Dan izbrisa: 23. decembra 1948. 
Besedilo:   Trgovsko  podjetje»  »Navod«, 

Bre8ce, v likvidaciji. 
Zaradi  končane   likvidacije. 

Ministrstvo ta finance LBS. 
• ,'<• '•':...< -    __Ljubliana. ; ;'  ...,'• 

• dne 22.; decembra 1048. 
St. 248187 - 1948 ;     11.639 

•  '. v.*- '•'..,!    •• V •.<:-..- 
a. . "-.v.; '   ;       ;' 

Sedež: Celje.   , 
Dan izbrisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo-  Trgovgko  podjetje  >Navod«, 

Celje, v likvidaciji.   , 
Zaradi končane  likvidacije,    i 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana.   ,,'•"".   i 

dine 22   decembra 1948. . 
St./2431S8 - 1948;      1•8 

'•«.'v. • •:;   - 
•;'<• Sedeï: Celje. . •' ' -!: 

Dan Izbriea: 23. decembra 1948. 
Besedilo;  Trgovsko  podjetje »Železni- 

M£. Celje, v likvidaciji. 
Zaredi •••••••   likvidacije. 

"        Ministrstvo za finance LES,   „ 
.'./• ; LJubljana.      ,' 

'-',   doe 22; decembra 1948. 
\    '     . St. 243 96 - 1948 11.635 

fede*: Črnomelj. 
'   gan Ipbrtea: ,23. decembra 1948. 
^ewecMlo:  Treovsko podjetje >NavtKU. 
^"«»fo • likvidaciji.   ,.. ,   ;. ;:',.,., 

,6aca5j,-kfcnfisne »likvidacije. 
ttiaistrstvo »a finance, LRS. 

'1 'c/-!ki   - LJubljana. ;       . ;'' :'''  ' 
^°L4 rt«*mbra ,1948. 
, «. •189 ^ 1948 ,      11.640 

5. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan iabrteaï:23. decembra 1948. 
Besedilo:  Trgovsko  podjetje  »Navod<, 

Grosuplje, v likvidaciji. 
Zaradi   končane   likvidacije. 

Ministrstvo i» flnanee LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948. 
.   .:       St 248140 — 1948     ' 11.641 

Sedež: Jesenice. 
Dan izbrisa: 23. decembra 1948. 
Besedilo;  Trgovsko  podjetje »Navod«, 

Jesenice, v likvidaciji. 
Zaradi  končane   likvidacije. 

Ministrstvo »i finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra. 1948. 
St 243141 - 1948        11.642 

» " 

Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa; 23. decembra 1948. 
Besedilo:  Trgovsko  podietje  »Navode 

Kranj, v likvidaciji.   ,    . 
Zaradi  končane , likvidacije. 

Ministrstvo ra finance LRS, 
;.   Ljubljana. 

. doe' 22. decembra 1948.    ' 
St 248142 - 1948        1•8 

». 
s.     "".,(.'   , ' '   ".'•;• 

, Sedeï: Kranj. , 
Dan Izbriea: 23. decembra 1948.   ,.,' 

'•• Besedilo:  Trgovsko podjetje »Zelerai- 
na«, Kranj, v  likvidaciji. 

Zaradi  kon&ne. Hkvidad}*. 
•   Ministrstvo za finance- LRS. 

•',  Ljubljana. •'   •:   *   • 
dne 22. decembra 1948. 

St 243 Si' - 1948     ,  11.638 

9. 
Sedei: Ljubljana. 
Dan Izbriea: 28. decembra 1948. 
Besedilo:  Trgovsko  podjetje  »Navod<, 

Ljubljai.a okolica, v likvidaciji. 
Zaradi   konèane   likvidacije.   - 

Ministrstvo za finance LR? 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948. 
St. 343143 — 1945        11.844 

*   . .       ' 
io.     . ,,   , -; ^    \ ' ,. / 

Sedel:- Ljubljana. 
Dan izbriea: 23. decembra 1948. 
Besedilo:  Trgovsko  podjetje »železni-/ 

oa<, Ljubljana, v likvidaciji. 
Zaradi   končane   likvidacije. 

Ministrstvo ca finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948./ 
8t. 24395 - 1948 tl.934 

11. 
SedeSi Ljutomer: 
Dan izbriea: 28. decembra 1948.    - 
Besediilo.   Traovskn  podjetje  »Navad«, 

Ljutomer, v likvidaciji. ': 
Zaradi  končano   Hikvidaol]e. 

Ministrstvo za -finance LRS. 
:     Ljubljana. ' 

v'        dne .22 decembra 1948. 
ôt. 248144 - 1948 11.645 

• 
12.   , - ••    . > . 

Sede** Maribor. 
Dan Izbriea: 23. decembra 1948. 
•«•«••1•:  Tr*ovsifo  podjetje »Navede, 

Maribor, v likvidaciji. 
Zaradi  končane   Ufevfdacfje, ; ' 

Ministrstvo «a finance LRS. .,; - 
.' ' Ljubljana..1 

doe 22. decembra 1948. i 
' St 24814« - 1948-11.648 

•'•;&:> «..WiWiS"' i ^.•••••••••:. i 
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18. 
Sedei: Maribor. 
D'un izbrisa: 23. decembra 1948. 
Biadilo:   Trgovsko  podjetje' >Želeini- 

na«,  Haribur. • likvidaciji. 
Zaradi   končane   likvidacije. 

Ministrstvu za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948. 
6t 24397 — 1948 11.636 

* 
14. 

Sedei: Murska Sobota, 
Dan izbrisa: 23. decembra 1948. 
Besedilo    Trgovsko   podisti    »Navod«, 

Murska Sobota, v likvidaciji. 
Zaradi končane ükvld   ije. 

Ministrstvo za ti nance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948. 
St. 243 146 - 1948 11.647 

15. 
Sedei; Novo mosto. 
Dan izbriea: 23. decembra 1948. 
Bt»sedilo:   Trgovs' •    - odj^tje  »Navod«, 

Movo mesto, v likvidaciji. 
Zaradi končane  likvidacije. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 22. decembra- 1948. 
St 243 147 - 1948 11.648 

M. 
Sedel: Rovo mesto. ' 
Dan izbriea: 28. decembra 1948. 
Bt-sedilo:  Trgovsko  podjetje »Železni, 

na«.  Novo mesto, r likvidaciji. 
Zaradi končane .likvidacije. 

Ministrstvo ta finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembre 1948. 
Öt. 243 98 -.1948 11.637 

* 
17. 

Sî»deï: Prevalje. 
Dan izbriea: 23. decembra 1048. 
B»*»»dflo:  Trenvsko  podjetje  »Navode, 

Prevalje. v HkridaelJL « 
Zaradi končane  likvidacije. 

Ministrstvu za finance LRS, 
'   Ljubljana, 

dne ti. decembra 1948. 
Št. 243 148 - 1948 11.649 

« 
18. 

Sedel: Ptuj. 
Dan izbriea: 28. decembra 1948. 
Besedilo-  Treovsko  podjetje  »Narode, 

Ptiii. v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije, 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

doe 22. decembra 1948. 
St. 248149 - 1948 11.650 

«'* 
I«. 

Sedei:  Rakek. 
Dan izbriea: 28, decembra 1948. 
•';-"»edito:  •••••«<<•  podjetje  »Narode, 

Ra'tek,  v   likvidaciji. 
Zaradj končane likvidacije; 

Ministrstvo ta finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 22. derembra 1948. 
St. 243150-i 1948        11.651 

2U. 
Sedei: Ribnica. 
Dan izbrisa; 23. .decembra 1948. 
Besedilo;   Trgovko   polletje   »Narode, 

Kibnica, v  likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ministrstvo z* finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembru 1948. 
St. 243 151 - 1948        11.652 

* 
21. 

Sedei: Šmartno ob Paki. 
Dan izbriea: 23. decembra 1948. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   »Navode, 

Šmartno ob Paki, 
Zaradi končane  likvidacije. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948. 
St. 243 152 - 1948 11.653 

lb 
22. 

Sedei: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 23. decembra 1948. 
insedilo.   Trgovsko   podjetje   »Navod«, 

Trbovlje, v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1948. 
St. 248153 - 1948 11454 

Sedei: Trebnje. 
Dan izbriea: 23. decembra 1048. 
Besedilo:   Trgovsko  podjetje  »Narod«, 

Trebnje, v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ministrstvo ia finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. decembra 1048. 
Št 243 154 ->• 1948 11.655 

24. 
Vpisi 

Sedei: Polzela 77. 
Dan rpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO Pol- 

zela, 
Poslovni  predmet:  Izdelava  pohiftva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela, od- 

ločba St. 1607 z dne 20  XII. 1948. 
Operativni  upravni   roditelj:   Izrriiloi 

odbor KLO Polzela. 
Podjetje zastopata: 
Omak  Leopold,  upravnik   podjetja, M 

podpisuje do zneeka 10.000 din, 
Spacapan Leopold, član nadzornega od- 

bora, ki podpisuje v  obsegu  pooblastil; 
za zneske nad 10.000 din podpisuj« opera- 
tivno upravno vodstvo podjetja. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniltvo la finance, 

dne 27. decembra 1948. 
fit. 8901/1-48 11.668 

* 
28. 

Sedei: Teharje 51. 
Dan vpise: 31   decembra 1948. . 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

Teharje.     '!'.'" 
Poslovni predmet: Izdelava to popra. 

vilo čevljev. 
Uetanovjtel|   podjetja:   KLO  Teharje 

odločba »  624/8. * 
Operativni, upravni   roditelj:   Iirriimi 

ođhor KLO Teharje;» 
Podjele  zastopata: 
Htvatif Ivan, poslovodja, r reeh zade- 

vah, 

Pirna* Angela, član izvršilnega odbora 
KLO, ki sopodpisuje veer listine denarne- 
ga prometa v obsegu, lu je določen v po- 
trjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjen ištvo za finance, 

dne 31. decembra 1948. 
St. 3918/1-48 • 

* 
26. 

Sedei: Domiate. 
Dan vpisa: 22. decembra 1948. 
Besedilo:   Okrajne   podjetje   »Odpad«, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Odkupovanje, zbira- 

nje • prodaja starega žejezja, gum, pa- 
pirja, tekelilnib odpadkov  in cunj, kož, 
razbitega stekla to drugih odpadkov. 

Ustanovitelj  podjetja:   OLO   Kamnik. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo: 
Habjan Anton, upravnik podjetja, sa- 

mostojno do zneska 10.000 din, nad tam 
zneekom pa skupno z njim 

Blejc Anton, poverjenik za komunalne 
zadeve OLO Kamnik. 

Okrajni  LO  Kamnik, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 22. decembra 1948. 
&t. 2694- •-1948 11.569 

* 
27. 

Sedei: Kamnik—flutna. 
Dan vpisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo- Mestna krojarniea, Kamnik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moSklh 

oblek, ienskib plaičev in kostumov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni   upravni   roditelj:   IzvrliltoJ 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo: - 
Pikel Joie, poslovodja, samostojno' ca 

dnevne nakupe do 5.000 din, 
Piere Anton, predsednik MLO, in 
SekirnLk Franc, upravnik mestnih pod. 

jetij, vsak samostojno do 100.000 din, oba 
zadnja pa skupaj nad 100.000 din po 
poprejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjenUtvo ia financ», 

dne 29. decembra 1948. 
St 2725-•-1048 8 

* 
28. 

Sedei: Stolovnik. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Apneoiea v Stolovnikn. 
Poslovni predmet: Proizvajanje in pro- 

dajanje apna. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Stolovnife, 

odločba 51. 728/48 z dne 8. XII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sto- 

lovnik. '     , 
Za podjetje podpisu Jefa: 
Preskar Jože, poslovodja, samostojno, v 

vseh zadevah računovodstva skupaj z njim 
goiter Jo*«,  računovodja. 

Okrajni LO«Krinco. 
poverjeniltvo ia finance, 

dne 28. derembra 1948. 
6t. «7/72 11.688 

Sedei: Koblarji ». 22 Stara cerkev pri 
Rotevjn. 

Dan vpisa; 80 decembra 1948. 
Besedilo: »Ekonomija Koblarji«. Stara 

eerkev pri Kočevjn. 
Poslovni Dredmet: Pridelovanje ta pro- 

dala poljedelskih in iivinorejskih pridel. 
'kov. 
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Ustanovitelj  podjetja:   RLO I  Center 
mesta Ljubljane. 

Operativni  upravni   voditelj:  tevrSital 
odbor RLO 1 Center. 

Podjetje zastopa In zanj podpisuje: 
Lunder Janez, upravnik, dokler ne bo 

imenovan knjigovodja sam. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance, 
dne SO. decembra 1948. 

Fin. St. 4660/48 U 

80 
* 

Sedež: LJubljana, Jožica, Mala va» 14, 
Dan viplea: 30. decembra 1948. 
Besedilo: Pekarija Jezica.       • 
Poslovni predmet: Peka kruha In pro- 

daja kruha ta ekSHc. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jeiica, od- 

ločba St. 2768 z dne 24. XI. 1948. 
Operatl/vaa upravni voditelj: KLO Je- 

zica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu. 

Jeta: 
Kolenc Otanar, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah skupaj z njim 
Tumpej Frane, ra&movod&a, 

MLO za glavno mesto. LJubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 30. decembra 1948. 
Fin. St. 4809 68 

* 
81. 

8ed>£: Ljubljana, Poljanski natip 40. 
Dan vpiea:  80.   decembra 1948, 
Besedilo: Tovarna volnenih in bomba!, 

nlh izdelkov »Volnenka«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje volnenih 

in bombažnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto LJubljana. Tajn. St. 8942/48 z dne 
6. XII. 1948. 

Operativni «upravni  voditelj:   Uprava 
mestne tekstilne industrije. 

Podjetje zaetopaita in zanj podpisujeta: 
MarkavMS Rudolf, ravnatelj, samostojno, 

y •••••••,zadevah pa akupaj z nJim 
Burica Lucija, vršilec ra&mekib zadev. 

MLO za glavno meato Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 30. decembra 1948. 

, Fin. St. 4808/48 9 
* 

32. 
Sedei: Ljubljana, Povgetova 12. 
Dan vpisa: 30. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Avtotakei«. 
Poslovni predmet: Prevoz oseb v urad- 

ne, in zasebne namene. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za Ritorno 

meet» Ljubljana, odločba Tajn. 8870/48 z 
dne 6. XII. 1948. 
. Operativni  upravni  vođMetj: Poverje. 

nSStvo za lokalni promet.. 
Podjetje zastopata in sanj podpisu- 

leta: 
Miter Rudolf, upravnik, samostojno, v 

radunovodakih zadevah pa stopaj z njim 
Kumelj Stane, računovodja. 

MLO za glavno mesto LJubljana, 
poverjeniStvo » financ», 
dne 80. decembra 1948. 

Pin. St. 4747 W 

Setfei; LJubljana, Pred -Skotijo 18. 
"an vpiea. so. decembra 1948. 

nSS?^0'   Goetìneko podjetje Sokol  • 
••&*?*•*•0! 8•••1- obijana. 
„.S^611 Podjetja:  MLO Ljubljana, 
odjojba * dne 10. II. 194B, Tajn. M®vi•a 

Operati vod upravni voditelj: Direkcija 
gostinskih "podjetij. 

Poslovni predmet: Opravljanje vseh po. 
»lov restavracijske obra. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Vidmar Edmund,  ravnatelj, 
Bizjak Marija, njegov namestnik za pod- 

pisovanje, 
Sajovlc Fedor, računovodja, in 
Seibdta Joeipina. namestnik, vsi v ob- 

segu pooblastili po spi. zakonu o drž. go- 
spodarskih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

• dne 80. decembra 1948. 
Fin. St.  4881/48 10 

* 
64. 

Sedež: LJubljana, Stotice 47. 
Dan vipiea: 80. decembra 1948. 
Besedilo: Šivalnica Jožica. 
Poslovni predmet: la-delovanje ženskih 

oblek in perila. * 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jezica, od- 

loBba St. 2725/48 z dne 12. XI, 1948. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSilnl 

odbor RLO Jezica, 
•Podjetje zaetopaita in zanj podpisu- 

jeta: 
Kolenc Otmar, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah pa skupaj z njim 
„•••••• Franc, računovodja, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

dtne 30. decembra 1948. 
Fin. SI. 4268 58 

86. 
Sedei: Ljubljana, &mart\n»ka c. B. 
Dan vpisa: 30. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

>Pri Načetu« v LJubljani, skrajšano: »Pri 
Načetu« v LJubljani 

Poslovni predmet: Opravljanje vseh po- 
slov gostilniške obrti. 

Ustanovitelj ' podjetja: MLO Ljubljana, 
odloEba Tajn. Bt. 2909/48 z dne 21. VIII. 
1948.  , 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
gosttoflkih podjetij. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Orah Zdravko, ravnatelj, njegov na- 

mestnik za podpisovanje 
Lamipret Joie, 
Sauta Hugon, računovodja, in 
Robnik Marija, namestnik, vsi v obsegu 

pooblastil po epi. zakonu o dri. gospodar, 
ekih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 30. decembra 1948. 

Fin. fit 4768/48 12 

* 
86. 

Sedei: LJubljana. TriaSka o. 64. 
Dan vpisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: »SlaSSicaraa« Rakovnik—VUS. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja elaeSio. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV, odloòT» 

z dne ,19. XII. 1948, St 6948/48. 
Operatòvnd upravni voditelj: RLO ,IV, 

poverjeniStvo za gospodarstvo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pavlin Ciril, upravnik, in 
DrnovSek Milka, knjigovodja. 

MLO za glavno çmesto LJubljana, 
poverjeniStvo.' ca finance, 
dne 29  decembra 1948. 

Fin. St. 4729 U.m 

87. 
Sedeï: Ljubljana, Vegova 10. 
Dan vipiea: 22. decembra 1848, 
Besedilo: Trgovina z umetninami, 

skrajšano: »Umetnina«. 
Poslovni predmet: Nakup, prodaj« in 

komisijska prodaja preprog, starinskih, 
umetniîkih, umetnoobrtn4h in stilnih 
predmetov 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto LJubljana, odtoćba St. 4000 z dne 
6. XII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
Stvo za kulturo in umetnost 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lušin Teja, upravnica, 
Dem5ar Anton, njen namestnik, ta 
Malgaj Franjo, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance. 

dne 22. decembra 1948. 
Fin. št. 4714 11.698 

88. * 
Sedei: LJubljana, Vilharjeva 14. 
Dan vpisa: 80. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje za gradnje, 

skrajSano »Cestogradnja«.   . 
Poslovni predmet: Vsa dela pri gra- 

ditvi, tlakovanju in obnovi cest, trgov in 
ulic ter prometnih naprav na obuvoiSjfU 
MLO glavnega mesta LJubljane. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odWSba Tajn. 8468/48 e 
dne 6. XII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni» 
Stvo za lokalni promet. 

Podjetje zastopata m zanj podpisu, 
jeta: 

Sedej Franc, Upravnik, samostojno, t 
računskih zadevam pa skupaj z njto 

Palko Ludvik, raouniovodja. 
MLO za glavno mesto LJubljana, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 30. decembra 1948. 

Fin St 4689 60 
"k St. 2077 * 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 
Beeedillo: Gostinsko podjetje Hotel Tri- 

§Iav, Sežana ali skrajšano Hotel Triglav 
eïana. 
Poslovni predmet: IzvrSevanje gostin- 

ske obrti. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba St. S-zak. 608 z dne 22. X. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Komite za 

turizem in gostinstvo pri VLRS. 
Podjetje zastopa: 
KoprivniU Alojz, ravnatelj, ki podpieu- 

suje samostojno v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za financ« LRS, 
LJubljana, 

dne 8. novembra 1948. 
St. 248.114—48 10.268 

89. 
Spremembe 

Sedei: Selo, KLO Žirovnica.   • 
Dan vpisa: 4. januarja 1949. 
Besedilo:  Okrajna mizarska delavnica, 

Žirovnica. 
Sedei odslej: Jesenice, Stalingrajska 61. 
Besedilo odslej: Okrajno mizarstvo Je« 

eenice. 
Izbriše se Hrovat Pavla, računovodja, 

vpiše se 
Peternelj1 Marija, * računovodja,   Id  Je 

poob3»86ena  za podpisovanje. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 4, januarja 1949.' 

St. •-•89/•/48 68 
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Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I ß 68/48-3 .    11.347 
: Plohi Jakob, roj. 9. VII. 1919 v Stojn- 

oih, ein Petra in Marije rojene SterbaL, 
• prebivajoč v Stojncih 41, je padel na ru- 
ski fronti 20. XI. 1944. 

Na predlog brata Plohla Franca, po- 
sestnika te Nove vaei pri Ptuju 3, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
io ee izdaja poziv, da se o pogrešanem do 

' 1.  IV. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Perteklu Karlu, eod. uradniku v Ptuju. 

. Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
' predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju       / 
dne 16. decembra 1948. 

VII R 219/48 11.480 
Cafuita Anton, roj. 13. I. 1915 v Sedla- 

8ku, pos. sin Andreja in Neže, samec, sta- 
,   nujoč v Sedlašku 102, je leta 1944 padel 

; v boju z ustaši in Nemci pri Gospiću. 
Na predlog matere Caluta Neže iz Sed- 

laška 102, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, da 
ee do 20. II. 1949 o pogrešanem poroča 
sodišču ali skrbniku Kogoju Jožefu, sod. 
uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. : 

Okrajno sodišče v Ptujn 
dne 16. decembra 1948. 

III R 149/48-2 10.659 
Bandelj Vëkoelav, ' roj. 29. III. 1921 v 

Komnu 23, sin pok. Alojza in Josipine 
rojene Godnič, samski, urar iz Gabrovi- 
ee 9, je Ml ob zlomu Nemčije v Gorici v 
službi nemške policije. Ođ tedaj se po-' 

,   greša. '   ''• .; / 
Na predlog matere Bandelj Josipine, 

gostitačarke iz Gàbrovice pri Komnu, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. II. 1949 poroča sodišču. 

Bandelj Vekoslav se poziva, de ee zela- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 

, eebi.      •'"     •.', 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

• predlogu. """,   :: 

Okrajno sođilce v Sežani 
dne 16. novembra 1948. 

III R 148/48-4 , 11.460. 
Abram Justina rojena Krajnlger dneS. 

!  XI. 1903 v Komnu, gospodinja v Komnu 
',;•   St. 86, je bita 12. I. 1944 aretirana in se 

od takrat pogreša. 
Na "predlog  moža   Abrama  Alojza .iz 

) "   Komna St. 76 se uvede postopanje za raz- 
glasitev a mrtvo in se izdaja poziv, da 

,   ee o pogrešani, do 20. III. 1949 poroča 
«odi5cu;^'v'i ;••'",": 
- Abram Juettna e© poziva, da se zglasd 

•  pri sodiftV ali drugače da kako vest o 
sebi. Kdor M IOTJ veđel o niei naj to spo- 
roči ;sodU5u  ••: pa , efcrbn&u   Abramu 
•AloJiu. ,•'.'. M ' ","''•,~-,.•.. 

Po powWni relkW W eòdWSe ooWÏÏo o 
';•;., predlogu.'^"I •:,•.;.;,, ••/,'.;; H,;-.1 

Okrajno «odiïïs v Seïani 
'• ;   • dne 17. decembra 1948. 
•:'•'., ;',     ', "    '•-';.'''''"'•.•• *•'./!  '::'•-,: "! ;^> •: 

>]''.SI R 660/48^-• ,      l ••';.";'> -'''i''"     11.819 
(Mm Ivan, roj. »i VIL; 1928 v Fraj- 

Rajmu.  nez.  ein  Fric  Elisatele  rojene 
•   Ovlrn, pristojen v Šmartno na Pob.., dela- 

:^:_y;^]i*:faWm 8. j* • 8. vn. 1944 

mobiliziran v NOV. Baje je sredi decem- 
bra 1944 padel v bojih v Savinjski do- 
tai. * 

Na predlog matere Prič Elizabete roje- 
ne > Ovira, gospodinje te Frajhajina 8, se 
uvede postopanje za • razglasitev za mr- 
tvega In se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. III. 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku Moäkotevcu Rudollu, uslužben- 
cu okrajnega sodišča v Slov. Bistrici. 

Ovira Ivan ee poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da, kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 15. decembra 1948. 

III R 880/48-2 10.225 
Zibret Marko, roj. 24. IV. 1893 v Brez- 

ju, KLO Dobje, sod. nameščenec, Verho- 
vo 42 pri Radečah, se od maja 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Zibret Jožefe, gospo- 
dinje v Verhovem 42, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 1. II. 
1949 poroča sodišču aM skrbniku Spunta 
Martinu, sod. nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. * 

Okrajno sodilce v Trbovljah 
• dne 10. novembra 1948. 

III R 881/48—2 10.860 
Skpšak Jože, roj. 14. VI. 1902 v Tr- 

bovljah, rudar, Trbovlje 11/66, je odSel 
6. IV. 1944 v NOV. Od maja 1905 se po- 

Na predlog žene Slapšak Eve, gospodi- 
nje v Trbovljah. 11/101, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 1. II. 
1949 poroča sodišču aH skrbniku Spuntu 
Martinu, sod. nameščencu v Trbovljah. ' 

Po preteku roka bo sodiiče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah        fc 
dne 11. novembra 1948. 

III R 678/48-4 .   .       10.829 
Doberlet Roža, roj. 24. VIII. 1917, ši- 

vala, Bevško 53 pri Trbovljah, je aprila 
1943 skušala prekoračiti mejo pri Ljub- 
ljani. Zadela Je na mino, ki jo je baje 
raztrgala. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog sestre Novak Ive rojene 
Doberlet iz Ljubljane, Ulica Sv. Marka 
St. 20, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvo. 
III R 860/48—2 •1•828 

4 Kovač Albin, toj. 9. X. 1897 vSem- 
niku, posestnik v Gambergu 2, KLO 
Cemšenik, je bu 7. X. 1942 od okupator- 
ja aretiran in odveden v Trbovlje. Nato 
je bil odpeljan v Laško in Maribor, iz 
Maribora pa v Mauthausen. Od tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog matere Kovaj! Marije te 
Gafiiberga 8, se uvede postopanje za •••- 
glaeiev za mrtvega 
III R 879/48-8 10.827 

Pap Alojzij, rol. 15. VIII. 1918 pri Sv. 
Lenartu, steklarski delavec v Hrastniku 
St. 165, se öd maja 1045 pogreša. 

Na predlog žene Pap Anice rojene Ja- 
ger,'gospodin je v Hrastniku 165. ee uve- 
de postopanje za ražjjiaeitev za mrtvega. 

Vsakdo, KI mu , je» o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to đo 1. II. 1949 po- 

roča sodišču ali skrbniku Spuntu Marti- 
nu, sod. nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodilce v Trbovljah 
dne 26. novembra 1948. 

III R 882/48—2 10.818 
Vodenšek Miha, roj. 26. VIII..1897, ru- 

dar v Trbovljah, Loke 243, ee od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Vodenšek Marije, go-, 
spodinje v .Trbovljah, Loke 243, se uve- 
de' postopanje za razglasitev za mrtvega 
-in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1, III. 1949 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Spuntu Martinu, sod. nameščencu v 
Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 26. novembra 1948. 

III R 868/48-5 11.285 
Razpotnik Prane, roj. 16. XI. 1916, de- 

Javec v Šemnlku št. 50, je odSel 9. VII. 
1944 k partizanom ter se' od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Razpotnik Marije ro- 
jene RanSgaj, gospodinje v Semmiku 30, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega, 
IHR 886/48-2 11.284 

Tomšič Albin, roj. 29. II. 1908 v Tr- 
bovljah, Retifu 46, je odšel 15. IX. 1944 
k partizanom ter se od tedaj pogreša. 

Nâ predlog sestre Kamnikar Marije ro- 
jene Tomšič, gospodinje v Trbovljah, 
Retju 46, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. ", ,<;,.,. 

Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve. ee 
poziva, da do 1. III. 1949 poroča o tem 
sodišču ali skrbniku Zlbretu Filipu, eod. 
nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah' 
dne 11. decembra 1948. 

Zemljiškoknjižni oklici 

Dražbe 
1243/48 '     11.695 

Dne/12. Januarja 1949 ob" 9. uri bo pri 
tem socKSču v sabi; •. 23 dražba neprè-   , 
mičnin zavezane stranke Svetonje Rudol- 
fa in Antonije, vL št..46 k. o. BlaguS in 
vL St.47 k. o.Sovjak. 

Oendlna vrednost 116.000 dim. ; 
Najmanjši ponudek 87.000 din. 
Varščina 11.600 din. v 

Pravice, \ zaradi katerih dražba ne M \ 
bik dopustna, je priglasiti eodiScu ! naj-- 
pozneje pri dražbenem naroku pred za- 
četkom .dražbe, ker bi se sicer, ne mogle 
več uveljavljali glede nepremičnin v 
škodo zdražiltelja, ki je ravnal y đobrj 
veri.' - •', ''       ,v' •.••'.••'-. ,. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni dedki tega 
soojfóCa' ' ' - >     ' '*" 

Okrajno »odišče • Gornji Radgoni 
doe 24. decembra 1948. 

!   ''•: •   r ''.'•   •' ùv ,.;•    ' " ' '    '  •        ,   '   ';•'.,:'.;.   • . ' 

> J. 274/48-7 •.<•••'''• ''V' :h'    '••      ••".,':, 
Dne 25. Januarja 1949 ob 10. uri bo v 

pri tem sodišču v sobi SL 6 dražba ne- 
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premičnin zavezancev Embreuša Roka in 
Marije, vi, St. 212 k. o. Beirkovci 

Canina vrednost 416.800 din. 
Najmanjši ponudek 277,867 dan. 
Varščina ,41.680 dan. 
Pravice, zarada katerih dražba ne bi 

bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se sicer ne mo- 
gle več ; uveljavljati glede nepremičnin v 
Škodo zdražiiteiia, ki je ravnal v dobri 
veri." "   ' i '/ 

Drugače pa se opozarja na dražbenl 
oklic, ki je nabit na uradni deski1tega 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
da« 27. decembra 1948. 

* 
J 276/48-7 11.691 

Dne 25. januarja 1949 ob 9. uri bo 
pri tem sodišču v sobi St. 6 dražba ne- 
premičnin zavezancev Kralja Martina in 
Marije, vi. št. 17 k. o. Gresovščaik in 89 
k. o. Iljaševcd. 

Cendlna vrednost 94.539 dm in 512.700 
dinarjev. • 

Najmanju ponudek 63.026 din in 
341.800 din. 

VarSčina 9.454 din in 51.270 din. 
Pravice, : zaradi katerih dražba ne bi 

bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom diažbe, ker bi se sicer no mo- 
gle več uveljavljati glede nepremičnin v 
Škodo zdražitelja, M je ravna! v dobri 
veri. N 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
.-oblic,„ki je nabit na uradni dedki tega 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 27. decembra 1948. 

'     '', . *        ; i 
J 278/48—7* • 11.692 

*^_•?0 ^- JäOHMirja 1949 ob 11. uri bo 
Pri tem sodišču v eobi it. 6 dražba ne- 

- premičnin zavezanke Munda Otdlije, vi 
st. 46;m 263 k.o. Savddlo polovice. 

Cenika vrednost: vi ši 46: ,28.250 din, 
najmanj® ponudek 18.884dto; vi St. 263:; 

cenüna vrednost 49.125 din, najmanjši po- 
nudek 35.050 din. 

Varščina 2.825 din in 5.258 din. 
, PraVice, zaradi katerih dražba ne bi 
bite dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem. naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se sicer ne mo- 
gle .več uvel jaivl jati glede nepremičnin v 
Škodo zdražitelja, ki je  ravnal1 v dobri 

' > v®ri.   •. -, ; " •' >: ' ' 
, Drugače 'pa se opozarja na draïbend 

• oklic, ki je nabit na uradni deski tega' 

'v  Okrajno sodišče v Ljutomeru ' 
.   , dne 27. decembra 1948. 
;''•",.'    ' * 

J 277/48-7 11.693 
'':.  ,     Dne 25.  januarja  1949 ob 12 uri bo 
','.,"   PM" tem sodišču v eobi St. 6. dražba ne- 

; prenričnđn zavezance Stubeca Alojza, vi. 
:      «t. 29 to 104 k. o. Žerovinci. 

^-Cendlna vrednost 85.392 din in 82.705 
<Mnarjev.  •''.,.,' 

••••151 ' **••1••    56028*1   in 
Varščina 8540 dm in 8.271 din. 

. Prart^zsradï katerih dražba ne bi 
bite dopustna, ;je treba priglasiti sodišču 
najpozneje,pri dražbenem naroku .pred 

začetkom dražbe, ker bi se sicer me mo- 
gle več uveljavljati glede nepremičnin v 
škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče r Ljutomeru 
dne 27. decembra 1948. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

G 169/48-4 11.698 
Horvat Martin, kmet iz Velike Poiane 

Št. 156, je vložil zoper Horvat-Sabo Vero. 
no rojene Lonec, Horvat-Sabo Vereno, obe 
kmetici iz Trnja 6, Horvat-Sabo Ignaca, 
sedaj v JA, Horvat-Sabo Maitdijo, prav ta- 
ko v JA, zoper Horvat-Sabo Jožeta in 
Horvat-Sabo Ivana/ oba iz Trnja, eediaij 
neznanega prebivališča, tožbo na izdajo 
listine za vknjižbo lastninske pravice. 

Razprava bo 9, iebroairja 1949 ob 9. uri 
pri tem sodišču v eobi St. 22. 

Ker je prebivališče Horvat-Sabo Jožeta 
ia Horvat-Sabo Ivana neznano, jima je 
bil postavljen za skrbnika Tibaut ôtefan, 
kmet iz Troja 4, ki ju bo zastopal na 
njuno nevarnost in stroške, dokler se sa. 
ma ne zglaeita ali ne imenujeta poobla- 

Okrnjuo sodišče r Dol. Lendavi 
dne 23. decembra 1948. 

G 167/48—4 11.697 
Bateio Jožef, kmet iz Dobrovoüta 17, je 

vložil zoper Bognarja Avgusta, kmeta iz 
Dobrovnilka, sedaj neznanega prebivalL 
Š8a, ki ga zastopa skrbnik Bojnec Franc, 
kmet iz Dobrovoaka 250, tožbo za ugoto- 
vitev očetovstva. 

Razprava bo 9. februarja 1949 ob 10. 
uri pri tem sodišču v eobi ,St 22. 

Ker toženčevo ptrebivaMšce nd tanano, 
mu je bil postavljen za skrbnika Bojnec 
Franc, kmet v Dobrovnifcu 250, Id ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in na nje- 
gove, streike, dokler se ne zglaei al ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 23. decembra 1948. 

Ä 

G 732/48-7 • 26 
FMck Jakob, SI. Brod, StarČevičeva ul. 

Št. 1, je vložil, proti Flick Mariji rojeni 
Gajšek, sedaj neznanega prebivališča, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 12. iebruarjaä949 ob 8 uri 
pri tem sodišču v eobi 8t» 140. 

Za skrbnika " je imenovan dr. ••••••• 
Janez, tajnik okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, ki bo zastopal tozenào na njegovo 
nevarnost i in stroSke, dokler ee ne oglasi 
sama! aH ne imenuje pooblaščenca,      „ 

Okrožno sodišče v Ljubljani '' 
dne 28. decembra 1948. 

Oklici dedičem. 
O 769/48-7  '."''• 11.696 

V zapuščinski zadevi 26.. oktobra 1948 
umrlem Burgerju Janezu,1 preužitlkarju, z 
Visokega 26, ee dedni upravičenci Lilco- 
zair Mana te Lahovč terJerala Janko, Fe- 
liks im Krisiina iz Polja 34. pozivajo, da 
se y ••••••• zglagijo pri tem sodišču 
adi imenujejo poobkščenea, iker ee bo si- 

cer obi'aivnavala zapuščina z došlimi de- 
diči in e akrbnilkom. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 29. decembra 1948. 

Z 131/46-6   * 11.568 
V zapuščinski zadevi po pok. Kavčiču 

Andreju iz Poljubima št. 28 pri Tolminu, 
umrlem 21. IV. 1945 z oporoko, po kateri 
je eddnd dedič ein Ivan, se r/ozivajo de- 
diči z neznanimi naslovi: hči Marija, prej 
trgovka v Ljubljani, ein Andrej, tesar v 
Avstriji, Mi Marija, nazadnje, v Trstu, dia 
v roku 6 mesecev podajo svoje dedne pri- 
jave temu sodišču, priglasijo naslove ali 
imenujejo poblaečenca, ker bo sicer sodi- 
šče po preteku roka izvedlo, razprav» s 
priglašenimi dediči in s ekrbnfiki. 

0 518/48-5 11.559 
V zapuščinski zadevi po pok. Karolini 

Jonko por. Juretič iz Kobarida, umrli 10. 
I. 1947 brez oporoke z zapuščino v goto- 
vini 4500 din, ee pozivajo dediči z neznan 
ninni naslovi: nečaki BÜail Vera. Vanda 
in Boris, dalje Perkar Julij in Ita ter 
Stoper Lucjan, Zampolo Antonija, Ko- 
stantini Milan ter Pignat-Ari Janko, vsi 
nekje v Italiji in Perper Jurij in Šivana 
ter Stoper Elvira, menda v Trstu, da v 
6 mesecih podajo temu sodišču svoje ded- 
ne prijave, priglasijo naslove aH imenu- 
jejo pooblaščenca, ker bo po preteku roka 
sodišče izvedlo razpravo s priglašenimi 
dediči in skrbniki 
0 520/48-3 * 11.560 

Rejec Jožef, usnjar iz Kneze St. 97 pri 
Tolminu, živeč starno v Nemčiji, je bil 
razglašen za mrtvega. Brait Rejec Anten 
in Kneze št. 97 je umrl 23. XI. 194Q, Po- 
tomci Rejca Jožefa oziroma nečaki Rejca 
Antona niso znani in ee pozivajo, da v 
treh mesecih priglasijo temu sodišču svo- 
je dedne prijave na podlagi zakona, ker 
pokojna izjave poslednje volje nista za- 
pustila. Po preteku roka se bo zapuščina 
razpravljala le z onimi, ki bodo podaü 
dedno prijavo, nesprejeti del zapuščine 
pa bo pripadel državi. 

Okrajno sodišče v Tolmina 
dne 23. decembra 1948. 

Amortizacija 
Dk 308/48-3 11.783 

Na prošnjo Pavlina Franca^ bivšega tr- 
govca v Ljubljani, Kongresni trg 16, ee 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostnih papirjev, ki jih j© baje prosiliec 
izgubil, in se imetrÄ poziva,-naj uve- 
ljavi svoje pravice v 2 mesečin po objavi 
v Uradnem/listu LRS, ker se bo sice* 
po preteku roka izreklo, da so vrednost- 
ni papirji brez moči. 

C^arêieHUo •vrednostnih papirjev: 
zavarovalne police, izdane,od zavaro- 

valne  družbe  »Dunav« na .zavarovanca. 
Pavlina Franca, in sicer: 

št. 18351, glaseča se na znesek' 10.000 
dinarjev z začetkom 1. VII. 1988 in po-' 
tekom 1. VII. 1950; i 

št. 18352, glaseča se na znesek 10.000 
dinarjev z začetkom 1. VII. 1989 in po-, 
tekom 1. VIL 1954 ter 

it. 18853, glaseča se na znesek 10.000 
dinarjev z začetkom 1. VII. 1938 m po- 
tekom 1. VII, 1948.   ,   '     , K,      " 

Okrajno sodeče v LJubljani 
dine 31. decembra 1948.'.    > 

'"ti^•é: ^••-•••••••., 
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Razni oglasi 

Poziv upnikom in dolžnikom 
11.710 

Tvrdke: Izvozna in uvozna d, z. o. z. 
Pr. Sumi & Co., leena industrijska in 

trgovska d, z o. z., io 
Franc Šumi, importo» in exportna druž- 

ba z o. z., vee v Ljubljani, Tavčarjeva 
ul. 13, so pre&le na podlagi odfoîbe po- 
wrjenistva za trgovino in preskrbo MLO, 
M. T. p. 6507/48 z dne 2. XII. 1948 v •. 
kvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki In dolžniki teh 
tvrdk, naj v 1 mesecu po obtovi v Urad- 
nem listu LRS in  v dnevnih  časopisih 
priglasijo svoje terjatve oziroma dolgove. 

Ljubljana dne 20, decembra 1948. 
Likvidatorji 

St. H. 553/44 11611-Ô-2 
Stavbna zadruga >Trnovski prosvetni 

dom«, zadruga, z omejenim jamstvom v 
Ljubljani, je na podlagi odločbo MLO 
glavnega mesta Ljubljene z dne 13. VIII. 
1948, it. 2726/48 prefila v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, da v 
dveh mesecih od danes priglasijo vse svo- 
je terjatve nasproti navedeni zadrugi ozi- 
roma poravnajo vse svoje dolgove do nje. 

Pozivamo vse, ki iz kakršnega koÜ na- 
slova posedujejo imovino, ki je last te 
zadruge, da jo vrnejo, ker se bo aicer 
zoper neupravičene posestnike uvedlo ka- 
žensko postopanje. 

Vse prijave j© treba dostaviti v roke 
likvidatorjev Stavbne zadruge VTrnoveki 
prosvetni dom« z o. j. v Ljubljani, Mi- 
klošičeva c. 8. 

Likvidatorja 

Preklici 
izgubljenih listin 

Preklicujem osebno izkaznico, redano 
od KN0Ö St. Peter na Krasu na hne 
Adam Josip roj. 20. I. 1900, PeteKnje 38. 
11.656 Adam Jožo 

Preklicu jem ukradeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OP- in LMS, odločbo drž. za- 
voda o eoe. zavarovanju glede invalidni- 
ne, polico >Dora«, vse na ime Ačimovič 
Jožefa Milan roj. 15. IV. 1926 v Trebi- 
nju. 
11.584        Ačimovič   Milan,   mairiinama 

železarne na Jesenicah 
PrekMcujem izgubljene oblačilne na- 

kaznice: IR 1 na ime Ahčau Alojz, Nav na 
ime Ahčan Ljudmila, OM na ime Ahčan 
Jože in Alojzija, živilske nakaznice: Nav 
na ime, Ahèan Ljudmila, OM na ime Ah- 
čan Jože in Alojzija, 2 komada industrij- 
skih bonov po 600 odrezkov in 238 kmeo- 
kih bonov, vsi stanujoči v Arclinu 19 pri 
Celju ter oblaclni nakaznici OM na ime 
DobovionJk Janko In Vili Jz Dobrne. 
«AW Ahčan AIoJi 

P izklicujemo izgubljeno evidenčno tabM- 
co za osebni avtomobil 8t. S-1984, izdano 
od NM v LJubljani na Ime, Avtopark in 
mehanične delavnice glavne direkcije re- 
publiških gozdnih.gospodarstev LRS, Ljub- 
ljana. TržaSka c. 69. 
11.615 Avtopark in mehanične delavnice 

glavne direkcije .republiških 
gozdnih gospodarstev 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co,. industrijsko nakaznico in orožni list, 
vse na ime Bedekovio- Marica ter dve in- 

dustrijski nakaznici na ime Bedekovio' 
Mirko in Laelc Marija, Središče ob Dravi, 
1•6 Bedekovit Marica 

Prekiicujem ukradeno oficirsko oblačimo 
nakaznico St. 16265, gospodinjsko natomi, 
co za kavo, vse na ime Belamarič -J uže, 
oficirsko oblačilno nakaznico ter nakaznico 
za tekstillje in prehrano za noseče žene 
na ime Belamarič Boža in oficimko obla- 
čilno nakaznico na ime (Marnar.? Vanda, 
Ljubljana, Hradeckega 46, 
11.682 Belamarič Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co na ime Benko Ana, roj. 20. VI. 1906, 
stanujoča v Slatini Radencih St. 24. - 
11.602 Benko Ana 

PrekHcujem izgubljeno osebno izkazni- 
co at. 44, izdano od narodnega  odbora 
Srbobran na ime Bero Branislave, Ljub- 
ljana, Celjska 19. 
77 Bere Branielava 

PrekMoujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico St. 654, izdano od KLO Dramlje, iz- 
kaznico za koto, It 815.645, orožni list St. 
107-D in potrošniško nakaznico • St. 
877266 na ime Valentin&č Neža. 
11.707 Bobnar ìvan. Grušče 2, 

EL0 Dremlje 
Preklicujem  Izgubljeno sindikalno  iz- 

kaznico it. 65406,  izdano od sindikalne 
podružnice Predilnice Litija na ime Bo- 
riSek FranoiSka, Gradec 68. Litija, 
11.618 Boriiek Franillka 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
in iskaznico OF na ime Brglez Frančiška, 
Zabjek 7, p. Ljubljana, 
29 Brglez FranČiSka 

Preklicujem izgubljeno osebno in 0F 
izkaznico ter indeks na ime Butič Rudolf, 
roj. 13. X. 1922,    Gotubovac (HrvaŠka), 
zdaj na Jesenicah, Gor.. Titova uUca. 
84 Buti« Rudolf 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, osebno izkaznico, vojaSko knjižico, 
potroSniiko potrdilo za oktober 1948, po- 
trdilo o zaposlitvi in potrdilo v interna- 
ciji, vse na ime Capuder Peregrin, Stoži- 
ce St. 6. 
11.694 Capuder Peregrin 

Preklicujem ukradeno oblačilno izkaz- 
nico na ime Carman Majda, Marija in 
Igor, izkaznico ze kurivo na ime Carman 
Marija, potrdilo o zlati znački na ime 
Carmen Marija, Dravlje 243, p. Ljublja- 
na. 
30 Carman Marija 

Preklicujem izgubl'jeno 'osebno izkaznd. 
co St. 50.003 in oblačilno nakaznico na 
ime CeSen Ludvik, Kamnik 
89 Cešen Ludvik 

Preklicujem  izgubljeno živilsko  (Jam- 
sko) nakaznico na ime Omak Rudolf, Rud. 
nfflt 167, Kočevje. 
20 Omak Rudolf 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico St, 62.561, Izdano v Hrastniku na 
ime čudtovan Franc, rudar, Dol 129 pri 
Hrastniku. 
11.708 Cudovan Franc 

PrekMcuiem izgubljeno osebno •••••••- 
co St. 10,079, izdano od KLO Smarjela 
ob Pesnici; in prometno •••••• za 
kolo. 
11.657 Dami» Maks, GruSova 12, 

KLO Bmarjeta ob Pesmici 

••••••••• Izgubljeno osebno izkazni- 
co in prometno knjižico za koto in le diru. 

ge listine na ime Demman KaroL Lipa 48, 
KLO Temnica, okraj Gorica, 
87 Dorman Karol 

Preklioujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF, mladinsko izkaznico na 
ime ForčHS Merica, Sveto 63, p. Komen. 
75 Forci« Marica 

PrekMcujem izgubljeno osebno izkazni- 
co St. 134 na ime Galun Jožef, industrij- 
sko nakaznico VP. Si 554079, izkaznico 
OF, izkaznico gradbenega podjetja Ograd, 
osemčlansko izkaznico potrošniške za- 
druge v Ptuju za osom članov, bolniški list 
na ime Galun Marije, dodatne dopolnilne 
bone za vrednost okrog 3000 din in pro- 
metno knjižico za kolo St. 2692, znamke 
>Stadion«, vse na Ime Galun Jožef, zidar, 
Markovci 82 niže Ptuja. 
11.585 Galun Jožef 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico St. 461916, izdano od uprave NM 
M. Sobota za kolo znamke >Triumph«. Si 
623626. 
46 Gomboc Josip. Gerund 2, 

p. Oanlkova 

Preikldouijemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico vozila Renault S-8207 in tovornega 
avtomobila Austin S-3128. 
21        Gozdno gospodarstvo, Novo mesto, 

avtopodjetje v Straži 

Preklieujem izgubljeno lovsko karto • 
orožni list na ime Hodnik Jože, Stara 
Fužina 82 v Bohinju, reg. St, 91, serijska 
Številka 8091, St, vložnega zapisnika 
2230/47, lovska dvooevka kal. 16X9.3, Si 
puške 120 a 8, izdano 4. X. 1947, St. lov- 
ske karte 168, izdano 8. VI. 1948. 
11.586 Hodnik Jožef 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab- 
lico S-03982 za motorno kolo. ,".. 
11.709 Horvat Anton, Sv. Miklavž 

pri Ormožu 

PreWiicujem ukradeno vojaško knjižico 
na ime Hostnik Jože, Sv. Ema, p, Prista- 
va pri Celju, živilsko nakaznico za de- 
cember in potrdilo za delavske bone na 
isto fané. 
95 Hoetnlk Jože 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, uslužbensko knjižico, sindikalno izkaz-, 
nico, industrijsko nakaznico inprometno' 
knjižico za kolo, vee na ime Hribar Ljud- 
•••, Vase 2, p. Medvode, 
11.680 Hribar Ljudmila 

Preklioujem ukradeno vojaSko knjižico, 
izdano v Sarajevu, osebno takamnioo, .iz- 
dano od 0L0 Selnica ob1 Dravi, in potrei. 
niSko nakaznico, vse na ime Iglair Ivan, 
Janževa gora, p. Selnica ob Dravi, 
50 Iglar Ivan 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiffloo, 
izdano v Fodlbrdlu pri Boh. Bietrioi, in 
osebno izkaznico, izdano v Draženju pri 
Beogradu. 
11.715 Ilič BogoIJub-Ilja, 

Maribor, TaboriSoe 8 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Solcava ne ime Iko. 
vie Konrad, delavec iz Sotöave 18, 
96 Ikovlc Konrad 

Preklicujem tri izgubljene šoferske ta* 
lome L razreda, izdane od NM Maribor ne 
ime Ipavec Karel. Plave 146 pri Gorioi. 
11.613 Ipave« Karel 

Preklioujem odvzeto osebno izkaznico 
na ime Jegers Heinrich, oïe Gustav, roj. 
20. V. 1919 v Menboohumu, WeatfaUska. 
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Nemčije,   toter,   Ljubljana,  Tržaška   6», 
•••\ Šofer pri avtoparku Ribnica, Gorenja 

•vas 8. 
11.677 Jegers Henrik 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 122666, izdano od sindikaJne 
podružnice Kemične industrije Vevče na 
ime Jenko .Draga, Ljubljana, Predjamska 
it 19. 
11 704 Jenko Draga 

Preklicu]emo izgubljeno evidenčno tab- 
lico za motorno kolo (trieikelj) >Tempo«, 
evid. àt. S-1690, izdano od NM v LJubljani 
na ime JD2, mostovne delavnice. Ljub- 
ljana. 
11.742 JDŽ, mostom o delavnice, 

Ljubljana 
Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 

ži«0 za osebni avtomobil št. 2745 znamke4 

>BMW<, evi<L št. S-0833.  izdano od NM 
v  Ljubljani  na  naslov  JD2, 2eiezniski 
avto oddelek, LJubljana. 
11619 JDž. Železniški arto 

oddelek.  Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno poslansko izkaz- 

nico St. 32 iz leta 1947 
22 Jurai Jole, ljudski poslane« 

Ljudske skupščine LRS 
Preklicujem osebno izkaznico št. 420, 

»dano od bivšega KLO Medlog na ime 
JuriČ Milan. Celje. 
37 Juri? Milan, Celje, 

Prešernova 7 
Preklicujem  živilsko nakaznico za no- 

seče, reg. St 5497. 
11.658 Kajba Ivana, 

Trbovlje I. Loka 611 
Preklicujem ukradeno izkaznico za ko- 

lo, bsebno   in  čebelarsko   izkaznico   ter 
točke, vse na ime Kemperle Jože, Nemi- 
IJe 12, KLO Besnica. 
11.804 Kemperle Jože  Nemtlje 12, 

p. Selca nad šk. Loko 
PrekMoujem ukradeno vojaško kniižico. 

spričevalo vlakovnega odpravnika JD2, 
spričevalo o brzojavnem izpita, krstni Ust, 
samski list, pogodbe med .TDŽ In stranko 
o sprejemu v ehižbo, osebno izkaznico, 
službeno knjiiico GDE2. režijsko izkaz- 
nico za •> razred, potrdilo 6 volivni pra. 
vici na ime Klančar Marjan. Stožice 42, 
p. Ljubljana'. 
28 Klanrar Marjan 

Preklicujem fagub•«•o osebno izkazni- 
co St. 851, izdano od  KLO  Odramci  na 
ime Kociper Blau, Odrainoi St. 264, posta 
Beltinci, Prekmurje. 
88 Kociper Blaž 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
na ime Kocutar Ciril   ter  izkaznico  za 
kolo na Ime Kocutar Franc, Ljubljana, 
Strojeva 5. 
82        # Kocutar Prane 

Preklicujem ukradeno delavsko in vo- 
jaško   knjižico,   iskaznico   OF,   polirska 
«pričevala   in lovsko dovoljenje na ime 
Kodrič Ivan 

.1.1.700 * Kodri«  Ivan 
Preklicujem tagirbljene oblačilne nakaz- 

njee: st. 165709 na ime Košir Vladimir, 
•,-,•*°•78 M 'me Košir Helena in št 
L"IIL

2
 

M ime KoSir z4en^ s*"* prl 

43
 KoSir Vladimir 

b«?I?ll'U(5l!e,n izgubi feno induetriieko ne- Mznleo TR.j „   625644i izitmo ^ KL0 

r°n*° na,.lme Kovač Anton. Senožeti 23, 
?i Po",1 pri LJubljani 
11••7 Kovač Anten 

PrekMcii)em izgubljeno spričevalo 4. 
razreda mestne žen. realne gimnazije v 
Ljubljani, izdano 1. 1931 od ravnateljstva 
mestne ženske realne gimnazije v Ljub. 
Ijani na ime Perovšek Ema. Ljubljana. 
78 Krajšek Brna roj. Perovšek 

Preklncuiem ukradeno  potroäniSko na- 
kaznico IR-l št. 256667 na ime K ram žar 
Danica, uslužbenka v Ljutomeru, P» Sku- 
hale cesta 6. y 
11678                          Kramžar Danica 

Preklicujem Izgubljeno evidenčno tab<- 
Kco za osebni avtomobil St. S-0779, izda- 
no od NM v Ljubljani na ime Kregar 
Franc, Vižmarje 87, p. St. Vid nad Ljub- 
ljano. 
,11.699 Kregar  Franc 

'   Preklicujem izgubljeni izkaznici za mle- 
ko na ime Kropivnik Alenčica in Tarna, 
ra, Ljubljana, Prečna 2. 
81 Dr. Kropivnik Rudolf 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
>Poto< St. 109598, ledano od uprave NM 
v  Kranju na ime  Kump Albina, Kranj, 
Cesta na Rupo 13. 
80 Kump Albina 

Preklicujem  Industrijsko nakaznico št 
254255, reg. št. 89, izdano na ime Kuplen 
Verona, Salamencó 69. Puconci. 
45 Kuplen Verona 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
ït. 044703, sindikalno izkaznico in oblačil- 
no nakaznico na ime Lesar Angela, Ljub- 
ljana, Vodnikova 130. 
85 Lesar Angela 

Preklicujem izgubljeno režijsko izkaz- 
nico št. 128614, izdano od GDE2 Ljub- 
ljana na ime Levak Stjepan, roj. 15. XIII. 
1924 v Stefancu, okraj Čakovec, zda} 
električar pri sekciji za gradnjo proge 
Sežana—Dutovlje, Sežana. 
47 Levak Stjepan 

Preklicujem ukradene oblačilne nakaz- 
nice na ime Lombar Jasna in Marija, ži. 
vtlski nakaznici Nev na ime Lombair 
Marija in Gilbert ter Doj na ime Lombatr 
Jasna. Ljubljana, VMtarJeiva 21. 
76 Lombar Gilbert 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
St. 163059, tediano od poveljstva 5 divizi- 
je KNOJ-a. in osebno izkaznico št. 2552, 
izdano od narodnega odbora Biljana pri 
Gorici, obe na ime Marenčič Valentin, 
zdaj v tovarni usnja »Standarde, Kranj, 
Savska 10. 
28 Maren«]« Valentin 

Preklicujem preklic o izgubljeni osebni 
Izkaznici, dovolilnici za fotografiranje, 
prometni knjižici za kolo in potrdilo o 
popravilu ure, objavljenem v 52. šte- 
vilki Uradnega tista LRS z dne 7. XII. 
1948. 
11.738 Hatičetov Milko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
serija PU-0001 K, št. 6282. izdano 16 III. 
1948   na   ime   Maivrič Alojz,   Ljubljana, 
Ja pljeva 4.- 
11.614 Mavri«   Alojz 

Preftljoujetn izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo »štev. 984/75 znamke 
»Stvria«. 
11.605 Medved Matija, Gajovci 2, 

p. Sv   Marjeta pri  Moškanjcih 
Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 8067. Izdano od KLO Begunje, 
sindikalno izkaznice št, 63442. izdano od 
Tovanjj verig, Le*ce, vojaško knjižico, 
odpustnico    izvojske, potrošniško nakaz- 

nico za teksUUje, mladinsko izkazale», 
planinsko im fizkulturno izkaznico, vse 
na ime Mencinger Niko, Zgoša Št. 1, Be- 
gunje pri Lescah, ter izkaznico za kolo, 
znamke >Victoria<, tovarniška Številka 
1213000. 
24 Mencinger Viko 

Preklici» jemo prometno knjižico Ste». 
11089, izdano od prometnega odseka 
NM Maribor za osebni avto znamk« 
>Opel 01impya< z evidenčno St. 6339 na 
ime Kresa] Anton. 
99      Mestno elektroinstalacijsko podjetje 

Maribor, Vetrrojeka uiKca H 
Preklicujemo    prometno    knjižico    e 

osebni avtomobil >Fiat< 1100 S—1804. 
86 Ministrstvo za presveto LB8 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 1254, izdano na ime Mivšek Matije, 
Gor. ^Saiva 76, in prometno •••••• za 
kolo znamke >Gerike<, št. 1482625, izda- 
no na isto ime. 
11.711 Miviek Matija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 198, uslužbensko knjižico, izkaznico 
OF na ime Močnik Anton, gozdar, Solča- 
va št. "77. 
11.606 Močnik Anton 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za tekst ilije in obutev, serije 
1-IV-E št, 977257, reg. št. 22, izdamo od 
KLO Žirovnica na ime Mulej Marija, Mo- 
ste 19. 
11.664 Mule] Marija 

Preklicujem izgubljeno   osebno izkaz- 
nico, izdana L 1945 od NM v Ljubljani na 
ime Naglic Justina, Ljubljana, Mestni trg 
št. 12. 
11.702 Naglic Justina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime NeČimer Mita, Ljubljana, Rimska 
cesta 2. * 
31 NeČimer Mita 

Preklicujem ukradeno železniearsiko 
osebno izkaznico in režijsko izkaznico za 
prosto vožnjo. 
11.662 Novak Frage, Maribor. 

Heroja ZidanSka 9 
Preklicujem izgubljeno tovarniško i* 

kaznico št. '5861 na ime •••• Leopold, 
roj. 23. VIII. 1928. 
11.712 OCko Leopold, Kolonije «trata, 

• blok VIII., Slov. Javomlk 
Preklicujem izgubljeno evjd. tablico It, 

7360 priklopnika, last okrajnega magasi« 
na, Sežana. 
11.607 Okrajni magazin, Sežana 

P rek H cu lem izgubljene d'emme podat* 
ke St. 294/47. izdane od VTI. udar. divi- 
zije na ime Ooačič Rado, voj. poèta 2340, 
Ljubljana—Polje. 
11.740 Opati«  Rado 

Preklicujem izgubljeno kniižico za ko- 
lo tov. Bt. 2486953 znamke >Holandija< na 
ime Noč Frane, Moste 21, KLO Äiwwniica. 
97 No« Prane 

PrekBeujem izgubljeno prometno knji- 
žico za koio znamke >Aero< St. 1.446.777. 
89 Pak Llndmila. 

Maribor. Tržaška •• 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico  št.  645549 za kolo. Izdano na  ton« 
Petrovič Miroslav. Sv. MMdavi 83. Hoc« 
ori Mariboru. 
48 Petrovi« Miroslav 

Preklicujem izgubljeno obiettino r.*'tae» 
nice  na  ime  Stranka, Feliks in Statika 

•u&.. .,;*VSiWÉ:i:.u•àm, 
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Podlesnik in osebno izkaznico na ime 
Podlesnik. Stenka,  Ruže,  Smolnik   1. 
11.713 Podlesnik  Stanka 

Preklicujem   izgubljeno   spričevalo   o 
zrelcemem izpitu, deL St. 427, izdano ođ 
realne gimnazije v Mariboru 17. VI. 1688 
• ime Polak Mitja. 
41 Polak Mitja, Ormož 

FrekMdutom dve  izgabljearf  prometni 
knjižici za kolo it. 1212622 in St 535201, 
izdani od OLO Grosuplje na ime .Potokar 
Martin in Marija, ViSnja gora, Polje 6. 
11.617 Potokar Martin in Marija 

Prefclieujem izgubljeni  živilska nakaz- 
niei za januar in eicer LD na toe Pov- 
3in OiTite in Silvester, Ljubljana, Smer- 
tÊneka 2. 
79 PovSin CSrfla * 

PrekMeujem uJcrađenl obrtni liei, krat- 
ni list in družinsko knjižico. Tee na ime 
Pufctevec Viktor, in tri krstne Mete na 
ime Puklaveo Anica, Vtkica in Stan&o, 
Poljane 56, Ljubljana. 
11.708 Puklavee Viktar 

•••••••••• ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano ođ NM  Višnja gora na ime 
Sadi Jožefa, Sp. Brezovo 12. 
11.739 Radi Jožefa 

Preklicrajem orožni Bet reg. SI 344, «o- 
rije 10.745. izdan od odseka za notranje 
zadeve OLO Ptuj.za lovsko puSko na ime 
Rajh Ivan. Trgovišce 28, to; lovsko karto 

-,•». 69 ,na isto ime, izdano 5. V. 1948 od 
gozdarskega odseka v Ptuju, ta osebno 
izkaznico ». 15, tedano 1. 1945 od KLO 
Velika Nedelj. 
49.   , v Rajh Ivan 

'    PrekHoujem   oHacUno   nakazo!»  na 
/ fane RauSl Jože, roj. 1932, Trbovlje 1, Lo- 

• ke 198. 
11.659 RauSl Rozalija 

Pretelieujem prometno knjižico za mo- 
8ko. kolo, reg. St 3-486-181. izdano 26. III. 
1947 od uprave NM Ljutomer. 
11.608    Rep Ä,nika, Oven pri Ljutomeru 

PrekMeujem izgubljeno osebno izkazni- 
co in izkaznico za kolo, izdano na ime 
RepK Jurij, Sturje, p. AJdov?6ina. 

,'Ù   "    ' Replf Juri) 

; PrekMeujem izgubljeno prometno knji- 
, Keo za moSko kolo znamke »Opek, St. 
A okvira ,2445415. 

• 11.660 Roje Rudolf. Brezova ,19, 
. KLO Šmartno v Rožni dolini 

V  ••••••••••• izgubljeno evidenčno tab- 
lico   St., 8-5856   tovornega   avtomobila 
znamke >Pord V 8«. 
.ll.^.^/./î.Rnn» tekstilna fndu«trlfr 

Prekljoujem izgubljeno potroSniSko nt- 
kazntoo, «t,, 213/1948 za teketilije ta orni- 
tov I-B 1. izdano od KLO Ižakovci. 
H-W8-,/•;• '-.:;•., S»Hka Elizabeta, 

',";•„.';•'',   .•'•'•'>' Hakovej 79,'p, Beltinci 

Preklfcajemò •••••6t 83/1 z dne 80. 
XII.  1947. i fedani od Savinjske tovarne 
nogavic. Polzela, za- Armijski; ortopedski 
zavod, Ljubljana.: St. Petrski naeip., 

•';'•.25.      Savinjska„tovarna noiravlc, Poizel* 

Prekficnjemo izgubljeno evidenčno tab- 
Bco za tovorni avtomobil znamke »Chev- 
rolet«. St. S-0194. 
11.716 SAP. poslovalnica za tovorni 

promet. Ljubljana 
Frektfcujem  izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od KLO Prevalje na ime 
Smoter Marija, Prevalje. 
57 Smoter Marija 

PreMlcujem ukradeno prometno knjiži- 
co ft D 26648 za kolo znamke »Ideak na 
ime Sodja Stanislav, čeeojica v Bohinju • 
St. 23, izdamo od OLO Jesenice. 
11.609 Sodja Stanislav 

PrekUcujem osebno izkaznico in OF iz. 
kaenieo na ime Svetina Francka, bon za 
450 din na ime Svetina Vinko in na- 
kaznico za blago in obutev na ime Sve-\ 
tina Franc, KoroSka Bela, Cankarjeva 32. 
52 Svetina Francka 

PrekUcujem osebno izkaznico, izdano 
v 6f. Lenartu v Slov. govieab na ime 
Safer Anica, rojena 1. VII. 1927 v Mo. 
ravi pri Kočevju, stan. v Radovljici, Pre- 
šernova ni 15. 
11588 Safer Anica 

PrekUcujem izkaznico za kolo znamke 
»Rike«, St. 260771 na ime Sauperl Marija, 
Zg. Diiplek St. ISO pri Mariborn. 
00 Sauperl Marija 

Prekllcuîem izîrubljeno izkaznico za ko- 
lo znamke >Dürkop« St. 123765 na ime 

.fieet Martin, Skofja Loka, Stari dvor 28. 
11.589 Seat Martin 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico, 
izdano na .ime SeSerko Franc, zdaj v Ma- 
riboru, Koša&l 20. 
11.676 SeSerko Fraae  .,• 
. PrekUcujem .izgubljeno izkaznico za ko- 
lo, znamke »Landrad«, tov. Štev. 56328, 
znamke in bone na ime SiSka Rudolf, 
Jurka vas 18. 
11.590 SiSka Rudolf 

Prekllcuiem izgubljeni indeks fflnzof., 
eke fakultete ljubljanske univerze, izdan 
od dekanata filozofske fakultete univerze 
v Ljubljani na ime Šmalc Marija, Ljub- 
ljana, gkofja ulica 12. 
• 595 Smale Marija 

Preklteejem izgubljeno začasno osebno* 
izkaznico St. 805, izdano od KLO Stara 
Vrhnika na.ime StefamHc- Tomaž, Ljub- 
ljana. Moste. , ' 
42                               gtefanči? Tomaž 

PrekUcujem izgubljeno eîndîkalao h- 
kaznieo, izdano 3d sindikalne podružnice 
kontrolne komieije LRS na line Stolba 
Sonja, Ljubljana, Rožna dolina c. VIIT/32. 
38 Stolba Sonja 

PrekUcujem (zgubljeno osebno izkazni- 
co U 13, Izdano 12. XII 1948. KLO Gor- 
n Ja/Radgona in Izkaznico OF St. 2212, »iz- 
dano 12. XII. 1946 v Gornji Radgoni- in 

• pooblastilo m nakup živine, Izdano od 
sdraviMSfta Dobrna na ime Toplak Ma-, 
tifa, Dobrna, t 
98 Toplak Matija 

PrekUcujem ' izgubljeno osebno izkaz- 
nico St 13185 in ••••••• Izkaznico OF 

fobe na Ime Topler Ivana. roj. 18. V 1896. 
11.663 Topler Ivane. GuBtanj —• 

( Ravne 1, Taborilcet T 

Preikfflcufemo izgubljeni originami ra- 
čun 8t. 895, izdan 80. VIII. 1948 na ime 
»Triglav — pilama«, Ljubljana. 
27 »Triglav ~ pilama«, Ljubljana 

PrekUcujem ukradeno izkaznico za re- 
zervne oficirje, izdano od voj. okrožja v 
Ljubljani, ser. PU 00011 št. 4359 z dne. 
80  marca 1948. . 
11591 Dr. Trstenjak F. Alojz,   . 

Sv. Miklavž pri Ormožu 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni-f 
co, izdano na ime Vehar Ivan, rojen 28. 
VIII. 1904 v Idriji, cerkovnik, stanujoč" 
v Novem mestu. Frančiškanska ul. 1. 
11.592 Vehar Ivan 

PrekUcujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico, izdano od KLO Ziri nad fckofjo 
Loko na ime Velikonja Nada, Stara vae 
60. p. Židi 
11.596 Veljkonja Nada, Ljubljana 

Kongresni trg 16 

t   PrekUcujem   iasgubljeno   izkaznico   za, 
trokölo. iedanO od «prave NM v Ljublja- 
ni na hne Vidmar Marija. Ljubljana, črna 
vas 65. 
40 Vidmar Marija 

PreMScujem  izgubljeno eradlkalno iz- 
kaznico St. 1965676, izdano od sindikalne 
podružnice rudarjev v Idriji, dne 80. ••!..•. 
1946 na ime Viler Albin. 
11.719 Viler Albin 

•••••••••• ukradeno osebno izkazni- 
co na ime  Vipotnik Ivanka. Ljubljana. 
Tavčarjeva 4. 
11.701 x Vipotnik Ivanka 

Ptreklicujemo plačillno  knjižico serije 
G, §t. 78944, izdano od vojaške poŠte Ster 
vÜlka 4083, Bohinjska Bela. na ime Stan- 
kovi6 Milorad, vodnik. 
11.717       Voj. pošta 4083. Bohinjska Bela 

PrekMcujem fegubljeno osebno izkazni- 
co, izdano .od pov. za notr. zadeve na Su- 
Saku na ime Zavrl Albia. Ljubljena, Ker- 
snikova 5. 
83 Zavrl Albin   , 

Prekiicujem Izgubljeno •-vilsko te obla-* 
olino   karto   na   ime   ZdöUek   Angela, 
ZdolSek Alojzija, ZdolSek Milan in obla- 
čilno karto na ime Bračko Alojzija, vsi iz 
Vezovja 7, KaJobje pri Celju. 
11.603 ZdolSek Angela 

PrekUcujem pot izgubljenih sindikal- 
nih izkaznic Štev. 71721. Štev. 66462, Štev. 
283274, Štev. 71757 in Štev. 66467 na 
imena Martinih Alojz. Blaj ; „Kazimir, '" 
Marcelan Ovetko, Blaj Marija in Perkovic 
Joso, Izdanih od Zveze del. In nameScçocer 
gradbene industrije, podružnica St. 2 v 
Sežani. '    » 
11.593 Zveza delavcev in nameSrence? 

podružnica St. 2, Sežana 

PreMteuJem nkradeno prometno knji- 
žico za moSko kolo znamke >Torpedo<. 
St. 2475877.  , * 
11.661 Žabkar Vladimir, 

i .    ;     Maribor, Ljubljanska 24 ! 

Preklictcjem iagubljeno SoWko epriceva- 
to trgovekega teoaja v Ljubljani na M- 
ceju, izdano 1. 1924/25 od ravnateljstva 
trgovskega tečaja v'Ljubljani na ime Ži- 
rovnfk. Mira, Bled II. 
11.741 \ . Zirovnik Mira .„_" 

:   Preklcuiem iztruMjenb osebno fzkâznj--' 
co za inozemce št 524. izdano od NM v ' 
Ljubljani na iron ŽnidarBu! Ivan, Ljub- 
ljana. Gledališka ml. 7/ITT. "•'*   '•','- 
11.681 ŽnidarIStf Iva»    :• 

Izdaja >UradaiUst LRS«. -• Odgovorni, uradni^: dr^Rflstko Močnik: ,tìaka*Blasnikova tìekama, obrat 1 — vsi v Ljubljani.:. 

/• 

.'k^A.WuV J. 
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Letnik VI. V Ljubljani dne ltv januarja 1949. Številka 2. 

VSEBINA. 
8. Uredba o ustanovitvi  Uprave za mehanizacijo kmetîjstva     10. Navodilo o naknadni prevedbi spričo 
9. Uredba o fcrsnicah in sadna drevesnicah. pravnika za višjega komercialista. 

ukinitve naziva pri- 

UREDBE. ••••••. NAV0ÜILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

6. 
\- 

•Na podilagii 2. odstavka 78. člena ustave LRS izdaja 
vOada LRS po predlogu ministra za kmetijstvo 

uredbo i 
o ustanovitvi Uprave za mehanizacija 

kmetijstva LRS 

1. člen 
; Pri ministrstvu za kmet.jstvo LRS se ustanovi Uprava 

za'mehanizacijo kmetijstva s sedežem v Ljubljani 

v'•'•,' >'••, ' • ;>•\, -       ,      2. člen 

/Naloge uprave so, da na ozemlju Ljudske republike 
Slovenije na področju kmetijstva: '' 

1. vodi inpospešujeme]hanitsacàjo državnega, zadruž- 
nega m zasebnega sektorja,;, 

2. daje navodila za planiranje strojnih del, spravlja 
v sklad in potrjuje plane strojnih del, 

3. vodi razvid o vseh kmetijskih strojih in napravah, 
,  ,4. skrbi za rajoniaaoijo in tipizacijo kmetijskih strojev, 

6. 'skrbi za uvedbo delovnih norm in nomi za porabo 
gOBŽva ter za določanje4 pravilnih cen za strojna dela, • 

,6. nadzira izvajanje plana strojnih kmetijskih del, 
7. skrbi za pravilno izrabo kmetijskih strojev.ia na- 

prav,, . ' //•., ••        •,-••,.*;/,.•. 
8. skrbi za preskrbo kmetijstva s kmetijskimi stroji, 

napravami, rezervutoi deH, drugim materialom in gori- 

/9. vodi razvid o stanju kmetjjskžh strojev io naprav 
ter skrbi za njihovo popravijanje, 

'•i ,.; 10." skrbi za vzgojo kadrov, ki so potrebni za mehani- 
zacijo kmetijstva, ' 

, . 11. opravlja druge naloge po odredbah nadrejenih 
organov.   ", '       , •' • '      '                   "'7'.        .         '   '(• 

'>''".r-'l:-;\ i i :'v •    .'• ,.•'•.  8..Sen    , . ^ ; ',,    .    * 
V izvrševanju svojih nalog izdaja uprava odredbe, ••- 

/"  to odločbe.    •        .•>.'< "i ;: '. 

'''./ '•.•'. 'V "'"   " 4. člen . '••; \       "t 
opravo .vodi, načelnik, ki je za delo uprave nepo- 

sredno odgovoren mmdatrstvu za kmetijstvo. 

Načelnika imenuje minister za kmetijstvo v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS. 

Druge uslužbence postavlja minister za kmetijstvo 
na predlog načelnika. 

5. Člen 
Uprava za mehanizacijo kmetijstva ima svoj pred- 

račun dohodkov in izdatkov v okviru predračuna dohod" 
kov in izdatkov ministrstva za kmetijstvo. 

Načelnik uprave je odredbodajailec za izvajanje pred- 
računa. 

6. Sen 
Za obravnavanje etrokovnih vprašanj se ustanovi pri 

Upravi za mehanizacijo kmetijstva strokovni svet. 
Predsednik strokovnega sveta je načelnik uprave, 

člane sveta imenuje minister za kmetijstvo. 

7. um 
Natančnejše določbe o organizaciji m delu Uprave 

za mehanizacijo kmetijstva predpiše minister za kmetij* 
stvo. 

•'.,... 8- Qen 

.Direkcija kmetijske strojne službe LRS preneha ob* 
stajati. 

9. Člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. S-zak 548 y 
Ljubljana dne 6. januarja 1949. 

Minister za kmetijstvo LRS;   Predsednik vlade LRS: 
Ing. Levstik Jože L r. Miha Marinko l r. 

Na podlagi! 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za kmetijstvo LRS 

uredbo    • 
o trsnicah in sadnih drevesnicah 

1. Sien '''••.•"{:''•'' 
VsedTzaVne, zadružne in zasebne tenace in sadne ,dre- 

vesnioè se postavijo pod nadzorstvo, okrajnih -(mestnih) 
izviâilnilh odborov, in ministrstva za kmetijstvo zato; da 
se eagotovi proizvodnja selekcioniranega, katoovoslnega 

.-,!**«e>'i" • ••£•, 
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trsnega in sadnega drevesnega materiala za obnovo vino- 
gradov in sadovnjakov. 

2. Seri 
V&e obstoječe trsndce in sadne drevesnice se morajo 

priglasiti v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe, trsnice 
in sadne drevesnice, ki ae bodo ustanovile v bodoče, pa v 
enem mesecu po ustanovitvi. Prijavo mora vložiti lastnik 
oziroma vodja trsnice oziroma sadne drevesnice v dveh 
izvodih pri okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, v öd- 
gar območju je trsnica oziroma sadna drevesnica. En iz- 
vod pošlje okrajni (mestni) izvršilna odbor ministrstvu za 
kmetijstvo, en izvod obdrži zase. 

8. člen 
V prijavi je treba navesti priimek, ime in preblvali- 

SBe lastnika trsnice oziroma sadne drevesnice, priimek, 
ime in prebivališče vodje trsnice oziroma sadne drevesni- 
ce, njegovo strokovno usposobljenost ih veHkost trsnaoe 
oziroma sadne drevesnice. 

4. Sen 
Trsni in sadni drevesni material se razdeljuje načrt- 

no po odredbah oziroma navodilih ministrstva za kme- 
tijstvo. 

Krašnjarjraje s trsnim in sadnim drevesnim materia- 
lom kakor tudi' prodaja takega materiala m trgu je pre^ 
povedana. 

Trsničar|i in drevesničairji morajo voditi razvid o pro- 
izvodnji in o oddaji trsnega oziroma sadnega drevesnega 
materiala. 

5. Sien 
Določbe te uredbe ne veljajo sa zasebne trsnice in 

sadne drevesnice, ki proizvajajo letno največ 500 trenih 
oepljenk oziroma 100 sadnih drevesc za lastno uporabo. 
Tak material se pa ne sme oddajati drugim. 

6. člen 
Kdor prekrši določbe te uredbe, se kaznuje z denar- 

no* kaznijo do 6000 din ali e kaznijo poboljševalnega dela 
do 3 mesecev, kolikor dejanje ni kaznivo po strožjih pred- 
pisih, 

7. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo sme odrediti, da se opusti 

trsnica ali sadna drevesnica, v kateri se proizvaja kakof 
vostno slab trsni aLi sadni drevesni material. 

8. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo izdaja navodila za izvaja- 

nje te uredbe, * ,,..., 
0. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LBS«. 

St. S^ak 686 
Ljubljana dne 6. januarja 104Ä. 

Minister za kmetijstvo LRS:        Predsednik vlade LRS: 
Ing. Jože Levstik i. r. Miha Marinko l r. 

PitÄVILNIK1.0DaEflBE.NÄV0DILA.ÜDL0CBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

10. 

Na podlagi 18. olona uredbe o •••••••^••••••••••• 
stroki predpisujem v sporazumu s predsednikom vlade 
LRS 

navodilo 
o naknadni prevedbi spričo ukinitve naziva priprav- 

nika za višjega komercialista 
I. Z odredbo z dne 2. decembra 1948, št S-zak. 708 

(uradni Bet LRS, št. 52-281/48) je bila odpravljena pri- 
pravniška služba za naziv višji komercialist in določena 
strokovna usposobljenost, potrebna za nazive nižji komer- 
cialist, komercialist in vdžji komercialist. V zvezi s tem se 
tedanji pripravniki prevedejo takole: 

a) pripravniki za nižjega komerciaifeta z nepopolno 
srednjo ali njej enako šolo brez strokovme prakse — y 
nižje gospodarske pomočnike; 

b) pripravniki za nižjega komercialista z nepopolno 
srednjo al njej enako šolo in s strokovno prakso — v go- 
spodarske pomočnike ali višje gospodarske pomočnike; 

c) pripravniki za višjega komercialista s fakultetno ali 
njej enako izobrazbo — v pripravnike za nižjega ekono- 
mista. 

II. Pripravniki iz I. točke obdržijo dosedanjo temelja 
no plačo — če bd bila ta po prevedbi manjša —, dokler 
je ne dosežejo aJi ne presežejo z nastavitvijo v določen 
naliv oziroma z napredovanjem v plači v istem nazivu aH 
z napredovanjem h. nižjega v vSji naziv. 

III. To navodilo je treba uporabiti za vse uslužbence, 
ki so bili na dan uveljavitve odredbe z dne 2.; decembra 
1948, št 52-281/48 v službi kot pripravniki za navedene 
nazive ekonomsko-komeroialne süoke, ne glede na to, 
ali so bili po uveljavitvi omenjene odredbe že prevedeni 
ali ne. 

VI. To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. S—zak 82 
Ljubljana dne 8. Januarja 1949. 

Strinjam set 
Predsednik vlade LRS^ 

Miha Marinko L r. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

BorŽtnar Joie L r. 

Pregled »uradnega lista FLRJ« 
St IIS a dne 89. decembra 1946: 

917. Ukaz o določitvi splošnega zveznega pomena ministr- 
stva za elektrogospodarstvo vlade FLRJ. 

918. Ukaz o določitvi splošnega državnega pomena za 
glavne direkcije in podjetja republiškega pomena 
na področju elektrogospodarstva. ' 

919. Odredba št. XX o državnah (vezanih) cenah za ple- 
menske konje. , '• 

^920. Odredba št. XXI o dopohiHvd odredbe št. XVI o držav- 
nih (vezanih) cenah za zdravilna zelišča. 

921. Pravilnik o gradnjah v lastni režiji. 

\ 

Izdaja >UradoJ list LRS«. —Odgovora) urednik: đr. Raetko Mofeailk; tiska Blaenibova tiskarna, obrat 1 — oba v LJubljani. 
NaroênJna: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din •• 16 strani, 8 dim za 82 strani. 12 din 
m 48 strani, 16 din • 64 etrand, pò pottl 2.60 din več. — Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana, Greeorttüera uMoa St. 28. - 

Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravniôtvo 56-79. — Cek. račun 6—90190—1. 
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Letnik VI. Priloga k 2. kosu z dne 11. januarja 1049 Številka 2> 

Razglasi in oglasi 

Pozor! 
Državna podjetja in ustanove ponovno opozarjamo, naj v 1.1949 plačujejo naročnino 

z virmanom na naš tekoči račun: 
Narodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. 6-90190-1. 
Obenem naj označijo namen vplačila (naročnina za Uradni Ust LRS, Vestnih, 

Ljudski pravnik, Ljudsko upravo, knjižico ali oglas). — Državna podjetja in ustanove 
naj torej za pùtâgutmje naročnine ne uporabljajo od nas poslanih položnic, ki so priložene 
le za ostale naročnike! TT„ T TOrri T „a »URADNI LIST LRS«, 

Ljubljana, Gregorčičeva S8 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

40. 
Vpisi 

„Sedež: Dolnja Lendava, 
Dan vpsa: 4. januarja 1949. 
Besedilo: Okrajno elektreinStalacijsko 

Podjetje, Dol. Lendava.   *        , 
Poslovni predmet: Električne installaci. 

P po hišah in podjetjih v zvezi s hišnimi 
•••••••• eleàstriònega omrežja aiake na- 
petosti ter nabava in razdelitev električ- 
nega materiala. 

Ustanovitelj podjetja; OLO Lendaiva, od. 
loSba št. 7327/1-48 z doe 8, XII. 1948. 

Operativni upreynd vodMeîj: IzvrMlnil 
odlbor OLO Lendava. 

Za podjetje podpisujejo: 
Male Franc, poslovodja, 
Vukan Ladislav, knjigovodja oentra 

OLO Lendava, oba na podlagi zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, od opera- 
tivne uprave pa 

Hajdmjak Jože, tajnik izvršilnega od- 
bora Lendava, njegov namestnik: 

Oälaj, Tine, 81an izvršilnega odbora OLO 
Lendava, , > •• • 

Vuoko Stefan, poverjenik za lokalno 
gospodarstvo OLO Lendava, njegov na- 
mestnik: 

Korošec Pavel, poverjenik «a kmetij, 
etvo OLO Lendava. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjenistvo za finance, 

dne 4 januarja 1948. 
8t   4/1-1949 126 

41. 
; Sedež: Dolenji Logatec. 

2*0 vpisa: 29 decembra 1948. 
{Cedilo: Krajevna šiviljska delavnica, 

.r^'ovai   predmet:   Tzdetava   ženskih 
t?»i In moškega perila ter popravila. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Dol. Loga- 

Operativni upravni voditelj: KLO Doi 
Logatec. 

Podjetje zastopajo in zanj podjrieu- 
jejo; 

Bombah Ivanka, poslovodja, samostojno 
v vseh zadevah na podlagi pravil pod- 
jetja, 

Urbas Angela, namestnica poslovodje, 
samostojno ob nenavzocnosti poslovodje, 

Cuenšek Sanda, knjigovodja, v vseh de- 
narnih, materialnih in obratnih zadevah, 
skupaj e poslovodjem po 47. členu zakona 
o državnih gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 29. decembra 1948. 

&t. 7808/48 92 
* 

42. 
Sedež: Škofljica. 
Dan vpisa: 30. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna in menza. 
Poslovni predmet: Prehrana delavcev 

k nameščencev in točenje alkoholnih in 
brezalkoholnih  pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Škofljica, 
odločba «   1435/48 z dne 6. XII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Škot- 

Podjetje zastopata im zanj podpisu, 
jota: 

Anžič Angela, poslovodja, samostojno v 
vseh zadevah na podlagi pravil pod- 
jetja. 

Gruden NuSa, knjigovodja, skupaj z 
upravnikom vse Mstine iz 47. člena splo- 
šnega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 
dne 80. decembra 1948. 

St.. 7464/48 91 
* 

48. 
Sedei: Maribor, Mel jeka 86. 
Dan vpisa: 27 decembra'1948. 
Besedilo:   Tovarna  pletenin, * Maribor, 

Meljska e. 56. 

Poslovni predmet: Izdelovanje bombaž- 
nih in volnenih pletenin. , 

Uetanovitelj podlietja: MLO Maribor od- 
ločba st, 3419/1/1948 z dne 15. IX. 1948. 

Operativni upravni veditele: Direkcija 
obteÄe industrije MLO Maribor, Mikto- 
šMSeva ui. 1. 

Podjetje zastopata ki zanj podpisujeta: 
• Naglic Drago, ravnatelj, v obsegu do»* 
loob splošnega zakona o državnih gospo, 
dairsklh podjetjih in potrjenih praivil, 

Natek Jožef, vršilec dolžnosti ražuno- 
vodje, • sopodpisuje vse listine iz 47. 
Siena tega zakona. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance. 
dne 27. decembra 1948. 

St. 3611/III/1948 .11.622 
* 

44. 

•žaga, 

Sedež: Maribor, Pekre. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje >MHn • 

Pekre—Maribor. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa, mletje 

žita za plačilo in za merico. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Mairibor, od- 

ločba St. 8418/1948 z dne 26. XI. 1948. 
Operatormi upravni voditelj: Direkcija 

proizvodnih podjetij MLO Maribor. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Slavimec Franc, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno v okviru pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, | 

Kukovi^ Vera, računovodja, ki eopod-• 
pdsuje poleg ravnatelja vse denarne, ma^ 
terialne, obračunske in kreditoe listine. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniltvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 

Sit. 3491/ÏH/1948 11.620 

48. 
Sedel: Maribor, Temo, Profeta 42. 
Dan vpäsa: 27. decembra 1948. 
Besedilo:  Tovarna kemitnih izdelkov, 

Maribor, Tezno, Ptujska c. 42; 

ï.AÉùVI
1

'. ''  ...   ''•   f..JuJtr&rëWrf,u    , 
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Poslovni " predmet: Izdelovanje kemič- 
nih proizvodov, kakor paste za čevlje in 
parket, plavila, olja za precizno mehaniko. 
Usnjene maeti, muholovcev. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba SL 407—1/1948 z dne 12. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
proizvodnih podjetij MLO Maribor. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Čepel  Franc, ravnatelj, samostojno v 

okviru pooblastila operativnega upravne. 
ga vodstva, 

Zabukoäek Robert, knjigovodja, skupaj 
z ravnateljem vse denarne,  materialne, 
obračunske in kreditne listine. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 

St. 1899/III/1948 11.621 
* 

46. , 
Sedež: Poganoi. 
Dan vpifia: 30. novembra 1948. 
Besedilo: Mlin v Pogancih. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 

.  Ustanovitelj podjetja: KLO šmihel pri 
Novem mestu. 

Operativni upravni voditelj: KLO šmi- 
hel pri Novem mestu. 

Upravnik podjetje:  Prijatelj Franc. 
Za podjetje podpisujete: 
Prijaitelj Franc in 
Dragman Jože. » 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 80. novembra 1948. 

St. 7162/1 10.961 
*   , '    • 

»7. 
Sedež": šmihel pri Novem mesto. 
Dan vptea: 30. novembra 1948. 
Besedilo:  čevljarstvo •  Smihelu  pri 

Novem, mestu. 
Poslovni predmet! Popravilo čevljev., 
Uetanovitelj podjetja: KLO šmihel pri 

Novem mestu. i 
Operativni upravni voditelj: KLO Smi- 

hel pri Novem mestu. 
Upravnik podjetja:  Prijatelj Franc. 
Za podjet}© podpisujeta: 
Prijatelj Frano in 
Dragman Jože. 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 30. novembra 1948. 

St. 6678/1 10.962 

48. 
* 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kobarid. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

barid. 
Obrati: 1. mizarska delavnica; 2. žaga. 
Podjetje zastopate in zanj podpisu, 

jeta: 
MiklavSiïS Make, upravnik,  t 
Turine Marija, računovodja, v mejah 

pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 3. januarja 1949. 

št. 61/1-49 64 

50. 
* 

Sedež: Ptuj, Zg. Breg St 10. 
Dan vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajni mlini, Ptuj. 

,   Poslovni predmet: Vsa v mlinsko stro- 
ko, spadajoča dela. 

Uetanovitelj podjetja: OLO Ptuj, odloč- 
batt:' 3667/1-48 z dne 5. VII; 1948. 

, Operativni  upravni  voditelj:  IzvrSiltai 
odbor.OLO Ptuj. . 

Podjetje zastopata lo zanj podpisujeta: 
Sotlar Jože, upravnffi,    F 
Sentjurc Silvester, računovodja. 

- Okrajni LO Ptuj, 
poverjeniStvo za finance. 

Sedež: Volïe. 
Dan vpisa: 3. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Volge. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Voice. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vol- 

ce. 
Podjetje  zastopata   in   zanj   podpisu, 

-jeta: 
Fortunat Ivan, upravnik, 

•   Jug Marija, računovodja, v mejah po- 
oblastil v pravilih. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 8. •••••••• 1949. 
St. 61/3-49 55 

51. 

den 28. decembra 1948. 
' . ;  ' ; St. 9S7/đR 18 

'49. 
* 

Sedež: Kobarid.'   :".';" 
, Dan vptea: 8. Januarja ,1949. i ; 

Besedilo:,Krajevna mizarska delavnica 
Kobarid. ' ,' '•'":. .,'/• [ ••.••' "• 

Poslovni  predmet:, SpJosoc 
ra< 

Spremembe 

Sedež: Ljubljana, Fraakopanska ul. 1. 
Dan vpisa: 2Q. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »KeräÜS«, 

Ljubljana. '."-,.. 
Podpisniki:  Izbrise se Usenia?  Anica, 

upravnica, vpJSejo se 
Osredkar À vgust; ravnatelj» 
Tocaj Jožica, namestnica ravnatelja, 
Gogala Tatjana, računovodja, 
šimic Gusti, namestnik računovodje. 

MLO za glavno mesto LJubljana, 
poverjeniitvo ca finance, 

dne 26. decembra 1948. 
Fin, St; 4661   , 11.721 

* 
52. 

Sedo/: LJubljana, Stritarjeva ul. 7. 
Dan vpisa: 26. decembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO »Že- 

lezoc. 
IzbriSeta •• Stupica Franc, : ravnatelj, in 

Trebar Ivo, glavni računovodja, vpiSetase 
škof Joža, ravnatelj, in 
Vree Miro, glavni raounovodija. 
Izbrise se poslovalnica z ž^leaaino na 

ZaJosTd cesti 21. 
MLO za glavno mesto LJubljana,    •• 

poverjeniStvo za finance, 
dne 26. decembra 1948. 

Fin. st 4678 11.720 

SeđeS: Maribor. 
Dan volsa: 27. decembra 1948. 
Besedilo:    Mestna   trgovska   podjetja 

»Metrop«, Maribor. Gosposka ul. 18. 
Izbrišejo se poslovalnice — prodajalne: 
Prodajalna St. 8 -^ Mestna drogerija. 

Partizanska o. 9, 
Prodajataa St 10 — Trgovina z usnjem, 

Parttoanska c. 21, 
Prodajalna St. 18 — Trgovina z glas- 

bfli, Gosposka id. 9.« vpišeta se proda- 
ialni: 

Prodajalka SC 9 —<( Mestna drogerija, 
TyrSeva ul 1, '•" 

Prodajalna St. 11 — Trgovina z usnjem, 
Partizanska c. 21. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 

St. 1899•••948 11.627 

54. 
* 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: "Mestne avtomohanicno dolov, 

nice, Maribor, Jugoslovanski trg. 
Izbrise se Prataeker Ernest, glavni ra- 

čunovodja, vpise se 
Bedenik Franc, glavni računovodja, ki 

podpisuje za podjetje skupaj z ravnate- 
ljem, 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 
St Pov. 1899•••948      11.630 

* 
55. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno kamnoseško podjetje. 

Maribor, Gregorčičeva ul. 25. 
Izbriše se Kardinar Marko, glavni' ra- 

čunovodja, vpiše se: 
Jarc Pavel, glavni računovodja, ki pod- 

pisuje skupaj z ravnateljem denarne, ma- 
terialne, obrač-nske in kreditne listine. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 
št. Pov. 641/III/1948       11.629 

56. 
* 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno krojaSko podjetje. Ma- 

ribor. Grajski trg 1. 
Vpise se ' poslovalnice: Kranarstvò, in 

cepicaretvo' Gosposka uL 7. ' " 
Mestni LO Maribor, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 

Št. 1899/III/1948 11.628 

57. 
* 

Sedež: Maribor. / 
Dan vpisa: 27. deoemblra 1948. > 
Besedilo: Mestno eostinsko podjetje, Ma- 

ribor. Glavni trg 7/II. 
Operativni   upravni    voditelj   odslej: 

Uprava za gostinstvo MLO'Maribor. 
• febriSejo se poslovalnico: 

Restavracija, Glaivni trg 8, 
delavslco-uslužbeneka restavracija 1, 

Dedaveko-wI "benslka    restavracije > 2. 
Vita Kraigherja 2? 

RestavTacite >štajere<. Partizanska 47, 
Gostilno »Korotan«, Črtomirova 4, 
Gostilna  >Lokiomotova<, Frankopanova 

št. 29 " !•.''' 
GostHaa »Stadenck, LimbuSka 43. 
IzbriSerta se Albreht Mirko, ravnatelj, 

in OuStm •••}. pomočnik ravna/felK vpi- 
Seta ee •.' ';-"'•'•••   '.'".." 

Musil Miroslav, ravnateHj, 
Donža Alojz, •••••••• ravnatelja. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za (inance, 
dne 27. decembra 1948. 

št. 8848•••948 11828 

58."       . 
SeđeS: Maribor. 
Dan vptea: 27. decembre ,1948. 
Besedilo:   Mestno   trgovsko   podjetje 

»Hrano«, Maribor. 

.j**. 

1 ; Tj. Sri 
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do 1. IV. 1948 poroSa sodišču ali predla, 
gateljict 

Po preteku roka bo sodiéce odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Norem mestu 
dne 29. decembra „1948. 

* 
R 428/48-5 11.661 

Pocajt Franc, roj. 80. VII. 1910, eta 
Antona in Helene rojene Tamše, oevljar, 
nazadnje poljedeleo v Starem trgu pri 
Slovenjem Gradcu, je stopil poleti 1944 v 
Lackov odred NOV, 2. bataljon. V bojih 
na Kozjem vrhu je od 18. do 25. X. 1944 
padel v gozdu blizu posestnika p. d., 
Landfrid in tam pokopan, kakor to potr- 
juje Hergold Avgust, takrat intendant 2. 
bataljona Lackovega odreda. 

,Na predlog očeta Pocajt Antona, kolo- 
nista v Starem trgu 78, •• uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega, 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da o tem do 1. IX. 
1949 •••••• sodišču ali skrbniku Cegov- 
niku Filipu, sod. uradniku na Prevaljen 

Po preteku roka bo sodišče odfo&lo o 
predlogu. 

Okrajno sodišee na Prevaljah 
dne 17. decembra 1948. 

* 
R 467/48-6. 125 

Dlopst Pavel, roj. 22. I. 1919 v Pri- 
staivi pri črni, sin Janeza in Ane rojene 
Burjak, poljedelski delavec v Topli pri 
Burjaku, je odšel začetek septembra 1944 
v NOV. Dne 19..XII, 1944, je bil pri Novi 
Štifti v Sa vinjaki douai od nemške voj- 
ske ujet, odpeljan y Celje in Maribor, 
februarja 1945 pa najbrže v Dachau. Od 
takrat ee pogreša. 

Na predio« matere Dlopst Arie se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogreSanem, do 
15. IV, 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Čettovrkku FUipu. sod uradniku na Pre- 
valjan. 

Dlopst Pavel ee poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da sicer da kako vest o sebi. 

Po prečku roka bo sodisìe odloČilo o 
predlogul .4' 

Okrajno sodišče na Prevaljen 
dne 3. januarja 1949. 

* 
•. R 160/48-2 , 94 
•••••• Rudoü, roj. 1. XI, 1907 v Vi- 

polžah-Kojskem, sin Jožefa in Katarine 
rojene Podvršcek, delavec v Branici — 
Cehovrai St. 4, je od8el 1944. v NOV in ' 
je. po ••••••• GO RKS dne 19. X, 1944 
padel na otoku Visu. ' 

Na predlog sestre Marinic Beirnardle, 
; Gornja Braniča — Cehovini št 4, ee uve- 

de postopanje za razglasitev za mrtvega 
fa ee izdaja poziv, da •• o pogrešanem 
do 1. IV. 1949 •••••• sodišču ali skrbni- 
ku Marin« Bernamdä v Gor. Branici — 
Oehoviffll St. 4. 
HI 0,157/48-2 „83 

•   Sirca Franc, roj. 17. VII. 1887 v PU. 
abovioi, ein Franca in Frančiške rojene 
GuMB. železničar v' Plitìkovici St. 85» je 
l- 1915. odSel na rusko fronto in se od 

Y;fcak»t pogreša. t        . 
;   «a predlo« žene ôirca Marije, kmetice 
l* ïliekovice St. 35, sé uvede postopanje 
^ Wtelasitev za mrtvega fa se tedaj« 
P°w*» da ee o pogreSanem do 1. IV. 1949 
^• ••••• aK škTbnici Sirca Mari?. 
r° preteku rdka bo eodISce odtoai» o 

Oglasi sodišč 

predi 
Okrajno eođišee v Sesani 
*ie 18. đeeemitna 194& 

R« 90/48-A/9 162 
Ra 91/48-••5 
Rz 95/48-A/15 

Zemljiškoknjižni oklic 
o začetku poizvedb zaradi osnovanja nove 
zemljiške knjigo za katastrski obttni Raz- 
drto in Potoco v sodnem okraju Postojna 
ter za katastrsko občino Dolenja ras II 

v sodnem okraju Gorica 
Z dnem 21. februarja 1949 ee začno po- 

izvedbe zarada osnovanja nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Razdrto. Po- 
izvedbe bodo od 21. II, 1949 do 26. III 
1949 vsak delavnik od 8. do 15. ure v Raz- 
drtem. 

Z dnem 28. februarja 1949 se začno poiz- 
izvedbe zaradi osnovanja nove zemljiške 
knjîge za katastrsko obSno PotoBe, Poiz- 
vedbe bodo od 7. II. 1949 do 26. II. 1949 
vsak delavnik od 8. do 15. ure v šolskem 
poslopju v Dolenji vasi pri Senožečah. 

Z dnem 28. februarja 1949 se za&o poiz- 
vedbe zairadS osnovanja nove zemljiške 
knjige za katastrsko obSno Dolenja vas 
II. Poizvedbe bodo od 28. II. 1949 do 10. 
III. 1949 vsak delavnik od 8  do 15. ure 
v Lozioah?št. 21. 

K. poizvedbam naj pridejo vei posest- 
niki, hipotekami upniki in vsi drugi, ki 
imaij© pravno korist od tega, da se poizve- 
do lastninske pravice ali da se ugotovi 
istovetnost sedanjih označb parcel e Prej- 
šnjimi označbami; navajati smejo vse, kar 
bi lahko pripomoglo k pojaenitvi pravega 
stanja m k ohranitvi njihovih pra^c. 

Tisti, ki imajo na teh zeniljiišSiih ali na 
njihovih deUh zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpis, 
naj te pravice priglasijo, ce želijo, da se 
vpišejo v novo zemljiško knjigo kot ttara 
bremena. Priglasitve teh pravic se libico 
podajo pismeno ali ustno na zapisnik pri 
okrajnem sodišču v'Postojni, soba-št 4, 
ter za k. o. Razdrto med 5. II. 1949 in 
26. III. 1949 v Razdrtem MS. St. 56, "za 
k. o. Potooe med 22.1.1949 in 26. II. 1949 
v šolskem poslopju v Dotenjl vasi pri Se. 
nozeüab; za k. o. DoJenja vas II pa med 
22. I. 1949 in 26. II. 1949 v èotókem po- 
slopju v Dolenji vasi pri Senožečah med 
28. II. 1949 in 10. III. 1949 pa v Lozicah 
št. 21. 

V priglasitvah je treba natančno na- 
vesti pravico in vrstni red, ki ee zanjo 
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vlož- 
ke, v katerih naj se opraivfi vpis. Navesti 
je treba tudi, na kaj se opira priglašena 
pravica in na kaj zahtevani vrstni red. 
Dolžnost prigtoaitive v nJcemer ne spre- 
minja to, da je pravica, ki jo je treba pri- 
glasiti, morda očitna iz kakšne Ketine, ki 
Je Se pri sodišču, ali iz kakšne sodne 
reš•ve itd. Edino pravic in okoHSSin, ki 
so že razvidne iz listin, položenih pri So- 
dišču za pridobitev stvarnih pravic, ni 
treba vnovič priglasiti To se bo upoSte- 
vato uradoma^ 

Posestniki zèmfljiSc" ;in drugI upravičen- 
ci morajo prinesti k poizvedbam odroma 
priložiti, svojim priglasitvam v izvirnfiku 
ali prepisu vse spise, izpiske iz zemljiške 
knjige, sodne odloSbe ali droge listine, 
kolikor so potrebne za obmoväjev zemlji- 
ške knjige in kolikor jih Imajo sami ali 
njihovi .zaetopoffld. 

Da se vealkomur.omoigoSi vpogled v po- 
dai&ê;lé jih je ••••• 3b sedai g» žbTalo, 
bodo razgrnjeni posestni lis», seznami 

parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižne 
mape za kat. občino Razdrto od 5. IL, 
1949 do 19. II. 1949 v Razdrtem št 56, 
za kat. obSni Potoco in Dolenja vas II 
pa od 22. I. 1949 do 5. II. 1949 v šotekent 
poslopju v Dolenji vasi pri Senožečah, 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 7. januarja 1949. 

Ä 
G 826/48—4 128 
(Mie o skrbniku in razprava 

Lišeno Zofija rojena NedeljikoviS, žel* 
uslužbenka, Maribor, Studenci, Padežnt» 
kova 12, je vložila proti Lisencu Francu» 
stanujocenui ravno tam, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 25. I. 1949 ob 9. ur$ pri 
tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker je bivališče toženca neznano, nm 
je bila postavljena za skrbnika Kralj Leo? 
pold'ima, gospodinja v Studenofn, Padel» 
ni kova 3, ki ga bo zastopala na njegovo" 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne" 
oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 4 januarja 1949. 

I R 772/48 
Amortizacija 

124 

Na prošnjo Erjavca Franca, zasebnika 
v Slov. Bistrici št. 62, se uvede oklica! 
postopek za amortizacijo vrednostnega! 
papirja, ki ga je prosilcu odvzel okupaj 
tor, in •• imetaik poziva, naj ••••••, 
svoje pravice v 3 mesecih po objavi v' 
Uradnem listu LRS, ker se bo, eioer off 
preteku roka fareklo, da je vrednostni 
papir brez modi. 

Oznamemilo vrednostnega papirja: 
potica št. 8004.169, glaseča ee na BrfBv. 

ca Franca in FramSSfco, trgovca v Novena 
mestu; izdajatelj in zarvaroveJtelj: avstrdf* 
ski >Fenikec na Dunaju, zastopan v LjuW 
Iljaui; začetek zavarovanja 1. deeembeï 
1927, izteik zavarovanja 1. decembra 1940} 
zavarovalna glavnica v primeru doživetja 
60.000 dòn, v primeru smrti 80.000 dfinv' 

Polica je biM izdana 31. XII. 1927. 
Okrajno sodiföe r Slov. Bistrici 

( dne 24. decembra 1948. 

Razni oglasi 
St. 12/40 118' 

Razpis 
Dekanat medicinske ralralfete v Ljub-' 

ljand raapisuje: 
1 mesto izrednega profesorja za derma- 

toveoeroiogijo, 
1 mesto docenta za pedlàtrfjo. 
Pravilno opremljene prošnje je treba 

vložiti na dekanatu medicinske fakultete,- 
Viraizov tig 4, do 22. januarja 1948. 

Dekanat medieinske faknltete 

St. II. 638/44 11.811—8-^8 
Poziv upnikom 

Stavbna  zadruga  »Trnovski prosvetni 
'dom<, zadruga z omejenim jamstvom v\ 
Ljubl|aal,  je  na  podlagi  odlofibe  MLQ 
Klavnega mesta Ljubljene z dne 18. VIII. 
1948, S. 2726/48 preSla v BHdacife. 

Pozivamo vse upnike m dolžnike, da v* 
dyeîi mesecih od danes priglasijo vse evo*, 
|e terjatve nasproti navedeni zadrugi ozi« 
ronia poravnajo vse svoje dolgove do nje. 

Pozivamo vse, ki Iz lrakršnejta koH nai 
slova posedujejo'Imovino, Iri je test tè, 
- *     i, da io ••••, kep «> bft ••* 



Stran 14 URADNI LIST LRS Štev. a. - U. I. 1049. 

zoper neupravičene posestnike uvedlo ka- 
zensko postopanje. 

Vse prijave jo treba dostaviti v roko 
likvidatorjev Stavbne zadruge >Trnovski 
prosvetni dora< z o. j. v Ljubljani, Ml. 
klošičeva c, 6. 

Likvidatorja 

Preklici 
izgubljenih listin 

Preklicujem  Izgubljeni   Indeks  tehnič- 
ne fakultete, izdan 1. 1946 od dekane/ta 
telimene   fakultete  v  Ljubljani   na  ime 
Anion Pavle, Ljubljana, Krojaška 6. 
173 Amon Pavle 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 218, izdano na ime Artač Ana, Bre. 

, asovica 77, Ljubljena, 
171 Arta* Ana 

Preklicujem   izgubljeno  železniško   iz- 
kaznico   in   prosto   železniško   vozovnico 
po Jugoslaviji,   obe   na   ime   Bizovičar 
Ana, Ljubljana. Kosova 6. 
117 Bizovičar Ana 

Preklicu jem izgubljeno osebno- izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Breznik Rudolf, Ljubljana, Sv. 
Roka 4. * 
106 Breznik Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdamo od KLO Naklo na ime Bukov, 
nik Marija, Primekovo 242, p. Kranj. 
148 Bnkovnik Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od odeeka za notranje za- 
deve Solkan, izkaznico OF in mladinsko 
izkaznico, izdano od MLO Ajdovščina, vse 
na ime Cernigoj Marija, Sturje, Polževa S. 
107 cernigoj Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo Št. NM 023872, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Felaher Ka- 
tica, Jezica 106, Ljubljana. 
172 Felaher KaHea 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo višjega tečajnega izpita IT drž. 
gimnazije v LjuMjanl, izdano I. 1943 od 
ravnateljstva4 te Sole na ime FMs Olga, 
Ljubljana, TyrSeva 31. 
184 Flis Olga 

Preklicujem izgubljeno Šolsko epričeva- 
lo 1. razreda meščanske Sole v Ljubljani 
(Prule) in šolsko spričevalo 8. razreda 
obrtne Sole v Ljubljani, oboje na ime Fon 
Jože, Ljubljana, Kavškova 15 
141 Fon Joie 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico St. 8669, izdano 21. IX. 194« od NM 
v Ljubljani na ime Grošelj ^lojzij. Ljub- 
lana, StreliSka 81 
188 Grošelj Alojslj 

Preklicujem  izgubljeno osebno  izkaz- 
nico 5t. 282, izdano na ime Hodnik Anton, 
roj. 8,- VI. 1908. Crenšovcl. 
127 Hodnik  Anton 

Preklicujem preklic osebne izkaznice 
in prometne knjižice za kolo, objavljen v 
Uradnem Metu LRS, St. 62 z dne 7 XII. 
1948. 
112 Ivan«? Anita, Ljubljana. 

Sodamka steza 4 

Preklicujemo izgubljeno  evidenčno ta- 
blico  tovornega avtomobila   it. S—0858, 
izdano od NM v Ljubljani na ime JDŽ, 
železniški avto oddelek, Ljubljana. 
176 JDŽ, železniški avto oddelek, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 

co, delavsko knjižico in izkaznico OF, iz- 
damo na ime Keirilö Joie, Kovor 4. p. Tr. m. 
170 Keriie Jose 

Preklicujem izgubljeno  izkaznico   OF 
na ime Kmet Aogeioa, Ljubljana, Pred 
skotijo 11. 
110 Kmet Angelca 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnične 
fakultete (rudarski oddelek), izdan od 
dekanata tehnične fakultete ljubljanske 
univerze na ime Koomur Ivan, Ljubljana, 
Društvena 5. 
116 Kocmur Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF In režijsko železniško 
vozovnico, vse na ime KreeaJ. Juika, Ljub- 
ljana, SrediSka nI. 
114 Kresal Julka 

Preklicujem izgubljeno oziroma ukra- 
deno prometno •••••• št. 8020(12 za kolo 
znamke >Anker«, §t. okvira 486476 na 
ime LaočiČ Ljudmila, Celje, Zagrad 66. 

Preklicujem izgubljeno osebno iakaani- 
168 LanSüS Ljudmila 

Preklicujem  izgubljeno  sindikalno iz- 
kaznico na ime Lesjak Ada, Koseze, Dra- 
ga 61. 
100 Lesjok Ada 

Prektócujem izgubljeno pomocndfiko 
spričevalo krojaške obrti, izdano na ime 
Lukman Ivana, Ljubljana, Tolminska 16, 
174 Lukman Ivana por. Bučan • 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za osebni avtomobil znamke >Fiat 
U00<, St. S-0593, izdano od' uprave NM 
LjiuMjna na ime »Meprom*. Ljubljana. 
TyrfeVa cesta 86. 
139   Mestno prevozno podjetje, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno Šolsko spričeva- 
lo II. letnika Tehnične srednje sole (elek- 
trotehnični oddelek), izdano 1. 1946 od 
ravnateljstva šole na ime Milovanovič Bo- 
jan, Ljubljana, Peruškova 25. 
187 Muovanovi« Bojan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, stođikajmo izkaznico, prometno knji. 
žico za kolo, izkaznico LMS, izkaznico 
KPS in potrdilo.za dvig popravljenega 
prstana pri tvrdkf Modic v Ljubljani, vse 
na ime Mojškerc Marija, Bizovik 78. 
138 Mojgkerc Marija 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico «a koto tov. št 884151, izdano od NM 
v Ljubljeni na ime Novak Andrej, Ljub- 
ljana. Tobačne 16. 
104 Novak Andrej 

Preklicujemo evidenčno, tàlbMco tovorne- 
ga avtomobila št. 4940. 
167   Okrajna zveza kmetijskih zadrug, 

Dravograd 
PrekMcujem izgubljeno pomočniško 

spričevalo za frizersko stroko na Ime Pir- 
man TOMa, Ljubljana, Tržaška e. 
115 '       Pirman Hilda 

PrekMcujem ukradeno službeno knji- 
žico št. 10335/48, službeno izkaznico in 
••••••• vozovnico ECŽ, vse na ime Po- 
dobnik ••••, Ljubljana, Povšelova 8. 
101 Podobnik Mara 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Vldem-Dobre polje na 
ime Prelesnik Jožica, Ljubljana, Bleiwei- 
sovs 48 
175 Prelesnik Jožica 

PrekMoujem izgubljeno učno pismo za 
pomočnika mizarske obrti, izdano od za. 
druge mizarjev v Ljubljani na ime Ska- 
lar Ivan, Sevnica 09. 
109 Skalar Ivan 

PreMtoujem izgubljeno usluïbensko 
•••••• št. 28877, osebno izkaznico, krstni 
list, poročni list in šolsko spričevalo 8. 
razreda osnovne šole v Gotovljah, vse na 
ime Stupica Pani, Ljubljana, Vodnikova 5. 
140 Stupica Fani 

Prekfticuijem izgubljeno vojaško knjiži- 
co St. 165, izdano v Beli Crkvi (Srbija) 
na ime Scavine Malto, Medvode 8. 
136 Scavine Mato 

Ptraklicujam izgubljeno prometno kri ji. 
žico za koto 9t. 158886, izdtoo od OLO 
Kranj na ime Šipic Mihael, Češufcvek 18. 
p. Cerklje pri Kranju. 
118 Sipic Mihael 

Preklicujem dve izgubljeni potrdili za 
dvig popravljenih gramofonov, št. 361 in 
360, radami od Strojpdea v Ljubljani. 
106 Tavg Karolina, Ljubljana, 

Kongresni trg 16 

Preklcujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico §t 284466, izdano od Zveze de- 
lavcev in nameščencev usnjarske izdelo- 
valne, in predelovalne industrije, podruž- 
nica št. 4, Ljubljana, na ime Trček Jernej, 
Koaarje 118, Ljubljana. 
135 Trček Jernej 

Preklicujem izgubljeno oikirsko obla- 
čilno nalkaanico št 341 (plačilno) in oli- 
cirsko oblačilno nakaznico št. 3835, obe 
na ime Tubin Stana. voj. pošta 205•fc. 
Ljubljana. 
103 Tubia Stana 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, osebno izkaznico in izkaznico 0F, veo 
na ime Volčič Rudi. Ljubljana, Polakova 
št. 3. , 
105 Volčič Rudi 

Preklicujem  izgubljeno,  izkaznico  0F 
št. 388283/47, izdano od mestnega odbora 
OF, Ptuj,  na ime Zajšek Matevž, Ptuj, 
Prešernova 14. 
169 Zajšek Matevž 

Preklicujem preklic osebne izkaznice št 
065244, objavljen v Uradinem listu LBP 
St. 55 z dne 28. XII   1948. 
102 Zupan Nada. Ljubljana 

Drenikova 12 

PrekJicujem izgubljeno promeitno knji- 
žico za kolo tov, št. 120666   izdamo, od 
OLO Ljubljana okolica na ime Zakeîj ''•• 
kob, Gradec 87, Litija. 
111 Žakelj Jakob 

Preklicujem izrabljeno osebno izkazni 
co, - izdano od NM v  Ljubljani   na  imp 
Eguir Mirko, Ljubljana. Baragova 11. 
142 ŽCTir Mirko 

Izdaja >Uradni list LRS<. — Odgovorni urednik: dr. Rastko'Močnik: Uska Blasnlkova tiskarna, obrat 1 — vsi v Ljubljani- 
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Izbriše se V&bie . Noža, glavni naeuno- 
"odja, vpiše se 

Doležal Lojze, računovodja, ki podpteu- 
i« v iinamčnih zadevah skupaj z ravnate- 
ljem. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. decembna 1948. 

&t.  Pov. 632•••048       11.681 

59. 
* 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. decembna 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje >Km4vo«, 

Maribor, Gregorčičeva ul. 12. 
Pperativni upravni voditelj odeiej: Po- 

verjeništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Izbriše se poslovalnica; Sbiadisce Si 8, 
Ptujska e. 97, zaradi preselitve, vpiše ee 
poslovalnica: Skladišče št. 3, Tržaška 95. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. decembra 1948. 

St. Pov. 615••/1048       11.682 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

•»Mlekoc, Maribor. 
Operativni upravni voditelj odele j: Po- 

verjeništvo za trgovino im preetobo MLO 
Maribor.   ^ 

Izbrišeta se JamSek Franc, ravnatelj, ixt 
Mavric Viktor, namestnik ravnatelja, vpd- 

. Mavri« Viktor, vršilec dolžnosti «wna» 
tedja. 

Mestni LO Maribor, 
povorje&istvo za finance, 

} dne 27. decembra 1948. 
St. Pov  612/••948       U.6B5 

* 
61. 

Sodeï: Maribor. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo:    Mestno    trgovsko   podjetje 

>Vino«, Maribor, Ob Jarku 6. 
Podjetje je preSlo v Mkvidaoljo z dnem 

1. novembra 1948. 
Za likvidatorja podjetja sta imenovana: 
öepin Ivan, bivši vršilec dolânodH gtav- 

nega računovodje, In 
Musili Miroslav, ravnatelj mestnih go- 

stinskih podjetij. 
Mestai LO Maribor, 

poverjeni«• «f **£!§' 
<ke 27. decembra 1948. 

&t. Pov. 687AH/1W8       11.684 

Sedlei: Maribor. 
Dam vpisa: 6. Januarja 1949.    . 
Besedilo: Mestno podjetje >VrtBare*voc, 

Maribor. 
Operativni upravni voditelj °d)aleJ;,Dj- 

:'y   rekcija komunalnih j podjetij MLO Mari- 
bor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. Januarja 1949. 
St. Pov. 701ÄII—48 110 

Sede«: Mariber. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Tovarna blagajn, Maribor, Ko. 

Saki,    . l-   • * 

Izbriše  se   Stergar  Franjo,   ravnatelj, 
vpiše ee 

Jančar Rajko, ravnatelj. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za ftnanee, 
dne 27. decembra 1948. 

St. Pov. 668/••948       11.626 
* 

64. 
Sedež: Maribor. 
Dam vpisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo: Tovarna nožev, Maribor, Ce. 

sta zmage 18. 
Operativni upravni voditetj odslej: Di- 

rekcija kovinske industrije MLO Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. januarja 1949. 
&t. Pov. 705/III-48 120 

65. 
Iibri|i 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan izbrisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo:  »Naga knjigac, Dolnja  Len- 

dava. 
Podjetje je postalo podružnica republi- 

škega podjetja Državna založba Slovenije 
v Ljubljani. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjenlitvo za finance, 

, dne 29. decembra 1948. 
Št. 1099/2-1948 7 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R 1690/48 16 
Orobelnik Marina, rojena 19. IX. 1912 

delavka iz Liboj 100, h8i Plorijana in 
Antonije rojene Cileošek, je odšla 26. I. 
1946 v NOV in ee od tedaj pogreša. 

Na predlog Grobetaika Florijana, najem- 
nika Iz Liboj it. 100, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvo. 
V R 1689/48 15 

Kotar Ivan, roj. 8, IV. 1912, sfa Alojza 
in Marije rojene Goriek, rudar iz Liboj 
St. 64, je odšel 1944 v NOV in ee od te- 
daj pogreša. 

Na predlog Grobetoïk Floriijana, najem- 
nika k' Liboj St. 100, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, • o pogrešanima kaj ve, ee 
poriva, da o tem do 15. IV, 1940 poroča 
eodUou. 

Po preteku roka bo «••• odtodUo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celta 
dim 14. decembra 1948. 

V R 1682/48 14 
Marko Prano mi, rod. 2. IX. 1922 pri 

Sv. Juriju ob Taboru, Crni vrh 51, kmeč- 
ki ein Franca star. in Neže rojene Se. 
detjStik, je odiai jeseni 1944 v NOV in ee 
te bojev z Nemci aprila 1945 v Sv. Joštu 
pri Vranskem pogrela. 
' Na predlog oSèta Marko Franca et. • 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega Jn ee izdaja poziv, naj ee o pogre- 
šanem do 10. III. 1949 •••••• eodîïeu. 

Marko Franc ml. se poziva, naj se zgla- 
at pri sodisfa aM steer da kako vest o 
•••, 

•Po preteku roïk bo eodöoe odloBOo o 
predtojru. 

Okrajno sođtfoe • Celju 
dne 14. decembra 1948. 

V R 1728/48 17, 
Arzenšek Franc, slikar, rojem 4. X. 

1914 v Luterju, stanujoč na Ponikvi, jo 
bil marca 1945 mobiliziran v nemško voj- 
sko in se od umika in razpršitve te voj- 
eke v Romuniji oktobra 1944 pogreša. 

Na predlog žene Arzenšek Stelanijo, 
gospodinje v Zagorju 29, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in so 
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 
20.   IV.   1949 •••••• sodišču. 

Areenšek Frame se poziva, naj ee zgla- 
ed pri sodisfa alt eđcer da ikako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodiSce odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 22. decembra 1948, 

« 
I R 288/48-9 69 

Bali6 Viljem, roj. 80. I. 1924 v 6t Pe- 
tru pri Gorici, ein Petra in Antonije ro- 
jene JuretiS, delavec v 6t. Petru 79, 
je odšel po kapitulaciji Italia v NOV in. 
ee od takrat pogreša. 

Na predlog BaliS Antonije rojene Ju» 
retič, gospodinje v št. Petru 79, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 244/48-3 • 

Benko Zorko, roj. 11. XI. 1918 v Ri- 
hemberku, Polje, ein Antona in Marije 
vdove Birsa rojene Berlin, posestnik m 
goetilniSar v Vasi 69, je bil 1940 mobi- 
liziran v italijansko vojsko. Iz bojev na 
ruskem bojišču ob Donecu teta 1942 sé 
pogreša. 

Na predlog Birsa Anlbna, laneta v Dorn- 
berku, Polje 24, se uvede postopanje za1 

razglasitev za mrtvega. 
I R 211/48-4 *•• 

Hvala Stanislav, roj. 29. IV. 1926 v 
Sred. Lokovcu, sin Hvala Katarine, dela« 
vec v Sred. Lokovou 122, Je odšel 1948 v 
NOV im ee od takrat pogreSa. 

Na predlog Hvala Katarine rojene Bre- 
mse, gospodinje v Sred. Lokovcu 122, ee. 
uvede postopanje •• razglasitev za mr- 
tvega. 
I R 249/48-3 68 

Košuto Bernard, roj. 21. II. 1926 v VÎ.. 
sokem, ein Petra in EmiMje rojene Fa» 
ganel, kmečki delavec v Vitovljah 73, je 
bil jeseni 1944 od Nemcev odveden v 
NemSjo  in se od takrat pogreša. 

Na predlog Cingerle Ludvika, kmeta, 
Visoko 82, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 248/48—4 71 

Košuta EmiJija, rojena 10. XII. 1905 t 
Visokem, ha Faganela Franca in Fran,- 
MSke rojene Volk, poseetnica v Visokem 
St. 73, je odšla 1927 v Ameriko Jn se od 
tedaj pogreša. 

Na predlog Cingerle Ludvika, posest^ 
ntka. Visoko 82, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo. 
I R 229/48 62 

Medvešcek' Cvetk», roj. 13. X. 1921 v 
Robictoem bregu, KLO Anhovo, sin Anto- 
na in Katarine rojene Gabrijelclc", dela- 
vec v Robidnem bregu 122, je odšel po 
zlomu Italije iz Teran/ta, kjer je bil vo? 
jak italijanske vojske, k partizanom na 
otok Vis in ee od takrat pogreša. 

Na predlog Medvešcek Katarine rojene 
GabrijelSc-, pocestnice na Robidnem bre- 
gu št. 122, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 
T R 242/48-8 70 

Nemec Franc, roj. 12. XII. 1806 v St. 
Petru, ein Ivana dn Marije rojene Makuc, 
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posestnik v St. Petru 177, Je bii 21. VI. 
1944 odpeljan od Nemcev v Trst in muto 
y taborišče Buchenwald. Od takrat ee po- 

Na predlog Nemec Agate rojene Bati. 
•••, gospodinje v St Petru 177, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 286/48—8 68 

Repič Franc, roj. 7. VI. 1924 v Sana- 
boru, ein Ivana in Marije rojene Kobal, 
delavec v Sanaboru 10, je bil 8. IV. 1944 
od Nemcev odpeljan v zapore v Gorico in 
nato neznano kam v Nemčijo. Od takrat 
ee pogreša. 

Na predlog RepdiSa Ivana, posestnika v 
ßamaboru 10, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 212/48-4 66 

Sever Andrej, roj. 23. I. 1905 v RL. 
hemberku, sin Franca in Jožefe rojene 
Berlin, posestnik na Taboru 180, je bil 
y nekem taborišču na holandeki meji, 
ki je bilo 3. III. 1945 bombardirano in 
Je baje takrat zgorel. Od tedaj ee po- 

Na predlog Severja Jožefa, posestnika 
iz Rihemberka, Tabor 130, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega.        / 
I R 213/48-6 67 

Skarabot Mirko, roj. 20. VIII. 1918 v 
Ozeljamu, ein Karla in RozaMje rojene 
MerviČ, delavec v Ozeljanu.112, je odSel 
po zlomu Italije k partizanom. Iz bojev 
na Javorniku pri črnem vrhu 23. XII. 
1948 ee pogreša. 

Na predlog Skairabot Alojzije rojene 
Spacapan, gospodinje v Ozeljanu 112, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 

I R 247/48-3 x 72 
Vižinun Jožef, roj. 29. III. 1904 v Mir- 

nu, sin Jožefa in Terezije rojene Ferfo- 
••, mizar v Mirnu 1971, je odšel 1943 k 
partizanom v Kosovelovo brigada Iz bo- 
jev marca 1945 blizu Cerknega se po- 
greša. 

Na predlog Vižintin Štefanije, gospodi- 
nje, stanujoče v Mirnu 171, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 245/48-4 ,' 73 
Volk Benedikt, roj. 2. II. 1914 v Gra- 

dišču, ein Ernesta in Jožefe rojene Mi- 
elej, prebivajoč v Gradišču 12, KLO Gra- 
dišče, je odšel po kapitulaciji Italije k 
partizanom v Gradnikov« brigado. Od no- 
vembra 1943 se pogreša. 

Na predlog Volk Ljudmile rojene 
Kerševan ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 
IR 193/48-3 6* 

Zbogar Anton, roj. 16. I. 1887, ein Pe- 
tra tn Lüdje rojene Bucik, kmet v Kana- 
lu .20, Je bil 8. VIII. 1944 od Nemcev 
odveden v taborišče v Buchenwaldu v 
Nemčiji. Od takrat se pogreša. 

Na predlog Zbogar Marije, posestnice v 
Kanalu 18,. ee uvede .postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih' kaj znal 
no, ee poziva, da to do 16. ITI. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
uradniku v Gorici 

Balič Viljem, Betìk» Zorko, Hvala Sta- 
nislav, Košuta Bernard. Košuta Emilija, 
Medvešček Cvetko. Nemec Franc, Repič 
Franc, Sever Andrej, Skarabot MiTko, Vi- 

, žmttm Jožef, Volk BenediM in Zbogar 
'Anton se pozivajo, da se zglasijo pil so- 

dišču ali drugače dajo kako vest o eebL 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o* 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
Solkan dne 27. decembra 1948. 

* 
R III 665/48-7 11.737 

Stemberger Josip, roj. 26. X. 1841 v 
Dolnjem Zemonu, sin Jožefa in Marije 
rojene Dolgan, kmet iz Dolnjega Zemo- 
na 67, je odšel 1. 1891 kot delavec na 
gradnjo železniške proge v Oršovo (Ru- 
mundja). Od 1. 1893 ee pogreša. 

Na predlog sina Svetliča Antona, za- 
sebnika iz Vršca, Vojvodina, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se poziva vsakdo, ki mu je o pogrešanem 
kaj znano, da to do 1. III. 1949 poroča 
sodišču aii skrbniku Peružinu Francu, 
kmetu iz Dolnjega Zemona 6. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r II. Bistrici 
dne 29. decembra 1948. 

* 
IR 348/48—2 11.678 

Urh Janez, roj. 15. VI. 1899 v Ribnem, 
sin Urna Franca in Jere rojene Cufar, 
soboslikar v Ribnem 5, je bil 1. XI. 1941 
po nemških orožnikih odpeljan v Begu- 
nje, nato v Celovec, od tod pa v tabori- 
šče v Flossenbürk v Avstriji. Dne*14. VI. 
1942 }e dobil komisar občine Ribao brzo- 
jav, da je Urh Janez 7. V. 1942 v Flos- 
eenbürku umrl, o čemer Je obvestil ženo 
Urh Marijo.     , . 

Na predlog žene Urh Marije, delavke, 
Podgora 10, p. Gorenja vas "pri Skofji Lo- 
ki, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. g 

Komur je o pogrešanem kaj znano, naj 
to do 25. II. 1949 sporoči sodišču aH skrb- 
niku Rihterju Mirko, sod. uradniku na 
Jesenicah. ,  "*. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 23. decembra 1948. 

* 
II R 290/28-4 11.599 

Stamonlk Jože, roj 17. II. 1926 v ôa- 
bračah. KLO Hotavlje, sin Martina in Ma- 
rije roj. Bizjak, samski, poa; ein iz Ca- 
brač št. 10, je vstopil novembra 1944 
k domobrancem, februarja ,1945 pa baje 
k partizanom in se od takrat pogreša. Po. 
poizvedbah odseka za notranje zadeve 
pri 0L0 v Kranju in nîkakih podatkov' o 
njegovem bivališču. 

Na predlog očeta Stanonika Martina, 
pos. iz Cabrač št. 10, ,se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 81. III. 
1949 poroča sodUcu ali skrbniku Zelez- 
niku Simonu, sod. uradniku v Kranju.   ', 

Stanonik Jože se poziva, da se zgla- 
pri sodišču ali da sicer da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.        ' " 

Okrajno sodišče T Kranja 
dne 20. decembra 1984. 

"* 
II R 301/48-5 86 

Mlakar Andrej, roj. 28. XI. 1895 v Go- 
ropekah sin Blaža in Terezije rojene 
Kavčič, delavec, Goropeke 7, Je bü med 
prvo svetovno vojno v avstrijski vojaki. 
Leta 1917 je v bojih na romunski fJWïU 
baije padel. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Mlakarja Franca» 
kmeta iz Goropek 7, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je v pogrešanem kaj 
znamo, ee poziva, da o tem do 30. III. 
1949 sporoči sodišču ali skrbniku Zelez- 
niku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Mlakar Andrej se poziva, da se zglia. 
si pri sodišču ali sicer da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 29. decembra 1948. 

V R 1243/48 11.557 
Ribič Franc, roj. 2. •. 1911 na Pobrež- 

ju pri Mariboru, sin Franca in.Marije ro- 
jene Cafuta, oženjen, pilotjnarednik biv- 
še JA, nazadnje v Skoplju, se je ob vdoru 
okupatorja boril kot aviatičar pri Nikšjču 
in ee od 12. IV. 1941 dalje pogreša. Na 
podlagi potrdila oddelka za notranje za- 
deve pri MLO v Mariboru o imenovanem 
ni nobene vesti in je verjetno mrtev. 

Na prošnjo žene Ribič Matilde se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega 
kaj znano, se poziva, naj to do 10. IV, 
1949 sporoči sodišču ali skrbniku Hor- 
vatu Jožetu, sod. uradu "ni v Mariboru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o' 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 28. decembra 1948. 

# 
IR 194/48-7 , 11.734 

PncelJ Franc, roj. 12. X. 1924 v Pod- 
gozdu Si 7, KLO Dvor, sin Franca in Ne- 
že rojene Hrovat, delavec v Podgozdu 7, 
ee od avgusta 1945 pogreša. 

NA predlog brata ••••• Antona, po- 
sestnika v Podgozdu 7, ee uvede postopa- ( 
nje za razglasitev za mrtvega in sé Izda- 
ja poziv, da ee o pogrešanem do 1. VI. 
1949 poroča sodišču ali predlagatelju Puc- 
Ijfu Antonu. 

Po preteku roka bo sođuče odloÇHoo 
predlogu. "" *"' 

Okrajno sodišče • Novem mestu 
dne 28. decembra 1948. 

IR 261/48-5 132 
Miklaivčič Ignacij, roj. 23. VII. 1923 v 

Dol. Stari vasd, KLO St. Jernej, sin Fran- 
ca In Neže rojene Gorisek, stanujoč v 
Dol. Stari vasi št. 10, je odšel 4. X. 1943 
v NOV in se od nemSke ofenzive 1943 
pri Krmelju pogreša. 

Na predlog očeta' MiklavKča Franca, .J 
pos. 'iz Dol Stare vasi št. 10. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
1. IV. 1949 poroča sodišču au predlaga- 
teliu •••••••• Francu., ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mesta 
,    dne 4. Januarja 1949. 

•X* 

TR 258/48Ì-8 11.786   ' 
Sušteraic" Frame, roj. 19. II. 1906 v Cr- 

mošajicah 12. pri StopiSam, sin Franca 
in Ane rojene Stängel], oženjen, gozdni 
SUT«.} v Pogancu št. 8, Je b0 24. IV. 1944 
odpeljan v koncentracijsko taborišče 
Mauthausen v Nemčijo in ee od začetka 
1946 pogreša. 

Na predlog.žene Marije SuSteršič roje- 
ne Vidmar, gospodinje iz Poganoa ». 3. 
KLO Smihel pri Novem mestu, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se- izdaja poziv, da se o pogrešanem 
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VSEBINA 
11. Odlo&ba o ustenowitvii Grattönega tehnikuma v Ljubljani 
12. Odločba o ukiadtvi izpostave za kooutrolo eodov v Kozjem. 
18. Odlo&ba o dolorivi •••••••••••• rajonov. 

PRAVILNIK1,0DREDBE,NAV0DILA.0DL0ČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

il. 

Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja za 
mednje' in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
nimister za industrijo in rudarstvo LRS v sporazumu e 
predsednikom komiteja za srednje in nižje strokovne šole 
m vkdi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi Grafičnega tehnikuma v Ljubljani 

1. ölen 

Zaradi usposabljanja srednjih grafičnih kadrov vseh 
gnatičnib.' strok se ustanovi s stopnjo viSje srednje stro- 
kovne šole Grafični tehudkum s sedežem v Ljubljani. 

Tehnikam vzdržuje in vodi ministrstvo za industrijo 
in rudarstvo LRS.       , 

. 2. ölen 

V Grafični tehnikum v Ljubljani se sprejemajo le 
uöenci z uspešno dovršeno nižjo srednjo Solo. 

Pouk v tehnfikumu traja 3 leta. 

3. Sten 

GmfiHSni tehnikum upravlja ravnatelj, ki j© odgovoren 
Ministru m industrijo in rudarstvo LRS. 

Natančnejše predpise o organizaciji grafičnega tehni- 
kuma-kaikor tudi učni načrt ter navodila za izpite in do- 
ločbe o prravicah in dolžnostih dijakov iada minister za 
toduetrdjo in rudaratvo LRS v sporazumu s predsednikom 
komiteja za srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi 
LRS. 

4. Sen 

_, Sedanja InduäMjsIka grafična šola »v LJuMjanä, ki Je 
P°d vodetvom Glavne direkcije grafične industrije LRS, 
preneha. Letošnji prvi razred te šole postane s piičetkom 
Pralnega semestra 1948/49 prvi razred na noro ustamov- 
^jenega tehnikuma, pri čemer se všteje tudi prvi semester 
(vot prvi semester prvega letnika grafičnega tehnikuma. | 

6. člen 
Ta odločba vilja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St P-18478/»48 
Ljubljana dne & januairja 1949. 

Predsednik 
komiteja za srednje in nižje 
strokovno šolstvo pri VLRS 
ter minister za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Sentjure L r< 

Podpredsednik vlade 
in monaster za industrijo In 

rudaratvo LRS: 
Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

18. 

Odločba 
o ukinitvi izpostave za kontrolo sodov v Kozjem 

Na podlagi 6. člena uredbe o prenosu zadev uprave 
za mere in plemenite kovine v pristojnost zvezne načrtne 
komisije in republiških ministrstev za trgovino in pre- 
skrbo (Uradni list FLRJ, št 46-365/47) in v zvezi z 2 a 
točko 1. člena odredbe o delovnem področju, sedežu 
in krajevni pristojnosti organov za preizkuševanje in kon- 
trolo meril in čistine iz plemenitih kovin v Ljudski re> 
pulblfiki Sloveniji (Uiradni list LRS, št 42-361/47) 

odločam: 

•. Impostava za kontrolo.sodov v Kozjem ee ukine. 
2. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem Metu 

LRS«. 
S/p^t 163/1 
Ljubljana dne 4. januarja 1949. 

Mnjster 
za trgovino in preskrbo LRS 

Borštnar Jože Lr. 
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18. 

Na podlagi 2. člana uredbe o obveznem pitanju pra- 
šičev pri gospodarsko močnejših kmetijskih gospodarstvih 
y letu 1940 (Uradni list FLRJ, Si 108-890/48) izdajam v 
sporazumu z ministrom za kmetijstvo LRS 

odločbo 
o določitvi prašičerejskih rajonov 

PraSičerejaki rajoni v Ljudski republiki Sloveniji eo: 
a) ozemlja okrajev Celje mesto, Lendava, Ljubljana 

mesto, Ljutomer, Maribor mesto, Maribor okolica, Murska 
Sobota, Ptuj in Radgona; 

b) dolinska področja okrajev Celje okolica, Črnomelj, 
Dravograd, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, 
Krško, Ljubljana okolica, Mozirje, Novo mesto, Poljöame, 
Postojna, Trbovlje,"Trebnje. 

S/p-št 466/1 
Ljubljana dne 12. ••••••••• 1049. 

Strinjam se! 

Minister ' Minister 
za kmetijstvo LRS: m trgovtoo in preskrbo LRS: 
Ing. Levstik Jože 1. • Borštnar Jože 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 112 z dne 20. decembra 1948- 

922. Navodilo o določitvi pokojnine in rente izseljencem, 
ki so se vrtifli v Federativno ljudsko republiko Jugo- 
slavijo. ' 

926. Odredba o obvezni označbi namena za izplaJäla v 
gotovim:. 

924. Odredba o načinu sklepanja pogodb za potrebe široke 
potrošnje v I. četrtletju 1949. 

St. 113 z dne 80. decembra 1948. 

926. Zakon o splošnem državnem proračunu za leto 1949. 
Ô27. Zakon o .splošnem državnem zaključnem računu za 
,:, leto 1947. . 

828. uredba ô začasnem financiranju ljudskih republik in 
ljudskih odborov. ,i    ' 

929. Odredba §t. XXI. o dopolnitvi odredbe St. XVI. o dr- 
žavnih (vezanih) cenah za zdravilna zelišča. 

»30. Odločba o spremembi in dopolnitvi temeljnega razpo- 
reda kontov (kontnega plama) za državna kmetijska 
posestva. 

981. Odločba o prenosu zneskov z rednega računa pri banki 
na račun dobička, 

932. Odločba o določanju delovnih norm za dela v lahki 
"„ industriji. , ' ! "    " 

988. Odločba ö ustanovitvi delavskega tehnikuma v zvezni 
kemični industriji. s 

934. Odločba o zmanjšanju delovnega časa za delavce-slu- 
(Satelje delavskih tehnikumov.     ; 

St. 114 z dne 81. decembra 1948: 
986. Urédlba o, šolah za trgovske učence. 
986. Uredba jo organizaciji geološke službe. 

937, Uredba o ustanovitvi generalnih direkcij za elektron 
gospodarstvo in glavne direkcije za elektrogospodar- 
stvo pri ministrstvu za elektrogospodarstvo FLRJ. 

936. Uredba o ustanovitvi direkcije gostinskih podjetij 
splošnega državnega pomena. 

989. Uredba o ustanovitvi direkcije ortopedskih podjetij 
splošnega državnega pomena. 

940. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi generalne« 
ga brodarskega ravnateljstva pri ministrstvu za po- 
morstvo FLRJ. 

941. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
ustanovitvi in organizaciji generalnega poštnega rav- 
nateljstva, poštnih ravnateljstev in okrajnih pošt 

942. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
ustanovitvi in organizaciji generalnega ravnateljstva 
telegrafa in telefona, ravnateljstev telegrafa in tele- 
fona, ter telegrafsko-telefonekih centrov. 

948. Uredba o odpravi komiteja za avtomobilski promet 
pri vladi FLRJ, komiteja sa šole in znanost pri vladi 
FLRJ in komiteja za kulturo in umetnost pri vladi 
FLRJ. 

944 Uredba o odpravi komiteja za zadružništvo pri vla- 
di FLRJ. 

946. Uredba o ustanovitvi generalnih" direkcij za premog 
za ljudske republike Srbijo, Hrvatsko, Slovenijo ter 
Bosno in Hercegovino, 

St. 1 z dne 1. januarje 1949:      '   * 

Iv Narvodfflo o vplačevanju posameznih vrst ptroračanakiH 
dohodkov po proračunih za leto 1949 na račune pri 
Narodni banki FLRJ. •    ' 

2. Navodilo za uporabo odločbe o spremembah in dopol- 
nitvah temeljnih razporedov kontov (kontnih planov) 
državnih gospodarskih podjetij. 

8. Odločba o spremembah la dopolnitvah temeljnih raz- 
poredov kontov (kontom planov) državnih gospodar- 

' , skih podjetij. 
4. Odločba o normativih za Mago, ki se dobavlja nepo- 

sredno te tovarne. 

Si 8 z dne 5. januarja 1949: 
6. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uredb, M 

jih je izdala vlada FLRJ od 11. novembra 1948 do 
,   24.  decembra 1948. ,,:••',>,     ' 

8. Ukaz ò razglasitvi industrijskega podjetja >M&čva* y 
Banji Koviljaoi za podjetje splošnega državnega, po- 
mena. v 

St. 3 z dne 8. januarja 1949:    , 

7. Pravilnik o čuvanju, vzdrževanju in izkoriSöanju cest- 
nih motornih vozu. "' - 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošni 
državni kontroli.       \ > 

9. Zakon o prilagoditvi predpisov o prekrških iz •••• 
zakonov temeljnemu zakonu o prekrških. 

10. Zakon o'spremembah in dopolnitvah zaScona o obvez- 
ni službi medicinskega osebja. ; 

11 Ukaz o razglasitvi, steklarne v Arandjelovcu za podh 
jetje splošnega državnega pomena. 

12. Uredba o spremembah' in dopolnitvah uredbe o diplo- 
matskonkonzularni stroki. ' . 

izdaja >Uradni Het LRS<. — Odgovorni urednik: dr. Raetfco MoSnfk; tiska Btasnikova tiekarna, obrat 1 — oba v Ltabliazif 
Naročnina: Četrtletno 60, polletno 120, oetoletno 240 dio. — Posamezna Številka: i So ta 16 ekrani, 8 din za 82 strani; 12'   • 
za 48 strani,'16 din za 64 strand, po poŠti 2.50<Mn več. — Uredništvo in upravni&tvo: Ljubljana, OrecorSiBeva uUoa fit. 28    - 

Telefon: ravnateifctvo 49-40, uredoietvo 49-90, upravmlitvo ••-79. — Cek. raSun 6—90190—1. 
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Razglasi in oglasi 

Pozor/ 
Državna podjetja in ustanove ponovno opozarjamo, naj v l.1949 plačujejo naročnino 

z virmanom na naš tekoči račun: 
Narodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, et. 6-90190-1. 
Obenem naj označijo namen vplačila (naročnina za Uradni list LRS, Vestnik, 

Ljudski pravnik, Ljudsko upravo, knjižico ali oglas). — Državna jodjetja in ustanove 
naj torej za nlsZcvanüs naročnine ne uporabljajo od nas poslanih položnic, ki so priložene 
le • ctale narototkef .URADNI LIST LRS«, 

Ljubljana, Gregorčičeva 23 

Razglasi ministrstev 
St  46/47-166 221 

PBVI OKLIC 
1 

Sestavljen je osnutek nov« zemljiške 
knjige za katastrsko občino ••je v »od- 
nem okraju Novo mosto in ee določi 

.;L, februar 1949 
k«^ dao, od katerega dalje le treba poeto-' 
Lnli     ^• ^nutkon> kakor t zemljiško 

r,£Ll*** dne ^V » e*m° « cleoni v 
S2EEm<• iem,«*koknJitro lahko do- 
sežejo •••• wmljtSkoknJiznega vpisa 
tt *      Tpto**lh. • ««i ••••• 

• • . "'•('' '' 

Obenem ee e 1. februarjem 1949 uvaja 
postopek  za   popravljanje  riovoosnovane 
«emlMSke  knjige   Zato ee 'pozivajo, naj 
priglasilo svoje zahteve najpozneje' 

do  vStetega 1. aprila 1949 
a) vel tisti, kj zahtevajo na podDagl 

pravice, pridobljene pred 1. febraar- 
• 1949, da bi eé spremenili, vpisi, • 
Wo, obsega novoosnovana zemljaka •••- 
(?a fa Id se tičejo lastninskih aH posestnih 
razmerij, na najsi ee tovpdp ta smrtnem 
j* * odpisom, pripisom ali • prenosom 
*« e popravo označb« zemlji M ali » seeta- 
*> «mljiskoknjižrjih teles aH kakor koti 
drugače;   •',"• 
ii' «i t'*W. W so pridobili Se pred 1. 
«wuarjem. 1949 na zemlHäoih vpisanih 
•••^••^••1 «wnlWkl knjigi ali na 
n»hov(b delih zastavne,- .thifaortne aW 
kXl^vice' Pokladne za knHžni vple, 
teSi^Me te pravice treba vpisa« 

••••2••£2•'-1»• b) '« *röba natančno 

vložkeTHÄ lwH ««•1••«*•11*•• vioiKe, v katerih na(j M jevral vpis. Na- 

vesti je treba tudi, na kaj ee opira pri- 
glašena pravica In na kaj zahtevani viet- 
ai red 

Priglasitvam pod a) in b) je treba pri- 
tožiti izvirnik io prepis Batine, Iz katere 
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo In 
sicer v primerih, kjer eo pravice ali dej- 
stva nastala po 26. juniju 1946, brezpo- 
gojno, v primerih, kjer so naetala pred 
tem dnem, pa kolikor <ma tako Mstino 
stranka aU njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
spreminja to, da je pravica, ki Jo je tre- 
ba priglasiti, morda razvidna iz kakšne 
listine, ki je že pri sodišču, ab iz kakšne- 
ga sodnega sklepa Ud. Pač pa so od pri. 
glaeiitrvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice io dejstva, sa katera «o aH 
bodo do vštetega 31. januarja 1949 upra- 
vičenci vložili prošnje aid priglasitve po 
1 ali 2. točki razglasa minisi rsSva za pra- 
vosodje z dne 12. Junija 1946 (Uradni Met 
LRS z dne 26  junija 1946. M. 169/44}. 

'/. pravice, ki se ne opinio na pogod- 
bo (na primer pravice, pridobljene zaradi 
agtarne reforme, zaplembe 'n podobno), 
ker bodo te pravice tako uradoma pri. 
blatene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 1. aprila 
1949, izgubi pravico uvetjavljati prigla- 
sitvi zavezane zahtevke nasproti tretjim 
osebam, ki si pridobijo knjižne pravice v 
dobri veaì na podlagi vpisov, obstoječih v 
novoosnovani zemički knjigi, kolikor ti 
vpisi niso Izpodbijam!. 

III 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v novoosnovani zemljiški knjigi obstojali 
na dan 1. februarja 1949. naj vai tisti, ki 
mislijo, da so i obstojem kakšnega teh 
vpisov ali z njegovim vrstnim redom 
oškodovani v svojih pravicah, 
vložijo usovore do vštetega 1. aprila 1949, 
ker zadobijo sicer td vpisi učinek zemlji- 
škoknjižnih vtpdeov. 

IV 
Novoosnovana,zemljiška knjiga je 

komur na razpolago za vpogled med red. 
nimi uradnimi urami pri okrajnem sodišču 
v Novem mestu. Pri tem sod'iécu se tudi 
vlagajo morebitne priglasitve in ugovori 
po pričujočem oklicu, io sicer pismeno 
ali ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upcetavStev v prejš- 
nje stanje In se ti roki ne smejo podalj- 
šati   za  posamezne stranke 

Ljubljana dne 10. Januarja 1949. 
Ministrstvo za pravosodje LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

ee. 
VpiBi 

Sedež: Ajdovščina., 
Item vpisa.- 31. decembra 1948. 
Besedilo: Tekstilna tovarna v Ajdovšči- 

ni, Ajdovščina. 
Poslovni  predmet: Industrijsko iedeio-, 

vanje bombažnih tkanin. 
Ustanovitelj  podjetja:  Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak   696 z dne 1   XII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna at- 

rakcija  tekstilne industrije LRS 
Podjetje zastopa: 
Kamenšek Pavel, direktor, ki podpisu. 

ie samostojno, v obsegu zak: pooblastil in 
pravil podjetja 

MlnNrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28   decembra 1948. 
St. 243160/1—1948 187 

* 
67. 

Sedež: Ljnbliana. 
Dan vpisa:  12. januarja 1949, 
Besedilo:   >Skladiščno  podjetje  Slove- 

nije - Javna skladišč« Iqtmlìana«. «kraj- 
šano: >Javna skladišča. LhiMjanac 

Poslovni nreämet: Posli javnesa ' skla- 
dišča (vskladisčevanje, hramba, nakladanje 

f        -: " ' "•     . 
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m   razkladanje   blaga,   spedicijski  poeH, 
dražba vekl&dišeenega blaga itd.). 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
iocba št. S-zak. 586 z dne 25  IX   1918. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di. 
rekoija za avtopromet pri MLP. 

Podjetje zastopajo: 
Roš Alojzij, v. d. direktorja, ki podpi- 

suje v obsegu zakonitih pooblasti] in pra- 
vu podjetja, 

Dmenc Alojzij, v. d. pomočnika direk. 
torja, ki podpisuje za podjetja v odsoL. 
aoeti direktorja, v Istem obsegu kot oni, 

Barte Olga, v. d. glavnega računovodje, 
ki eopodoieuje vse listine, navedene v 47 
Senu splošnega zakona o dri. gosp. pod. 
••; 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 11. januarja 1949. 
St £43  8-1949 840 

# 
88. 

Sedei:  Nove mesto. 
Dam vpisa: 81. decembra 1948. 
Besedilo: Podjetje ea rejo praSièev — 

Novo mesto. 
Poslovni predmet: Nabava in prevzem 

odkupljenih mrSavih prašifev in plemen, 
skih e vin j; pitanje mrSavih praSièev m 
vzreja pujskov; pridelovanje in nabava 
potrebne zelene krme in mofinlb krmil; 
prodaja mršavih praStëev plemenskih 
svinj in pujskov drugim gospodarstvom, 
drl kmetijskim posestvom, kmet obde- 
lovalnim zadrugam in ekonomijam; pro- 
daja dopitanih prašičev klavnim podjet- 
jem ala drugim korietnikom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
locba St. S-zak. 629 z dne 25. X   1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministr- 
stvo za trgovino in preskrbo LRS. 

Podjetje eoe topata: 
MirtiS Frane, direktor, Id podpisuje v 

obsegu zftk. pooblastil in pravil podjetja, 
ter 

Smrekar Anica, glavni računovodja, ki 
sopodpieuje vse listine, navedene v 47. 
flenu epi. zakona o dri. gospodarskin 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 80  decembra 1948. 
. ftt S48 165—1948 184 

Sedež: Crnolica. KLO Rifnlk. 
Dan vpisa: 11   januarja 1949. 
Besedilo: Kamnolom KLO Rilnik.,» 
Poslovni predmet: Lomljenje in jfàzpe- 

cavanje kamenja. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ritmik, od- 

toSba St  1489/48. 
ustanovitelj podjetja:   IzvreJJni   odbor 

KLO Rifnik. 
Podjetje zastopa: 
Prebil Alojz, upravnik, ki podpisuje v 

'»eh zadevah samostojno. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za fiflanoe, 

da« 11. januarja 1649. 
St. 94/1-1949 817 

* 
70. 

SedeS: DoberteSa vas gt. 85, KLO Sv. 
Peter v Savinjski dolini. 

Dan vpisa:'11   januarja 1949. 
Besedfto:    Delavsko.nameSfrnaka    re- 

stavracija KLO Sv. Peter v Sàv. dolini." 
Poslovni  predmet: Prodaja alkoholnih 

pijaï in prehrana abonentov. 

ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter v 
Sav. dolini, odločba it, 16749. 

Operativni upravni voditelj: ELO Sv. 
Peter v Sav. dolini. 

Podjetje zastopata: 
Miklaviin Jožef, upravnik, ki podpisa, 

je v vseh  zadevah, in 
Derca Franc, predsednik KLO, Id so- 

podpieuje vse listine denarnega prometà. 
Okrajni LO Celje okoliea, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 11. januarja 1949. 
St. 96/1-49 ŠIO 

71. 
Sedež: Dobje pri Planini   . 
Dan vpisa:  28.  decembra 1948. 
Besedilo: Čevljarstvo KLO Dobje pri 

Planini 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po-1 

pravila čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobje pri 

Planini, odločba Si 1803/48. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dob. 

je pri  Planini. 
Podjetje zastopata: 
Guček Leopold, upravnik podjetja, ki 

podpisuje v vseh zadevah do 80.000 din, 
Gi-aSnar Adolf, knjigovodja KZ, ki pod. 

pieuje za vse zneske nad 30.000 din, 
Okrajni LO Celje okolica,. 
poverjeniStvo za finance, 
dne 28. decembra 1948. 

St 8618/1-48 2 

72. 
Sedež: Dobje pri Planini. 
Dan vpisa:  28.  decembra 1948. 
Besedilo: Krojaitvo KLO Dobje pri 

Planini. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobje pri 

Planini, odločba St 1304/48. 
Operativni upravni voditelji: KLO Dob. 

je pri Planini. 
Podjetje zastopata: 
Qracnair Adolf, namestnik upravnika, 

ki podpisuje v vseh zadevah do 10.000 
dinarjev (upravnika podjetje Se nima), 

Fenko Rudolf, bivH predsednik KLO, 
U podpisuje za vse zneske nad< 10.000 
dinarjev. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance,   ' 
dne 28. decembra 1948. 

St. 361671-48 4 
« 

73. 
Sedei: Pilätanj. 
Dan vpisa: 80  decembra 1Ö4Ö. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO Le- 

siono. 
poslovna predmet: Izdelovanje oblek in 

popravila. .   t 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lesfêoo. od. 

locba 5t. 1208. , 
Operativni upravni voditelj: KLO Le- 

sino. 
Podjetje zastopajo: 
Kolar Jože, poslovodja, 
LeekovSek Jakob, predsednik KLO, 
Tacer Jurij, odbornik KLO, ki podpisu- 

jejo, v  obsegu,  določenem  v  potrjenih 
pravilih. ,.'.,-.    i 

Okrajni LO Celje okofica,' 
povertanIStvo za finance, 
dne 30 decembra 1948. 

St. 8913/1-48 J 

74. 
Sedei: Podgorje 12, KLO Rilnik. 
Dan vpisa: 11. januarja 1949. 
Besedilo: Kovaško podjetje KLO Rifnik. 
Poslovni predmet: Izvrševanje kova« 

fflda del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rifnik, od- 

ločba St 1488/48 z dne 81   XII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Rilnik, 
Podjetje zastopa: 
Prebil Alojz, upravnik, ki podpisale v 

vseh zadevah samostojno. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 

dno 11. januarja 1949. 
Si. 95/1-49 31Q 

75. 
Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo: Brivnica in frizerski salon 

KLO Sv. Peter v Sav. đol. 
Poslovni predmet: Striženje, britje ia 

ondultraoje. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter v 

Sav. doL 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Peter v Sav. dol. 
Podjetje zastopata: 
KovaS Joie, upravnik, v vseh zadevah, 
Derca Franc, predsednik KLO, ki pod, 

pisuje vse listine denarnega prometa, v 
obsegu, ki je določen v. potrjenih pravilđšh. 

, Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo ta finance, 
dne 28. decembra 1948. 

St. 8840/2-48 1•6 

78. 
Sedel: Sv. Peter v Savinjski dellni. 
Dan vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO Sv. 

Peter v Sav. doL 
Poslovni predmet: Izdelava in popravi, 

k) čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter 

v Sav. doL, odlofba St. 1621/1. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Peter v Sav. dol 
Podjetje zastopata .: 
OraSsS Joie, upravnik podjetja, v vsen 

zadevah, 
Derca Franc, predsednik KLO. ki eo» 

podpisuje vse MsFne denarnega prometa, 
v obsegu, ki je določen v potrjenih pra- 
vilih. 

Okrajni LO Celje okoliea, 
poverjeniStvo ta finance, 
dne 28. decembra 1948. 

, ôt 8838/1—48 .   11.686 

Sedei: Sv. Péter v Savinjski dolini 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Valjčni mlin KLO Sv. Peter' 

T Sav. dol. 
poslovni predmet: Mletje Sta. \ 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter 

T Sav. dol., odločba at  1620/1. 
Operativni noravni voditelj: KLO Sv. 

Peter v Sav. dol. 
Podjetje 'zastopata: 
Vodononik  Mihael, upravnik, v vseh 

zadevah, 
Derca Franc, predsednik KLO, ki so. 

podpisuje vse listine denarnega prometa 
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• obsegu, ki je določen v potrjemh pra- 
vilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjehi&tvo za finance, 
dne 27  decembra 1948. 

ài 8839/1-48 11.667 
* 

18. 
SedeS: Šentjur pri Celju. 
Dan vpisa: 7. januarja 1949. 
Besedilo:   Mesarija   KLO  Šentjur   pr< 

Celju. 
Poslovni predmet: Prodaja mesnih iz- 

datkov. 
Ustanovite« podjetja: KLO Šentjur pri 

Celju, odJocba St. 2217/48. 
Operativni upravni voditelj: KLO Seat- 

far pri Celju. 
Podjetje zastopata: 
Kbtmjiek Anton, poslovodja, ki podpl- 

•• v vseh zadevah, v obeegu. ki |e do- 
ločen v eploänem zakonu o drž. ROSPO- 
danskih podjetjih in v potrjenih pravilih, 

Kind Jože, upravnik eceipodarekib pod- 
jetij, • podpisuje v fatem obeegu, èe. 
poalovodla ni navzoč. 

Okrajni LO Celje okolica,   , "   . 
poverjenjStvo sa finance, 
dne 7.  januarjti   1949. 

St 64/1-49       ;        212 

Sedež: Seutfur pri Celju. 
öan vpisa: 7. Januarja 1949. 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO Sent. 

JUT pri Celju 
Poslovni predmet: Mizarska dela. 
Ustanovitelj podjetia' KLO Šentjur pri 

Celju, odločba 8t  2376/1-48. 
Operativni upravni voditelj: KLO Šent- 

jur pri Celju. 
Podjetje zastopata: •*• 
Treneoc Kari, poslovodja; ki podnteuje 

v vseh zadevah v obsegu. W le določen 
*«ptolnem, zakonu o dri Rosp. podjetjih 
«n», potrjenih pravilih, 
IJII i J<rf^ "•••••1• eospoderskib pod- 
Je«!, W  podpisuje v  istem  obsegu, ce 
poslovođi« nt navro«. "»""=*• 

Okrain« 1• •••* «kolica, 
poverjenlftvo sa finance, 
«me 7.  januarja  1949. 

St 6V1-49 Sil 
* 

80. 
Sedel: ftnnffnr pri Celju. 
Dan vpisa: 8 januarla 1949. 
•••••••: «vlljska delavnica KLO Sent 

1er,pri Celja. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek • 

Popravita. 
Uetanovttslj podjetia: KLO Šentjur pri 

ÇeHu, odfoSba St 2875/48 t dne 19. XI 
1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Sent. 
V*T pri Olju. 

£°*Jjet)e zastopata: 
«•fwn Antrete, poslovodja, Id podpisuje 

*»•»•*•, kl fe dolojfen v splošnem za- 
S" •** eoap  podjetffli m potrjenih 

KlnoJ Jole, upravnik eoepodarekth pod- 
••••-• poârtmk v Wem obse*u, 8e po- 
••««Ja ni na**oc\ 

OkraM ?• fellf okolica, 
PeverjenWve sa finance, 
«ne S   frunwrta   1949. 

••. SU 67/1—49 218 

ILO 8tor\      9  •*   drïftvaili   zgradb 

Poslovni predmet: TJredStev kartoteke 
stanovanjskih zgradb, odmera najemnin 
tn povečanje stanovanjskega sklada. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Store, od- 
ločba fit   2767 z dne U   XII. 1948 

Operativni upravni voditelj: IzwWmi 
odbor  KLO Store. 

Podjetje zastopajo: 
Mekioda Frano, upravnik, 
JevSinek Alojz, namestnik, 
Križnic Franja, knjifiovodja, Id pod- 

pisujejo v vseh zadevah, v obsegu dolo- 
čenem v potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
povorjcništvo za finance, 
dne 12.   januarja 1949. 

št 8841/48 818 

Sedež: Teharje. 
Dan vpisa: 81. decembra 1948. 
Besedilo: KrojaSka delavnica KLO Te- 

harje. 
Poslovat predmet: Izdelovanje oblek 

In popravila 
Ustanovitelj podjetja: KLO Teharje, od- 

loflha St   624/2. 
Operativni   upravni   voditelj:   IzvrSilni 

odbor KLO Teharje. 
Podjetje zastopata: 
PlMh Franc, poslovodja, v vseh zade- 

vah, 
Hrvati? Ivan. elan i«vr9itoega odbora. 

Id «»podpisuje vse listine denarnega pro- 
meta v obsegu, določenem v potrjenih 
pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, . 
poverjeoi&tvo ti finance, 
dne 31   decembra 1948. 

Sit 8919/1-48 6 
« 

88. 
Sedteï: ZavrSe. KLO Dobje pri Planini 
Dan vpisa: 28  decembra 1948. 
Besedilo:   Kovaftvo   KLO   Dobje   pri 

Planini. 
Poslovni predmet: Kovaška dela. 
Ustanovite!f podjetja:  KLO  Dobje pri 

Planini. odločba St. 1305/48. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dobje 

pri Planini. 
Podjetje zastopata: 
Planke Ivan, upravnik. • podpisuje 

v vseh zadevah do 20000din 
Gracnar Adolf, knfiRovod(a KZ. Id pod- 

pisuje za vse zneske nad 20.000 din. 
Okrajni LO Celle okolica, 
poverjenlüre za finance, 
dne 28. decembra 1948. 

St 3617/1-48 8 
« 

84. 
Sedef: Zalee, 
Dan voisa: 4. tenus rja 1949. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

talec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje In po- 

pravila cVfljev, 
.    Ustanovitelj podjetja: KLO Zalso, odlof. 
ba St 2208/48. 

Operativni upravni voditelj: Iavriltol 
odbor KLO Žalec. 

Podjetle zastopajo:    * 
Aubreht Jakob, upravnik, td podpisuje 

v vseh zadevah ta nabave kreditov do 
U0.000 dtn. 

Ocvirij Romena, računovodja, k' podpi- 
huje v Istem obsegu v nensveoSnoieti 
uoravntka Za nabavo kreditov ofld 
40.000 din «apodpteufe po en clan tevrifl 
nega odbora, in sicer med navedenih: 

Boaèek Edmund, predsednik KLO, 
Virant Ivan, tajnik KLO, 
Aubreht Jože, referent za  komunalno 

gospodarstvo. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poTerjeniStvo m fitia.ice, 

dne 4. Januarja 1949. 
St. 8927/1—48 160 

85. 
Sedei: galee. 
Dan vpisa: 4   januarja 1949. 
Besedilo: Prodajalna tobačnih izdelkov 

KLO 2«lsc. 
Poslovni predmet: Prodaja tobačnih iz. 

delkov, dopisnic, postnih znamk in kol- 
kov. ' 

Ustanovitelj podjetja: KLO 2alee, odloS. 
ba St. 2204/48. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLQ Žalec. 

Podjetje zastopajo: 
Vencik Kadi. upravnik, ki podpisuje 

v vseh zadevah in aa kredite do 10000 
dinarjev, 

Ocvirk Romana, računovodja, ki podpi- 
suje v istem obsegu, v nenavzocnostl 
upravnika. Za kredite in potrodbe nad 
10 000 din sopodpisuje po en Slan ,isvr- 
Silnega odbora, hi sicer izmed navede- 
nih. 

••••••• Edmund, predsednik KLO, 
Virant Ivan, tajnik KLO. 
Aubreht Jože, referent za komunalno 

gospodarstvo 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjenlMvo «a finance, 

dne 4. lanuarja 1949. 
St 8929/1—68 158 

86. 
Sedež: galee, 
Df>m voisa.\4  Januarja 1949. 
Benedite: Trgovina e sadjem in zele- 

njavo KLO Žalec. 
Poslovni! predmet: Nabavo in prodaja, 

sadna in zelenjave. 
Ustanovitelj podjetja: KLO žaleo, odML 

ba «. 2200/48. 
'Operativni upravni voditelj: IzvrfiW 

odbor KLO Žalec 
Podleti» zastopajo: 
Pozni!! Tone, upravnik, kg podMeuj* v 

vseh zadevah In nabave kreditov do 
50.000 din. 

Ocvirk Romana, računovodja, Id. sopod- 
ptenje v Istem obeegru v nenavzofnoetl 
upravnika Nabav© kreditov In pogodbe 
nad 50000 din sopodpisuje po en fflao 
fzvrSilnega odbora in sicer Izmed nave- 
nTh: 

•••••• Edmund. prHs^dnJk KLO, 
Virant  rvan. tajnik  KLO. 
Aubreht Jože, referent za komunalno 

gospoda retvo. 
Okrajni LO Celje okolica, 
pnv«ri»«n!*trn T» (""«"ce, 

dne 4. twtwirjsi 1949. 
St. 3928/1-48 li» 

* 
87. 

Sede»: Wed 
Dan vnlse: 5   fanusrf* 1949. 

^»Medilo: Mestna mehanična delavnica 
Bled. ^ • 

Plovni predmet: Vsa dela mehanični» 
stroke. . • 

rw»in">iv»#4i r4>rHptifl- w,0 Bled. 
OperaAivni   upjavni voditrfl:   IzvrïHnl 

odbor MLO Bled 
pndjetje zastopajo • zanj pcdptou- 

jejo: 
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Studen Milan, upravnik, 
ßtibelj Gašper, namestnik upravnika, 
Burja Franc, knjigovodja» 

• Okrajni  LO Jesenice, 
poverjeniStvo • finance, 

due 5. januarje 1940. 
20/2/48- Vili 147 

Sedel: KrSko. 
Dan vpisa: 31. decembra 1948. 
Besedilo: »Prevoze Krško. 
Poe lovni predmet: Vee prevozne sto- 

ritve za prebivalstvo, ustanove in pod- 
jetja, popravljanje vozil, nabava motor. 
ûih vozil • nadomestnih delov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO KrSko, od- 
ločba M. 14549/1 • dne •   XI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Okrajni h. 
vršilnl LO  •••••. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Murko Frane, ravnatelj, samostojno, v 

njegovi nenavrocnostl 
Mrak Franc, v veeb računovodskih za- 

iflevab, obi> skupaj za obveze do vredno- 
sti 500.000 dom, večje zneske pa akupaj i 
njim 

Zdolaek Josip, pravni referent OILO 
Kriko. , 

Okrajni LO KrSko.       ' 
poverjenistvo za finance, 

dne 10. januarja 1940. 
6t   20/21 814 

Sedel: Stara ••, 
Dan vpiea: 8. januarja 1949 
Besedilo: »APESK«, Stara vai. 
Poslovni predmet: Pridobi vanje apoen. 

Uaetega peska za peskanje kislih zemljiM 
In napravijanje klajnega apna 

Ustanovitelj podjetja: KLO Videm, od. 
WSba št. 1255 z dne 17. X. 1948 

Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 
dem. 

Za podjetje  podpisujejo: 
PriboWe" Karl, upravnik, za obveznosti 

ilo 20.000 din. nad to veoto pa ie k 

Vah8i8 Jožko, predsednik KLO, ali 
Barbie Vinko, tajnik,, 

Okrajni LO KrSko, 
poverjenistvo za linanee, 
dne 11   januarja 1949. 

St. 20/10 868 
* 

00. 
Sedež: Zgornja Sušica. 
Dan vpiea;  10. januarja 1949. 

•   Besedilo; Krajevna gostilna. Blzeljsko. 
PoslovnJ predmet: Posli gostinske atro- 

ke. :',,• 
Ustanovitelj podjetja: KLO Blzeljsko, 

odločba St. 1097 • dne 19. XII  1948 
Operativni upravni voditelj: KLO Bi- 

«eljeko.,   " 
Za podjetje podpisujejo: 
ftekoranja Perdo, upravnik, earn •• vee 

«pravne «adeve, t» raSimovodeke, obra- 
čunske pa skupal * nJim 

Balon Ivan. predsednik KLO: te «kle- 
panje poslov, kf obremenjujejo rvodletje 
nad 20.000 din ae mora poprej,dobiti pri- 
volitev operativnega" upravnega voditelja. 

Okrajni LO K ruko, 
poverjenKtvn za finance,- 
dne 11   Januarja 1949. /.''. 

61, 20/11 '   2•7 

91. 
Spremembo 

Sedel: Celje. 
Dan vpiea   12. januarja 1949. 
Besedilo: »Aero<. tovarna barvil, Celje. 
Podjetju  Je Wlo  pridruženo nacionali- 

arano  podjetje: Copie  Avgust, kemična 
tovarna, Maribor. 

Ministrstvo ta finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 11. januarja 1949. 
St. 243 170-1948 836 

Sedel: Celje. 
Dan vpisa: 12. Januarja 1940. 
Besedilo;  Industrijski *er*i», Celje. 
Dosedanji v. d. glavnega računovodje 

Iglar Kamilo je bil imenovan ta «lev. 
nega računovodje ; obseg pooblastil osta- 
ne neizpremenjen. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana. 

dne 11  januarja 1949. 
Ôt. 243 10-1949 842 

• 
93. 

Sedei: Celje. 
Dan  vpisa: 81. decembra  1948. 
Besedilo:  Lesno  industrijsko   podjetje 

Celje. 
Izbrise se Cerjak Vinko, dosedanji rav- 

natelj, vpiSe ee 
Oolc Edvard, ravnatelj, • podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. poobleeill in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finanee LBS, 
Ljubljana, 

dine 28  decembra 1948. 
St 243 41/1-1948 183 

.  ¥ 
94. i 

Sedež: Celje. 
Dan vpiea: 29. decembra 1948. 
Besedilo:   Splošno   gradbeno   podjetje 

»'Beton«. Celje. 
Podjetju so bi te priključena tale nacio- 

nalizirana  podjetja: 
Golograno Konrad, gradbeno podjetje, 

Celje, 
Kukovec Vinko nasi., tesarski mojster 

žaga in lesna trgovina. Olje, 
Orein Franjo, gradbeno podjetje. Celle 

to 
Jezernlk KaroL gradbeno podjetje, 

Celje 
Ministrstvo ca finanee LRS, 

Ljubljana, 
dne 24. decembra 1948. 

6t. 243  109-1948 188 
• 

95. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 81. decembra 1948. 
Besedilo: >DrIavna lalotba Slovenije«, 

Ljubljana. 
Vpijejo se nove podružnice: 
BeKinci,  Dol . Lendava. Kranj, Sv  Le- 

nart v Slov   goricah. Ptuj, Trbovlje, Za- 
gorje ob Savi in Aale« 

Ministrstvo za finanee LBS, 
Ljubljana, 

dne 28  decembra 1948. 
Bt. 248  159/1-1948 101 

»6. 
Sedel: Ljubljana. 
Dan vDlea: 81   decembra 1948. 
Besedilo:  Gradbeno  podjetje ta ceste 

I LBS. Ljubljana. 

Podjetju so bila priključena tale nacio- 
nali sirana podjetja: 

Ueenik, parna žaga. Nova vae pri Ra- 
keku, 

Perko Matija, strojno m stavbno mi- 
zarstvo. Ljubljana, 

Stebe Anton, tesarstvo, Moste, Kamnik, 
ter 

del bivše lag« v Leskovcu  (Kokra). 
Ministrstvo za finance LBS, 

Ljubljana, 
dne 28. decembre 1948. 

St. 243  138-1948 103 
* 

»7. 
Sedel:  LJubljana, 
Dan vpisa: 31   decembra 1948. 
Besedilo: »Oskrba«, podjetje za oskrbo- 

vanje   lokalne   industrije   in   obrtništva, 
Ljubljana. 

Poslovalnica podjetja: Odsek za kemi- 
kalije, Reeljeva cesta 1. 

Pomožne naprave — ekladlMa; Dalma, 
tfnove 2. JaplJeva 4, Bežigrad 6 In Zalog 
55   • 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za oskrbovanje lokalne industrije 
in obrti LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 3. decembra  1948. 
6t 243 60-1948 195 

Sedel: Ljubljana. 
Dan  vpisa:  12   januarja  1949. 
Besedilo; »Slovenija — avtopromet — 

Ljubljana. 
lEbMäe se Lampelj Franc, v. d* iefa 

odseka r» eksploatacijo, na meato njega 
se vpiie 

Simoni? Leopold ki podpisuje za pod- 
jetje v odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu kot oni. 

Ministrstvo za finance LBS,    , 
Ljubljana, 

dne 11   januarja ,1949, 
St. 243  9—1949 841 

49. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 29  decembra 1948. 
Besedilo:   »Splošno   stavbno podjetje«, 

Ljubljana v 
'   Podjetju so bila priključena tale naoto- 
nalisiraitwi  podjetja: , ' ' 

Praprotnik  Angela, strojno in stavbno 
miaarstvo, Ljubljana. 

Ing    Milac   Leopold,    elektrotehnično 
podjetje, Ljubljana, 

Izgorlek Franc ža«a In «trojno misar- 
stvo. Šmartno pri  Litiji, 

Martini'!'*' Avgust, stavbno ključavničar- 
stvo, Ljubljana. 

• Ministrstvo za finance LBS,,   X 
Ljubljana, ', 

,, dne 24. decembra 1948, , 
6t. 243 105—1948 • 107 

100. .,,... 
Sedež: Ljubljana.   " '"' 
Dan voiša: 12   januarja  1949. 

» Besedilo:    »Sptogno   stavbno    podjetje 
Ljubljana«. ' 

Izbrise se Japelj Jože, v, d. tehničnega 
pomočnika direktorja, vniSe se 

Bizjak   Viktor,  tehnični   pomočnik  di- 
rektorja, ki  podpisuje ra podjetje v od- 
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sotaostl direktorija, v totem obsegu kot 
DHL 

Ministrstvo za finance LBS, 
LJubljana, 

dne 11. Januarja 1910, 
dt.  248 2—1949 , 867 

•. 
Sedež: LJubljana, 
Dam vpiea: 6. januarja 1949t 
Besedilo: Republiško montažno podjetje 

>ToploTod<, Ljubljana. 
S podjetjem ee združi nacicmaffiziraiio 

EtuMtani. ••' ^•••- Trata P*1 

Ministrstvo ta finance LES, 
. Ljubljana, 
dne •. januarja 1949. 

St. 248 102/1-1949 288 
* 

102. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea; 29. decembra 1948. 
Besedilo: SpIoSno gradbeno podjetje 

>Konstruktor«, Maribor. 
S Pfdjetjeoi se združi nadonalizirano 

Podjetje: KkmMlk Ivan, tesno industrij- 
sko podjetje, Maribor. 

Ikrile ee obrat s >Insteiaolleiki oddelek, 

Minktretro sa finance LRS, 
, . Ljubljana, 

«ne 24. decëmbira 1948. 
St. 248 1/8-1948 194 

108. »     * 
Sede«: Maribor. 
Dam vpiea; 12. Januarja 1949. 
•%%•°: TT?n»iea iZlatorog«, Maribor. 

MìK!!.,,
66
 ^^ Zmagoslav, glavni 

laeunorodJB, vpdîeta ee: 
«fÄ ••• *• raeueovodja, ki eo- 
oSÄ^86 ^6' navedbe, v 47. 
^eplpfaega •••••• o drl gosp. pod- 

'naä^^^^ Pomočnica   glavnega 

Minl*trotlr? »Hnance LRS, 

dne 11. Januarja 1949 
St. 248 4^.i949    , 889 

104. 
Sedei: Nazarje. - ' 

Naïrje^1 Um0 ••••° podjetje 
Izbriše ee KtomSe Zdravko, 

iwrnatelj, vpise ee 
Ferber Miroelav. v. d. ravnatelja jj 

podpisuje samostojno, v obsegu «•.'••. 
oblaetia in pravdi: podjetja. :, ^ 
.-<•.,   Ministrstvo ca finance LRS/ / 
i Ljubljana, 

: -.      din* 28. decembra 1948.       , f. 
St. 248 162-1948 192 

m.    \ ,,     * 
Sedež, floro meato, 
»an vpiea: 29. decembra 1948. 

»Aï?1001   sP,0Ïno   gradbeno   podjetje 
fcä?4' Novo meeto. 

.  -^ojiju so MJa priključeno nacionali 
"^ .podjetja: ' 
n^^W» tniräwitvo JevKtak Kerol, Novo 

g^goroboj  Novo mesto, ter 
*F* >Poîop<, Prečna. 
M«lrtt»tvo » finance LBS, 

AÌ'' ^Ljubljana, 
«M-.24J Cambra 1948. 

•. 248 100-1948 186 

ìoe. 
Sedei: RlbnW, 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ribnica. 
Izbriše ee Gßfinik Joie, dosedanji di- 

rektor, vpišejo ee:   • 
Strgoviek Janez, direktor, ki podpisuje 

v obsegu rak. pooblastil in pravi pod- 
jetja, 

ing. Ovetko SaSa, pomočnik direktor- 
ja za proizvodnjo, ki podpisuje za pod- 
jetje v nenavzofeoati direktorje, v Wem 
obsegu kot oni, 

Podlogar Rudolf, sekretar, ki podpisuje 
v nenavzočnoeti direktorja in pomočnika 
direktorja, v Istem obsegu kot navede- 
na, ter . 

Rigler Karel, računovodja, ki sopodpi- 
suje vse listine, navedene v 47. Henu 
api. zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 8. decembra 1948. 
St. 248 118-1948 196 

107. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpiea: 6. januarja 1949. 
Besedilo; >Torarna usnja«, Slovenj 

Gradec. 
Izbriše se Fraprotnik Marij, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše ee 
Kramar Jože, glavni računovodja, ki 

aopodpieuje vee fistine, naveden* v 47. 
členu epi. zakona o drl. gospodairekih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 6. Januarja 1949. 
Št. 248 163-1949 284 

4» 
108. 

Sedež: Stara Fužina v Bohinju. 
Dan vpiea: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel >Zla- 

torog< ob Bohinjskem jezeru. 
Izbrise ee Cucek Ludvik; dosedanji 

ravnatelj, vpise se 
Pafffik Jože, v. d. ravnatelja, ki podpi- 

suje v vseli zadevah administrativnega 
značaje, raizen dopisov in nakazal v zvezi 
z Narodno banko. ' , 

Ministrstvo za finance, LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. decembra 1948. 
St. 248 115-1046 189 

•     ' 
109. < 

Sedež: Tacen nad LJubljano. 
Dan vpiea: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Bombažna tkalnica, Tacen 

nad'Ljubljano. 
Sedež odele): Vižmarje nad Ljubljano. 
Besedilo odele j: Bombažna tkalnica, 

Viimarje nad Ljubljano. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, , 
dine 28. decembra 1948. 

&t 248 186/1-1048 166 

110.,". 
Dravograd. 

Dan vmtea: 7. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magaria Dravograd, 
Vpiïejo ee:!      ,       • 
poslovalnica Bt. 16 Pridnim K. 89, ga- 

rantirana •••••••, 

poslovalnica St 1• Dobja vas, garanti- 
rana preskrba. 

Izbriše se poslovalnica: Gostilna v Gor« 
• st. 20. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjenigtvo za fin: ;ce, 
dne 7. januarja 1949. 

&t. 36/49 228 

111. 
Sedež: Bled. 

•   Dan vpisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Mestna klavnica t mesarijo 

Bled. 
Izbrišejo se StibeJJ Gasper, upravnik, 

•••• Anton, namestnik upravnika, 
Zvab Jelka, knjigovodja; vpišejo se: 

AmbrožiB Franc, upravnik, 
Sttbelj Gašper, namestnik upravnika, 
Burja Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za financ*, 

dne 5. Januarja 1949. 
&t. VIII-27/2/49 154 

* 
112. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 5. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna pekarlja Bled. 
Izbrišejo ee StlbelJ Gasper, upravnik» 

••••• Anton, namestnik upravnike, 
Žvaib Jelka, knjigovodja; vpiSejo se: 

Kunej RudoM, upravnik, 
šttbelj Gaôper, namestnik upravnika» 
Bumja Franc,' knjigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 5. januarja 1949. 
St. VIII-29/2/4Ô IM 

* 
118. 

Sedež: Bled. 
Dan vpiea: 6. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna vrtnarija Bled. 
IzbriiSejo s« BtifoeU Gašper, upravnik, 

••••• ' Anton, mameetmlk upravnike, 
Zvab Jelka, knjigovodja; vpilejo ee: 

Oop Matevž, upravnik, 
SWlbelj Gasper, namestnik upravnike, 
Dežman Milka, knjigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 6. Januarja 1949. 

9t. VIII-26/2/49 18B 

114. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo: Mestni kamnolom in peško- 

lom Bled. 
Izbrtóefta ee KunöK Anton, namestnik' 

upravnika in 2fvab Jelka, knjigovodjat 
vplie se: 

Bumja Franc, knjigovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeniBtvo za finance, 
dne 8. januarja 1949. 
•&1. VIII—26/2/49 It« 

• 
HB. 

Sedež: Bled. 
Dan vpiea: 6. januarja 1949. -       ' 
Besedilo: Mestno kWpodjetje Bled. 
Izbrišejo ee Šttbelj Galper. upravnilk, 

KunSe An*on, namestnik ' ùpravnikft, 
Gabreek Milena, knjigovodja; vipJBojo. »t 

Svetina Avgmat, upravnUk;   '    " 



Stran 20 URADNI LIST LRS &tev. 3.-18. I. 1049 

Ötiibel] Gašper, namestnik upravnika, 
Burja Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
povoripniätvo ZA finance, 

dne o. januarja 1949. 
Št. VIII-22/2/49 149 

* 
116. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Mestni vodovod Bled. 
IzbriSejo ee štibelj Gašper, upravnik, 

fun&o    Anton,    namestnik    upravnika, 
vab Jel'ka, knjigovodja; vpišejo ee: 
Mauser Franc, upravnik, 
otibelj   Gašper, namestnik   upravnika, 
Kurent Zofija, knjigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. januarja 1949. 
Si. VIII-24/2/49 151 

* 
417. 

Sedež: Bled 
Dan vpisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno proizvajalno podjetje 

Bled. 
Podjetje se izbriše iz drž. registra za- 

radi œtanovitve dveh novih podjetij: 
a) Mestna mehanična delavnica Bled, 
b) Mestna vodovodno inštalaterska in 

Idjiu&mnWareka delavnica Bled. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. januarja 1949. 

St. VIII-21/2/48 148 

118. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo:    Mestno   trgovsko    podjetje 

Bled. 
IzbriSejo ee Stóbelj Gašper, upravnik, 

Klinčić*    Anton,    namestnik    upravnika, 
Gabršek Milena, knjigovodja; vpišejo ee: 

Zupan Jože, upravnik, 
Stìbelj Gašper, namestnik upravnika, 
Burja Franc, knjigovodja. 
Izbrise ee poslovalnica »Naša knjiga«, 

vpiše ee: 
Poslovalnica »Elektro instalacijaka tr- 

govima«. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. januarja 1949. 

St. VIII-18/2/4Ô 
* 

119. 

146 

Bled 
Dan vpisa: •. •••••••• 1949. 
Besedilo: Zastopstvo Jugopetrola, ben- 

cinska črpalka, Bled. 
Besedilo odslej: »Mestna bencinska čr- 

palka. Bled.« 
Izbrišejo se Stibelj Gašper, upravnik, 

••••• Anton, namestnik upravnika 
Gabršek Milena, knjigo vodja; vpišejo ee: 

Studen Milan, upravnik, 
stibelj Gašper, namestnik upravnika, 
Burja Franc, tojigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
•   poverjeništvo za finance, 

dne 5. januarta 1949. 
St. VIII-17/2/48 • 

120. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949.' 
Besedilo: »Kino KrSko«. 
Izbriše se 
Koman Leo, upravnUč, ••••• •• 

Istenič Alfred, upravnik, z istimi po- 
oblastila skupaj z racunovodjo KomoSar 
Olgo. 

Okrajni L0 Krško 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. januarja 1949. 

St. 20/9 272 
« 

121. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Mestna apnenica. Krško. 
Izbriše se 
Ro5  Albina, računovodja, vpiše ee 
Komocar Olga, računovođa. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dine 10. januarja 1949. 

St. 20/6 270 
# 

122. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 1. januarja 1949. 
Besedilo: Mestna mesarija, Krško. 
Izbriše ee 
Roš  Albina, računovodja, vpiše ee 
Komocar Olg«,  računovodja, z istimi 

pooblastili. 
Okrajni L0 Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. januarja 1949. 

St. 20/4 269 
* 

128. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 10. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Krško. 
Izbriše se 
Ro5  Albina, računovodja, vpiše se 
Komocar Olga, računovodja, z Istimi 

pooblastili 
Okrajni L0 Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. januarja 1949. 

St. 20/5 278 
* 

124. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno avtopodjetje, Krško. 
Izbriše ee 
Roš  Albina, računovodja, vpiše se 
Komocar Olga, računovodja, z istimi 

pooblastili 
Okrajni L0 Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. januarja 1949. 

St. 20/7 271 

125. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo:    Mestno   gostinsko   podjetje 

Krško. « 
Izbriše se ' 
Roš Albina, računovodja, vpiše se 
Komocar Olga,  računovodja, z istimi 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. januaria 1949. 
fit 20/8 266 

* 
k št. 2889. 11.106 

Sedež: Ljubljana, Frankopaneka ulic» 
št. 11. 

Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedfto: Trgovsko podjetje >Vinotrg«. 

LJubljana, 

Izbrišeta ee za podpisovanje Roje Fe- 
liks, pomočnik ravnatelja in Cafarin Ma- 
ra, pomočnik upravnika. 

Operativni upravni voditelj je odslej: 
Poverjeništvo za trgovino in preskrbo 
MLO. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. decembra 1948. 

Fin. 4419/48 11.166 

Izbrisi 
126. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo: »Partizanska tiskarna«, Ljub- 

ljana. 
Zaradi priključitve h grafični industrij, 

ski šoli v Ljubljani. 
Ministrstvo za finance LBS, 

Ljubljana, 
dne 5. januarja 1949. 

St. 243 167-1949 285 
* 

127. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo: »Mariborske bombažne tkal- 

nice«, Maribor. 
Zaradi prehoda v zvezno uprava 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 5. januarja 1949. 
Št. 243 168-J949 286 

# 
128. 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tkanina* 

— Maribor. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 24. decembra 1948. 
St. 243 121-1948 190 

* 
129. 

Sedež: Maribor. 
Dm  izbrisa:   12.   januarja  1949. 
Besedilo: Tovarna poljedelskih strojev, 

Maribor. 
Zaradi prehoda v zvezno upravo. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

'  dne 11. januarja 1949. 
&t. 248  8-194Ó 888 

180. 
Sedež: Gnštanj. 
Dan izbrisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna rešilna postaja Gu. 

stanj. 
Podjetje Je prešlo pod upravo poverje- 

ništva za zdravstvo. 
Okrajni LO Dravograd,    , 

poverjeništvo za finance, 
dine 7. januarja 1949- 

&t. 1187/8-48 222 
#   -   ' 

181. 
Sedež; Marenberg. 
Dan izbrisa: 6. januarja 1949. 
Besedfflb: »Knjigarna KLO Mareaberg. 
Podjetije je prešlo v sklop Državne <•- 

ložbe Slovenije v Ljubljani. 
Okrajni,L0 Dravograd, 
povorjeniïtvo za finance, 
dne 7. januarja 1949, 

St. 25/2-49 924 

!•:.^••£$^1'•*.••* 
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Zaradi smotrnega la uspešnejšega iz- 
wjjaoja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni datež znala 150 din in se pla- 
ca ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega Slana znala 20 
dinarjev. Vsak zadružnik odgovarja Se e 
petkratnim zneskom vpjsanTh obveznih 
deležev, 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovindlh prostorih in na razglasnl 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 12 Stanov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

«WjTugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Redhak Jožef, kmet, Graaijna, predsed. 

Breznik Marija, kmečka h«. Troblje, 
podpredsednica, 

Polenik Helena, tartoaislika. Troblje, 
tajnica, 

Locar Ivan, delavec, Paimeče, 
Lahovnik Franc, kmet, PameSe. 
Radšel Ivam, kmet, Pamece, 
Koneonifc Ivan, nameščenec KZ, Gra- 

dišče, 
&auc Anton, kmet, Troblje, 
Krenh EMza, kmečka h«, TroWfe, 
Laznik   FeMtos,   industrijski   rafličnik, 

•••••••. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. decembra 1948. 
ZadT V 8/2 85 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 24. decembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jametvom v HiKki Bistrici. 

Naloge zadrug©'«,, i. <& na čim boljši 

SÏÏfilfr? <*••?5•• * vsemi Potreb, •^ Rosnimi predmeti; 2. da ustanav- 
AL^T08 **""»»•» potrebe svojih 
čtaov, po potrei« in možnosti pa tudi 
svote podjetja; 3. da etabi e sodelovanjem 
sindikalnih organizacij za èvia kulturne 
m prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
ovojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz. 
pomjevanja svojm nalog izdefe svoje na- 
crte v -skladu e svojim državnim nacr- 
tom ter sklepa potrebne pogodbe za do- 
bavo potrošnih predmetov za svoje Hane. 

Zadružna delež znaša 150 din, delež za. 
drufelikovega družinskega elana pa 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja z deset, 
vratnim zneskom vpisanega članskega 
oziroma družinskega deleža. 

PriobStove se razglašaijo v prostorih za- 
druge in na ratsgilasrah deskah veeh po. 
«lovataic 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Kanov, 
** jih volj zbor iizmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
Podpisujeta po dva Stena upravnega 
ora, katerih enega lahko nadomešča 

79 «pravnem odlboru pooblaSčeni usluž- 
^•• zadruge. 

wSLu1>raiwie«a odbora so: 
â 
yìnm Rudolf, uradnik. Ilirska Bi**ri. 

Celin Anton, nameščenec, Ilirska Bietri- 
ca 182, tajnik, 

Strle  Anica, nameäeenka,  Ilirska Bi- 
strica 32, 

Mrinik Anica, nameščemka, Ilirska Bi- 
strica 17, 

Lenarčič Jože, mizar, Ilirska'Bistrica 8, 
Prime Anton, delavec, Trnovo 262, 
Bandes Viktor, Trnovo 6, 
Guetinčič  Anton,  nameščenec,  Ilirska 

Bietrica 32, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 24. decembra 1948. 
Zt 234/48-2 — Zadr VII/67 11.689 

8. 
Spremembe 

Sedež: Buče. 
Dan vpisa: 29. decembra uno.   .       J 
Besedilo: Obnovitvena zadruga. » o. j. i 

v Bučah. ' 
Po sklepu občnega zbora z dne 7. III. 

1948 je zadruga prenehala poslovati in 
preSla v liikvidacijo. 

Besedilo odslej: Obnovitvena zadruga 
z o. j. v Bučah v likvidaciji. 

Likvidatorja sta Gubenšek Anton, urar, 
Virenska gorca 26 in Gnus Miloš, admi- 
nistrator, Vrenska gorca. 

Okrožno sodišše v Celju 
dne 29. decembra 1948. 

Zadr VI 157-6 161 
* 

9. 
Sedež: Cadram, 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Cadramu. 
Izbrišeta se clona upravnega odbora 

Kočnik Simon in Leskovar Jurij, vpišejo 
se: 

Leskovar Mate, posestnik. Zlogoma gora 
št. 15, tajnik, 

Kranj« Franc, •••••••, Cadrom 13, 
podpredsednik,' 

Leskovar Leopold, posestnik, Zlogona 
gora 8, 

Mlakar Anton, posestnik, Cadram 20. 
Skarlovnik Franc je predsednik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. decembra 1948. 

* Zadr VII 140-9  *       11.687 
* 

10. 
Sedeš: Laško. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: živinorejska zadruga t o. }• 

v Laškem. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

21. XII. 1948 se je zadruga raedružila in 
prešla v lJJcvidacijio. 

Besedilo odslej: živinorejska zadruga 
z o. i. v Laškem v likvidaciji. 

Likvidator: Planer Albert, upokojeni 
učitelj. Laško. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. decembra 1948. 

Zadr VI 162-5 11.686 

Jezernik Jurij, posestnik, Breg 17, 
Novak Leopold, posestnik. Sv. Jurij — 

Breg 8, 
Kosem Kari ml., posestnik na Okrogli, 

cah 28, odborniki 
Okrožno sodišč» v Celju 
dne 24. decembra 1948. 

Zadr VII  173 82 

12. 
* 

* 
«. 

Sedež: Razbor. 
Dan vpisa: 24. decembra 1948.   . 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Razborju. 
Izbrišejo   se  ciani  upravnega  odbor* 

Pompe Ivan, Kosem Karl Dežan RudoH 
in PopMz Foitunat, vpdSejo ee novi ciani: 

Vreelk Frančiška, poseetaica, Razbor 27, 
votairfê Karl," poseelmflk, Sv. Jurij — 

Breg 14, 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 23. decembra 1948, 
Besedilo: Delavsko.namešeenska potroš- 

niška zadruga z omejenim jamstvom v 
Kranju. 

Na skupščini 7. XII. 1948 eo ee spre- 
menila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Potrošniška zadruga • 
omejenim jamstvom, Kranj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. decembra 1948. 

Zadr VI 90/2 11.612 
* 

18. 
Sedež: Rakitna. 
Dan vpisa: 3. ianuarja 1949. 
Besedilo: Kmetij*ka zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Rakitna. 
Izbrišejo se Slani upravnega odbora: 

Mukuž Tomaž, Borštoik Franc, Mikuž Me. 
ri, Bronce Frančiška, Kovačič Anton, vpi- 
šejo se Slani upravnega odbora: 

Kržič Franc, kmet. Raikitna 82, 
Intinar Ivan, delavec, Rakitna 81» 
Rot Jože, kmet, RakJtma 43, 
••••• Janez, kmet, Ratötma 96. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. januarja  1949. 

Zađr V  192/2 18» 
* 

H. 
Sedež: Selca. 
Dan vpisa; 5. Januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Selcih. 
Na sfeupšSiini 2. oktobra 1948 ee je Zi. 

vinorejäka zadruga z omejenimi jamstvom 
v Selcih (Zadir III 13/53) združila s «ö 
zadrugo. ¥ 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Lotrlč Janez, Peternellj Jože, Vrhunec 
JanJflO, vpišejo se člani upraivnega odbora: 

Prevo Vinko, 
Peteraelj Stanka, oba to Sedo, in 
Klemenčič Janez, kolar, Zabreikvft 

Okrožno sodišče v Ljubljani 

15. 

dne 5. Januarja 1949. 
Zadr VI 31/2 

* 
189 

Sedež: Stara Loka. 
Dan voisa: 29 decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jametvom v Stari Loki. 
Na ekupSSiml 4. XII. 1948 se Je zdru- 

žila Strojna zadruga za Staro Loko in 
l^tflćolico , zadruga z omejenim jametvom, 

B to zadrugo (Zadr III 61/12). 
Izbrišeta se Stana upravnega odbora 

Potočnik Alojz in Triler Franc, vpišeta 
se Člana upravnega odbora: 

Hafner Jože, Trnje 9, in 
Logonder Franc, Virtog. 

Okrožno sodišče v LJubljani 
» dne 29. decembra 1948. 

Zadr VI 175/2 11.728 
* 

16. 
Sedež: Voglje pri Kranju. 
Dan vpisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga V 

Vogljah pri Kranju, zadruga z o. J. 
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Izbrise ee Član upravnega odbora Zu- 
C Frano, vpise ee član upravnega od- 

: 
etampihar Mihe, kmet, Voglje 42. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 28. decembra 1948. 

Zadar I 66/0 11.727 
* 

W. 
Sedež: Rakičan. 
Dan vpisa: 8. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska sadruga • o. J. • 

Bakičanu. 
Na občnem zbora 5. XII. 1948 so bila 

zadružna pravila spremenjena talko, da 
je sedaj upravni odbor sestavljen iz 7 
do 9 članov. •   • 

Izbrišeta ee dana upravnega odbora 
Period Jožef im Jantar Stefan, vpišejo ee 
novi člani: 

Celeč Ferdo, posestnik in uradnik v 
Rakičanu, tajnik, 

Absec Matija, upravitelj kmetijske Sole, 
Rakičan, 

Potočnik Mihael, kmet, Rakičan, 
Vukan Stefan, kmet, Rakičan. 

Okrožno godile r Mariboru 
dne & januarja 1949. 

Zadr III 66—• 287 

18. 
Izbrisi 

£: Stara Loka, 
Dan izbrisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Strojna «»druga za Staro Lo. 

^in okolico, udruga • omejenim jam. 
ora. 

Zaradi združitve e Kmetijsko zadrugo 
s omejenim jaras>tvom v Stari Loki 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. decembra 1948. 

Zadr III 61/12 11.729 
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Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 148/48 (     288 
•••• Frano, roj. 20. IV. 1906 v Vol«, 

fem 8t 6, ata Gregorija in Marije rojene 
Požar, vintóar v Sromljah 68, okraj Er- 
iko, Je odšel 1. VIII 1944 v kozjanski 
odred. Od 26. IX. 1944 se pogreša. 

Na pfeldog Cerjafc Naie, delavke is 
Curnovca, KLO Sromlje, okraj Krško, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in ee izdaja poziv, da ee do 28. II. 
1949 porofia sodišču ali skrbnici Košaik 
Marici? uslužbenki okrajnega eodtóca v 

. Brežicah. 
Cerjak Franc ee',poziva, da še zgte- 

ei pri sodišču aM drugače da kako vest 
6 eebt 

Po pretek» roka bo sodliče odločilo o 
predlogu.•'--.'•" • 

,   Okrajno sodišče v BreHeab 
dne8. Januarja 1949. 

IV R 126/48-7       * 808 
Grive Franc, roK 8. I. 1914 • Oirju 8, 

sin Franceta «ft.;• Marije rojene Imprf, 
pottjski detoveò na Cirju 8, KLO Šmarje 
pri Sevndoi, Je bili kot partizanski kurir 
22. II. 1945 v Cirjiaih odpeljan w Nemcih. 
• tedaj ee pogreša. ,• 

Na predlog očitna Vidmarja Jožeta to 
Cirja 8, se uvedle poetapamije -,za : reagla- 
ritev za mrtvega.  •, y  " A, , 

1 Vsakdo, ki mu .Je o usodi Grlvcâ'Fran- 
ea 1•• znano, ee naproša, da to sporoči 
do 28. II. 1949 sodišču ali skrbnici Koäak 

Marici, uslužbenki okrajnega eodtëèa v 
Brežicah, 

Grivo Franc ee poziva, da ee zgla. 
ei pri sodišču ali drugače da kako vest. 
o eebd. 

. Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Brasiceli 
dne 10. Januarja 1949. 

* 
V R 1101/49 208 

Fabian AloJz-Evgan-Anton, uradnik iz 
Celja, Za Grottto 27, rojen 17. III. 1918 
v Celju, Cankarjeva cesta št 4, tin Aloj- 
za st in Marije rojene Dimebz, je bil 
aretiran 19. VI. 1946 in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog žene Fabian Hedv&e, go. 
epodinje v Lieoah 27, ee uvede postopanje 
Ca razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj ee o pogrešanem do 1. V. 1949 
poroča eodieču. 

Faibian Alojz se poziva, naj se zgla- 
ei pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 4. januarja 1949. 

V R 1102/49 ' 848 
Rijucar  Janez, roj. 22. VL  1901 pri 

Novi cerkvi št. 8, sin Ključar Filomene, 
dimnikarski mojster v Celju, Breg 6, je 
bil kot partisan v kozjanskem odredu in 
se od zime 1944. pogreša. 

Na predlog žene Ključar Katarine, go- 
spodlinje v Celju, Stanetova 22, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
te izdaja poziv, naj se o njem do 1. V. 
1949 poroča sodišču. » 

Ključar Janez se poziva, da ee zgled 
pri sodl&ču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celin 
dne 10. januarja 1949. 

• 
V R 1103/49 844 

Jazbec Milen, roj. 6. II. 1926 v Zigonu, 
sin Jazbec Neže, stanujoč pri Sv Le- 
nairtu 8t; 28; je bil 2. V. 1944 mobili- 
Biran v nemško vojsko tn se-od januarta 
1945 pogreša. 

Na predlog Lapornifca Alojza, posest- 
nika pri Sv. Lenartu St 28 nad Laffldm, 
se uvede postopanje za 'razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o ipV 
grešanem do 20. V. 1949 poroča sodišču. 

Jazbec MIlan ee poriva, naj ee zglaei 
pri eodišču aiM drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
^ dne 11. januarja 1949. 

1 R 148/48 18 
Kap» Neža rojena 2. VIII. 1927 v Ne- 

etaplji vasi, hči Janeza in Neže rojene 
Stariha, zaeebnica iz Nestoplje vasi 6, od- 
1937 dalje v bolnici Novo Celje, je bila 
v L 1941 ob vdoru Nemcev odpeljana in 
baje sežgana v krematoriju. Od tedaj se 
pogreSa. 

N« predlog matere Repi Neže vdove 
JafcSa rojene Sterilna, poseetnice iz Ne- 
stopltje vaej 6, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo. 
1 R 149/48-8 . '   * 19 

Nemamtč Ivan, roj. «9. XI. 1919 v Cu- 
rili), sin Janeza in Teireadje rojene Muc, 

po poklicu kinooperater v Beogradu, Je 
odiel v L 1941 v Berlin, da bi nadaljeval 
a Studijem filmske tehnike. Od tam je bil 
pozneje prepeljan v koncentracijsko ta. 
bortioe Dachau, kjer je baje zbolel in 
umrl. 

Na predlog sestre Nemanlč Milene Sas 
Ljubljane, Rimska o, 21/a, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem Metu LRS poroča sodi- 
šču al skrbnici Medven Mariji, eodni 
uradnici v Črnomlju. 

Kapš Neža • Nemanlč Ivan ee poaiva- 
vaita, da ee zglaeita pni sodišču ali dni. 
gače dasta kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 80. decembra 1948. 

I R 8/48—8 10888 
Sedanja Stefan, roj. 28. XII. 1907 v Po- 

toni, okr. M. Sobota, gostilničar v Turni- 
Ocu, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene SedOnja Rozalije roje- 
ne Magdič, poljedelke iz Radmožanoev 94, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se Izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 30' 1.1949 poroča sodišču • skrb- 
niku Cigütu êtefaou, poljedelcu iz Tur. 
••• 60. , 

Po proteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
| dne 27. novembra 1948. 

R 491/48-G 822 
•••••• Janez, roj. 18. IX. 1928 v Lu- 

òah, sin Janeza in Alojzije rojene Ahlin, 
delavec v Plešah, pri Šmarju na Dol. se 
pogreša od italijanske kapitulacije dalje, 
ko se Je vračal iz internacije v Italiji. 

Na predlog Garvae Marije la Luč 9, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve. 
ga. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, naj o tem db 15. IV. 1949 poroča 
skrbniku Ahllnu Anionu iz Mal. Mlače- 
vega pri Grosupljem št. 1 ali sodišču. 

Po preteku roka bo sodišča odločilo o 
predlogu. - -    .   , 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 6. januarja  1949. 

# x .. 
R 474/48-2 11172 

Scoziero Slavko, roj. 28 XI. 1908 v 
öedadu, Italija, sin pok. Alojzija in pok. 
Alojzije rojene Corte, poročen, zidw iz 
Idrije, Ro&a 86, je odlel septembra 1948 
v div, garibaldmcev NOV. Iz bojev pri 
Koibanl v Brdüi se od 22. V, 1944 po- 
greSa. 

Na predlog žene Ccoziero Line, gospo- 
dinje iz Idrije, Rožna 86, se uvede posto, 
panjie za raaiglaeiltev za mrtvega. •," , 
R 471/48-2 -   11178 

Tomazin Pavel, roj. 18. XII. ,1918 v 
Novem svetu, kmečki sin pok., Janeza in 
pok. Ane rojene Petrovac, samski, je 
bil v ualijensikl vojski. Ob raspadu Uta. 
Uje ee je vrnil domov. Cez kakih 15 dni 
je izginil in se od toda] pogreša. 

Na predlog brata ' Tomazlna Franoa, 
kmeta te Gor., Logatca 72, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki* mu je o pogrešanih kaj 
mano, se poziva, da to do 1. II, 1949 po. 
vdSik eodišču. 
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Po preteku raka bo sodišče odložilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne lü. decembra 1048. 

* 
R 470/48-8 11258 

Ouzel Mihael, ro]. 26. IX. 1875 v Stra- 
*}» ein pak Jožefa in pok. Marije rojene 
Kosmač, poročen, kmet i* Ravni 26, je 
bil 10. I. 1917 mobiliziram v avstrijsko 
vojsko Leta 1018 je Ml od Italijanov za- 
jet. Zadnji« ee je javi] 21. II. 1019 te 
bolnice * Terniju. Od tedaj ae pogreša. 

Na predlog iene Ouzel Marije rojene 
Kramjc, kmetice iz Ravni  pri Cerknem 

;*.** uvede postopanje za ra&glseitev za 
««yega in »o '«daja poziT, da ee o po. 
P-ešanem do 1. II. 1949 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 13. decembra 1948. 

R 1081/48-7 11010 
MaruŠIč Bruno, roj. 28. X. 1025 v Ca- 

brivi pri Gorici, sin Franca in Matilde 
«"ojfne Prinčič, mehanik iz Oaberja, je 
odšel 10 IX 1943 v NOV. Baje je v za- 
četku januarja 1945 padel v bojih pri 
Kolovru. od tedaj ee pogreša. 
. "„a PredloR MaruŠiča Rajka. uehiïbenca 
» Kranja, se uvede postopanje za razgla- 

B«ev za mrtvega in te izdaja poziv, da 
«ep pogrešanem do 1. H. 1949 poroča 
•°S,JcV,ali skrbniku Klemenčfču Ivanu, 
**   uslužbencu v Kamniku. 

maruSiï Bruno m Poziva, da ee zglasl 
eebi aH druRa{e <U kako vest o 

predlo^016,1• •••• ^ *•••• ou0*110 °. 
0kì*,n<Leod,We » Kamniku 
•»e, 30. novembra 1048. 

•<ÄB;«st«8-lii:,.::,';.''f 

i» ÏS^!Alî2*!J.J»   V.  1944 
Na predlo« matere^•     •• 

gospodinje ? Mednem ftÄJME' 
penje za razglasitev «a Äg?* ^' 
Ok  833/48-5 :  / ^ 

PuS Marija, roj. 3. XI: •&•» _ «,,«, 
A*-^'? Jože,re ^8* SR: eka pomočnica na Lavrici 21, re vi,,, ïïr. 
80. TH. 1944 aretirane te eerod Ä 2? 
greSa. ."T:»uej po- 
m Na predlog matere PuS Jolêfe .„«ei. 
Meble. gospodinje na Lavrlci 21,,•^ 
fle postopanje xa razglasitev za mrtvo, 

Ok 834/48^4 240 
„ Sparovec Jožef, roj. 28. I. 1925, «jn j0 
«sfa in  Marife rojene    Mehle,    vajenec* 
»rednia va« 81, p Lavrioa. (e baje n»deì 
k« borec ftercerjeve brigade septembra 
1844 v okolici Dolenjskih Toplic ;; 

Na onvilog matere Spamvec Marije ro. 
•,WÇ Mehle, gospodinje v Srednji vasi 31, 

P; Lavrica, ee irvede postopanje n raa- 
«Wtev »a mrtvega. 

ku ir«!? °'**m wroîa sodišču aJi eki+<nl- 
LinM»!"0**1"1» Antom«. nameščencu OLO 
orf«^*"1 .<*""<••«   «VrbTiHtvo, • Ljubljani 

v«« • *"**• Pni'MertJe I" &oa«>- 
- w Jozef se pozivajo, da ee «glasijo pri 

sodišču   ali   drugače  dajo kako   vest  o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče ca glavno meato 
Ljubljana 

dne 4, januarja 1049. 
* 

Ok 341/48-8 804 
Bradeško Janez, roj. 28. X. 1018 v Čr- 

nem vrhu, sin Valentina in Neža rojene 
Alič, kmet v Črnem vrhu 18 nad Polno, 
vtm Gradcem, ee od poletja 1945 po- 
greša. 

Na predlog iene BradeSko Marije, ro- 
jene Dolenec, gospodinje v Črnem vrhu 
St. 18 nad Polhovim Gradcem, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Ok 813/48-8 807 
Vovk Anton, roj. 12. 1.1013 v Repcah 7, 

ein Alojzija te Marije rojene Brezo var, 
kmet v Repcah 7, je bil Interniran v 
Nemčiji. Dne 15. L 1045 Je le bil v tabo- 
rišču Ordruf-Türingeu, od tedaj ae po- 
greša. 

Na predlog tene Vovk Angele rojene 
Trontelj, gospodinje v Repčab 7, KLO Do- 
brunje, ae uvede postopanje za razglaei- 
tev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj 
znano, se poziva, da o tem poroča sodi- 
šču ali ekrbniku Kozoglavu Antonu, na- 
meščencu OLO Ljubljana okolica v LJub- 
ljani, oziroma predlagateljema. 

BradeSko Janez In Vovk Anton ee po- 
zivata, da ee zglaelta pri sodišču eli dru- 
gače dasta  kako veet o sebi. 

Po preteku dveh mesecev od objave te. 
ga oklica v Uradnem tfetu LRS bo sodi- 
šče odločalo o predlogih. 

Okrajno sodiïïe ca Klavno meat» 
Ljubljana 

dne 6. januarja 1049. 
• 

Ok 325/48-4 845 
Leskova«- Florijan, roj. 17. II. 1007 v 

Sp. Novi vasi pri Slov. Bistrici, sin Fiori- 
tane to Ivane rojene Zafošnik, vojaški ka. 
pelnik v Ljubljani, Miklošičeva 6/II, Se 
od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Žene Leskovar Olge rojene 
Dernulc, uradnice v Ljubljani, Prazakova 
11/1, se uvede postopanje «a razglasitev 
ta mrtvega in ee izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem poroča sodišču odroma skrb- 
nici Grčar Anici v Ljubljani, Pražakova 
»t. 10, aH predlagaielfici. 

Leskovar Florijan se poziva, da se zgla- 
al pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče ta glavno mesto 
Ljubljana 

dne 7. januarja 1040. 
* 

VIT R 56/40 204 
Krepil Ivan, roj. 15. II. 1019. ein Krep. 

tla Lovrenca ta Ivane te Steri 58, dijak, 
le bil 1941 mobiliziran v nemško vojsko. 
Zadnji« je pisal konec 1941 Iz ItaMje, od 
takrat se pogreša. - 
.Na predlog brata Krepfla Jakoba i« 

Stari 58 ee uvede postopanje za razglasi, 
'«v za mrtvega. 

„VTl R 57/49 206 
Krepil Martin, roj. 1 TI. 1025 v Star- 

»ah, sin, Krepfla Lovrenca In Ivane, di- 
jak, je bil l. 1943 V nemško vojsko mobi- 
liziran ]Q poslan na Norveško, od tam pa 

na  Poljsko.  Zadnjič  Je pisal L 1044  tat 
Varšave, od takrat se pogreša. 

Na predlog brata Krepfla Jokoba ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanin kaj zna. 
no, ee poziva, naj o tem do 15. III. 1040 
poroča sodišču aH postavljenemu skrbni- 
ku Dimniku Rajmondu v Loki 18. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno aodlšife • Ptuju 
dne 4. januarja 1040. 

* 
I R 788/48-8 821 

Pecnlk Frane, roj. 28. L 1877 v Dravo- 
gradu, sin A poloni je Pečnik, blagajnik 
v tovarni usnja v Slov. Konjicah, Slov. 
Konjice 61, ee od maja 1945 pogreša. I* 
potrdila odseka za notranje zadeve pri 
OLO Poljčane, št. IV-Pov 1836V1/48 s 
dne 7 XII. 1948 je videti, da Je usoda 
pogrešanega neznana. 

Na predlog iene Peontk Ivanke, gospo- 
dinje. Blato 8, p. Slov Konjice, se uve* 
de postopanje za taoglaeitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, se 
poziva, da to do 30. IV. 1949 poroča so- 
dišču aM ekrbniku Mercu Božidarju, 
uslužbencu okraj sodišča v Slov. BietricL 

Pečnik Franc ee poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predJoigu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrio! 
dne 11. Januarja 1949. 

« 
R 570/48 809 

Breien Matija, roj. 24. X. 1906 v Zađ- 
laz-Cadngu, kmečki sin Matije in Jožefe 
rojene Leban, stanujoč v Zadlaz-Cadnru 
št. 5, je Ml novembra 1944 na svojem do. 
mu kot partizan od Nemcev ujeV Zaprli 
so ga v dorici, konec novembra 1044 pa 
odpeljali' v Nemčijo. Ođ takrat se po- 
greša. 
R 571/48 810 

PlouMn Frane, roj. 19. XII. 1882 n« 
Žagi 6t. 111, zidar, Je bfl 25. V. 1944 
ne svojem domu aretiran od be-ga in 
odpeljan v Dachau, pozneje pa Beigen* 
Belsen, od koder Je pisal sam 18. XL 
1044. Od takrat se pogreša, 
R, 572/48 811 

' Jug Jožef; roj. 17. I. 1019 • Oiginju, 
sin Jožefa ta Alojzije rojene Dupar, sta» 
mujoč v Ciginju št 54, kmet. je vstopil sredi 
1. 1943 v NOV, Ml 24 V. 1044 ulet • 
goriških Brdih od Nemcev In baje Julija 
aV avgusta 1944 v Vidmu obešen. Od ta- 
krat se pogreša. 
R 565/48 813 

Bajt Stanislav, roj. 28. VTII. 1908 na 
Kamnom, okraj Tolmin, sin Antona in 
Justine rofene Smrekar, prebivajoč na 
Kamnem št. 24, posestnik, je bil 12. XII. 
1942 mobiliziran v Italijansko voteko v 
specialni delavski bataljon. Zadnjič je pi- 
sal te Sfollile 23 VII 1943. baie je Ml 
ubit ob bombardiranju vasi Adrano ko- 
nec Junija 1943. Od takrat se pogreša. , 

Na predlog MižnUh sorodnikov se uve., 
de postopanje za razglasitev za mriye to 
se tedaj« poziv, da se o pogrešanih po- 
roča eodifiču ali skrbniku SavUJu Dragu, 
uslužbencu okrajnega sodišča v Tolminu« 
In to •• Brenna Mutilo do 81. TTT 1949, 
za PlftiHna Franca in .Tuga Jofe'" do 15. 
TV 1949 la za Bajta Stanislava do 15.. L 
1950. 
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BreSan Matija, Piculin Franc, Ju« Jožef 
|o Bajt Stanislav se pozivajo, da ee zgb. 
aljo ••< eodieču a& dragate dajo kako 
vest o sebi. 

Po pretricu raka bo sodiSče odločila o 
predlogih 

Okrajno »odiSèe • Tolminu 
da« 10. januarja 1948. 

* 
• 5/49-2 830 

Orožnik Ivan, roj. 28. Vil   1910 v Za. 
rju ob Savi, rudniSkJ kovač v Zagorju- 

oplicab 166, je odšel septembra 1041 
k partizanom ter ee cd marea 1048 po- 
grsSa. 

Na predlog sestre Fresel Anice rojene 
Orožnik, gospodinje v Hrastniku 124. ee 
«vede postopanje za raaglasitsv za mr- 
tvega io ee izdaja poziv da ee o popre, 
•anem do 15. IV. 1040 poroča eodilču «K 
skrbniku žfbretu FU&pu, nameWencti so- 
dtSSa v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno lodiSčs v Trbovljah 
dne 16. tanuarja 1940. 

 Orlasi sadile  

Zemljiškoknjižni oklici 

I R 407/48-8 
Oklic 

188 

Okrajno eodSKe v Postojni )e • svojim! 
uHje navedenimi odločbami ugotovilo, da 
Ì) .kot bivSe Italijansko državno in pol. 

ržavno premoženje na odstopljenem 
ozemlju oa temelju 1. točke SIV. priloge 
k mirovni pogodbi z Italijo z dne 10. II 
1947 prsSlo brez odikodntoe v last FLRJ 
tole premoženje: 

Odločba l, R 408/48-2 t doe 25. XT. 1948: 
otroStaL vrtee v Strmo! (Casa Asilo faifae- 
tile Celestino Terrai) «ta vb. p»ro. It. 46 vL 
8t. 188 k. o. Strmca, vknjižemo na Opera 
Nazionale Aeietenza Italia Redente, sede 
la Rome; 

odločba T R 409/48.3 a dne 25. XI. 1948: 
etrofitai vrtec (Asilo infantile) 3 vrtno par. 
oelo 'St. 3756/8 vi «. 608 k. 0. Studeno, 
vknjiženo na Comune amministrativo dl 
Poetu mia. Stavba v zorni jlIU knjigi Be ni 
vpis ama; 

odtočna T R 410/48-2 z dne 25.XM948: 
šolski vrtec (Asilo infantile), pare. It 111 
vi §1. 870 k. o. Bukovje, vknjMeo na Pro- 
vincie đf Trieste; 

odločba 1 R 411/48.2 z dne 25 XI 1948: 
1. zdravniška ambulanta, pare. St. 478 

vi B. k o. Postojna, vfcnfKeno na Casta 
Provinciale malattia dl Trieste; 

2. bolnišnica na .tamari certi v Pos»ojnl 
parc St 209 vi lt. • k o. Postojna, 
vknjlzano na bivSe zdravstveno okrožje 
Postojne; 

8: eUooVantsVa Mia RS LftrbrJensW ee. 
eli. pare. W 484 vi. ». 1182 k 0 Postoj- 
va, Vkujttena na INCIS (Istituto Našle, 
nate per le ease degli impiega«! dello 
stato): " 

4.< rfanovaéMra bi«a na LtoMfansW ee- 
sB. r*re it 48» vi »t. Uf« fc 0 postotna 
•••••••• na •••18 (Instthrto Nacionale 
per le nass degli UmolseatT ântlo stato); 

5 otroHto ztvMiece (Astio mfawtîle), 
parc. St 468 vi. St 86 k « Postotna, vlmjl. 
leno na Provincia dl Trieste; 

6 zpradba v Orewrclcevem •trsroredn 
blv»s Hane* d'ttatta, narr. lt. 410 vi St 
1088 k 0 Portojna, vknjižena • Comn- 

vne • Posturale ; 

7. zgradba »Cassa dl Risparmio Triesti- 
na«, parc M   466 tn 118 vL st. 4/5 in 
171 k. o. Pfttojna, vknjižena aa Cassa dd 
Risparmio Triestina da Trieste; 
»t 64; 

Odločba I R 414/48-2 z dne 25 XI1948: 
vodovodna naprava, zgrajena na pare. St. 
8177/84, vpisana Se v vi St. 216 k. o. 
Orehek,' last Srebotnjaka Antona itz Oreh- 
ka si  64* 

odločbe' IR 416/48-2 a dne 25. XI. 1948: 
električna napeljava z dvema trasforma- 
torjema v Prestranku tn Slavini, kar Se 
ni vpisano v zemljiški knjigi; 

odločba I R 420/48-2 z dne 30. XI. 1948: 
.osnovna Sola, parc St. 66, pripisana Se vL 
tt. S k. o. PalSje, test Cesnika Ivana iz 
Palčja S. 8; 

odločba I R 422/48.2 z dne 80 XI. 1048: 
stanovanjska hUa v Hrastju, stavbna pare 
»t. 429 vi 9t. 696 k. o. Radohova vas, 
vknjižena na INCIS (Institute Nazionale 
per le ease dogu impiegati stanali). 

Vse prizadete web« ee pozivajo, naj v 
16 dneh po razglnstH tega oklica prigla- 
sijo temu sodiSču svoje morebitne ugovo- 
re ali izločitvene zahtevke 

Okrajna lodiire v Postojni 
dne 80. novembra 1948, 

Dražbe 
I 282/48—7 871 

Dne 8. februarja 1949 ob 9. uri bo pri 
tem sodiSču v sobi 9t 28 dražba nepre- 
mičnin   zavezane  stranke   Bernjalca  Ja- 
neza, vi. St. 121 k  o. Drvanje. 

Cenim« vrednost 204.025 din 
NajmanjSi ponudek 186.017 din 
Varščina 20408 din. 
Pravice, zaradi! kaier• dražba ne bi 

bila dopustna, fe treba priglasiti sodiSču 
najpozneje pri dražhenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mo- 
gle več uveljavljati glede nepremičnin v 
Škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražben) 
ofcKc. ki je nabit •• uradni deski tega 
eodičoa 

Okrajna sodiSče v Gornji Radgoni 
dne 12. januarja 1949. 

I 188/48 480 
Dne 29   marce 1949 ob 9. rari bo pri 

podpisanem sodiSču v sobi M   8 dražba 
nepremičnim zeraljiSka knjiga Sete, vt gt 
178. 

Centina vrednost: 270.974 dia; 
najmanj« ponudek: 180 650 din: 
varlčina: 27.100 din. 
Pravice, katere bi ne pripuščale dražbe, 

le treba priglasit! sodiSču najpozneje pri 
dražhenem naroku pred začetkom draž- 
be, sicer bi se |ih ne moglo več uveljav- 
ljati glede nepremičnine v Sk"do zdraži- 
teli«. W )s ravnal v dobri veri. 

Sicer pa se opozarja na dražheni oklic, 
U je nabit na uradni deski sodiSča. 

Okrajno aediSce v Groennljem 
dne 5. januarja 1949. 

J 288/48-7   , 284 
Dne  8   februarja  1949 ob 9. UT! bo 

pri-tem sodiSču v soM St. 6 dražba ne 
premičnin zavezancev B rumen Franca in 
PrančiSke, pos  iz Stare nove vasi S, vi. 
t 24 k   o. Nunsk* graha. 

Centine vrednost: 104.08R din. 
NajmanjSi pomidefo: 69.392 din » 
VsrWIna: 10408 din. 
Pravice. zaira<fi katerih dra?ba ne M 

lAa dopustna, je treba priglasiti sodiSču 

najpozneje pri dražbenem naroku pred za- 
četkom dražbe, ker bi ss aicor ne mogle 
več uveljavljati glede nepremičnin v 
škodo zdražitelja, ki je ravnaj v dobri 
veri. 

Drugače pa ee opozarja na draïbemi 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodiSča. 

Okrajno sodiSie v Ljutomera 
dno 11. januarja 1040. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

G 680/48 SOI 
Lutfč Viktor, zasebnik, 86 Linden 

Street, New York, USA, zastopan po bra* 
tu Lulicu Pauetinu iz Splita, Roosevelto- 
va id. 8, po pravnem zastopniku Ludvifcu 
Ferdu, odvetniku v Ljubljani, je vložil 
proti Lulič Ani ro.Wi Lenček, zdaj ne- 
znanega prebivališča, tožbo za razvezo 
zakonske zveze. 

Razprava bo 23. februarje 1949 ob 8. 
ur| pri tem sodiSču v sobi St. 140/11. 

Za skrbnika Je imenovan dr. Tornine« 
Janez, nižji' sodni pravnik tega sodišča, ki 
bo zastopaj tožen ko na njeno nevarnost 
in stroSke, dokler ee ne oglasi sama ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno »odiSce v Ljubljani 
dne 9. januarja 1949. 

G 828/48—4 202 
Rozman Terezija rojena Perko. gospo- 

dinja, Kozjak 53, p. Zg. Kungota je vlo- 
žila zoper Rozmana Ivana, ključ, pomoč- 
nika v Oseku pri Sv. Marjeti ob Pesnici, 
sedaj neznanega bivaKSča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Razprava bo pil podpisanem sodišču 
25. I. 1949 ob 0. uri v sobi St  84/11. 

Tožencu se postavi za skrbnika Maksi 
Henrik. Kozjak 54, ki tra bo zastopal na 
njegovo nevarnost In stroSke. dokler se 
sam ne oglasi •• ne Imenuje poblasceo- 
ca. 

Okrožne aodlSče v Maribora 
dne 4 januarja 1049. 

Oklic dedičem 
874 0 447/47 

Oodler Frane, roj. 21. VTIT. 1885, pek, 
stanujoč v črncih 16, p- Apače, je 28. VI. 
1047 umrl. 

Dediči todilču niso znani. Ve« tisti, M 
monito d« jim pripada dedna pravica do 
te zapuSčlne, naj se v treh mesecih pri» 
srtaeijo temu eodlSču.in podalo dedno pri. 
gheftev, ker bi se sicer zaptiSCfna obrav- 
navala le s ttettmt. ki bodo podali dedno 
priglasitev fn izkazali dedno pravioo, ne- 
sr«rHeti del zapuSčlne pa bo pripadel 
državi. 

Okrajno fodISce v Gornji Radgoni 
dne 12. Januarja  1949. 

Amortizacije 
Ok t/49 207 

Na prolnto Zadružne gospodarske ban- 
ke d. d. v Ltubljani v likvidaciji se uve- 
de postopanje za amortizacife vrednotni. 
ee.. H Jo je baje prosilec terubil, fa se 
Imetnik noziva. na| uveljavi avole ora. 
vice v dveh mesecih po obwvi v Urad- 
nem Heim LRS. ker se bo s'oer p« pre- 
teku roka Izreklo, da Je. vrednotni« biss 
moči. 
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Oznaraenilo vrednotnice: 
•^•• •••••• Zadružne gospodarske 
f"11«« i. d. v Ljubljani, st. 8243, gleeeèa 
«e na  me »St. 1« a ealdorn 80.131.32 dia. 
Woridraao 80. XI. 1948. 

Okrajno »odiiie Ljubljana mesto 
dne 4. Januarja 1848. 

* 
V B 1018/48-4 425 

Na prolnjo Sherbee Jakobme, gospodi- 
nje v Hrastniku st. 67, 9e uvede poeto, 
panje ta amortizacijo Mirih življenjskih 
zavarovalnih polic, ki so bile baje ukra- 
dene, tn ae imejitelij poziva, da v dveh. 
TnHMtt t0* te •**4* v Uradn«• listu* 
LHS uveljavi svoje pravica, sicer ee bo 
PP preteku roka izreklo, da eo poHee 
1>• moči. 

Ozmmenilo vrednotnio: 
71Ji,^4eojeke polica Ass. Generali ». 
/14218 v nominalni vrednosti 20.850 dia 
M ime zavarovanca Sherbeea Maksa v 
«anbom, začetek zavarovanja 1. IV. 
1930, dospelost 1. IV. 1940 oziroma 1. 
l".  1950, 
_ £JBvijenjska polica Aes. Generali St. 
717236 v nominalni vrednosti 7.000 dan 
a» Pmmer anni ^ ß 000 din na trne za- 
varovanca Sherbeea Maksa v Mariboru, 
»aßetek zavarovanja 16. V. 1935, dospe- 
«** 15. V. 1950, 
71|-^'Uenjeka polica Âes. Generali 5t. 
/1/437 v nominalni vrednosti 7000din 
a» Primer smrti pa 5.000 din na Ime za- 
•.r°Vanca Sherbeea Maksa v Mariboru, 
ufr« «varovanja 15. V. 1935, dospe- «* 1&. y, 1950, .        .       K- 
719••^1,•••••• P°lica Ase. Generali St. 
'"f» v nominami vrednosti 7.000 din 
• primer smrti pa 5.0O0 oMn na Ime za- 
!ï£V?iea Snerbesa Maksa v Mariboru, 
"*«• zavarovanja 16. V. 1985, doape- 
w* 18, V. 1950. 

Okrajno «odHfe v Mariboru 
, «ne 18. Januarja 1949. 

Razirìogiasi 
at. viii-14/1 ^-~- — 

Razpis 
Na podlagi 28. in 29. a», anginem 

zakona o ljudskih «Hiborih^JET 
*'•• L

iAAiïe.
î"v Lrablfea natečaj ta topraenlenn mMta 

đ&nnfairekega •••^••^•'^ 
nlka. 

Pravimo ••••••••• proänje  ta »„A» 
vložiti v 15 dneh no objavi (^• 
v Uradnem listu LRS pri okrajnem liud- 
ekem odboru Ljubljana okolice v Ljub 
odboru Ljubljana okolica v Ljubljani/ 

OVraloi  L0  Ltabljana  okolica, 
PorsijesJitvo » lokalne Industrijo 1• •••• 

Poziv upnikom in đa£-^!:cK^ 
Kmetljeka  nabavno prodajne zadruga 

* °^• Ctewuplje Je po efelepu seje ©»Sia 

„llS?**!0 *> "•••• m dolžniki, naj prj- 
••»^0 "^•••• poravnajo terjatve in dol. 
S«*^'15- "I- 1^ na gornji naslov. 
IT'S?*!® «to L II. 1949. Po tem roku 
«*»wr}a*ve ne bo^, upoJttevale. 

K,netïjgk» nabavno-prodalna zadruga 
Orogupljo v likvidaciji 

Preklici 
izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, §1. 18794, izdano od notra- 
njega odseka pri OLO Sežana na ime An. 
toni« Alojzij. 
214 Antonie Alojzij 

Preklicujem izgubljeno potno dovolje- 
nje št. 83821. izdano 18. IX. 1948 na fane 
Atett« Tevfik, voj. poŠto 8908. Ljublfla. 
na. 
846 Atel« TovHk 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, Izkaznico OP, iskaznico za kolo, tovar- 
niško iskaznico in izkaznico » proge Sa- 
mac—Sarajevo na ime Beleijao Franc, 
Predosaje 12, p. Kranj. 
289 Belcijan Franc 

Preklicujem izgubljeno  sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podružnice 
»Gradis-Lltostroj« •• ime Bergami Stane, 
Polje 9, Ljubljana. 
298 Bergant Stane 

PrekUcujem izgubljeno prometno knji- 
žico St. 1705182 za kolo. 
247      Bernard Frane, BodeSce 8, Bled 

Preklicujem ukradeno osebno iskaznico, 
izkaznico OF, sindikalno izkaznico, pro- 
metno knjiZico za kolo in potrdilo o za. 
posiftvi vse na ime •••••• Joie, Ljub- 
ljana, Svetokriska. 2. 
324 Bernedî Joie 

Preklicujem ukradeni izkaznici za kob 
na ime BlrtiB Marijana in Jože, Osredek 
St. 2, p. Dobrova pr Ljubljani. 
288 Birfië Joie 

Preklicujem izgubljeno osebno takaani- 
co in izkaznico za koto na ime Blatnik 
Jože, Breg 44, p. Sitare cerkev pri Ko- 
čevju. . 
296 Blatnik Joie 

Prektioujem izgubljeno Šolsko spriče- 
valo 2. razrede klasične gimnazije v Ljub- 
ljami, izdano v Šolskem letu 1942-43 od 
ravnateljstva le »ole na ime Bordon 
Vera, Ljublana, Kosovska 5. 

831 Bordon Vera, Ljubljana, 
Gestrinova S 

Preklicujem   izgubljeno osebno  iskaz- 
nico St. 818, izdano od KLO Struievo na 
trne   Celestine   Marija,  Struievo   57,  p. 
Kranj. 
376 Celestina Marija 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani na 
ime Ciuha Ivanka, Ljubljana, CelovSka 97. 
246 Ciuha Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico ta kolo 6t 1107130, fedano od NM 
v Mariboru na ime Care Ernest, Mari- 
bor, PtpuSeva 6. 
326 Care Ernest 

Preklicujem  izgubljeno  diplomo  voja- 
•kega medicinskega učnega zavode, toda. 
»Mirne Davidovi? (Mfle) Mara. 
208 Davidovi« Mara. podporočnik, 

voj. poŠta 3882/6, Radovljica 

Prekïeujem izgubljeno prometno kofl- 
noo ta kolo znamke »Torpedoc. številka 

707S87, na ime Debeljaik Franc, Sp. Lusa 
« 14 pri Okolji Loki. 
256 Debeljak Franc 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
osebnega avtomobila znamke >Skoda< It 
S-4791, izdano od uprave NM v Ljublja- 
ni na Ime Doliner Frane, Ljubljana, Ce- 
lovška 93. 
379 Dolinar Franc 

Preldlenjemo izgubljeno uvozno dovo- 
ljenje St. B556 z dne 21. XII. 1948, iz- 
dano od komiteja za zunanjo trgovino, 
Ljubljana, pod U. IV-10920 z dne 21. XII. 
1948 na Stovenia-evto. Ljubljana; označba 
prejemnika: Glavna direkcija za eksploa- 
tacijo železnic, Ljubljana. 
292   Glavna direkcija za eksploatacijo 

železnic, Ljubljana 

Freklioujem ukrademo osebno iflkazai. 
co. Izdano od*NM v Ljubljani na ime 
Hibeer Franja, Ljubljana, VerovSkova 20. 
378 fflbser Franja 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjdži- 
co, sindikalno izkaznico, izkaznieo OF in 
krojaško pomooni&ko knjiSico, vse na ime 
Ivanii Mate, Hrastnik, Log 266. 
257 Ivani} Mate 

Preklicu jem ukradeno ualoižbensiko knji- 
žico, dve potrdili za dvig popravljene ure, 
sindikalno izkaznico, izkaznico OF, oseb- 
no izkaznieo, živilsko nakaznico za mesec 
januar 1949 hi industritsko nakatneo, 
vse na ime Jakïa Ivan, Ljublana, JD2 
kurilnica. 
218 Jakia Ivan 

PrekUcujem  izgubljeno osebno  izkaz- 
nico St. 095602, izdano od NM v Ljub-o, 
ljani  na ime Jeric  Rudolf, Ljubljana, 
Blelweisova 42. 
877 Jertt BudoU 

Prefeldcujem izgubljeno osebne izkazni- 
co k prometno .knjižico za koüo, obe na 
ime KaMelic Joàipina, Ljubljana, TyrSe» 
va 118.    . 
287' Kastelic Joiipina 

Preklicujem izgubljeno službeno izkaz- 
nico 3t 27687. izdano 13. III 1948 od. mL 
nistrstva za kmetijstvo LRS na Ime 
dr, Kocjan Leon, Ljubljana, MfiiloSiceva 
St. 28. 
831 Dr. Kocjan Leon 

Preklicujem  izgubljeno  sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podružnice 
tovarne >Indus< na ime Koeovtö Miljam«, 
Liubljana, Blelweisova 42. 
3S2 KoPovif Miljana 

Preklicu iem izgubljeno izkaznico m 
voenjo z mesečno vozovnice za december 
1948 na ime Koprive« Alojzija, (Hfakinja 
I. b razreda nižje drl gimnazije v Celju. 
264 Koprive Alojzija 

Preklicujem izgubljeni izkaz za odM. 
kovanje >Red za hrabrost«, K. 132, izdan 
L 1946, izkaz za >Red za zasluge ta na- 
rod III. stopnje«, st. 886, izdan 1. 1947, 
potrdilo o plae4nexn ljudskem posofifci v 
znesku 6000din fn Soleko spričevalo za 
1. razred gimnazije, izdano I. 1946 v Se» 
niči (Srbija), vse na hne Korač Plndla, 
Herpelje-Kozima. 
850 ' Kani PiniSa 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani na 
Ime Kosec Ljudmila, Ljubljana, KrofaSfca 
». 5. 
299 Kosec Ljudmila 
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PrekJacujemo prometno knjižico za kolo 
ce ime Bizaj Mario, Dolenje Cerovo 88, 
Brda na Qoüükem, 
263 KLO Cerovo 

Preklieujem ukradeno vojaško knjižico, 
izdamo na ime Kunstek Make, roj. 17. IX. 
1920, Zakl 2, KLO Nova cerkev, Ptuj. 
265 Kutidtek Mak« 

Preklicu jem Izgubljeno osebno izikazni- 
©o St. 071254, ledano od uprave NM Ljub. 
ljana na ime Leajak Albin. 
216 Lesjak Albin 

Preklieujem izgubljeno mlečno izkazni- 
co, izdano od rajona Bežlgrad-SiSka na 
ime Lipa? Nadica, Ljubljana, KoroSka 16. 
823 Lipar Nadica 

Prektfcujetn ukradeno osebno izkaznico, 
sindikalno izkaznico, izdano od sindikal- 
ne podružnice 010 Celje okolica, izkaz, 
oko OF in izkaznico Zveze borcev Celje 
okolica, vse na ime Lula Sala, Celje, Zl- 
danAkova 18. 
258 Luin Saia 

PrekUcujem izgubljeno univerzitetno iz- 
kaznico, osebno izkaznico, industrijsko is. 
kaznioo in izkaznico univerzitetne knjiž- 
nice, vse na Ime Mertik Franc, Ljubljana, 
Švabiceva 15. 
826 Mertik Prano 

PrekKcuiJem izgubljeno  osebno  izkaz, 
nioo 9t. 044165, Izdatno 11. VI. 1045 od 
NM v Ljubljani na trne Mthelic FranciSka, 
Ljubljana, Gubceva Ufi. 
849 Mineri* FranciSka 

Preklieujem izgubljeno oficirsko izkaz- 
nico serije F St. 1699, izdamo od voja&ke 
poŠte 1768/8 Zagreb. 
220 Milotlé  Branko,  podporočnik, 

voj. poäta  32044/M, Karkmo 
Preklieujem izgubljeno sindikalno iz- 

kaznico St. 1586375, izdano od Zveze de. 
lovcev in nameščencev, podružnica St. 8, 
Ljubljana, ma ime Moonik Rozailija, Ljub- 
ljana, Kobliarjeva 7. 
243 \ Moenik Rozalija 

Preklicujera Stiri izgubljene industrij, 
eke nakaznice na Ime Mucic Franc, Fran- 

1 èlSka, Ljudmila in Alenka, ter sindikalno 
Izkaznico na ime MuKc Ljudmila, Ljub. 
.ljana, VerovSkova 18. 
829 MuSif Ljudmila 

Frekricujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke VForpedoc, Štev. 
1165723, reg. St. 2032, izdano na ime 
Mule Janez, Podgora. i 
882 Mule Janez. Markovec 18, 

Stari trg pri Rakeku 
Preklieujem izcub1je.no prometno knji- 

Hoo ze kolo tov. et. 409213, sindikalno iz. 
kaznico, osebno izkaznico St 025434 ta 
izkaznico OF, vse na ime MuSic Franc, 
ter prometno knjižico za kolo St. 508744 
na ime ••&• Alojzija, Ljubljana, Trza- 
Bka 66. 
200 ••• Frena 

Prekllcujerno evidenčno tablico tovor- 
nega avtomobile St. 4940. 
249   Okrajna sveza kmetijskih lading, 

Dravograd 
Preklieujem dve izgubljeni sindikalni 

iakazralcl; St. 1271668 in St. 1271669, na 
fane Otrin Branko la Vrečar Pran«, Ljub- 
ljana, " , .,' ',,.. 
291 , Otrin Branko 

Preklieujem   osebno  izkaznico,  izdano 
od   KLO  Labinj,  Rasa, in  izkaznico za 
ribolov, izdani na ime PavSič Ivan, zdaj 
v Idriji, Ulica IX. korpusa. 
285 Paviiè Ivan 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico na Ime Oris Pavla In Peruzzi An- 
tonijo, Stolice 137. p. Ljubljana. 
294 Peruzzi Antonija 

Preklieujem   izgubljeno   izkaznico 0F, 
izdano na ime Petauer Rudolf, Ljubljana, 
ftmartlneka 2L 
330 Petauer Rudolf 

Preklieujem  izgubljeni Indeks ju ridia- 
ne fakultete, izdan L 1948 od dekanata 
juridicne   fakultete   na   ime   PodlinSek 
Franc, Ljubljena, Sv. Jakoba trg 8. 
244 PodlinSek Frane 

Preklieujem izgubljeno člansko Izkaz- 
nico io sindikalno izkaznico na ime Rav- 
nikar Martin, Jesenice, Ciril-Metodova 7. 
259 Ravnikar Martin 

Preklieujem izgubljeno osebno izkazni- 
co St. 052967, prometno knjižico za kolo 
St 999410 in smdikalno izkaznico Števil- 
ka 58232, vse na ime Romaniuik Janko, 
Ljubljana, Cankarjeva 16 (Kodeljevo). 
299 Romaniuk Janko 

PrekUcujem izgubljeno osebno Izkazni- 
co St. 360 in izkaznico OF na ime Rovan 
Josip, Trnovo 846/ II  Bistrica. 
250 Rovan Josip 

Preklieujem Šolsko apriceveto o viSjem 
tečajnem izpitu, izdano od dri. gimnazije 
v Celju na ime Safcsida Vera, Celje, Can. 
karjeva 7. 
299 Sakslda Vera 

Preklieujem IzgubHeno šolsko spriče- 
valo 1. razreda meScanske Sole v Ljub- 
ljani (Lichtenturn), izdano v Šolskem letu 
1926/27 od ravnateljstva Sole na ime 
Sattler Rozika, Trogir (Dalmacija). 
348 Sattler Rozika por. Vukežtt 

PrekMcujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za mesec januar 1949 (Nav), tedano 
od RLO Bežigrad, Steka na ime Sever 
Josipioa, Ljubljane. Šišenska 60. 
380 Sever Joelpin« 

Preklieujem izgubljeno osebno izkazni- 
co  in   repatriacifrki  tekne   iz  Dachau«, 
obo na ime Sever Ludvik, Stična 103. 
241 Sever Ludvik. 

Preklieujem izgubljeno osebno izkaz, 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Stan« Vilibakta, Ljubljana, Kotnikov« 18. 
381 y Stan» Vilibalda 

Preklieujem izkaznico za kolo znamke 
>Da*mler<, St. 753413, izdano od 0L0 Kr- 
Sko na hne Šepetov«  Ivan, Gregovce 7, 
Blzedjeko. 
251 Sepetavc Pepca 

Preklieujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za januar 1949 s potroSniekim, potr- 
dilom za februar 1949. izdano od'RLO 
Centar na ime Seruga Vilma, Ljubljana, 
SlomSkova 5. 
328 Seruga Vilma 

Preklieujem izgubljeno osebno izkazni- 
co St. 1642/41, tedano v Crikvenici na 
Ime ôimac Marija, roj. 13. III. 1920. 
Mohktorl, Korolka. 
261 Simac Marija, Maribor, 

Kosarjeva 39 

Preklieujem izgubljeno osebno Izkazal. 
co in prometno knjižico za kolo, izdano 
na   ime  ônajder  Pavla,   VeSter   10, p, 
Skofja Loka. 
347 Šnajder Pavla 

Preklieujem  izgubljeno  izkaznico   OP, 
Izdano od  univerze v Ljubljani na ime 
dubio Jernej . 
217 Subie Jernej 

Preklieujem izgubljeno prometno knji. 
Žico za kolo tov.  St. 430023. izdano od 
QLO Ljubljana okolica na ime Tome Va- 
loniMn, Dobrava 29 pri Ljubljani. 
219 Tome Valentia 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. St. 1238159, izdano na 
ime  •••••   Polona,   Dragomer  45,  p. 
Log. 
375 TomSUS Polona 

Preklioujemo evidenčno tablico motorja 
St 03495. 
262 Tovarna perila, Slov. Bistrica 

Preklieujem Izgubljeno osebno izkazni- 
co St. 318, izdano od KLO Legen pri Slo. 
vonjem Gradcu leta 1946, prometno knji- 
žico za kolo St. S-477.704. 
252   Turiinlk Frane, naimeScenee DES, 

okraj Slovenj Gradec 
PrekUcujem izgubljeno prometno knji- 

žico znamke >Iri3e«, St 48526 in izkaz, 
nit» OF St 584582, vse na ime Vesel 
Jože, Godna vas 50, KLO Smihel. 
260 Vesel Joie 

Preklieujem ukradeno učno pogodbo, 
vajeniSko knjižico, udarniško iskaznico, 
osebno izkaznico in mladinsko knjižico, 
vse na ime Vilic Joie, Gorica 2, p. Oplot* 
niča, 
255 . Vis« Joie 

Preklieujem ukradeno osebno izkaznico 
St. 085145, ladano od NM v Ljubljani; in 
prometno knjižico za kolo znamke »Juni. 
or< St. 323060, obe na trne ViSotio Sreč- 
ko, Ljubljana, Močnikov» 13 
300 Viilntin Sreïko 

PrekUcujem   Izgubljeno   osebno  izkaz- 
nico St. 057424, izdano od uprave NM v 
Ljubljani na ime Vrbovec Franc. 
215 Vrbovec Frane 

Preklieuiem tegubljeno prometno knji- 
žico ta kolo znamke »Durkopp«, tov. St 
1551205, izdano od OLO Huljena okolica 
•• ime,Vrbovec Jože, Zažar 17, p. Vrh. 
nđike, 
827 Vrbovec Jože 

Preklieujem Izgubljeno odlikovani« za 
zasluge za narod •. razreda St. 80465, 
Izdano 6. X. 1947 od Prezidi ja Ljudske 
slcupSflne FLRJ na hne Vukelić MMenko, 
kometan, vojaška poŠta 14653. LJubljana. 
242 VukeW MiJenko 

Preklioujemo 
blico tovornega 
St. S—4459. 
286 

PrekMcujem 
kaznim, izdano 
Framc, Dragom 
245 

izgubljeno evidenčno ta> 
avtomobila znamke GMC, 

Zasavpki premogovniki 
rudnik Trbovlje, 

izgubljeno  oblačilno  na. 
od KLO Log na ime Zore 

1er 31, p. Brezovica, 
Zore Frane 

Prekldeufemo Izgubljeno kontrolno knji- 
žico tekočih  goriv  m  maziv,  St.  04615, 
izdano na  ime Žaga KLO SrediSSe ob 
Dravi. 
263        2aga KLO SrediSce ob Dravi 

Izdaja »Uradni Ust LRS<. — Odgovorni urednik: dr. Rastko Moenik: tlaka Blasnikova tiskarna, obrat 1 — val v Ljubljani 

• 
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«       •82. 
Sedež: Marenberg. 
Dan izbrisa: 17. decembra 1948, 
Besedilo: Mesarija KLO Marenberg. 
zaradi prehoda v sestav Obrtnih gospo- 

darskih podjetij KLO Marenberg. 
Okrajni LO Dravograd, 
dne 17. decembra 1948. 

Öt. 1289/8-48 •.881 
* 

•. 
Sedež: Kozje. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo:    Gospodarska podjetja KLO 

Kozje »Qopokoc. 
. ?^e*ie *Pada na podlagi upravne raz- 
2-7^,^ „P**1 •••••••• upravno vođ- 
*W) OLO •••• okolica. 

Okrajni LO Poljčane, 
Poverjeniätvo za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Öt 2418/40 276 

184. * 

Sedež: GaluSak. 
Dan izbrisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Cevljarnica KLO GaluSak. 
«rada, združitve e Krajevno čevljarai- 

«>. Stara gora. 
Okrajni LO Radgona, 

,     ,       poverjeniStvo za finance, 
dne 10. januarja 1949., 

St. 801/15-48 - 874 
* 

136.     , 
Sedež: Hrastnik. 
Dan izbrise: 10. decembra 1948. 
Besedno: Gostilna KLO Hrastnik ••- 

mi<na<. 
Zaradi prenosa sedeža, 

Okraini  LO  Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 5. januarja 1949. 
8t 2498/1 229 

188. * 
Sedež: Hrastnik. 

.   Dan izbrisa: 10. decembra 1948. 
Tsedflp: Gostilna KLO Hrastnik, Pod. 

25. 
--.-_^ združitve e Kratevnim gostim- 

*w*m,, Hrastnik. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniSrvo m tinanee, 
dne 5. januarja 1949. 

St. 2497/1 8M 
» 

187. i 
'Sedel: Hrastnik. 

Dan izbrisa: 10. decembra': 1943. 
„jedilo:  Klavnica in  mesarija KLO 

_^*•dli opustitve klavnice In združttre 
meanic. 

; >       Okrajni LO Trbovlje, 
.   poverjeniSrvo za finance, 

dne 18. decembra 1948. 
•; St 2499/1-48 817 

188. * 

l^^flroetnik. 
Be^«£: 10- decembre 1948. ' . 

%rtšu?a: Krajevna trgovina s sadjem 
MkTnTl,"1 poljskimi pTidolki Hrast- 
.^^«'ftetniku «t. 177. 

T*""04: Popolne premestitve. 
I -£!^•  LO  Trbovlje, 
v P^epJeniStvo za finance. 

"''.•:.**. -18. decembra 1048. 
A; öt 2496/1-48 228 

189. 
Sedež: Hrastnik. 
Dan Mirtea: 10. decembra 1948. 
Besedilo:    Ljudska    oblačilnioa   KLO 

Hrastnik 174. 
Zaradi prenJoea sedeža in splošne pre- 

ureditve. 
Okrajni  LO Trbovlje, 

••••••••••• sa finance, 
dne 5. januarja 1949. 

St   2•00/1 230 

Zadružni register 

Vpiei 
1. 

Sedež: oeče, okraj Trbovlje. 
Dan vpisa: 16. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s o. j. v 

Ceeah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. VIII. 1948 za nedoločen ces. 
Naloge zadruge so: 1. da na Jim boljM 

in dim kuMurnejei način oskrbuje «roje 
člane z vsemi potrebnimi potroènimt 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke • 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
zdarstvo, domaoo obrt itd., posebno Se 
ttote panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v te namen nabavila kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, iplemenilne postaje, 
organizira eelekcdijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetiij- 
Bkdh pridelkov, in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim dlanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okotila tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in polititoa 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 

tiiskutturo  ttdL  ter  ustanovi  svojo 
|l£nioo. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega te-, 
vajanja svojih nateg tadela potrebne na- 
crte v skladu g »plotóni aržavnim na- 
crtom. 

Zadružni đetef znala 100 din, delež aa- 
dražntkovega družinskega člana 20dta. 
Delež se mora placati ob vstopu' v zadru- 
ga Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik odgovarja s pet. 
kraAnlm zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega  deleža. 

PrioböÄve se, koltkor ml v pravlMh Av- 
točeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
güasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
juh voH zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
eaJeSa, pa zanio po dva «Tao* upravnoga 

odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Skočir Anton, posestnik, Sv. Marko, 

predsednik, 
, Kovačec Franc, kmečki sin, Sv. Ka- 
tarina, podpredsednik, 

ZadobovSek Pavla, učiteljica, Ojetiro, 
tajnica, 

Jager Jože, posestnik, Sv, Katarina, 
Qreeafe Stefan, posestnik, Knezdol, 
Ceànovar Vinko, posestnik, Sv. Kata- 

rina, 
Vavttkar Martin, posestnik, Sv. Katari- 

na, odborniki. 
' Okrožno sodiice v Celja 
dne 15. decembra 1948. 

Zadr VIII 48/48—S      • 11.781 
* 

2. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: čebelarska zadruga za glav. 

no me»to Ljubljana, 1 omejenim jamstvom 
v LJubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 17. X. 1948 za nedoločen 
Cas. 

Naloge zadruge so: 1. na na čim boljši 
la čini kulturnejH način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi {potresnimi 
predmeti in a) nakupuje, izdeluje, pre- 
deluje in prodaja čebelarske potrebščine 
za svoje člane; b) vnovčuje pridelke svo- 
jih članov; c) opravlja in pospešuje trgo- 
vino z živimi čebelami; č) ustanavlja po 
potrebi čebelarske družine in strokovne 
odseke; d) gradi delavnice, ••••••• in 
postavlja ali najame zadružne Čebelnja- 
ke na pasižčlh; e) organizira prevažanje 
čebel na paso in skrbi za njeno izboljšanje; 
t) Uri strokovno znanje: 1. z vzdrževa- 
njem lastne strokovne knjižnice in raz- 
Brjanjam poučnih spisov; 2. z izobraže- 
vanjem čebelarskih učiteljev in mojstrov, 
s prirejanjem shodov, tečajev, predavanj, 
razstav {td.; 8. z ustanavljanjem opazo- 
valnih, plemendlnih, selekcijskih in pre- 
izkusnih postaj ter vsrejevalieS za ma- 
tice; g) skrbi za zatiranje cebefaih kuž- 
nih bolezni in zbira za ta namen sklad; 
h) zbira in hrani predmete in učile za 
svoj muzej. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Clami odgovarjajo za obvez- 
noetti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega deleža. 

Zadruga razgll&ea važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
• deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 12 čla- 
nov, M jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Škof Prane, upok. želesmiSki uradnik, 

Z«*» 126, V 
Amo Adolf, upok. ravnatelj, StreMïka 

». 20, 
Senegačnlk Bdvaod, profesor, Mencin- 

gerjeva 21a, 
Brie Dominik, upok. Boteki upravitelj, 

6uSterličeva 15/Ï, 
Cvetko Franc, upok. SelemnläW uradnik 

Stotice 28, 
Debevec Leopold, železniški ucadaft. 

Domobranska B, 
Jà/vornik Fetdtnaodl delavec, Peružzi« 

jeva •, 
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Dr. Jenko Andrea, zdravmik, Vevče 108, 
Mažgon Jožo,   ekonom.   Rožna   dolina 

iVIII/23, 
Mihevo Anton, upok, finančni pregled- 

nik, Gnidovčeva 4, 
Nered Franc, uslužbenec, Rožna dolina 

It IX/3. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. decembra 1948. 
TA 274/48 - Zadr VI 242/1 11.780 

Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 72. 
Dan vpisa.: 22. decembra 1948. 
Besedilo: Oblačilna produktivna zadru. 

z omejenim jamstvom Ljubljana, Ši. 

Zadruga je bik ustanovljena na usta- 
novnem zboru 4. XII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno oprav- 
lja krojaško obrt z delovno «lo svojih 
Stanov, predvsem na podlagi akorda; 
2. da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da ptpdaja 
svoje obrtne izdelke in organizira kredL 
ttramje evojih članov; 8. da dviga kultur- 
ni In strokovni nivo svojih članov; 4. da 

riema in etrokovno izobražuje evoje 
ce in 5. da prilagodi svoje dew sploš- 

nemu državnemu gospodarskemu nacrtu. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z desetkratnim 
meskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 cTamov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. ZadTUgo 
predstavljata predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
-   Bergan* Janez, krojač, CelovSka c. 28, 

Jakopič Jože, krojač, Celovška c. 80, 
Žužek Ciril, krojač, Celovška o. 62. 
Tršan Roman, krojač, 6vablčeva c. 7, 

. Kastelio' Zora, krojažica, Bmattónska ce- 
' «ta 80, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. decembra 1948. 

Zt 273/48 ~ Zadr. VI 241/1 11.677 

4. 
Sedež:  oemelavoi, okraj Murska So- 

bota. 
Dan vpisa: SO. decembra 1948. 
Besedilo:  Kmetijska nabavno-prodajna 

•adruga z o. j. v-Čemelavoib. 
Zadruga je bila ustanovljena na zborni 

18. VI. 1948 za nedoločen fes. 
, Naloga zadruge je: 1. da Izdeluje po 
navodilih pristojnih organov nacrt za od- 
kup kmetijskih pridelkov svojih okolttev; 
2. da izdeluje po navodilih pristojnih or- 
ganov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga 
.spravi v eklad a finančnim načrtom evoje 
poslovne zveze In postavljenimi norma- 
mi; 4 .da zbira v ta namen staüeticne 
»ođ^utke, ki jib daije v uporabo tudi svoji 
»osiovni zvezi, Glavni zadružni zveži 
1RS in okrajnim ljudskim odborom; 
5. da odkupuje v svojem okolišu kmetij- 
ske pridelke in oskrbuje svoje Mane s 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebSčinanii kakor tudi z vsemi 
potresnimi predmeti po postavljenem 
načrtu; 6. da sklepa pogodbe s kmeti v 
svojem okollSu za odkup kmetijskih pri- 
delkov in jim. izplačuje v ta namen predV 
ujme fkonrrahiranje); 7. da sklepa po- 
godbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
•• dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da 
elarbi za večjo produktivnost dela evojih 
članov; 9. da skrbi za kulturno in pro- 

svetno zgraditev svojih članov in za nji- 
hovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
e apMnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami,« ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov 
ljudske oblasti.   

Zadružni delež znaša 160 din in se pla- 
ca ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega dlana znaša 
10 din. Vsak zadružnik odgovarja še s 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnepe sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajni način, al pa v dnev- 
nem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli zbor 
posebej. 

Zadlrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po 1 San upravnega odbora 
in 1 pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora ep: 
femljič  Alojz, predsednik, 

alik Franc, 
Slavi« Viktor, 
Vratarič Koloman,      , 
Kumin Nikolaj, 
Kumin Janez, mlaj. 
Novak Aleksander, vsi kmetje v Oer- 

nielavcdh, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. decembra 1948. 
Zadr III  124/2 84 

* 
•. 

Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 

r Murski Soboti. 
Zadruga je bito ustanovljena na zboru 

14. II. 1948 za nedoločen cas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši, 

čim kultamejši m gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potresnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe evojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
Sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov, posebno skrbi za do- 
bavo povrtnin, sadlja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poštovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo elani dobro poetreïemi, 
da bo trgovina vedno založena e potroš- 
nimi predmeti, da ne bo Imela blaga, ki 
se slabo prodaja, da bo zniževala zako- 
nito dopustno maržo, da bodo lokali in 
fetožbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice, podjetja za konservira- 
•|• sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo evojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega te- 
vaganja svojih nalog todelaj potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, placa se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli placito v obrokih. Delež zadrug- 
nikovega družinskega člana ••••• 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik od- 

govarja 5e s petkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo- 
jih poslovnih prostorih In na razglasnih 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika Izvoli 
upravni odbor izmed sebe. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva član upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Clanj upravnega odbora so: 
Hajmšek Franc, profesor. Murska Sobo- 

ta, predsednik, 
Lutar KareL tajnik OLO, Murska Sobo- 

ta, podpredsednik, 
Peče Oskair, pers. referent OLO. Mur- 

ska Sobota, tajnik, 
Perš Zoltan, upravnik posestev, Murska 

Sobota, 
C Imperai an Emilija, blagajničarka, 

Murska Sobota, 
KovačiČ Stanko, kovinar. Murska So- 

bota, 
Fink Martin, uslužbenec OZKZ, Mur- 

ska Sobota. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. decembra 1948. 
Zadr. III 128 11.676 

« 
6. 

Sedež: Pameče, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 30. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s o. f. v 

Pamočah. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

28. XI. 1948 za nedoločen cas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kuiltumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8: da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradniStivo, cebelairetvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt M., posebno še 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- ^ 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, iplemeniine postaje. 
organÄa selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmet*J- 
skjh pridelkov in obrtne delavnice z,i 
potrebe evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in jpoderjevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarska strokovni, kulturni in pro; 
svetni dvig vseh prebivalcev evojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in polili&ia 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 

tkkulturo itd ter ustanovi svojo 
"00. 
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Letnik VI. V Ljubljani dne 1. februarja 1949. Številka 4. 

VSEBINA. 
n ^1*8 ° spremembi uredbe o požarnovarnrietn'h ukrepih 
•• ravnanju z ognjem in s predmeti z raznetii&lm in raz- 
Pocnim učinkom. 
Odredba o ukinitvi odredbe o ureditvi prometa a krompir- 
jem do konca obveznega in pogodbenega odkupa. 

18. Odločba o spremembi vladne odločbe o novi ureditvi gozd- 
nih gospodarstev republiškega pomena. 

17. Odredba o prodaji kmetijsko pridelkov na trgih večjih po- 
troïniSkih sredlàeT 

18. Odločba o zavarovanju gorsko skupine Martuljek. 
— Popravek. 

_ Priloga: Kazalo za leto 1948. 

ÖHEDEE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

14. 

' Na podlagi 4. točke 44. člana ustave LRS v zvezi e 
1. točko 8. člena temeljnega zakona o prekrških Izdaja 
vlada LRS po predlogu ministra za notranje zadere LRS 

uredbo 
o spremembi uredbe o požarnovarnostnih ukrepih 
Pri ravnanju z ognjem in s predmeti z raznesilnim 

in razpočnim učinkom 

y ,      . „ ,, •1. člen 

Člen 4. uredbe vlade URS O požarnovarnostnih ukre- 
• pri ravnanju z ognjem an s predmeti z raznesilnim 
ta razpočnim učinkom (Uradni list LRS, žt. 6—25/47) se 
•Premeni in *e glasi: ' 

>PrekrSke po tej uredbi kaznuje odsek (oddelek) za 
ootranje zadeve pri IzvrSiinem odboru okrajnega oziro- 
018 mestnega ali rajonskega ljudskega odbora z denarno 
«tenijo do 8000 dinarjev ali e poboljševalnim delom do 
dveh mesecev, v hujäih primerih pa z odvzemom prostosti 
*> enega meseca.« t 

Vu 2. člen 

ft>«T^ uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

.'-;•'•;8*. S-zak 52 
; Llubljana dne 20. Januarja 1949. 

^   i     Minister 
*« Jotranje zadeve LRS: 

•<vV** Kraigher L r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

Ivan Maček L r. 

16. 

Na podlagi 1. in 15. člena uredbe o odkupu krompirja 
v gospodarskem letu 1948/49 (uradni list LRS, številka 
36-194/48) izdaja vlada Ljudske republike Slovenije po 
predlogu ministra za trgovino in preskrbo 

odredbo 
o ukinitvi odredbe o ureditvi prometa s krompirjem 

do konca obveznega in pogodbenega odkupa 
» 

Odredba o ureditvi prometa s krompirjem do konca 
obveznega in pogodbenega odkupa, objavljena v Uradnem 
listu LRS, St. 49-229/48, se ukine. 

Ta odredba velja takoj. 
,     S-zak št. 62 

Ljubljana dne 27. januarja 1949. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: 

Borštnar Jože 1. 

Za 

r. 

predsednika vlade 
podpredsednik: 

Ivan Maček 1, r. 

LRS 

16. | 

Na podlagi 5. in 21. člena v zvez: s 4. členom splošne- 
ga zakona o državnih gospodarskih podjetjih ter v zvezi! 
z 9. členom uredbe o organizacij: gozdarstva izdaja vlada 
LRS po predlogu ministra za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo 

odločbo ' 
o spremembi vladne odločbe o novi ureditvi gozdnih 

gospodarstev republiškega pomena 

1. člen 

Gozdno gospodarstvo Rakek, ustanovljeno z vladno od* 
loSbo o novi ureditvi goz'nih gospodarstev republiškega 
pomena, Uradni list LRS, St. 7—49/48, se spoji (fuaionira) 
z Gozdnim gospodatjtvom Postojna, ustanovljenim z isto 
vladno odločbo. Firma novega podjetja je Gozdno gospo- 
darstvo Postojna.   , 

Gozdno gospodarstvo Nazarje, ustanovljeno z navede- 
no vladno odločbo, se spoja (fuzlonira) z Gozdnim gospodar* 

Ml: 
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etvom Celje, ustanovljenim z isto vladno odločbo. Firma 
novega podjetja je Gozdno gospodarstvo .Celi». 

\ 
SL člen 

Gozdno gospodarstvo Podvelka, -ustanovljeno z nave- 
deno vladno odločbo, se ukine in preide v likvidacijo. 
Njegova osnovna in obratna sredstva, združena v gozdnih 
upravah Marenberg, Podvelka in Sv. 'Lovrenc na Pohorju, 
prevzameta Gozdno gospodarstvo Maribor in Gozdno go- 
spodarstvo Slovenj Gradec, ki sta ustanovljeni i ieto vlad- 
no odločbo.. Gozdno gospodarstvo Maribor prevzame 
gozdno upravo Podvelka in gozdno upravo Sv. Lovreao na 
Pohorju, Gozdno gospodarstvo Slovenj .Gradec pa gozdno 
upravo Marenberg. 

Likvidacijo ukinjenega podjetja uvede minister za 
gozdarstvo ih lesno industrijo. 

8. Sem 

Gozdno gospodarstvo Tolmin »o preimenuje v Gozdno 
gospodarstvo Sv. Lucija ob Soči. 

4. člen 

Ta odločba velja od 1. januarja 1049. 

S—zak 40 
Ljubljana dne 20. januarja 1949. 

Minister za gozdarstvo 
tn lesno industrijo LRS: 

Tone Fajlar. L r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

Ivan Maček L r. 

P3AVILNIK1.0DREDBE.NAV0DILA,0DL0ĆBE; 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

17. 

Na podlagi drugega odstavka 1. točke odredbe o ure- 
ditvi prodaje in nakupa kmetijskih pridelkov (Uradni 
tet FLRJ, ät. 95—807/48) izdajam 

odredbo 
o prodaji kmetijskih pridelkov na trgih večjih 

potroSniških središč 
y i. Na trgih v Ljubljani, Celju, Mariboru, Trbovljah, 

Jesenicah, Kranju, Tržiču, Mežici, GuJtanju, Solkanu, Se- 
žana, Postojni, Idriji in Kočevju lahko prodajajo žito, moko^ 
klavno, vprežno in plemensko živino, prašiče, praSiČket 
mesne izdelke (suho meoo, «lanino, salo itd.), mast, surovo 
im topljeno maslo, jedilno olje, alkoholne pijače (vino, 
žganje), krompir, Hžol kakor tudi sladkor (ki ga dobijo 
pridelovalci kot povračilo v naravi za oddano sladkorno 
peso) poleg kmetov pridelovalcev iz teh in sosednih okra- 
jev tuldi kmetje pridelovalei fe vseh okrajev Ljudske re- 
publike Slovenije. 

2. Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odločba 
o prodaji kmetijskih pridelkov na trgih večjih potrošniikih 

središč (Uradni list LRS, št. 28—141/48). 
a Ta odredba velja takoj. 
S/p-«. 189/2 
Ljubljana dne 26. januarja 1949. 

%   Minister ta trgovino 
in preskrbo LRS: 
Joše Borltnar L •. 

18. 

Na podlagi četrtega odstavka S. člena zakona o var- 
stvu kulturnih spomenikov In prirodnih znamenitosti 
Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, št. 23/187 
z dne 25. V. 1948) iadajam po predlogu Zavoda za var- 
stvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in 
prirodnih znamenitosti Slovenije v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS in ministrom za gozdarstvo in leano 
Industrijo LRS 

odločbo 
o zavarovanju gorske skupine Martuljek 

1. Gorska skupina Martuljek se zaradi izrednega 
geografskega, alpsko-morfološkega, estetskega in turistič- 
nega pomena po navedenem zakonu zavaruje kot 'pri- 
rodna znamenitost. 

2. Glede na zavarovanje so gorska skupina Martuljek 
deli v 

a) strogo zavarovani pas in 
h) zavarovani pas. 
Meja med obema pasovoma je železniška proga od na- 

selja Log do izliva potoka Martuljka v Savo, od tod pa 
je meja Sava Dolinka do Belega potoka. 

Strogo zavarovani pas (pas a) sega na severu do na- 
vedene mejne črte, na zahodu pa do črte, ki gre od na- 
selja Log preko grebenov Glava — Mali vrh — Kurji vrh 
— Rigljica — Špik — Oltar, nato proti vzhodu do Ku- 
kove špice, od tod pa po Jarku Belega potoka do njegove- 
ga izliva v Savo. 

Zavarovani pas (pas b) meji na jugu na strogo zava- 
rovani pas (pas a), na severu pa sega do vznožja hribo- 
vitega pobočja. Na zapadu sega do naselja Log, na vzhodu 
pa do izliva Belega potoka v Savo. 

8. V pasu a) se prepovedujejo sleherne gredbe. Izje- 
ma velja samo za gradbe, ki so v neposredni zvezi s 
kmetijskim gospodarstvom in z obstoječo planinsko po- 
stojanko >Kočo na PeSk in z bivakom >Za akom«. V teh 
primerih je gradba dovoljena samo s privolitvijo Zavoda 
za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomeni- 
kov in prirodnih znamenitosti Slovenije. Prepovedujejo 
se tudi stalne žične vzpenjače in izraba ali sprememba 
obeh slapov Martuljkovega potoka. Prav tako ni dovoljeno 
postavljanje reklamnih desk iin drugih napisov, ki bi 
kazali prvotno lice gorske skupine. 

V pasu b) so dopustne razne gradbe po poprejšnji pri- 
volitvi Zavoda za varstvo In znanstveno proučevanje kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije. 

4. Varstvo te gorske skupine ee glede na prednje 
predpise izroča  okrajnemu  ljudskemu odboru Jesenice- 

in krajevnemu ljudskemu odboru Gozd. Ta naj domače 
prebivalstvo seznani s predpisi te odločbe. Pri varstvu 
sodeluje Planinska zveza Slovenije. 

5. Prekršitve te odločbe se kaznujejo po 18. členu 
splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in na- 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom! 
. V nasi založbi so v 1. 1949. izšli: 

TT**?1)* program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
•w • poklicev, z literaturo in navodili Strani 46, cena 7 din. 

Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v tri »kupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vieh 
«rok ki bodo polagali izpite V drugem delu «o k posameznim temam 
«odane Se kratke teze la vsa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 

/ za personalno službo, ki je program sestavil in priredil, je s to broiuro 
Podal snov za studij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 
pravljali za izpite. Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olajšala delo tudi predavateljem. 

Splošni nadzor Javnega tožilstva. Strani 41, cena 12 din. 
Avtor knjižice Mirko Hočevar je s tem delom prikazal naloge splošnega 
nadzora, notte tako pomagati mladim kadrom javnega tožilstva pni uva» 
janju v delo. Zato knjižica ne obravnava samo delovnega področja sploi- 

> nega nadzora, ampak tudi pravna sredstva in nakazuje metodo dela. 
^kočnik za krajevne ljudske odbore II. del. Strani 167, cena 33 din. 

. . . Knjižica obravnava nadrobno pet'upravnih panog, ki spadajo v pristojnost 
krajevnih' ljudskih odborov: kmetijstvo, gozdarstvo in lesno industrijo, 
trgovino in preskrbo, turizem in gostinstvo ter lokalni promet. Naznačene 
•o tudi naloge kmetijskih zadrug, zlasti kako naj te krajevnim ljudskim 
odborom pomagajo pri dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
tn lesnega gospodarstva, v vezani trgovini in pri odkupih. Izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlade LRS. 

. Posebej opozarjamo še na nekatere zbirke, ki so izšle v naši 
založbi v 1. 1948: 
Pravilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 
matičnih okoliših na ozemlju LRS. Strani 96, cena 18 din. 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani 752, cena 105 din. 
Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del. Strani 304, cena 90 din. 
Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Priročnik za krajevne ljudske odbore I. del. Strani 120, cena 17 din. 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 
UtS (y priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov I. del (ponatisnjena in izpopolnjena 
•^•••). 
Splošni register predpisov za leto 1948 (vštevši predpise, ki so izšli v 
Piaančnem zborniku). Interesenti za to knjižico naj se priglasijo na naš 
Baalov, ker bo naklada omejena! 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 0 

Hegister državnih 
gospodarskih podjetij 

140. 

§*teï: Prevorje. 
Sfa Wisat 19. J 
••••••:   Čevlji 

Vpisi 

Januarja 1949. 
PwÂ"u'y:   c*T,Ülf,,Hl  delavni»  KLO 

p^I^^ mdmet:  Iwielovaale la po- 

odSaÄ**1* 'podjetja:   KLO Prevorje, 
&£' *•9 * *** 15. I. 1949. 

TOjgW^ttjiM,via voditelj: KLO Pre. 

Podjetje zastopata: 
Fendre Anton, poslovodja« v veeh za- 

devah do 10.000 «un. 
Amon Miha, predsednik KLO, z« vae 

zneske nad 10.000 din. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo ta finance, 
dne 19   Januarja 1949. 

St 161/1-49 866 

141. * 
Sedei: Brevorje. 
Dao vpili: 19, Januarja 1949, 
Besedilo:   Krojaäko-Iiviljska  delavnica 

KLO Prevnrie. 
J^^wè^t •&\®•• oblek to 

Razglasi ministrstev 
to. 65/1 .488 

Objava 
Z nalezljivo ohromeLostjo prašičev eia 

okužena okraja Murska Sobota in Rad- 
gona. 

Prenehala pa je v okrajih: Jesenice, 
Lendava, Ljutomer, Maribor okolica, Mo- 
zirje in Poijcaoe. 

Ministrstvo za kmetijstvo LRS 
Ljubljana dve 15. januarja 1949 

Ustanovitelj podjetja: KLO Prevorje, 
odločba «. 63/49 t dne 15. L 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Prt- 
vorje. 

Podjetje zastopata: 
Orli Julijama, poslovodje, v vseh zade- 

vah do 10.000 dim, 
Amon Miha, predsednik KLO, » vse 

meske nad 10.000 din. 
Okrajni LO Celje okolic«, 
poverjenlitvo • financ», 
dne 19. jamarja 1949. 

St. 162/49 »7 
* 

142. 
SedeZ: Svetin». 
Ban vpiaa: 22. januarja 1949. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

Svetina. 
Poslovni predmet:   Izdelovanje in po- 

pravila čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Svetina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sivo 

tka. 
Podjetje zastopa: 
Kllnar Joïe, upravnik, ki podpisuje • 

vseh zadevah samostojno. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 22. januarja 1949. 

al 195/1-49 788 
* 

143. 
SedeZ: Svetina. 
Dan vpisa: 22. januarja 1949. 
Besedilo:   Krojaiko-iivfljska   delavnica 

KLO Svetina. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek to 

perila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Svetina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv* 

Hna. 
Podjetje zastopa: 
Kliner Jože, upravnik, ki podpisuje v 

vseh zadevah samostojno. 
Okrajni I/O Celje okolica, 
poverjeniStvo za financ», 
dne 22. januarja 1948. 

St. 196/1-49 785 
T »•• 
144 

SedeZ: Vitanje. 
Dan vpisa: 16. januarja 1949. 

.   Besedilo- Klađivarna OLO Celje okoli- 
ca. Vitanje. 

Poslovni predmet; Izdelovanje kladi« 
in ročnih zavoicj •- '-' ~,\ 

; / 
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Ustanovitelj podjetja: OLO Celje cica. 
Bc:\ adtočba it. 6420/1-48. 

operativni   upravni  voditelj:  Ievrlilai 
Odbor OLO Celje okolica. 

• Podjetje  zastopata: 
ürobemik Anton, upravnik, ki podpi- 

suje v vseh zadevah, 
Taček Štefan, knjigovodja, ki podpisuje 

skupaj z upravnikom v vseh računovod- 
skih zadevah, v obsegu, • Je določen v 
potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica« 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. januarja 1949. 

9t  3637/48 884 
« 

145. 
Sedež; Boh. Bistrica. 
Dam vpisa: 18. januarja 1949. 
Besedilo: >Krajevno krojaško in Šivilj- 

sko podjetje Boh. Bistrica, ' 
Poalovni predmet: Izdelovanje novih 

In popravila starih moških in Seoskih 
oblek. 

UetanovWi] podjetja: KLO Boh.' Bi. 
•trica. 

Operativni upravni   voditelj:   Izvršilni 
Odbor KLO Boh. Bistrica. 

Podjetje zastopajo in zwnj podpisujejo: 
. Stres Miroslav, Boh. Bietrica, poslovodja, 

Torkair Janko,  Boh.  Bistrica,  knjlgo- 
SPdja, 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo ca finance, 
dne 18. januarja 1949. 

Št   VIII-144/2/49   Sk/V        624 
9 

146. 
Sedež: Bled. 
Dan vpiea: 6. ••••••• 1949. 
Besedilo: Mestna ključavničarska in vo- 

dovodno Inštalaterska delavnica Bled. 
Poslovni predmet: Vsa dela ključavni- 

Sareke in vodovodno Inštalaterske etroke.. 
Uetanovitelf podjetja: MLO Bled, 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

cdbor MLO Bled. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Slivnik Janez, upravnik, 
Stibelj Gašper, namestnik upravnika, 
Jan Ljudmila, knjigovodja. 

Okrajni  LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 6. januarja 1949, 

St. 19/2-49-VIII 146 

147. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 22. januarja 1949, 
Besedilo: Uprava drï. stanovanjskih 

•rnrth na Bledu. 
Poslovni predmet: Upravljanje dri 

zgradb, distribucija stanovanj, vzdrževa- 
nje In večanje stanovanjskega fonda. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Bled. 
Operativno .upravno vodetvo: Izvršilni 

odîior MLO Bleu, 
Podietje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Juretič.Iven, upravniik, 
Mauser Franc, namestnik,, 
Dekorti Drago, blagajnik., 

••••••» LO Jeeonice. 
poverlmiištvo za finance, 

dno 22 lanua-rie 19-19, 
.    St. ••1-94/2/4•,       "• . 024 

148. 
Sedež: Draga, 
Dan vpisa: 17. januarja 1949.. 
Besedilo: KLO — mesarija Podpreska. 
Poslovni predmet: Klanje živine zaradi 

preskrbe prebivalstva z mesom in mesni- 
mi izdelki. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Podpreska. 
Operativni upravni .voditelj: KLO Pod- 

preska. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Ješelnik Ludvik, ravnatelj, samostojno, 

listine finančnega značaja sopodpisuje 
Ješelnik Frano, računovodja, do zne- 

ska 10.000 din. 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. januarja 1949. 

ât. 1884 
* 

678 

149. 
Sedež: Gorica vas. 
Dan vpisa: 16. decembra 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Gorica vas. 
Poslovni predmet: •••••je alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, oddaja toplih in 
.mrzlih jedil za prehodne goste. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gortëa vas. 
Operativni upravni voditelj: KLO Qoii-, 

ča vas. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Oberata? Franc, poslovodja, samostojno 

v vseh zadevah, listine finančnega znača- 
ja sopodpisuje 

Klun Stanko, računovodja, oba skupaj 
do zneska 100.000 din, 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. januarja 1949. 
St. 2013 076 

* 
150. 

Sedež: Kočevje. 
Dan vipiea: 18. Januarja 1949. 
Besedilo: Gospodarska podjetja. — Pe- 

karna Kočevje. 
Poslovni predmet: Peka kruha za splo- 

šno potrošnjo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

izvršilni odbor Kočevje. 
Podjetje,, zastopajo In zanj podpisu- 

iejo: 
Sementò Anton, poslovodja, v vseh za- 

devah samostojno, listine finančnega zna-, 
čaja sopod/pisujeta 

Kozina Polde, ravnatelj UGP, in 
Ameiršek Jože, računovodja, v odsotno- 

sti ravnatelja pa zanj 
»Balžaloreki Vladimir, do vrednosti 5000 
dinarjev. 

Okrajni LO Kočevje, 
porerjeništvo za finance, 

dne 22. januarja 1949. 
"   St. 65/1 680 

r • •      * 

151. • 
Sedež: Kočevje.    . 
Dan vpisa: 18. januarja 1949. 
Besedico: Gospodarska podjetja — 

Slaščičarna Kočevje. 
Poslovni predmet:- Izdelava in prodaja 

slaščic in peciva. 
Ustanovitelj podjetja: KLOjRočevJe. 
Operativni upravni vodWélT: Krajevni 

izvršilni odbor Kočevje. 
,  Podjetje   zastopajo - in  zanj  podpisu- 
jejo;    .    - ^ 

Bejtovič AU, poslovodja, samostojno v 
vseh zadevah, listine finančnega značaja 
sopodpisujeia 

Kozina Polde, ravnatelj UGP, 
Ameršek Jože, računovodja, v odsotno- 

sti ravnatelja pa 
Balžalorski Vladimir, do zneska 5000 

dinarjev . 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeništvo za finance, 
dine 22. januarja 1949. 

• ,    , . St, 65 681 
• 

152.     ' 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 81. decembra 1948, 
Besedilo:  Okrajna ekonomija Kočevje. 
Poslovni  predmet:  Povzdiga   poljedel- 

stva in živinoreje, preskrba menz z zele- 
njavo. 

Ustanovitelj podjetji: OLO Kočevje. 
Operativni upravni voditelj;    Izvršilnj 

OLO Kočevje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Gornik Jože, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah, listine finančnega značaja 
sopodpisuje 

Gorše Marjeta, knjigovodja, oba do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni LO Kočevje, 
,       poverjeništvo za finance, 

dne 22. januarja 1949. 
Bt 2110 . 679 

» 
158. 

Sedež: Kočevska Rei». 
Dam vpiea: 17. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevno šiviljsko podjetje 

Kočevska Reka. 
Poslovni predmet; Izdelava in popra- 

vilo moških in Ženskih oblek, opravljanje 
vseh storitev, kd. spadajo v ' šiviljsko 
stroko. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevska 
Reka.        , 

Operativni upravnj voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Kočevska Reka.   ' 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Moharič Ema, poslovodja, samostojno v 
vseh zadevah, v finančnem poslovanju 
sopodpisuje vse listine 

Poje Marija, računovodja, do meska 
10.000 din. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo z» finance, 

dne 22. Januarja 1949. 
St. 1645 676 

154. 
Sedež: Kušelj. 
Dan vpiea: 17. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Kuželj. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, oddaja toplih in 
mrzlih jedil ter sob za prenočevanje tuj- 
cev. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kuželj. 
Operativni upravni vodMelj: KLO Ku- 

želj.   . 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
, Ozaoič Anton, poslovodja, samostojno • 
vseh zadevah, listine finančnega značaja 
eopod'pisuje 

Majetič .lože, referent za finance pri 
KLO Kuželj, do višine 15000 din in . 

I Bauer Ivan, predsednik KLO Kuželj, v 
odsotnosti enega od imenovanih pod- 
pisuje     '"•"' 
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Ra«kd Anton, ••••••, flau KLO Ku- 

OkraJnJ LO Kočevje, 
poverjeniitvo za «nance, 

doe 22. januarja 1949. 
St 1942 677 

155. * 
Sedež: Vrh. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Gostiln«'KLO Vrh. 
roslavni predmet: ••••••• alkohotaln 

«»brezalkoholnih pijaî, pcetrežba pre- 
hodnih Rostov • mrzlimi in toplimi Je- 

tiJS P«n
1
0*"»n]e tujcev. 

S'tei| Podjetja: KLO Vrh. 
pESf ,. ' "P^ni voditelj: KLO Vrh. 

jeta- 'aetopata   in   zanj   podpteu- 

«fkŽn1^I,ao' poslovodja, eamostojno v 
veoh zadevah, ibtine finančnega maîaja 
üo zneska 25.000 din eopodpieuje 

•lurjevic Aloj2, računovodja. 
Okrajni LO Kolerje. 

poverjeniitvo za finance, 
dne 22. januarja 1949. 

•. 1949 674 

156. * '. * 
Sedel: Bianca Bt 8. 
%*& vpisa: 13. Januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna. Blanea. 
miovnf predmet • Gostinska obrt. 
Uetanovrteli podjetja: KLO Blanea, ođ- 

l< » St. 8/49 z dne 6. I. 1949. 
BOperattvni    upravni    roditelj:    KLO 

jja podietje podpisujejo: 
*adej Stanislav, poslovodja, za obvez- 

f108« d» 15.000 din: za obveznosti nad 
jem ••••••• pa podpisujeta za krajevni 

gfrtäek Cilka, tajnica. In 
Mirt Jožef, odbornik. 

Okraini LO Krïko, « 
poverjeniitvo ta finance, 

dne 14. Januarja 1949. 
8t. 20/12 ••• 

157. " * 
Sedež: Krako. 
Dan vpiea: 18. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna knjigovoinlca. KrSke. 

A „f^ni predmet: Vezanje knjig in It> 
oelkl knjigovelke etroke. 

Uetanovttell podjetja: MLO Krlko, od- 
»5» W. to/49 , am« 5. T. 1949. 

Operativni upravni voditelj: MLO Er- 

genodale podpisuieta: 
g0"« Alojz, delovodja, skupaj g nJim 
Kumpret Justi.  računovodja. 

Okrajni LO Krîko, 
poverjeniitvo za flnanee, 

, dne 14. Januarja 194a 
ôt 20/18 855 

158. * 
S^dež: Lfobljana. Rimska e. It 81. 
"4n vpisa: •. Januari« 1949. 
Sledilo; Lekarna »Mirie«. 

Do vS; ?f Predmet: Izdelovanje zdravil 
J^ceptih, nakup in prodaja na drobno 
,£g«J»••••••••• Maga ia veterinarskih 
mfta"nv\Jtìttm «dtarvil. speelnlitet. ke. 
ceni» ''Y^esilnega material«, serumov, 
•*T hti.e"*wh m dietetsklh preparatov 
vse '»•^* to kozmetičnih  sredstev 

u«*ario,S!?. •'ofeff* delovanja, 
metto LhSS1 P°đWh î MT'° M d*mo 
6. XII lajej00*« TaJn* *" ^081748 * toe 

Operativni  upravni  vodittelj:   Poverje- 
nišrtvo za ljudsko Bdravatvo in socialno 
skrbstvo. 

Podjetje zastopajo in tanj podpisujejo: 
Mr. ph. DSubao Alojzij, upravnik, sa- 

moetojno, 
Marovt Mimi, knjigovodja, za računo- 

vodstvo. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

dne Ö. januarja 1949. 
Fia st. 4867/48 555 

* 
159. 

Sedež: Sp. Zadobrov» 14. 
Dan vpisa: 80  decembra 1948. 
Besedilo: Mizarstvo in tesarstvo Zado- 

brova. 
Poslovni predmet:  Gradbeno tesarstvo 

ih stavbeno mizarstvo, žaganje hlodov,. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Polje, 

Uprava krajevnih  gospodarskih  podjetij 
Polje. 

Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Rojšek Ivan. samostojno, v računovod- 

skih zadevah pa skupaj z njim 
Fertin Draga. 

UllO.ia Klavno mesto LJubljana, 
povorjeuiitvo za finance, 

dne 11. januarja 1949. 
Fin. M. 4116 59 

* 
160. 

Sedež: Zg. Kalelj 46. 
Dan vpisa; 30 decembra 1948. 
Besedilo: Mizarstvo Kalelj 
Poslovni  predmet:   Izdelovanje finega 

sobnega in pisarniškega pohištva 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj:  KLO Po- 

lje, Uprava krajevnih gospodarskih pod- 
jetij. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
RojJek Ivan, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah pa skupaj z nJim 
Fertin Draga. 

MLO ta giamo mesto LJubljana, 
poverjeniitvo ta finance, 
dne 11. januarja 1949. 

Fin. it. 4116 61 
* 

161. 
Sedež: Zadvor 14. 
Dan vpisa: 25. Januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna menta in mesarija. 
Poslovni predmet:  Kuhanje vseh vrst 

jedil abonentom, klan le živine in proda. 
Si mesa. točenje alkoholnih In brezalko- 

olnih pijai ter izdelava eodavice. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO  Dobrunje- 

Sostro, odločba it 1779 z dne 9.  VIII. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Do- 
brunJe-Sostro. 

Podjetje zastopata in tanj podpisu- 
jeta: 

Zupančič1 Franc, poslovodja, samostoj- 
no v 3., 6.  In 7. «enu pravil  podjetja, 

JakoS   Mimi,   knjigovodja,   skupno   z 
upravnikom vse listine po 47. členu spi. 
sakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 25. jenuarla 1949 
Bt 508-1949 749 

168. * 
Sedel: Maribor, Korofta e. 82 — Pi- 

pugeva  nI.  3. 
Dan  vpiga: 22   januarja 1949. 
Besedilo: Mestno obrtno gradbeno pod. 

jetje, Maribor, 

Poslovni predmet: Izvrševanje mizar, 
skih, pe&nrskih, eleklarskih in slikarsko, 
pleskarskih del pri stavbah. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odtooba št. 55Ü8/1 z dne 12. Januarja 1949. 

Operativni upravna voditelj: Direkcija 
gradbenih   podjetij   MLO  Maribor. 

Obrat podjetja: 
Mizarski oddelek, Smetanova ul. 1, 
Steklarski oddelek. Koroška c. 82, 
Peoarskd oddelek, Tyrleva uil. 11, 
Slikarsko-pleakarski oddelek, Prešerno, 

va ul. 26 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
•••••• Ivan, ravnatelj, eamostojno v 

okviru pooblastila operativnega upravne- 
ga vodstva. 

Ussar Tea, glavni računovodja, vse de- 
narne, materialne, obračunske ia kredit- 
ne listine poleg ravnatelja; v njuni od- 
sotnosti podpisujeta: 

F'igina Stanko kot namestnik ravna- 
telja, 

SušterSic" Ivanka, kot namestnik glej*» 
nega računovodje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 22   januarja 1949. 
öt. Pov. 66/9—III—40 577 

¥ 
163. 

Sedež: Maribor, Meljska cesta It 16. 
Dan  vpisa: 18. Januarja 1949. 
Besedilo :Mestno prevozno podjetje in 

Špedicija >Prevoz< Maribor, Meljska c 16. 
Poslovni predmet: Prevozništvo in špe- 

dicija 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 

odloîba št. 1714/1 z dne 15. V. 1947. 
Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 

itvo za promet MLO Maribor. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sovine Franc, ravnatel), samostojno f 

obsegu zakonitih  pooblastil, 
Mllavec Franc, podravnatelj. • pod- 

pisuje v odsotnosti ravnatelja v totem ob- 
segu kot oni, v njuni odsotnosti pa 

Telebo Anton,  komercialist, 
Majcen Kornelij, glavni računovodja, 

Id eopodpieuje vse listine, navedene • 
47 členu spi. zakona o drl gospodar- 
skih podjetjih, 

Kamnik Metka, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 18. januarja 1949. 
Bt.  Pov.   66/5—III—49 493 

* 
164. 

Sedež: Fram. 
Dan  vpiea: 5. Januarja 1949. 
Besedilo' Krajevni mlin Fram. 
Poslovni predmet: Iavrlevanje vseh pow 

slov mlinarske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Fram. 
Operativni upravni voditelj • KLO Fram, 

poobtalcanec Mate Rudolf, tajnik  KLO. 
Poslovodja podjetja: Pecovnik Stani- 

slav. 
Za podjetje podpisujeta: 
Peoovnik Stanislav, poslovodja, za ope- 

rativno upravno vodstvo 
Mate Rudolf, oba neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeniitvo za tinnnce, 

dne 17  tannarla 1949. 
61 2261/2-48 V/6 538 
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Sedež: Jurovskl đe] • SI. for. 
Dati vpisa- ti. decembro 11)48. 
Bnsedilo: »Krajema KortilnA Jaravski 

ani  r Slov. gore 
P wkmii prednjo): Izvrševanje veeb po- 

•lov gostiinake stroke. 
Ustanovitelj podjetij«: KLO Jurovskl dol 

» Slov. gor 
Operativni upravni vodtttelj: KLO Ju- 

tovski dol, pooblaščenec SenekovU Franc, 
predsednik KLO. 

Poslovodja   podjetja:   Krajne  Pepo«. 
Za podjetje podpisujeta: 
Krajne Pepca, pošlo vod ia, neomejeno, 

m operativno upravno vofietvo 
Senekovii! Franc. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjenistvo ta finance, 
dne 17  jenuarp 1949. 

41 2128/1-48 V/6 536 

* 
166. 

Sedež: Raïe. 
Dan vpise: 27. decembre 1948. 
Besedilo; »Krajevna mesarija Rafec 
Poslovni predme»: Izvrševanje vseh po- 

dov metarjike atroke. 
' Ustanovitelj podjetja:  KLO Race. 

Operativni upravni voditelj: KLO Raie. 
pooMnScVnec Krefi Prane Man KLO. 

Poslovodja podjetja- Verste* KaroL 
Za podjetje podpisujejo: 
Vergles Karol. poslovodja, neomejeno, 
Denta« tvan knjigovodja, ca admlni- 

atrettvne zadeve In 
Kreft , Prane,   za   operativno   upravno 

vodstvo neomejeno. 
..;,.     Okretni LO Maribor okolica, 

poverjeniltvo •• finance, 
dne 17 fanuaria 19*9. 

dt. 224Ö/2-48 V/6^ 589 

*,    •   • 

*67. 
Sedež-   Remînîk. 
Dan vpisa: A. januarja 1949 
Besedilo: Krajevna tcontilna RemSnik. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

poetov gosttnskè «trnke. 
Wanovltélj podjetja: KLO Renrinlk. 

,   Operativni upravni voditelj: KLO Rem- 
ini k,  pooblaSSenec  Smola*  Anton, Slao 
KLO 

Poslovodja pointa: Rado} Jože. 
Za podjetje podpisujete: 
Radei fò?j», poslovodja, , 

• Smolar Anton  za operativno upravno 
vodstvo, ohe neomejeno 

Okrajni LO Maribor okolica, 
, pover'eniïfvp 78 ••••••, 

dne 17  januarje 1949.' 
, 9t. 2078/2-48 V/6 537 

. Sedež:, Rnïe« 
Dan vptea- 14. decembra 1948 . 

. Besprtiln: Krajev ns pekarna Raie. 
Poslovni nredmet: Izvrševanje vseh po. 

slov tokarske •••••. . , 
• Ueta'novttélj podjetja: KLO.RuSe. 

OneraWvni imravnf; voditelj: KLO Rufie. 
po >M,i8cenec Zunfco Rudolf, predsednik 
KLO 

Poslovodje PodWte: Koal'Prane < 
Za oodHle oodnlaujejo:   '. 
Ko*' •••••  noaiovódja, 

. ,Zunko RudoU,> za operativno upravno 
VOdatVO, '  .,',.:     .     ,..,'., 

Magolie Franc, ImJiffovodJB,: vel neome- 
jeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeniStvo ta finance, 

dne 17. januarja 1949. 
ât 2180/2-48 V/6 640 

» 
169. 

Sedei: Zg. Kangnta, 
Dan vpisa; 9  decembra 1948. 
Besedilo: Valjčni mlin Z%  Runguta. 
Poslovni predmet: levrsevanje vseh po- 

slov mlinarske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor okó. 

lica 
Operativni upravni! voditelj: Uprava 

proizvodnih podjetij okraja Maribor oko- 
•••. 

Poslovodja podjetja: Rajal Jote. 
Za podjetje podpisujeta: 
Rajîl Jože. poslovodja   neomejeno, 
KlajnAefc Stanka, računovodja, v vseh 

zadevah denarnega, materialnega m ob- 
računskega značaja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poTerVni'»"'» »e Pnenf-e, 

dne 17 januarja 1949. 
it. 214•/" -48 V/6 541 

170. r     " 
Sedež- Mozirje 
Dan vpisa: 21. januarja 1949. 
Besediio- Krajema menza. Mozirje. 
Poslovni predmet; Oskrbovanje prebi- 

valstva z jedili lo pijaco. 
U*tanov;telt podjetta- KLO Mozirje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

iejo: \- 
Delejn Viktor, poslovodja, 
Dobnik Jože., predsednik KLO, namest- 

nika: 
KWn*nsk Klemen, 

, Kare* Marije.     .       ,   . 
Okrajni LO Mozirje, 

poverjeniki»» ta finance, ' 
dne 21. januarja 1949. ' 

at «08/49 787 
* 

171. 
Sedež: Pesje. 
Dan vpisa: 21   januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna kirojalka delavnica 

Peeje.        »... ..•••'.•'• •!•, •• 
•Poelovnl, predmet: Izdelovanje ta po- 

pravila oblek ter dnu» kroiaSka dela. 
Ustanovitelj podjetja! KLO Pesje. •\ 
Podjetje zastopajo m zanj' podpisu- 

jejo: . 
( PetkovnJk Franc, poslovodja, aamostój- 

no, za vse pravne posle  .< 
Orti Franjo, predsednik KLO, • sopod. 

pleuje ca obveznosti do zneska 10.000 di- 
narjev, •* 

Hudobreznfk Franc, ki aopodpisuje ga 
obvéznoeW nad 10.000 din. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniStvo ta 'financ», ' 

dne 21. januarja 1949.   , 
ât,834/49 ,788 

* <•'.</• 

172. 
Seedž- Serdie*. 
Dan vpisa: 28 decembra 1948. 
Riedita: Krajevna mostna tentnlea v 

Serdlci. 
Poslovni predmet; Tehtanje predmetov 

do težine 8 ton :>,:.. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sotina   • 
Operativni upravni voditelj: KLO So- 

tina. .   . . A ,',.;.-i 

Podjetje zastopate: 
SvotaniS  Alo'    predsednik KLO in 
Luka£ Anton, tajnik KLO Sotina, po 88. 

Senu spL zakona drž. gospodarskih pod« 
Jezjih. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 23. decembra 1948. 

St 1283-48 181 
* 

178. 
Sedež: Sotina. 
Dao voiaa- 23. decembra 1948. 

. Besedilo: Krajevni kmeiki mila v So- 
lini. 

Poslovni predmet: Mletje vseh vrst li- 
terie, zamenjava žitnih pridelkov zs izgb. 
tovljene proievode 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO Sotina: 
Operativni upravni voditelj:' KLO So- 

tina. 
Podjetje zastopata: 
SveitaniS  Alojz, predseentk  KLO In 
Lukac Anton, tajnik  KLO Sotina. po 

88. Členu »pl zakonu o dri gospodarskih 
podjetjih. - 

Okrajni LO Murska Soboto, 
poverimiStvo za finance, ' 
dne 28 decembra ,1948. 

at 1283-48' 180 
«> 

174. 
Sedež: SVjJurijj 
Dan vpisa- 6  januarja 1949. - 

'BeeediTo: Mlin KLO v RozaSevein. 
Poslovni predmet: •••••• to trgovsko 

mletie žitaric. -1 "    ->• 
•Ustanovitelj podjetia: KLO Rcwasevcl. 
Operativni upravni voditelj: KLO R« 

«säevci ;    • -;; ;•-    •'.,••. • .s    . 
Pndjetle zastopajo: (      :  . />- 
Markof Franc, r poslovodja, ' ,'':-'•'• 
LepoSa   Franc,   predsednik :KLO 'Ro. 
SreJnlek  Franc, Man odbora KLO Ro- 

tfaüevci po 38- Slenu sni zakona o drl 
gbspodersldh podjetjih. 

Okretni ÌAì Mnraka Sobota, 
poverjenflitTO za finance, 
dne 6. Januarja 1949. 

ftt. 1-49 IS? 
h.   • 

178. .      • 
Sedež; Tižina. ,;l;'r 

Dan vptsa: 2'decembre 194«. 
• Besedila: Krafevmr zortllna Tlïina. 
.Poslovni - predmet:  •••••• ia  trgov. 

ako mletje Siteric. ^        '" 
1 Ustanovite«  poefletji:   KLO  •••• 

.Operativni uprava! voditelj: KLO TÜ 
Sftia.     -   -v   .'••;'      '•""•'•  '" • " :'v 

Podjetje aastopa:  , . 
Kuhar AlojBi postovodta, po 88. flenu 

epi. zakona o drl. eospodereklb podjetjih: 
:     Oicralnl LOMnfeka Sobote,- "... ',,-. 

poverjeniltvo za finance, 
dne 2.' decembra 1948. 

'176. ... -i 
•SedefjOol. B»zöviee L   . 

. D*n.vp'»«: 6   januarja 1949. 
„Besedila-: Krajevna;-Upi, St.. Jernej. 
Poslovni ' predmet : Zacanje , lesa. - - 
Uetenovitelt podietja:- KLO St. Jernej. 

. Operativni < upravni • voditelj : - KLO Si. 
Jernej.      .:,-.;    •.     r- ••   -h ••*• 
d i;Vod Ja podjetje .Seiko Janše. 

Za podHje podrrfsujeta: 
Seiko Janea, poslovodja, -,• ' 

^ii'ÄS&iaiii: 
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J^^i Dodo, clw KLO St. Jernej, Id 
iwopieujela «kupaj  po pravilih  podjetje. 

Okrajni LO NOTO metto, 
peverjoniitvo sa finance, 
«ne 6. januarja  1910.. 

'•"•• St,.  771&1-•4& 231 

ITT. 
Sedel: KOTO meato. 

>»Srlo,: 0k»Ja* lekarna NOTO mesto, 
airera« Predmet: Nabava in prodaja 

^Ustanovitelj •••••,. OLO Novo me- 

orfSS*^!'!?1  npravnJ  voditelj:  Izvršilni 

««»nateli podjetja: Saje Milica. 
«  podjetje  podpisuje: 

••••« •,•••«   eamoeiojao   do   meeka 
•^T),dm' Dađ to» meskom pa ekupaj 
* operaiUvnimnnpravnim voditeljem. 

Okrajni LO NOTO mesto,     * 
poTerjeniSho ta finance, 
,dn« 13. januarja 194».' 

St. 394/1 *        463 

178. * 
8«d«i: NOTO meato. 
*>*a vpiea: 18. januarja 1949. 
Besedilo: >Pekarija< »ILO NOT© meato. 

^^lornl predmet: Izdelovanje •••••- 
22°*W bruha .m peciva, peka kruha 
•"«Jkam. 
.Podjetje Je ustanovil: MLO Novo me- 

••o.   •>,.. " ' 
^Operativni upravni voditelj: MLO'No. 
*o meeto. r- 

Vpdja podjetja:  Vovk  Stane, 
*j» podjetje podpisujeta: 

v vovk Stane, samostojno do 20.000 din, 
WS?£Lpad 200004hl ekupaj « njim -•• 

MUtK Atojz, upravna komunalnih pod- 

Okrajni LO NOTO mesto, 
peverjenUtve «a finance: 
dne 13. Januarja 194fc 

.    6t" 7938/48. 495 

179. v l;..c,      . 
Sedel: NOTO meeto. Zagrebška ceste S. 
oatjypiea: 6   januarja 1949 

e
r«eeedUo: Gostinsko nodjetje MLO Ne. 

'•mesto — hotel Kandlj«.- v . • 
, Poalovni predmet; Oskrbovanje očetov 
••«plimi in mrzlimi jedili,\t alkoholnimi 
•J» «»«alkoholnimi pija*ami, ?ajem, kavo, 
WenoSKèe potujoKm gostom.. :...., . 
Mođjey*.je neitanovil: MLO Novo me- 

• _ OperàHvnl upravni vodîtell: MLO No. 
•9meet«; ' ' 

,    Y«1!» podjetja; Jak*e Anton.'1 

?.affc£PaJet,e POaP'euje'iq: 
SBM.I.*e.A»ton, poslovodja: samostojno do 
~**«,«0000 din, meske nad 50.000 din 
?°Podr»i«ije 
.Mirti« Aleje, upravnik, v njegovi od- 

. 'vsKÎI'»»•''.  . .    n    •-• 

; .^«i Alofe. nredaednîk MLO. 
i-- -,"   Okrainl LO Nove mesto, 

. '- •*»•••••1••• ta finance, ' 
•»e €  Wuarfa 1949.       v   l 

•/"v.'i^-.'et:, 5927 », .•-•,:,>      • 4&4 

18». •'".:•'.;•••.;:./;>.;••:•, .': -ri£} ^',."• 

Dan w.^ll^ Poe,0'nî- 
BeeLil«!*   tenuarja  1949. 
Begalo:   okrajna  opekarna,   Hralee. 

Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 
daja zidne in eiretoe göaaete opeke, itn 
Oftitup vseh pvmoaoih srettoiev za  pro- 
dukcija 

Uetauovatelj podjetja: OLO Postojna. 
Operativni   upravni  votAeij:   izvršilni 

odbor OLU rosiojaa.' 
Za podjetje puupieujeta: 
Treoižan ivan, upravrnk, v vseh uprav- 

nih in fraanoaih zadevah samo&iojno, v 
njegovi odsotnostj 

Sever r rane, namestnik. 
Okrajni U) Postojna, 

poverjénistTo sa tinance, 
dne 18. januarja 1949. 

Št 110/1-49 582 
* 

181. 
Sedel: Zagorje. 
l>*n vpisa: 4. januarja 1949. 
BeeedìKi: Krajevna gemina Zagorje. 
Poslovni predirne* :  ••••••• aikohomin 

in  brezalkoholnih  pijaž, prodaj« i gorkih 
io mrzlih jeetviio. 

Uetanoviielj podjetja.; KLO Zsgorje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Za. 

gorje. 
Za podjetje podpisuje: 
Zadel Filip, poslovodja,, v denarnih m- 

deveto do ••••• lOO.OOUdin 
Okrajni LO Postojna 

poTerjeuiitvo u finance, 
dne 4. januarja 1949. 

Ste/1-49 318 

182.        / 
Sedel: Gorjanske. 
Dan vpiea: 27. decembra 1948. 
Besediia: Krajevno gostinsko podjetje, 

Gorjanske. 
Poslovni predmet: Posli Rostinetva in 

turirma. w 
Ustanovitelj podjetja: KLO Oorjaneko 
Operativni upravni voditelj: KLO Oor- 

janeko. 
Podjetje zaetapa in -,sanj podpisuje: 
DugolJn Milka, upravnica, v okviru 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Sežana, 

pOFerJenlltvo ta finance, 
dne 8. januarja 1949. 

, St 2230/4-      •        1L723 
' » 

188. •" 
Sedef: Gorttfa Branita.' 
Dam vpisa* 27. decembra 1948. 
Besedflo:  Krajevno gostinsko podjetje. 

Gornja Braniča. 
. Poslovni, predmet: Posli Rostinetva tn 

turizma. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja Bra- 

niča, 
Operativni ; upravni voditelj: KLO Gor. 

n|a Braniča. 
Podjetje sactopata In sani podpisujeta: 
Koba] Stanko, upravnik, v okviru pra- 

vil nodlfttja,      .    ... 
SemiS Pavel, računovodja, ki eopodpi- 

euje vse IMIne 
Okrajni LO Setana. 

.poverjenlltvo ta'finanee, 
dne 8  januarja 1949. 

" St. 2">S0/4 .11.725 

tö'11:1 ' '•'.•••••*; ' :/'." '.,." 

Sede?: Klanec ,:. 
Dan-v"ni«i: 4. rtovsmr-ra 1948.;. 
BwrliV: Krajevno gostinsko podfetjs 

KLO Ofitla. 
Prwi-ivnl' predmet: Posli oosfinslva in 

turrzms. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Odšla. 

Operativni    upravni    voditelj:     KLO 
Octzla. 

Podjetje zatstopata in zanj podpisujeta: 
Metlika Ignac upravnik, v okviru pra- 

vil podjetja, 
PeBsr Jostp,  računovodja, ki »podpi- 

suje vee lietima 
Okrajni LO Seiana, 

poverjeniltTO za finanee, 
dne 8. januarje 1949. 

&t. 2523/2 lLlSK 
* 

186. 
Sedel: fflanee. 
Dan vpiea: 4 januarja 1949.   - 
Besedilo:   Krajevno mizarsko  podjetja 

Odila. 
Poslovni predmet: Izvrševanje veeh mi» 

«arekih del ' 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ocizku 
Operativni upravni voditelj: KLO Odala. 
Podjetje saelopata In rani podpisujeta: 
Petrinja Just, upravnik, ki sklepa po- 

godbe m dogovore v okviru' podjetja, 
Memon Angel, računovodja, U eopodpi- 

suje vse listine. 
Okrajni LO Seiana, 

poverjeniltvo za finance, 
dne 13  januarja 1949. 

fit. 121/3 Sc» 

186. 
Sedel: Komen. 
Dan vpisa: 15   decembra  1948. 
Besedilo: Krajevna krojalka delavnica, 

Komen. 
Poslovni predmet: Dela krojalke stro- 

k«. 
UetanovtteU podjetja: KLO Kornea. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

men. 
Podjetje zastopana ta sanj podpisujete: 
Stepancic* Viktor, opravnik, v okviru 

pravil podjetja, 
Bud« Anton, računovodja, k] sopođpl- 

suje vee liellne. ,•••',• 
Okrajni LO Sežana, 

\ peverjeniltvo za finance, 
\ dne 8  jatiuaTja 1949. 

Št. 2598/2 '     11.839 
« 

187. . . " 
Sede*: Komen. 
Dan vpiea: 15. decembra 1948. 
Beeedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Komen. • 

Poslovni predmet: Posli gostinstva io 
turizma 

Ustanovitelj podjetja: KLO Komen. 
Operativni  upravni voditelj: KLO Ko- 

men, v 
Podietfe zastopata in zanj podntmtjeta: 
Godnlk  Karel, za'glavnega upravnike, 

v okviru pravil podjetja,      * 
Godi:k Slavko, ra«4novođJa, ki sòptxl. 

pisuje çse Urtti'ne. 
Okrajni LO Sedani», 

porerjenistvo ta finance, 
dne 8  lamwja 1949. 
.        gt. 2598/2 ïl,«» 

...e,.     ••*, •    <."-•'>, 

188 ,''-: 

Sede?: Plisfcovtc*. 
Dan  vniea: 4   ••••••|• 4949. '"';'' '•# 
Be««riii0:  Krajevno; gostinsko. podjetje 

Pliskrvira        ' "- ' ;''\v\_. :,' 
Pwlovnl 'pređmetr  Tsvrtevanto,,poslov 

go«it!"srtva i« tiirisma. ;;''."'" 
n<;^nf,..itp]|  pfrt'AHn:  RT.O PHsIrnv »•. 
O ^Hvni upravni voditelj: KLO Pli- 

skov/it«. 
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Podjetje zastopata in san] podpisujeta: 
Stok Karel, upravnik, kd sklepa pogod- 

be in dogovore v okviru pravu podjetja, 
âi'i'oa  Alojz,   računovodja, ki sapodpi- 

suje vee listine 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeniStvo ta (inane«, 
dne 13. januarja 1949. 

ôt, 121/8 866 
¥ 

1•. 
Sedei: Podgorje. 
Dao vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Podgorjo, 
Poslovni predme«: Poall gostinstva In 

turizma. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Podgorje. 
Operativni upravni vodite^: KLO Pod. 

gorje. 
Podjetje zastopata in zemj podpisujeta: 
Grzetîï Franc, upravnik, v okviru pra- 

vil podjetja, 
Filipčič Ivan, knjigovodja, ki eopodpi- 

euje vee listine. 
Okrajni LO Seïana, 

poverjeniStvo ca finance, 
dne 8   januarja 1949. 

fit  2230/4 11.724 

190. 
Sedež: Povir. 
Dan vpiea: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Povir. 
Poslovni predmet:  Poell gostinstva in 

tur tem a. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Povir. 
Operalivni upravni voditelj: KLO Povit. 
Podjetje zastopata tn zanj podpisujeta: 
Kocjan Valerija,   upravnica,   v   okviru 

pravil podjetja, 
MljaS Franc, ki eopodpieuje vee listine. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeniStvo ta finance, 

dne 8   januarja 1949. 
št 2523/2 11.154 

Ml. 
Sedel: Rodik. 
Dan voiea: 4   novembra 1948. 
Besedilo:  Krajevno gostinsko podjetje, 

Rodik. 
Poslovni predmet: Posli gostinstva in 

turizma. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rodik. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

dik. 
Podjetje zastopata te zanj podpisujete: 
Brada8 Josip, glavni upravnik, • okvi- 

ru pravil podjetja, 
•••••• Ev£jen, računovodja, ki eopod- 

pieuje vee listine. 
Okrajni LO Seïana, 

poverjeniStvo ta finance, 
dne 8   tannarla 1949, 

&t. 2523/2 11.185 

192. 
Sedei: Solans. 
Dan vpiea: ft, Januarja 1Ö49. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

Hotel Tabor. 
Poslovni oredmnt: Izvrševanje vseb po- 

elov gostinstva in turizma. 
Ustanovitelj pedMja; OLO Sežana. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni tz- 

vrJilnl LO Sejana. 
Podfotie zastonata In zanj podpisujeta: 
••••••• Zrfravkn, upravnik, ki sklepe 

pogodbe In dogovore » okviru pravil 
Podjetja, -v 

ZgrabUS Marija, računovodja, ki «opod. 
plsuje vse listine. 

Okrajni 1• Seïana, 
poverjeniStvo ta finance, 
due 13. januarja 1949. 

OU 121/8 864 
« 

103. 
Sedei: Sveto. 
Dan vpisa: 27. decombi« 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Sveto. 
Poslovni predmet: Posli gostinstva io 

turizma. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sveto. 
Ustanovite!) podjetja: KLO Sveto. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Svara Jožef, za glavnega upravnike, v 

okviru pravil podjetja, 
ôtolfa Jožef, računovodja, kd eopodpi- 

euje vse listine. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeniStvo as finance, 
dne 8. januarja 1949. 

St. 2230/4 11.722 
• 

194 
Sedel: Bovec. 
Dan vpisa: 19. Januarja 1049. 
Besedilo: Kino >Rombon<, Bovec. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Bovec. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bo- 

vec. 
Podjetle zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sulin Ivan, poslovodja, 
Kravanfa Marij, namestnik, 
Oatan Bori*, računovodja, v mejah po- 

obiaetii v pravilih. 
Okrajni LO ••1•. 

salii poverjeniStvo ta finance, 
dne 19. Januarja 1949. 

&t 8/11—1949 862 

195. 
Sedel: Trbovlje H/14. 
Dan vpisa: 7. januarja 1949. 
Besedilo: Lesno podjetje Jasenove. 
Poslovni predmet: Nabavljanje, suše- 

nje in rezanje lesa. 
Ustanovitelj   pcdjetja:  OLO trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Trbovlje. 
Za podfftje podpisujejo; 

.   Korbàr Branko, ravnatelj okrajnih go. 
spodarsklb podjetij, ali 

Ludoviko Franc poverjena za obrt to 
industrijo, m 

Hvala Adolf, računovodja, skupaj po 
veljavnih predpisih. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 7. Januarja 1949. 
fit. 2810/1-48 «61 

. • 
196. 

Sede«: Trbovlje 11/14. 
Dan vpisa! 8V januarja 1949. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Zagorje. 
Poslovni predmet: Izdelovanj« zidne 

te strelne opeke. 
Ustanovitelj   podirtja:  OLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: IsvrSilnl 

odbor OLO Trbovlje. 
Za podjetje podpisuje: 
Korbar Branko, ravnatelj okrajnih go- 

upodarekih podjetij. aM 
Ludovikn Frane, poverjenik za obrt te 

industrijo, te, • 

Hvala Adolf, računovodja, po veljavnih 
predpisih. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniitvo ta finance» 

doe 10. januarja 1949. 
dti 2611/1-48 460 

M7. 
Sedel: Trbovlje •14. 
Dan vpisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo: Tovarna kleja, Zagorje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje kleja in 

kostne moke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativni   upravni   voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Trbovlje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Korbar Branko, ravnatelj okrajnih go. 

epodarekib podjetij, aM 
Ludoviko Frano, poverjenik za obrt te 

industrijo, in 
Hvaja Adolf, računovodja, skupaj po 

veiyavnih predpisih. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniStvo ta finance, 
dne 6. januarja 1949. 

St,  2612/1—48 462 
• 

108. 
Sedei: Zagorje 41. 
Dan vpisa; 8  januarja 1949. 
Besedilo: Krajema hranilnica v Za- 

gorja. 
Pooloval predmet: Organiziranje ljud- 

skega varčevanja, zbiranje hranilnih vlog 
te prostih denarnih sredstev lokalnega 
gospodarstva, kreditiranje tega .gospo- 
darstva, dajanje potrošniških kreditov in 
kreditov ze gradnjo stanovanj 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zagorje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zagorje 
Za podjetje podpisujejo: 
Kolone Lojze, upravnik, in 
Orobljar Natja. knjigovodja, skupaj 

v vseh Zttdevah, 
Pnterlin Metoda, vodja ze piacimi pro- 

met, skupaj z njo, 
Orobljar Naif ja, za knjigovodske zadeve. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo ta finance, 

dne 7. januarja 1949. 
St.  2739/1-48 463 

Sprememb«) 
19». 

Sede!: Celje. 
Dan vpisa: 21   Januarta 1949. 
Besedilo:: Tkalnica hlarevine. Celje. 
VpiSe se Križani!! Ladislava, glavni ra- 

čunovodja, ki eopodpieuje vse Hetine, na- 
vedene v 47. Slehu <pl. zakona o drf. 
gospodskih podjetjih 

Hlnifttrstvo za finance LES. 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1949. 
6t 243 24—1949 650 

» 
ano. 

Sede«: J*rifs. 
Dan vpisa: 21. januarla 1949. 
Besedilo: Indnstriia platnenih Irielkov 

Jarle (>indnplatU) JarSe. 
VpISe se Jerovec Franc, glavni ra- 

čunovodja, ki sopodpisuje vse Hetine. na- 
vedene v 47. tlemi spi, zakona o drf. 
gospod* ""Mh rwdWilh 

Ministrstvo ta finance LR8. 
LJuhtiana, 

dne °0. laniwirj* 1949. 
M. 24325-1949 651 
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201. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 21. januarja 1949. 
ßeeedilo:    >Tek«tUindue«,    bombalo» 

«alinea. Kranj, 
Vpiäe gè Vimii Antan, glavni ra- 

čunovodja, ki eopodpieuje vse listine, na- 
ređene v 47. členu epi. zakona o dai 
tpepodarekih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 194». 
St. 24326-1949 862 

«OJ. * 
Sedel: LJubljana, 
wJT^Â 15- Januarja 1949. 
Besedilo: Državno gospodarsko podjet- 

iwx Tllnimi coliS&i in eteričnimi olji, 
•Icrajäano: >Droga<. 

IsbriSe ee Juvan Marjan, »Sami raw- 
rwl. ^8 ee 

Domieelj Bogdan, ravneJtell, ki podpdsu- 
j»* obsegu zakonitih pooblastil in pravil 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. januarja 1949. 
&t.  24312-1949 464 

m. * 
S«**: Ljubljana. 
£f*> _vpfea: 21. januarja 1949. 
Beeedato: Elektrotehnično podjetje>Rlefc- 

trotehna«, Ljubljana. 
»JI:.   evee  Primožič NiMta. dosedanji 

ra?3 jaSunovodja, vpise po ee 
J^lČr04^ Anka' iteni računovodja, ki 
»podpisuje vse listine,  navedene v 47. 
P&ttettth    za!koa&   °   • Rospodarekih 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1949. 
St. 24340-194O 687 

J04 * 

TEZJU?*'- 2e- decembra 19«. 
Vrw dll?: BePuWiïko montažno podjetje 

•!•••)• ®°  bila Pridružena  tale  na- 
^••••  Podjetja: 
«an%al Milan, instalacijsko ključavni- 
TMZ ^4'«1!*» Ljubljane; 

ki«4.  aa»L<mo.  Podjeti»   za  centralne 
lW7* *  v°dovodne instalacije, Ljub- 

Šg-Utoat Boleslav, Ljubljana; 
Me  K* Rudtolf- kliučavničarako pođ- 

^••• Ivan, vodovodne instalacije. Ma. 

nlS1^' ?? *«• Oreeoreka Dušan, teh. 

' keJ w 5a,re1' v°dJ* tehničnega oddel- 
'«•,»•0••|• M emi re80r *ainoetol- 
•»med ^?IMS* adeve Pa «tupaj z enim 
,*3» 'Sie    VotHUUmem » podplao. 

Ministrstvo sa Hnanee LRS, 
•     „Ljubljana, 
«»»24. decembra 1948. 

». 248 102—1948 888 
»K, .;••«' .*..••-* 

Sj^JfWboT. 

Maribor. 'ToT*'n» t•Kov  In  sukanca, 

••>«?•••1•••^!•1••1• Rudolf, (flairai ra- 
^*1"' « »epodW«uie m Mine, no- 

vedono v 47. členu epL zakona  o drž. 
gospodarskih podjetjdb. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1949, 
flil St. 243 27-1949 668 

206. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpdea: 21. januarja 1949. 
Besedilo: Tovarna volnenih in vigogne 

izdelkov, Maribor. 
Vpiše se Klfljčnik ••••, plavni ra- 

čunovodja, ki eopodipieuje vse listine, na- 
vedene v 47. členu spi. zakona o dri. 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1949. 
Si 243 28-1949 664 

207. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 21. januarja 1949. 
Besedilo: Združene tovarne svile, Ma- 

ribor. 
Izbriše se Orešič Franc, dosedanji di- 

rektor, vpišeta se: 
Repi« Veljko, direktor, ki podpisuje v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
ter 

Mam Janko, glavni računovodja, ki 
eopodpieuje vse listine, navedene v 47. 
členu epi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Mfnistrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1949. 
Sit. 24311/1—1949 649 

* 
208. 

Sedež: Mengeš. 
Dan vpdea: 21. janu>'"ja 1949. 
Besedilo: Tovarna fiica, Mengeš. 
Vpise  ee   Vrtači« Matko,   glavni   ra- 

čunovodja, ki eopodpieuje vse listine, na- 
vedene v 47. Senu epL zakona  o diri, 
gospodarekih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1949. 
St. 243 29/1949 666 

# 
209. 

Sedež: Skotja Loka. 
Dan vpisa: 21. januarja 1949. 
Besedilo:   Tovarna   klobukov,   Skofja 

Loka. 
Vpise ee Oman Vallentin, glavni ra- 

čunovodja, ki eopodlpisuje vee listine, na- 
vedene v 47. <51«nu spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo ta finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20, januarja. 1949. 
St. 248/81-1949 666 

210. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpdea: 6. Januarja 1949. 
Besedilo: Ljudska gostilna KLO Voj- 

nik. 
Izbrišejo ee: Trstenjak ZaMka, poslo- 

vodja, Zgamk Jožef in Ribič Peter, vpiSe. 
ta ee: 

Roje Avgust, poslovodja, 
Putafk Mihael, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj,v vseh zadevah do zneska 
500.000 din. 

Strehovec Franc, član nadzornega odbo- 
ra, ki podpisuje, kadar eden izmed prvih 
dveh ni navaoč. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6, januarja 1949. 
St. 73/1-49 209 

¥ 
311. 

Sedež: Prevalje. 
Dan vpiea: 13. januarja 1949. 
Besedilo: Gospodarska podjetja KLO 

Prevalje: 
1. Krajevna gostilna I, 
2. Krajevna gostilna II, 
8. Krajevna menza, 
4. Kleparetvo, 
5. Sedlarstvo in tapetništvo, 
6. Pekarna, 
7. Uprava stanovanjskih zgradi 
8. Kurivo, 
9. Krojaštvo, 

10. Mesarija in klavnica, 
11. Krajevni kino. 
Izbrišeta ee Eizimger Vinko, upravnik, 

In Aberšek Karel, njegov namestnik, vpSi» 
šeta se z istimi pooblastili: 

Hober Pavel, ravnatelj, 
Krištof Drago, računovodja. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. januarja 1949. 
Si 74/2-1949 899 

219. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 6. januarja 1949. 
Besedilo : Mestno avtoprevozniitvo Bled. 
Izbrišejo se Štibelj. Gašper, upravnik, 

Kunčič Anton, namestnik upravnika» 
Gabršek Milena, knjigovodja; vpišejo ser 

Studen Milan, upravnik, 
štibelj Gašper, namestnik upravnika» 
Rumja Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance,       „ 

dne 5. januarja 1949. 
SL VIII-28/2/49 185 

218. 
Sedež: Bled. 
Dan vpiea: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

Bled. 
Izbrišeta se Kunčič Anton, nametnik* 

upravnika, Gabršek Milena, knjigovodja} 
vpiše se: 
Gabršek Milena knjigovodja; vpiše ee: 

Zužič Milena, " knjigovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. januarja 1949. 

St. VIII-30/2/49 157 
* 

214. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno kopališče Bled. 
Izbrišeta ee Kunčič Anton, namestniK 

upravnika, Gabršek Milena, knjigovodja; 
vpiše' ee": 

Zužič Milena, knjigovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. januarja 1949. 

fit. VII-23/2/49 160 



Stran 86 URADNI LIST LRS Sto*. 4-1. •. im 

an. 
beêeS: LoSM potok. ( 
oaa vpiea: 22. Januarja 1049. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje • 

LonUem potoku. 
izbriôe ee poslovalnica na Hribu h. it. 

80, ker nima več pogojev za nadaljnji 
obetoj. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjenih?« sa finance, 
doe 22. januarja 1949. 

fit 1906 682 
# 

216. 
Sedef: Lotici potok. 
Dao vpiea: 22. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevno mesarsko  podjetje 

Loški potok. 
IzbriJe se poslovalnica na Hribu h. St 

63, ker nima več pogojev za nadaljnji 
obstoj. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeniStvo • finance, 

dne 22. januarja 1949. 
Št. 1905 683 

* 
817. 

Sedef t Dobova. 
Dan vpisa: 19. Januarja 1949. 
Besedilo: Pletllnlca r Uobovi. 
Izbrise se  Aotolovđč  Marija,  računo- 

vodja, vtpiie ee 
Zupančič rvanke, z istinti pooblastili. 

Okrajni LO Kiiko, 
poverjeniStvo sa finance, 
dne 20   januarje 1949. 

Si 20/14 683 
* 

»18. 
Sedeï: Krike. 
Dan vpiea: 8. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna ljudska  hranilnica T, 

Krgkem. 
Izbrišeta se dosedanja uslužbenca Kris- 

man Emilija in GlogovSek Ivan, vpiSeta 
ee 

Jerman Ivana, vrSilec dolžnosti di rek. 
tor ja, za podpisovanje vseli Mette pri 
prevzemu obvez in za ureditev pravnih 
odnosov, io 

Zrlolšek   Joeip,  pravni   referent OILO 
Krško, ki skupaj i direktorjem podpisuje 
vee listine, e katerimi se podjetje pravno 
obvezuje. ' , 

Okrajni LO Krïko,   . ' 
poverjeniStvo ta finance, 
dne 10! januarja 1949.       " 

St 20/2 225, 
* 

81». 
Sedel: Dolnja Lendava. 
Dan vpiea: 12. januarja 1949. t 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje, 

Dol.* Lendava. 
Izbrise se 2alîk Aloje, upravnik, vpdSe 

Se 
Donko Ivan. upravnik. • 

Okrajni LO Lendava, 
poverjoniStvo •• finances 

dne 12  januarja 1949. 
»t. 32/1-1949 483 

820.    . :.'.;. ,     * 
S«<k»Ž: Ljubljana, Celovïka e. 99. 
Dan vpiea: 18. jannarja 1949. 
Besedilo: , »Gostinstvo« Bezigrad-Slika. 
hbriSe se Tell Valerija, knjigovodja. 

vpi^p SP .  •      •   ,.      ,     • 
UrbanČiČ Stane, knjigovodja. 

MLO za elavno mento LJubljana, 
poverjpnîStvo ta finance, 

dne 13 januarte 1949. 
Fb. St 86 869 

221. 
Sedež: Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 

St. •••. 
Dan vpiea: 14. januarja 1949. 
Beeedilo: Mestne opekarne, Ljubljana. 
Izbrišeta •• Felaher Jakob, upravnik, 

la Kokalj Viktor, računovodja, vpišeta ee 
Erienjak Ivan, upravnik, 
Makovec Vladimir, računovodja. 

MLO ca glavno mebto Ljubljana, 
poverjeniStvo ca finance, 

dne 14. januarja 1949. 
Pia. St 102/49 m 

* 
222. 

Sedež: Ljubljana, Delničarjeva 4. 
Dan vpiea: 13. januarja 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Sadje-zele. 

njava, 
Vpiiejo se nove poslovalnice: 
Tyreeva a »t 46 (lesena baraka), 
Kolodvorska ulica 36 (ledena baraka), 
Vogal  Metelkove—Masà/rykove  (lesena 

baraka), 
Zajcéka o. 31 (lesena baraka), / 
Zaloška c. 46 (lesena baraka), 
Vrazov trt; (lesena baraka), 
Dolenjska c (lesena baraka). 
Prenese se sedež poslovalnice iz Ga- 

jeve al 3 v Selenburgovo ui 6. 
MLO ca glavno mesto Ljubljana, 

poverjoniStvo ca finance, 
dne 13. januarja 1949. 

Fia. St. 4681 361 
* 

225. 
Sedel: Ljubljana, Frankopanska ni. 11. 
Dan vpisa: 12. januarja 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Vinotrg<, 

Ljubljana, > 
Podjetje je prešlo v likvidacijo t odloč- 

bo poverjeiniMva zs trgovino in preskr- 
bo Tp. št. 7298/48 z dne 28. XII. 1948. 

Mestni LO ca glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo ca finance, 
dne 15. januarja 1949. 

Fin. St 30/40 466 
* 

324. 
Sedež: Ljubljana, Gospoivetska e. 4. 
Dan  vpisa: 14. januarja 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO »Sla- 

mi««, Ljubljana 
Izbrišeta se Vidic Steva, knjigovodja, 

in namestnica  Vrtačnik Mina, vpjie se 
Reich Mila, knjigovodja, io 
Ravnik Ivanka, namestnica. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjoniStvo ca finance, 
dne 14. januarja 1949. 

Fin. St. 4842/48 467 
* 

225 
Sedei: LJubljana. Ob Ljubljanici 87. 
Dan vpiea: 13. Januarje 1949. 

'.   Besedilo: Kino Kodeljevo. 
Besedilo odslej: Kino Triglav (preime- 

novanje na podlagi odločbe tevrSUnega 
odbora RLO Moste z dne 7. I. 1949, it 
78/49). < 

MLO u glavno mest« LJubljana, 
poverjeniStvo ca financ«, 

dne 13. Januarja 1949. 
Fht «t 88/49 363 

* 
826 

Sede« Ljubljana, Pred Skotijo 8. 
D*n vpisa: 11. januarja 1949. 
Besedilo: Manulaktura-galanterlja, Ljub- 

ljana, 

Izbriše ee poslovalnica z leseno robo 
St 24 v Florijânski uL 1> vpüejo «è nove 
poelovalndce: 

5L 51 na Miklošičevi c. 12 — preproge, 
St. 52 na Mestnem trgu 4 — drogerija, 
St. 53 na Miklošičevi c. 18 — dojenčko- 

va opreme, ' 
St. 54 na Mifclošdcevs c 18 — igrače. ' 
Prenese se sedež poetovalnicé St 37 

(rooda^taterija) e Sv, Petra c. 11 v 
Ftarijaneko ul. 41 to poslovaM» it 41 
(klobuki)   z Miklošičeve c 12 na Stari 
trg 11. •,...• 

Izbriše se Bucar Angela, glavni raču- 
novodja, vpise se 

Klemenčič Matija, glavni knjigovodja. 
MLO ca glavno mesto Ljubljana. 

poverjeniStvo ca finance, 
dne 11. januarja 1949.       - . 

Fin St. 4208 456 
* ' 

227. 
Sedež: Ljubljana, Prešernova ul. 3. 
Dao vpiea: 13. januarja 1949. 
Besedilo: Mostna hranilnica ljubljanska. 
Besedilo odslej: Komunalna banka 

mesta Ljubljane (preimenovanje na pod- 
lagi odločbe izvršilnega odbora MLO za 
glavno mesto Ljubljana z dne 6. XII. 
1948, Tajn. 4000/48). 

Poslovni predmet je določen v 4. Členu 
uredbe o komunalnih in krajevnih hra- 
nilnicah (Uradni list FLRJ, M. 71/48). 

MLO ca glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo ca finance, 

dne 13. januarja 1949. 
Fio. St. 4811/48 362 

* 
228. '••,,. 

Sede!: Ljubljana,' Rimska c. 17. 
Dan  vpisa: 14. januarja 1949. 
Besedilo:    Trgovsko podjetje RLO TV 

»Mlekovir«. 
Na podlagi odločbe Izvršilnega odbora 

RLO IV z dne 5.1 1919, St. 67/49, se usta- 
nova poslovalnica v SoSki ul. 10. 

MLO za glavno mesto Ljubljana,   . 
povorjeništvo ca finance, 
dne 14 januarja 1949.     . 

Fin. St 8946/48 ,.403 

Sede!: Ljubljana, Trina ul. 6.    . •• 
Dan vpisa: 14. januarja 1949. 
Besedilo:    Odkupno, podjetje  »Gostim, 

»fco«. •" 
Izbrise  se  B rumen  Ivan,  namestnik 

ravnatelja, vpiie se 
Pelicon Janko, namestnik ravnatelja, 

MLO ca glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo ca finance, 
dne 14 januarja 1949. 

s •  :Fto. St. 4787/48 407 
•\ • 

280.    • ' -   ;i ••'•„ 
Sedež: LJuMJMi*; Tjrrïeva*18. : 

Dan vpisa: 14. januarja 1949.    '.'**• 
Besedilo: Gostinsko podjetje Figeveč. 
IzbriSejo se Točaj Alojz, ravnatelj. Re- 

jec Frane,' ravnateljev namestnik,'za pod. 
pieovanje, in Schmidt Heda, računovodja, 
vpiiejo se   '<•'" 

Uaenik Anica, ravnateljica. 
Losič Milenko, njen namestnik, 
Javomtir Milka, računovodja. 
Mihajkmč Marija, namestnica računo- 

vodje.       • • itft 
" MLO ca glavno mesto LJubljana... 

.   poverjeniStvo ca finance,   •:„''. 
dne 34 januarin 1949.    ^ '' 

Fili ii. 4780     -  '•«'-• 

; •, 
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Jff01**?* Franc, kmet, Moravče 20,faKJ- 

'^5f Anton, uradnik, Moravče 25, 
&Borišek Ljudmila, gospodinja, Mora». 

^oje Jože, kmet, GabrSka gora, odbor- 

Okrožnp sodišče • Novem meetu 
* .•* 31. decembra 1948. 

' Zt 120/48 - Zadr III 148/1     419 

81.  ; * 
Sedel: Podpr«ek& 
£*»vpkes 16. Jaguarja 1949. 

I*v%.       T m r •«**••»•. okraj Ko- 

lOtó*1141811 ,e bdk  «Mtaoovrjena  12.  V. 

E v<£m5e ^«T1«« «o: oskrbovanje članov 
ođk«nof, P^wumi potroînimi predinoli, wkupovanje klneaclh pridelkOT^Œ ^J 

rXnl • oleS* ^•••. pospeševanje veeh 
ate T« w^6*" ««Pod^tva, opravlja- 
vedinL^Ä "•*»• w » nadrobno na- 

zaAn^tJ^imìnika maäa 100 dio. delež 
w2Kkr?e" družiiKkesa čkna 20 din. 
nim •L,  h «tesarja Se z dvajsetkrat- 
nfiJ?>eekom "Pisanih obveznih deležev. 
•• i96 M obree*uiejo 

* neSiS^' 'm *•^ sadruRe «lanom ee 
«loraih  M fdružni razglaenf deski v po- 
r2.pr*^ «"Ma na zbor pale 

iwil!,     ««.krajevno običajni način. 
in «i«?11 odbor eee*avMa 3 do 5 članov, 
••  M   P,«ì<toednlk, podpredsednik, laj. 

'••••••.• 1 odbornik. 
^arugo zastopa «pravni odbor ali ti- 

eutek f* Î? poobtafli. zamjo pa podpi- 
«jera dva člana «pravnega odbora ali en 

H*7*ïpr*vnoKa odb°n in «o pooblaščeni ••••>••• Zadru«©. 
' Clami upravnega odbora eo: 
'.•iS.1 I.^' ^01' •••• 2' predsednik. 
PredteSfk.       &" km8t' Draga 19, "^" 
tajnica3"* 01•a, «""n^enl«. Travnik 73. 

blažji? Fran* *•"*• VpođPreaka 16- 
j^JJjrtn'Àafcinl kmet,.Podpreska ••. od- 

2a podpisovanje za zadrugo età pred- 
S.Î?0b.l8i&M predsednik in tajnik. 
•rtlw^»rSn1{B 7• «»podpisovanje je Lev- 

'• viaria,  ooalovodja. Podpreska 34. 
OkrolDo sodišče v Novem mestu 

,„    ,     „doe 16. januarja 1949. 
; ; ,.,   2t 7/49 - Zadr IV 3/1-2v    628 

•-••'''*- r       *      • ' • 
6Ä *•*»•*», okraj Krtko. 

!      BSAJ^L
81

- decembra ,1948.     . 
«lm t*Z10r K«net«5gka zadruga % omeje- 

&J£m,,?,n » Pođgredi. okraj KrSko. 
Juaajiï8*!,6 bila ustanovljena na skup. 

' KtÀoL, -1948 • nedoločen čas. 
t miïu "*5<•••«*'••: oskrbovanje Članov 
Hfc»L,D5^bD!i«nî potrošnimi predmeH, 
^IVov^* ^••• pridelkov in ta. 
«aeb ni ^°]®«• okolSu. pospeševanje 
ópraviwì?1 k,n«*kega gospodarstva m 
^«•••••-^•*

1,
 drugih nalog, kđ so na- 

ia<*4|foil^ružnlkA »snaäa lOOdln. delež 
(•••••^•^ *|••*•• ciana oa 20 
^leelkwunj * •,>đ '.'«*, odcovarfa se t, 
'rih đelelevtt,,meek<>m vptaanth obvez- 

na 8adružnin«Š?p! "druge ee nabijctfo-1 
^•1 ra*8»sml deeki v poslovnih » 

prostorih, vabiiila na sbor pa Se na kra- 
jevno obdcajmi naän. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 5 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu, 
jela po dva člana upravnega odbora ali 
en člam upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

VimpolSek Alojz, kmet. Gradišče 1, 
predsednik,   , 

Preskair Ivan ml., kmet, Podsreda 80, 
podpredsednik, 

SimonČič Jože, •••• sin, Podsreda 
ät. 19, tajnik, 

Kostanjšek Jože, kmet. Podsreda 49, 
Dobrave Avgust, kmečki sdn, Podsreda 

št. 6, 
Zupan Dominik, kmečki sin, Podsreda 

ät 20, 
Babic Franc, kmečki sin, Gradišče 3. 
Preekar Ivan, kmet, Gradišče 24, od- 

borniki. 
Za podpisovanje sta v prvi vrsti po- 

oblaščena predsednik  in tajnik. 
Okrožno sodišče T Novem mesta 

dne 31. decembra 1948. 
Zt 119/48 - Zadr III 147/1-8 -418 

83. 
Sedež: Prhnskovo, okraj Trebnje. 
Dan vipiea: 6. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

ni] jamstvom na Primskovem, okraj Treb- 
nje. 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 4. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje čla- 
nov, z vsemi- potrebnimi potrošnim! pred- ' 
meti. odkupovanje kmečkih pridelkov in 
izdelkov, pospeševanje vseh ••••• kmeč- 
kega gospodarstva ter druge naloge, ki 
so navedene ;v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 dan, delež 
družinskega člana pa 10 din. Vsak od 
teh odgovarja še z dvajsetkratnim nie- 
skom  vpisanih  obveznih  deležev. 

Sklepi m razglasi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglaeni deeki 

Upravno odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik m 3 odborniku. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ta- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora adi 
en član upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. \ 

Ciani upravnega odbora so: 
Adamlje AvguäMn. kmet, Jegce 3, pred- 

sednik, 
Shilar Regina, učiteljica, Gradišče 9, 

tajnica. 
Feme Jože, kmet, Mulhe Z,- 
Bregar Franc, kmet, Dolenji Vrh 8, 
MarkoviJ Franc, kočar, Mengeš 3, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče • Novem mestu 

dne 6. januarja 1949. 
Zt 2/49 - Zadr III 150/1-8    420 

Sedež: Račje selo, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 3. januarja 1949, 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Račjem gelu, okraj Treb- 
nje. Dolenjsko. 

Zadruga  je  bik  ustanovljena 4.  HI. 

Naloga zadruge so: Oskrbovanje članov 
oo^kupoivanje ravnovrstnih kmetijskih pri- 
dfeïkov tó Izdelkov v svojem okoUSu, po. 
spe$evanje veeh panoe" kmetijskega »o* 

Bpodarsiwa, iavrsevanje vseh drugih za- 
dev, ki so podrobno navedene v 8. čle- 
nu pravil aadruge. 

Delež zadružnika znaàa 100 din, delež 
zadružniikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak od ten odgovarja za obveznosti za- 
druge se z dvajseitkrataim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepu zadruge članom Se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in àtirjo odbor- 
niki 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in en peoblaičeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dim Ivan, Hudeje, predsednik KLO 

Račje selo 3, predsednik. 
Kovač Marija, tajnica KLO, Račje selo 

It. 14, tajnik, 
Ostanek Rudolf, kmet, Vrbovo 1, 
Pate Jože, čevlj. mojster, Hudeje 9, 

> Zaman Viktor, opekarski delavec. Hu- 
deje 11, 

Sito] Alojz, kmet, Blato 10, odborniki. 
Okrožno »-odiSče  v  Novem mestu 

dne 3. januarja 1949. 
Zt 1/49 - Zadr III 149/1-3    165 

35. 
Sedež: Stara vas pri Bizeljskem. 
Dan vpisa: 12. januarja  1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o meje 

nim jamstvom v Stari vasi pri Bizelj- 
skem, okraj KrSko. 

Zadruga j« bila ustanovljena na skup. 
š5ini za  nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje čJanov 
z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti; 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov v svojem okolišu; pospeševanje vseli 
panog kmečkega gospodarstva in druge 
naloge, ki so nadrobno navedene v 8. 
členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din. delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev, vsak od leh odgovarja še z 
dvaijsetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti. 
aH, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora au 
en član upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 4 odborniki. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglašaj deski v poslovnih 
prostorih, vabila na «bor pa äe na kra- 
jevno običajni) način >. 

Člani upravnega odbora so; 
Stergar Franc, krojač. Stare vas pri 

Bfeeltekeni '20,   predsednik. 
Sepetavc Vinko, kmet. .ßregovce 6, 

podpredsednik, 
Mežnerak Karol, trgovski pomočnik, 

Stara vae 41. tajnik, 
TrotoSek Julij, Soleki upravitelj, Stara 

vas 83. 
Gabron  Anton , kmet. Gregovce 4, 
PMvelič Adolf, upokojeni .finančni ko- 

misar,  Stara   vas  41, 
Kocjan Franc, kmet, Stara vas 58, od»' 

bornikl. 
Okrožno sortisce • Novem mestu 

i . dne 12. Januarja 1919.,-    - 
Zt 6/49 - Zadr IV •-• > 422 
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S6. 
Sedež: Suhor pri Metliki. 
Dan vpiea: 24. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Suhorju, okraj Črnomelj. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanj© članov 

z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti, 
odkupovanje ravnovrataih kmetijskih pri- 
delkov in izdelkov v evojem okolišu, po- 
speševanje vseh pano« .kmetijskega go- 
spodarstva, izvrševanje vseli drugih za- 
dev, lei so podrobno navedene v 3. Čle- 
nu pravil zadruge. 

Delež zadružniku zaaì-• '.:>'! din, delež 
eadružniikovega družinskega Slana 10 din. 
.•sak od teh odgovarja za obveznosti za- 
druge Se z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih  deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa Se na kra- 
jevno običajni način'. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali en 
Žlan upravnega odbora Sai en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Rtijokovič Marko, kmet. Dole 18, pred- 

sednik, 
Kočovar Anton, kmet, Bušinja vas 24, 

podpn-'iteednik, 
Peine Anton, bivši orožnik, Berača vas 

St. 18, tajnik, 
PelriČ Jože, kmet, Ravnace 13, 
Popovič Niko, kmet, âkemljevec 8, od- 

bornika. 
Za sopodpisovanje sta predvsem po- 

stavljena predsednik in tajnik ter odbor- 
nik Petrič Jože. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 24. decembra 1948. 

Zt 116/48 — Zadr III 144/1-3    166 
* 

87. 
Sedež:   Tržišče  pri  Mokronogu,  okraj 

Trebnje. 
Dan vpisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oni e je. 

nim jamstvom v Tržišču uri Mokronogu, 
okraj Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena na obe- 
nem zboru 5. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: oskrbovanje članov 
z vđoini potrebnimi potrošnim! predmeta, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in Izdel- 
kov, pospeševanje. vseh panog kmečke- 
kega gospodarstvi, opravljanje vseh dVu- 
fih nalog, ki so nadrobno. navedene v 

, členu praivil. 
Delež zadružnika znaSa 50 din, delež 

zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Razglasi In priobčKve zadroge se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski in v 
poslovnih  prostorih. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ti 
ga sestavlja 6 članov, in sicer predsednik, 
tajnik in 3 odborniki. Podpisuje ee za 
zadrugo tako, da po dva člana upravne- 
ga odbora aH en član upravnega odbora 
in en uslužbenec zadruge, ki ga uprav- 
ni odbor pooblasti, pristavilo pod bese- 
dilo zadruge svoj lastnoročni podpis. 

Člani upravnega odbora «o: 
Prijatelj Jože, kmet, Tržišče 9, pred- 

sednik. 
SvoljSak Betka, gospodinja, 'Tržišče 16, 

Ražen Anton, kmet, Vrhek 8, 
Udovč Alojz, krnel, Spodnje Vodale 5, 
Traitar Saudi, kmečki sin, Skrovnik 5, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem meku 

dne 29. decembra 1948. 
Zt 118/48 — Zadr III 146/1     417 

* 
38. 

Sedež: Veliki Gaber. 
Dan vipisa: 24. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Velikem Gabru, pošta 
St.  Vid pri Stični, okraj Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena na akup- 
ščni 5. lil. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
vsemi potrebnima potrošniini predmeti, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in iz- 
delkov, pospeševanje vseh panog kmeč- 
kega gospodarstva, opravljanje vseh dru- 
gih nalog, ki so nadrobno navedene v 
3. členu pravil. 

! Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dfflnairjev. Vsa/k od teh odgovairja še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 6 članov, 
im sicer predsednik, tajnik io ustrezno 
število odborniKov. 

Razglasi in priobčitve zadruge se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski in v 
poslovnih  prostorih. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti. 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega odbora in za to po- 

^oblaičenti uslužbenec zadruge. 
*   Člani upravnega odbora eo: 

Jeraj Rudoli. kmet, Velki Gaber 46, 
predsednik, 

Kotar Mihael krojač. Cesta št 10, taj- 
nik, , 

Koporc •1•••}•, kmet, Cesta št 1, 
Gliha Štefka, naimešČenika. Bič St. 1, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 24. decembra 1948. 
Zt 115/48 - Zadr III 143/1     416 

* 
39. 

Sedež: Veliki Podlog. (Okoliš obsega 
vasi, ki spadajo pod KLO Veliki Podlog). 

Dan vpisa: 8. januarja  1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Velikem Podlogu, okraj 
Krško. * 

Zadruga je bila ustanovljena 12. XII. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov v sivojem okolišu, pospeševanje vseh 
panog kmečkega gospodarstva, opravlja- 
nje še drugih zadev, ki so nadrobno na. 
vedenë v 3 členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din. delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak od teh odgovarja že z dvajsetkrat! 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi zadruge članom ee nabijejo 
na zadružni razglasni deski ' v, poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa še na kra- 
jevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajniik 
in 4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
stt, ki ga ta  pooblasti, zanjo pa podpi- 
sujeta  po  dva člana  upravnega  odbora 

' tako, d« pristavita pod besedilo zadruge 

svoja lastnoročna podpisa. Upravni od- 
bor lahko pooblasti svoje uslužbence, da 
smejo zastopati in sopodpisovati za za- 
drugo poleg enega člana upravnega od- 
bora. 

Ciani upravnega odbora so: 
Fabjonič Ivan, kmet, Pristava 18, pred- 

sednik, 
Meiič Jože, delavec, Gržeča vas 32, pod- 

predsednik, 
Jurišič Martin, kmet. sin. Gorica 3 pri 

Krškem, tajnik, 
Vidovič Ivan. kmet. sin, Goniča 31 pri 

Krškem, 
Možic Ivan, delavec, Mali Podlog 10, 
štafanič Alojz, kmet. sin. Jelše 15, 
Smukovič   Pepca,   gospodinja.    Veliki 

Podlog  31,   odborniki. 
Okrožno sodigče v Novem mestu 

dne 8. januarja 1949. 
Zt 4/49 - Zadr III 152/1      626 

40. 
* 

Sedež: Anhovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 24. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

inim jamstvom v Anhovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. X. 1948 za nedoločeni čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čini boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje' 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeta; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugah iindusirijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
km«1 ••"a gosi« darsi va na svojem, pod- 
ročiti, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, čebelairstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go. 
zdaretvo. lomačo obrt itd., posebno še 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla-* 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojita itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plememilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi : za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem .za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kuMurte prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zairadi smotrnega in, uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog tedela potrebne na- 
grte * skladu s splošnim državnimi na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja z deset- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve  se   razglašajo  v   poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
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Zadrugo zastopa upravni odbor., zanjo 
Poçtpasujeta dva člana upravnega odbora, 
••••• enega eme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora eo: 
Ooljbvšček Alojz, delavec, Gorenje po- 

46 33, predsednik, 
Pušnar Make. delavec, Anhovo 110, taj. 

••, 
Žbogar Dominik, delavec, Loaice 159, 

Ma«a)nik, 
Mavric Angel, delavec, Anhovo 90, 

..^»•••«   Franc,   gostilničar,   Lozice 
«. -)1•4, 

lie^7Veïïek Jt>ier' delavec' GorM1Ie P°- 

borniilfk Ivan" delavec- Anhovo e8< °&' 

Okrožno sodišče • Postojni 
„ dne 24. decembra 1948. 
Zadr VII/71 - Zt 235/48-2     675 

S*deŽ: Beside, okraj Gorica. 
"an vpisa; 24. decembra 1948. 
Besedilo. Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Pesklah. 
ïx--fdru,ia ie biIa ustanovliena na skup- 
*<r"Ji 4. XI. 1918 za nedoločen eoe. 
i„x^ "druge eo: 1 da na Jim boljši 
'^ «m kulturnejši Win oskrbuje svoje 
3 z^vsemi potrebnimi potrebnimi 
fa, metl: 2' da odkupuje v «vojem oko- 
«• i vse kmetijske pridelke in izdelke v 
^•-aou « postavljenim načrtom za dobro 
Hi?xb? me9t in drusnh industrijskih ere- diSX   i uiugin 

ìsc in «klena v ta namen pogodbe: 
fem KI PoeI>e3Uje in razviia vse panog« 
H•. ' tesa gospodarska na svojem po- ji--». .' ~"*"««   m«5t^maitri'va   na   svuiein   p«- 
?aV.4 ' ta!,° nnl'f4t«»4tvo. živinorelo. md- 
Kt . ?* vlnogradništvo, čebelarstvo, go. 
Sev Industrijskih in druc-h kultur, go- 
ipnrsitvo. domačo  obrt  Ud    posebno  Se 
tiste panoje ^oziroma    kulture,    ki    v j. ., r-"^«c uuraiiH Kuuure, KI v 
"«nf.n Naravnih pogojih. najholj uspeva- 
ni^i-L da uvaifl M povečanip kmeH'ske 
SJr^^nje in » tem za narastanje bla- 
nI? t 8v<>iin •1•••• naprednejše leh- 
elvut agronomske mfttode v kmetij- 
1". «n v ta namen nabavlja kmetijske 
«roje,•,, umrtna gnojila ftd, ustanavlja 
amhuiante „ j,ivfno niftmM,ime p^itje. 
"rganfeira selekcijo «ivine, gradi silose, 
organizira   semensko   službo,   skrbi   za 
.^"ev ;eadn|h, gozdnih in drugih sadik 
""•J,,» da organizira predelavo kmetij- 

,"*"> orldelkov In obrtne delavnice za 
,î£«$e ^0"" 8ianov in izrabila pri tem 
S,sem Inkalnel surovine: 6. da zbira 
• i • pr,n"nke v obliki" hranilnfh 
ohi.» il no,ranfih poeolil  za  ustvarjanje 

'divl'"'b  eredst"  »n   podeljevrnje  kre- 
3» «voilm članom: 7. da skrbi za go- 
'«•»•   "povili,   kulturni   ta   pro- 
okoli*«   ,V!^   wh    Prehivnlcev   svojega, 
dM,»«!: Tkfl>   da   Prireja   v  svojem za. 

•nr2.n,domu strokovna in politlfna 
ne »?xa?,a'k"'h",ne Prireditve. *»rnkovr 

•'òii'ii e< ra"tave. nredvalania  filmov, 
'/'«"Hïnieo . itd'   te*   uetanov!   "*oi°k 

AŽ?L ••°,•••*•  in  uspešnejšega  iV ] 
.•trtft'r^l'h.nalós: Izdela potrebne na- 

ïrtoni.' ,*Iadu •,.«, «ploSnim državnim ••- 

^-Ä^^ölo* xnaSa 200 din  Vsak za. '•' 
* '»arter^Y8!"!»' • enkratnim zneskom 

pnobW4V-   ,; : 
* «tarili »L*   r-atglaSafo   v   poslovnih 

tînrav^i'"^ '" na r9«7h*p.i deski 

^ ^rianed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa^ upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega eme nadomeščati 
pooblaščeni ' uslužbenec   zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kodelja Alojz, delavec, Desile 13, 

predsednik, 
Borštnik Jožef, mw, Deekle 78. pod- 

predsednik,' 
Cundrič Leon, delavec, Deekle 85, taj- 

nik, 
MarkiČ Jbžef, delavec, Deekle 48, bla- 

gajnik, 
Gorjanc Jožef, delavec. Deekle 15, 
Zimic Olga,  obrtnica, Deekle 103, 
Gomišček Marian, delavec, 'Deekle 105, 

odborniki.    ' 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 24. decembra 1948. 
Zt 233/48—2 - Zadr VlI/76     668 

Sedež: Dobrova, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 26. decembra 1948. 
Besedilo:    Vinogradniška    obdelovalna 

, zadruga   »Marini?   Antone   i   omejenim 
jamstvom na Dobrovcm. 

Zadruga io bil« ustanovljena na skup- 
ščini dne 27. oktobra 1948 za nedoločen 
Čas. 

Namen zadruge je: da poveča donos 
»emlje, zmanjSa prolzvajfllne. stroške in 
s tem doseže večjo korist za ciane in dr- 
žavo s čim prnvilnejeo rabo obstoječe de. 
lovne sile. strojev in orodja. ' 

Delež obstoji iz zemljišča, vloženega v 
zadrugo, 

PriobČltve ne razglašajo v prostorih za- 
druge. Vabila na zbor ee dostavijo tudi 
vsem zadružnikom  najmanj 8  dni  pred 
zborom. 
- Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov 

Zadrugo zastopa predsednik upravnega 
odbore, podpisujeta pa «arijo po dva. 
člana unrav-•••• odbora, katerih enega" 
sme nadomeščati za to pooblaščeni name- 
ščenec' zadruge. ' 

Člani upravnega odbora so: 
Klinec .Anton, kmet, Dobrova 38. pred- 

sednik, 
Marini« Anton,. kmet, Zalibreg 9, bla- 

gajnik. 
Marinič Karel, kmet, Bijjana 38, 
Zaletel Stanko, kmet, Dmovk S, 
Oorjup Pet«r, kmet, Dobrova 35, od- 

borniki. 
Okrožno sodiSte v Postojni 

dne 26. decembra 1948. 
»Zt 233/48—2 - Zadr VI 1/78 

* 
571 

43.   < 
Sedež: Hum. okra] Gorica.        j 
Dan vpisa: 24. decembra 1948. ' 
Besedilo :,   Vinogradniška   obdelovalna 

zadruga   t   omejenim   jamstvom   >Krajr 
Jože« na Humu. > 

Zadruga ie bila ustanovi lena na skup- 
ščini 80  IX   1948 za nedoločen čas. 

Namen «adruge je: da poveča donos 
ffospodarsfva. zrnamKa proizvajalne stro- 
ške, poveča dohodke in » tem doaeže 

»vecio korist za člane in,državo s čim 
pravimejso rabo obstoječe delovne sile. 
stroiev In orodja. 

r Temeljni delež znala 200 din in se 
Ptača ob pristopu. Vsak zadružnik odgo. 
vari« s petkratnim zneskom vplačanega 
'teleža.   ' .   , 

PriohčHve so razglašajo v poslovnih 
nrnstorih zadruge in na razglasni de«M 
Vabilo na zhor se doMavl vsem zadruž- 
nikom naimani osem dni pred zborom. 

Odbor sestavlja 5 do 10 Članov. Njego. 
va dolžneet traja eno leto. Z&drugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo pa podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora, ka- 
terih eaega eme nadomeščati pooblaščeni 
uslužbenec zadiiuge. 

Člani upravnega odbora eo: 
atakolič Jožef, kmet, Hum 43, ' pred- 

sednik. 
Bordoa Ferdinand, kmet. Hum 10, bla«  " 

gajnik,- 
Hlede Marija, kmetica, Hum 53, 
Mačus Ivan,  kmet,  Hum  178, 
Gravner Jožef, kmet, Hum 187, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče • Postojni 

dne 24. decembra 1948. 
Zt 222/48-4 - Zadr V.II/75     569 

44.' 
-Sedež: Idrija pri Bafci, okraj Tolmin. 
Dan voisa: 28. decembra 1948.    -, 
Beđ&dilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

n'm jamstvom na Idriji pri Bafi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge srn: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane * vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke ? 
ekladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mpet in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. d« pospešuje in razvija vse panoge 
kmotijskega gospodarstva na svoiem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vïnoîrrfiHnfïtvo. čebelarotvo, go« 
jiitev industrijskih in drugih kultur, go. 
zdarstvo. domačo obrt itd., pceebpo še 
tiete panoge oziroma kulture, ki • 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu In v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojiila Itd, ustanavlja 
ambulante za živino, ptemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silcee, 
organizira semensko službo skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
ski^ pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre« * 
d'tcv svojim članom f 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in nro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svo'ega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična1 

predavanja, kflMurne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
kn'ižnico 

Zaradf smotrnega ta uspešnejšega .rz- 
valanja svojih nalog ir.dela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr. 
tom. 

Zadru*ni   delež  znaša   1«i  din,  4e1ež\ 
zadružnikovega družinskem« člana 15 di- 
harlev. Vsak zadružnik odjynvaria'S pet- 
kratnim ^neskom vplfan*M»a deležn. 

Priphčitve se razglaž^io, v , pos'ovnlh 
nr^storih zadruge In na razplasnf deski« 

llnrnvni odbor spstnvlla 7 dn 9 f'mnv. 
ZadniTo zastoaa upravni odUor ~*",nlo 

rw>dpr)ii«tiifita dva fii^na nn«fi»^„^; utju-^a, 
'"eterih •••»• sme iiiü«iuoJcaü pouL'U« 
ščeni uslužbenec zadruge. ,v 
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Člani upravnega odbora eo: 
Skrt Feliks, upokojenec, Idrija pri Ba- 

8 t>4, predsednik, 
Carga Franc, delavec, I dri ja pri Bail 

it  -U, podpredsednik, 
Kragelj Hilda, šivilja. Idrija pri Bafil 

It  97, tajnica, 
Manfrede Jakob, mali kmet, Idrija pri 

Bači 82, 
Bnlog Ladislav, delavec, Idrija pni BaČi 

«. 69, 
Kragulj Ivan, kovni. Idrija pri Bači 38, 
Bavdaž FranïiSka, hišna, Idrija pri Ba- 

ti 50, odborniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dno 23. decembra 1948. 
Zadr VII/79 -   Zt 238/48—2 , 570 

* 
45. 

b'edež-   Kal  nad  Kanalom,  okraj  Go- 
'     rica. 

Dan vpisa: 24  decembra 1948. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga t ome je. 

pini jamstvom v Kalu nad  Kanalom. 
'•    Zadrugb je bila ustanovljena na skup- 
ščini 4. III   1948 za nedoločen čae 

Naloge zadruge eo: 1 da trn čim boljè) 
in čim kulturnejsi način oskrbuje svoje 
člau-o z vsemi potrebnimi pot robnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
ekladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo, mest m drugih industrijskih ere. 
diši in sklepa v ta namen pogodbe; 
S.da poapeSuje in razvija vee panoge 
kmetijskega gosDodarelva na evojera po- 
drnčiu. tako oolledelntvo živinoreio 'sad- 
Jaretvo, v'nogradnlstvo, Čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur go- 
zdarstvo, domačo obrt itd posebno še 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najboli uspeva- 
jo; 4 da uvaja za povečanje kmetske 

, proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov   naprednejše   teh- 

• oične in agronomske metode v kmetij, 
•ivu In v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila iM. ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenita? postaie 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko, službo ekrhi za 
gojitev eaernih. gozdnih in drugih sadik 
itd-   ft   da organizira  predelavo kmetij- 

t skill   pridelkov   >n   oprtne   delavnice   za 
potrebe »vojib članov In IzraMja nH tem 

• predvsem lokalne surovine, • da zbira 
kmečke prihranke » obliki hranilnih 
vlog   in   notrflnilh posojil   zn   ustvarjanje 

• obratnih ered'tev In pod«4eve.nie kre- 
, dltov swlirn članom« 7 da skrbi za «o- 

swdarek' strokovni kulturni ta pro- 
svetni dvig vseh, prebivalcev »vojega 
okoliša tako. da prireja v ovojem za. 
družnem doni" strokovna In politične 
predVvanja ' kulturne prireditve strokov 
ne tečaje. razstave, predvajnnia filmov, 
goti fi?kuliuro itd. 1er ustanovi svoio 
kn"*niro 

Zaradi emotme2e in uspešnejšega Iz- 
va inja svojih nalog Izdela ootrebne na. 
?" v skladu * .splošnim, državnim na 
Črtom, 

Zadružni delež znaša 1W) din  dele* za 
druznikovega   družinskega   člana   2« din 
Veak   zamžmk.  odg.vari»   s  trikratnim 
zneftkom  vpieflfiegn  deleža. 

Priobčit ve » razglašalo v. poslovnih 
priHlionh zadruge In." ne raznlasn', deski 

•TJnravn' odbor *e«tav|ja 7 d« 9 #anov 
Zadrugo ?n»'opa upravni odhor, "'zanio 

pp nndr»i«4> "ta , no dva člana itnravn<*f»a, 
ocjl.ijrn. kii't-rih enegfl «m«> nadomeščati 
poobkačeij   UJiUibeaee   zadrug». 

Člani upravnega odbora eo: 
Bizjak Ivan, kovač. Kal  146, predsed- 

nik, 
Okrogfcič Jožef, zidar, Lipice 193, pod- 

predsednik, 
Kuernan (Jožef, duhovnik. Kal 139. taj- 

nik, 
Hrih-Attton, kmet. Kal 129, blagajnik. 
âuligoj  Stanko,  kmet.  Kopnvišče 97. 
Humar Leopold, kmet. Ilovica SI. 
Leban Rafael,  kmet,  VrbavČe 45, od-< 

borni ki ' , 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 24  decembra 1948. 
Zt 179/48-6 - Zadr VII/72 664 

40. 
Sedež: Neblo, okraj Gorica. 
Dan vpiea: 24. decembra 1948. . 

. Besedilo:    Vinogradniška    obdelovalna 
zàruga   >F.   Maruši?«   t   omejenim   jam- 
stvom v Neblein. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
iò'mi 25. IX   1948 za nedoločen čas 

Naloga zadruge je, da s čim pravil- 
nejšo rabo obstoječe" delovne eile, stro-, 
jev in orodje poveča don ce kmečkega' 
gospodarstva in dohodke • e tem do- 
seže večjo korist za Hane in državo. 

Zadružni delež obeloji iz vloženega 
zemljišča Pri vstopu v zadrug« plača 
vsaka družina ala član, ki je «prejet 
kot posameznik, enkratno pristopnino v 
znesku KW din. Pristopnina se ne vrne. 

Pnobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih iadruge Vabilo na zbòr se do- 
stavi tud' vsem zadružnikom najmanj 
8 dni preo zborom 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 Članov 
Njegova dolžnost traja eno leto 

Zadrugo zastopa upravn odbor, zanjo 
oa podpisujeta 2 ciana uptavnega odbor?, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ïcpni uslužbenec zadruge 

Člani  upravnega odbora so: 
Mavric Ludvik, krnel. neblo-Brdice 4. 

predsednik, 
, Mišigoi  Frame   kmet. Neblo-Brdice 10, 

M.ioainik 
Peršolja Ivan, kmet, NeMo-Hruievje 

«   10. •    •       ; " 
Periolla Jožef, kmet. Neblo-Slovrene 

St   17. -,   .  •    . 
Korenjak Roman, kmet. Neblo 6. od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Pottojni 

dne 24  decembra 1SWR. 
Z-t 223/48-4 - Zadr VII/74     567 

'      *'        •   ' 

47. 
Sedež- Sežana   okraj Sežana. 
Dan vpisa   26  decembra 1948 
Besedilo; Potrošniška zadruga delavcev 

in nameščencev i omejenim jamstvom » 
Sežani. u > '       ' 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
Win' 2   XI   1948 za nedoločen čae. •- 

Naloge zadruge so* 1 da na čim boljši, 
čim kulturne!8' in gospodarski oaern 
oskrbuje «voje člane « vsemi potrebnimi 
ootroSnimi pr«imeti V ta namen: aVugo. 
•avljo potrebe svojih /lanov io seetavt 
na podlagi ugotovitev načrt potrošnje: 
b) sklepa pogodbe s protova jalnim! pod- 
jetji, z državnim' irgowkimi podietji In 
• kmetlisktmj zadrugam! oziroma njiho. 
vimi zvezami » dobavo Industriiskih 
wnizvodov; zlasti skrbi za dobavo. •> 
vrtnin, sadja mleka Hd P) ekrhi .da bo 
trgovsko poslovan ie v vsakem pogledu 
racionalno tehnično «WrSeno In „kultnr 
no, da bodo člani dobro poetreienl. da 

bo trgovina vedno založena e potfo&imi 
predmeci, da ne bo imela blaga, ki s» 
slabo prodaja, da bo znüevci«a zakonuo 
dopustno maržo, da bodo lokali in izlož- 
bo okusno opremljen« itd.; 2. da usta. 
navija za potrebe svojih clauov po po. i obi 
• možneeti lastna podjettja, kot. n. pr. 
obrtne dekivmce, podjetja za koueernra- 
uje sadja, povrtnine, jajc itd.; 8^ da AkrUi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za. 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo evojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v .«kladu • splošnim državnim na. 
Mom 

Zadružni delež znaša 150 din. delež za- 
družni kovega družinskega člana 50 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneakom vpisanega deleža. 

Priobčitve  se   raagteâajo  v   poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov. 
Njegova dolžnost traja eoo leto. 

Zadrugo zastopa ' upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva Člana upravnega odbora, 
katerib enega lahko nadomešča poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge ' 

Člani upravnega odbora so: 
Rudež Ludvik, uslužbenec, Sežana 226, 

predsednik, 
Modere Gabrijel, uslužbenec, Sežana 

'225, podpredsednik, 
Korošec Majda, uslužbenka, Sežana 184, 

tajnik, 
Turk  Irma,  uslužbenka, Sežana   162, 
Stojkovič .ložet, uslužbenec, Sežana 241, 
Pirjevec  Svetozar. uslužbenec, Sežana 

ït  43. ,      :    ^ 
4igOo Franjo, uslužbenec, Sežana 140, 
Rudež Dušan, uslužbenec. Sežana  169, 
Fabjan Cveta, uslužbenka, Sežana 23, 

odborniki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 26   decembra. 1948. 
?t 287/48-2 177 

* 
48. 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 14  oktobra 1948. 

-Besedilo: Skupna obrtniška nabavna in 
. prodajna zadrug« i omejenim jamstvom v 
Sežani. 

^Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
'• Afini 25   VII   1948 'ta nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1   da. nabavlja, pro- 
izvajalna  sredstva  in  surovine za svoje 

;-člane; 2   da prevzema od' evojih Članov , 
njihove' proizvode  jih  razvršča po vrsti 
In kakovosti in skrbi za skupno prodajo: 
8  ds sodeluje prt načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v plan- 

feko delo;   4   da   prevzema  oziroma po. 
veduje prevzemanje proizvajalnih nalog     / 

;tt evoje člane, vodi razvid o izvršitvi teh 
• nalog in skrbni, pri tem. da se v celoti 
izvajajo predpisi glede cen, kakovosti iz-! 

•delkflv.'  uporahe   materiala   itd;   5   d« 
'zbira in  predeluje zaradi samooskrbe, v 
Jsvojem •••••• surovine, ki eo *e neiz. 
.rabljene. In ijh razdeliuje med svoje čla 
»ne; « da dviga obrtništvo strokovno ter 
i kulturno In prosvetno s pomočio ustanov 
tečajev, oredavanj in Heka: 7 da poap»- 
;5uje varčevanje med obrtniki.zadružnik 
'B da skrbi v «ivojern okoliši) z« dvig i 
Joravilnct  poslovanje  obrtniškega  zadrti? 
^niWiva po navodilih repiihliškp zveze obrt ' 

n'Skih  zadrug. 
\ Zadružni d^lef znaäa 250 dip Viyik za 
ìdnif-nikx odgovarja,,» petkratnim zneskot 
vpisflbeeâ deleža 
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Pnotóstvo se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglaeni deeki. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopata v imenu upravnega 

odbora predsednik in tajnik, če eta xadT- 
»•••, pa najmanj 2 člana upravnega od- 
bora, leto velja za podpteovanje zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
v Skrinjar Anton,    ključavničar,   Sežana 
et' 236, predsednik. 

Ščuka Anton,   mehanik,    Dutovlje 6S„ 
Podpredsednik, 

Stojkoviij Jožef,   avtomehaoflt,   Sežana 
». 165, tajnik, 

Družina Karol, Čevljar, Merce 15, 
Grželj Alojz. kova«. Divača 21, 
Luln Alojz, mizar, Komen 69, 
Ogrin Jožef, kroja«. Laka 38, odborniki. 

Okrožne *od•r> v Postojni 
dne 13. oktobra 1948. 

Zt 214/48-2 131 

* 49. 
Sedež: Solkan, okraj Gorica, 

•Dan vpjea: 24. decembra 1948. 
Besedilo: Obrtn>Ska    uabavr.o-prodajna 

ïadTuR» mešanih strok s omejenim  jam- 
«vom v Solkanu. 

4   ./Zadruga je bila ustanovljena na «kup- 
nini 25*Vil   1948 za nedoločen,«a*. 

Naloge zadruge «o: 
1- d'à nabavlja proizvajalna sredstva in 

eurovine m »voje Slane: 2. da prevzema 
od svojih članov njihove proizvode jih 
razvrSòa po vrsti in kakovosti in skrbi za 
«kupno prodaj. 3 da sodeluie pri Planu 

' ?8Kr!.,Bi in pomaga pri pritčitnilvl,obrtni- 
kov planskemu delu; 4. «la prevzema ozi- 
'oma posreduje prevzemanje proizvajal- 
"m nalog za'svoje Člane, vodi evidenco 
o-izpolnitvi toh.najoe in «krhi pri tem, 
da 6Q v ,.ei0tj iivajajo predpisi glede ren. 
kakov(wti todelkov uporabe matériels itd.; 
5 da rbira in oredetoje zaradi «amooskT- 
be. v évf»iem okoliSu surovine, ki «o le m»- 
wahlierie fn nj, rardeliufe med svoje 
ciane; 6 rta vzgaja ohrtnWtvo v »1 rokov- 
nBm fpir kulturnem fa prosvetnem «»ini 
• nomočto n«Hnov, tečajev, predelova- 
Jjom in « tiskom 7 -da prt»pe*nje var- 
wanjft med oKrtnikl zadružniki ; 8. do 
ekrhi v svojem okolišu «a dvig in pravil- 
no  poslovanje   nhr'ntckega   zadružništva 
Po navodilih republiške »voze obrtniških 
ttdrug, 

jtodružni   delež  znsfla   440 dra    Vsak 
'•«rožnik   odçpovaria «  petkratnim zne- 
»Kom vnlMivejra deleža 

• Prtohčtrve   te   razslaïajo   v   potfovnlh 
proetrtrih zadruge in na rnzeb^nl deski 
aaw'° na zbor mora biti posiamo vsem 
pianom 
'.Unravnt cvjbor  swrtavH* P, članov, Id 
•7^   2h"r ^med zadružnikov. 

•     **w»rugt» zastopa nmravni odbor, tanto 
P«_ .wvlfiieuif»»fl    WAdbnrtnJfc    'n   t«Wk 

, ^-^ natmanj dva «lana  upravnega 

nla.1l".nravne<«< odbora en:      . 

"ÄSSkMiha*1 kwa*'0•4an m* 
, •••••'• ''oief   sedlar.  Solkan,   Tovar- 

3ita ^-.."«dpredeednik. 
1     ••• s» "J*ymlr. mizar. Solkan. Partizan- 

WSr ftane' ""»H«. Ulica IX. kor- 
RmY^MawMnlk   . 

evitar 
»tie, 9t 

'*«*. eoboellkar,  Vipava 31. 

SMj^.^ainik 
PlruC.e,.ÎW,fnT- SkriHe 6, 
•,.•    •"••   ml«.   \Tt~.„.   »a 

âtokot Jožef, kroja«, Selo 55, odbor- 
niki., 

Okrožno sodiate v Postojni 
dne 24. decembra 1948. 

Zt 215/48—4 — Zadr Vil/70     574 
* 

50. 
Sedež: Suhorje, okraj Ilirska Bistrica, 
Dan vpiea: 28. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Suhorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na ekup- 

Säni 8.  XH. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejài naôio oskrbuje svoje 
člane s vsemi potrebnimi potroinimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko. 
Itóu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
ekiadu s poetivi}enim na6rtom • dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih ere- 
d*5č in «klepa v ta namen pogodbe; 
'i da pospešuje in razvija vae panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedetóvo. živinorejo, 
sadjarstvo, vLnoRradniStvo. cebelaretvo, 
gojitev induwtpijeWh in družin •••••. 
gozdarstvo- domaïo obrt -itd., posebno 
Se tbte. panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih poeojdh najbolj uspeva- 

• jo; 4 da uvaja • ' povecYnje kmetiiske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
giwtanja evojih Članov naprednejše teh- 
nične in •••••-•••• metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja lunati jeke 
«troje, umetna smojila Hd, ustanavlja 
ambulanta za živino,, ptemenirne postaje, 
ori^amizira selekcijo živine, gradi silose, 
onranizira *••••••<> elužbo, ekrbi zo 
gojitev sadnih gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmetij, 
skrb pridelkov In obrtne delavnice .za 
pmtrete .svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notraniib' posoli! za' ustvarjanje 
obratnih «redAtev In podeljevanje kre- 
ditov »Vojim članom;' 7. da skrbi za go- 
ppodarski «trokovrri. kultnimi in pro. 
svetni dvig veè^h nreblvalcew evojega 
okoliSa tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu «trokovn« in poliiiitaa 
predavani«, kulturne prirediitve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goii fizkutturo # itd ter ustanov' 
svote kniiSnlco. 

Zaradi smotrnega hi uepe&nejtega I*- 
vaîanja svojih nalog Izdela potrebne na- 
frte v skladu' « sploSniin državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaga 150 din. delež ra- 
druJinikovnga druflnekeTs člana 30 din 
Voak zndntžnik od"ovaria z desetkratnim 
zneskom vr>Wn«*5a enkratne"'« temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

PriobWve. M razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na raztrlasni deski. 

Uoravnl   iKlhor «eetavljs 5 članov. 
'Zadrugo zaetopa upravni odbor, zanjo 

pa' ptvlpisuie*« po dva l^ana upravnega 
odbora, kaiterih' enega sme nadomeščati 
no' upravnem .Kdboru pooblaščeni uehilf 
benec zadruge. 

ftlapl upravnega odbora eo: 
Rnrohar Pavla, kmetica; Suhorje 42; 

pred*edniea, ' 
Voii< .Mef, kmet Suborfe 4. tajni*, 
Volk Vinko, tattet, Si»hori#; 
Volk  t***s, krhe*. ^nborle 34, 
ïore Jože», kmet   ^uborie," odborniki 

•••-•)?••  4tA\it*  y   pnetolnl' i 
"dne ••,\ -.tepembrn t0*4 

Zt 239/48-2 - Zur VH/80    572 

51. 
Sedež: St. Poter pri Gorici, okraj Go- 

rica. 
Dan vpisa: 31. decembra 1948. 
Besediilo: Kmetijsko-vrtnarska zadruga 

• omejenim jamstvom v St Petro pri 
Gorici. » .' 

Zadruga je bila ustanovljena na ekup- 
SCI'iii 17. I. 1948 za nedoločen •••. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljäi 
te čim kulturnejši naBin oskrbuje »vcuje 
člame t veemi potrebnimi potroJnimi 
predmeti; 2 da odikutrajp v «vojem oko- 
lišu vee kmetijske pridelke m izdelke v 
skladu s postavljenim ••••• zn (lobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih' *re- 
diSč in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da •••••$••• in raevija ^vee renoge 
kmoti.iekega gospodarstva na svojem 
portroolu. tako polipdels^vo. živinorejo, 
sadjarstvo, vinograd'niStivo. čebelarstvo, 
gojitev Industri'elrih in drugih kultur. 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
8e tiete panoge oziroma kulture, iti v 
daoib naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo: 4. da uvaja za povečfmje kmeiti'iska 
probšvodnje in s tem za naraSčanje bla. 
gatanja svolih Članov nanrwjnejìe teh. 
nične in agronomske metode v kmetij-, 
etvu in v ta naimen nabavlja kmeti 'ske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino. Plemenilne ppfrteje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, t 
or"anizira semensko elužbo. skrbi za 
-»oil'ev sadnih gozdnih in Irugiri «adik 
itd ; 5 da organizira prede'nvo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svoiib članov in iwabHa pri t«>m 
predvsem lokalne surovine: fi..da zbira 
•••••«> prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranüb posojil za uptvarfapie 
obratnih 4rerWev In podelievanje. krer 
dittnv svojim članom; 7 da skrbi za.co- 
enodaraki strokovni, kulturni in nro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svoiega 
okoliša tako. da prireja v svojem za. 
družnem domu etroVovna in po1il•a 
predavana, kulturne prireditve, stro- •• 
kovne tečaje, razstave., predvajanja fil- 
mov, go'i fwiViiHuro itd ter ustanoivi 
svo»o kn'îSniro 

Zaradi smotrnega In uspéSnejSega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
WP v »kladu a splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež zna*a 150 din. delež za» 
dru^nikoveca družinskega Mana 15d1n. 
Vsak zadružnik odgovarja za otweznosfj 
zadruge » petkratnim' zneskom Vpisanega 
•emelmetra   oziroma  dmž'nskega  d^loïa* 

PriobJ'iitve •• razglašajo v pn'slon'ih 
tireotorih zadruge in na razalaeni'deski. 

Upravni odbor eeetavlja 10 do 14 čla- 
nov. 

Zadniffo za^tonR upravni odbor -"into 
pa p*>riinl«4Jf>ifa dva fl«na upravnega od- 
bora, katerih eneea »tne nadomesti no 
unravnem odboru pooblaščeni ueluŽbeneo 
zadruge. ' 

•1••! upravnega odbora so: 
OrapuJi Anton, ftt, Peter 267, predsed- 

nik, •      i 
fcernfč Make, trgovec, St. Peter »57, 

podwHedntk, 
M»rl1ak Alojz.)j( trgovec. St"Pel(«r 135,.' 

tninik.     . , • 
ReWW Make, 'rgover, ftt   Peter W 
^orniČ   fnlon. uradnik, «t   P««^ j 1S4, 
R!-i"k  Prnpc,  km«»t   *i ^••••,''« 
r'"»S Andrej   ki'ift *'   ••1>•• '?5*1 

"Sni RSmsn. «-rtnir  «t   PMf»r ?!••' 
Mervic Božidar, vrtnar. St. Peter 110,. 
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Pavletič Jože!, čebelar, St. Peter 373, 
odborniki. 

Okrožno sodišče •  Postojni 
dne 31. decembra 194«. 

Zt 240/48-2 - Zadr Vil/81   673 
* 

62. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa :""24. decembre 1948. 
Besedilo:  Obrtna  nabavno-prodajna za- 

druga i omejenim jamstvom v Tolminu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12   IX. 1848 za nedoločen čas 
Naloge zadruge eo: 1. da nabavlja pro! 

izvajalna sredstva in eurovine za evoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
proizvode, (ih razvršča po vrsti in kako- 
vosti in skrbi za skupno prodajo: 3. da 
sodeluje pri planu oskrbe in pomaga pri 
pritegnitvi obrtnikov k planskemu dejU; 
4. da vodi evidenco o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih članov in skrbi, 
da ee v celoti izvajajo predpisi ljudskih 
oblastev glede cen. In 5. da zbira zaradi 
samooskrbe v svojem okolišu surovine, kl 
eo Se neizrabljene, in jih razdeljuje med 
svoje člane. 

Zadružni delež znaša 800 din. Vsak za- 
družnik odgovarja e petkratnim zneskom 
vipisanesa deleža. 

PnobČirve ee razglaSaJo v poslovnih 
prostorih zadruge na določenem mestu 
Po možnosti se sklepi zadruge objavljajo 
tudi v glasilu Glavne zadružne zveze 
LRS.aH  v lokalnem dnevnem časopisju 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov, 
kl iih Izvoli zl)or Iz evoje srede. 

Zadrugo zastopa predsednik. aH pod. 
predsednik In tajnik, če so ti zadržanj 
pa najmp.ni 2 Člana upravnega odbora 
Tsto velija za podpisovanje zadruge. 
Upravni odbor lahko pooblasti tudi vo- 
dilnT uslužbence zadruge, da skupaj • 
predsednikom oziroma podpredspdnikbm 
tajnikom ali, enim članom upravnega od- 
bor» zadrugo veljavno zastopajo, zanjo 
podoisuieio in sprejemajo obveznosti. 

Člani upravnega odbora so: 
Leban Josip, ključavničar, Tolmin, 

predsednik. 
Tuta Teodor, klepar, Tolmin, podpred- 

sednik, 
Savi! Rajko. mizar. Tplrnm  tajnik, 

. Manfred» Viktor, mizar. Tolmin, 
Perdili Ivan   krojač Tolmfn.      ., 
Rnv«ček   fvan,  mehanik.  Sv   Lucija, 
Koren Ivan   kova& Kobarid  odborniki. 

Okrožno *ndiSf> » Postojni 
dn« 24  decembra 1048 

,    Z» 221/48-3 - Zadr VII/68 11.688 

••: 
Sede«: ITstje. okraj Oorlra, 
Dan vpisa: 24. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetihka zadruga i omeje- 

nim jamstvom na Ustju. 
Zadruga jf Mia ustanovljeno ne skup- 

ščini 6 TI   1948, za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim holjši 

im čim kullurnejši način oskrbuje svoje 
Clane « vs»mV y,otr«hnimt pr/mSnim* 
prenmefi-, 2 da ndKumtjp v nvnlpm "ko- 
llšu vse kmctlJÄkr pridelke In •••• v 
skladu « pnstavljunim -MČetom ta dohro 
0fskrl4» mest In driigih ''»diwrirltstklh «re 
disc in ••1••• v ta namen poeodbe: 
ft da po^ieSiiJK ìp raavlja vse panoge 
kmetitakeira < gospod« rei va na svojem 
porlrnčiu, laW nol'wdftrfvo Jtiylnoritj«. 
sadtorsfvo, «dnorçrarhvatvo. / čehoiarptvo 

1 goiitpv indiis^Hlskib In drnfih kultur 
gozdarstvo,   domačo  obrt   ltd.,   posebno 

še liete panoge oziroma kulture, ki v 
üaimh uaravmu pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja 'za povečanje kmeiiiiske 
proizvodnje lu * tem za naraščanje bla. 
guetanja eVojib članov naprednejše teh- 
nično in agrauonwke melode v kmetij- 
stvu • v ta namen nabavlja kmetijske 
otruje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilue postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira «semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov m izrablja pri tem 
predvsem lokakie surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev In podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu etrokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja til. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnicOv 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne na- 
črto v skladu s splošnim državnim na- • 
črtom. 

Zadružni delež znaša 165 din. Vsak za- 
družnik odgovarja s petik ratnim zneskom 
vpisanoga deleža. 

Priobčit ve  ae   razglašajo   v   poslovnih 
prostorih zadruge In na razglasoi) deski. 

Upravni odbor sestaviia 7 do 9 članov, 
kl jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega sme nadomeščati 
poobla$čeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora ^so: 
Stibill Ladislav, kmet. Ustje 10, pred- 

sednik, / 
Stibil) Rihard, kmet. Ustje 44, podpred- 

sednik. 
Stonar Ivan. zidar, Ustje 4. tajnik, 
Vrtovec Slavko, kmet,  Ustje 71, bla- 

gajnik. * 
Cermelj Jožef, kmet. Ustje 65, 
Samec Leooolrt. kmet, Tevče 16, 
Zvokell Viktor  kmet   Dolenje 18, od- 

borniki. <           v         '\ .,    •'< 
Okrožno »odiSfê v Po«fo]ni 

dne 24  decembra 1948. 
Zt 193/4S-8 - Zadt VII/78    «566 

* ,  . 
54. 

Sedež: Vipava, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 24   decmhra 1D48. 
Besedilo: Potrošniška »draga s omeje- 

nim jamstvom v Vipavi. 
Zadruga |e bil« ustanovljena na «kup- 

•• 29   VII   1948 za nedoločen' čas. 
Naloge zadruge eo. i da na čim boljši. 

Čim kiiPiirneJ&i In čim holj gnsp<Klarski 
način oskrbuje avoje člane • vsemi po- 
trebnimi poiroAninil predmeti In v ta 
namen a) ugotavlja potrebe svojih čla- 
nov hr* sestavi na podlagi ugotovljenih po. 
'fh načrt potroSnje; hV, sklepa posrodbe 
s proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
'reov*k(mi podi^Hi in * kmetlrsklrni za- 
dnitraml oziroma ' nllhovlmi zvezami 
•\ dobavo' rnrt"**tri|<tklh in kmetHskih 
oroizvodov, posehno pa *krW «a dobavo 
nrrvrmin sadîa mVka td : «> skrbi da 
bo vse trgovsko poslovanj«» "ia stnpnfi 
ragionarne tehnično nonnlnp .In H'ilfnrne 

I trgoyine. to je, da bodo člani dobro po- 

strežem, da bo trgovina založena s po- 
troimnu predmeti, da ne bo imela blaga, 
kl se slutio prodaja, da bo miževaia za- 
konito dopuc&no maržo, da bodo lokali 
iji izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ualaoavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti svoja podjetja, kot 
na primer obrtne delavnice, ^podjetja za 
kanservuanje aadja, povrtome, jajc itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju eindikatalb 
organizacij za dvig kulturno in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradd smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevamja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom.  , 

Zadružni delež znaša 150 din, delež zar 
družnikovega družinskega' člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja « petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Pnobčitve se razglasijo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavi ja 8 do 9 članov, 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo •••!••• upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva Č)ana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni ustažbenec zsdruge 

Člani upravnega odbora so: 
Veseli    Ivan,   uradnik.   Vipava   270,   > 

predsednik, 
LavrehčiČ Regina, uradnica. Gradišče 

it. 29. podpredsednic«, 
NaglOTt Ivan. mizar, Vipava 48. tajnik, 
Božič Ciril, delavec. Vipava 82,      ' 
Pavlin  Jožef, delavec.  Vipava 64. 
Žorž Jožef  mizar. Vipava 278, 
Fabfan Franc, Šofer, Vipava 89, 
Baje Mirko, delavec, Vipava 66, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišč« v Povtojnl 

dne 24  decern h ra 1948. 
Zt 217/48-6 - Zadr VII/69     665 

53. 
Spremembe 

Sedež: Dole pri Litiji. 
Dan  vpisa-  24   decembra  1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

» n. j.. Dole pri Litiji. 
Na občnem zboru t». XII. 1948 so Mia 

sprejeta nove pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska • zadruga 

i o  I  v Doleti pH Litiji. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kurtumejšl nač*n oskrbu|e svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSuiml 
predmeti; 2. da odkupuje v,svojom oko- 
lišu vse\ kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mast jo drugih Industrijskih sre- 
dišč in sklena v ta namen pogodbe: 
3 da . rjoepeïuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gosoortarstva na flvojem pod. 
roči«, tako poltedektvo. žjvlnore'o. sad- 
faretvo. vinogradništvo. Čebelarstvo, go- 
iltev inrfustritekih in drenih kultur BO- 
rdaretvo domačo ohrt Itd posebno še 
ilate panoge oziroma kulture ki v 
danih naravnih nono j ih najhpli uspeva- 
lo: 4 da «vaia za povečanje Umetiiske 
oroizvodnfe in s tpm za naraSčanle hla- 
•jortanja «vojih članov nanrednejSe teh- 
nične In /agronornake mrtode v kmetij. 
**vu:ln'v ta namen nabavlja kmetijske 
»troie, umetna «znojila itd, ,••(•navija 
ambulante za živino nlemenilne pn«tn|e. 
nrstanizira «elekciio živine, gradi1 «filose, 
inrani^fra (temensko službo skrhi «a 
-roiitfW sadnih gozdnih In druelh sadik 
itd : 5 da ortjanlzira nredetavn kmetij- 
skih   pridelkov   in   obrtne  delavnice  ca 
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k•ix?em 1••••• eurovine; 6. da zbira 
vw • prlhranke v obliki' hranilnih 
eh, • 41 nolrailJib posojil za ustvarjanje 
upratmh sredstev in podeljevanje kre- 
,"°? s•jim članom; 7. da skrbi za go- 
«?(* J 

8tp°kovni. kulturni ki pro- 
ni 14' 8 V6en PrebivaJcev svojega 
rtri* lalj0' da PlireJa v svojem za. 
niÏÏ* m domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji   iizkulturo   itd.   ter   ustanovi   svojo 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega in- 
jajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
ww v ekladu ô splošnim državnim na- 

*~*i6} znaša iOOdm, delež zadružniko- 
• družinskega člana 20 din. Vsak za- 
družnik odgovarja z desetkratnim zne- 
**?m vpisanega enkratnega temeljnega 
"»roma družinskega deleža. 
,„UPravni odbor sestavlja 6 članov, ki 
na voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 
„J* zadrugo podpieujeta po dva Hana 
«pravnega odbora, katerih enega lahko 
gaaomešča po upravnem odboru poobla- 

T i Vslužbenec zadruge. 
w«, «,r ,e'°  ^6  81••'   upravnega odbora: 
«°vak Ljudmila,  Penizi Edvard. in Zu- 
Pan« Franc, -vpišejo se novi člani: 

tiotar Ignac,'državni uslužbenec. Dole 
P" •1. tajnik, 

«ekavec Franc, kmet, Prevolje, 
^odloga  Franc.  kmet. Gor. Jelenje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. decembra 1948 

Zadr  Vil 27/6 33 

88. * 

Sedež: Gori««. 
"J?*0 vpisa 30   decembra 1948. 

a T"®•1'0: Nabavna in prodajna zadruga 
omejenim jamstvom v tioričah. 

iato   8kuPŠcmi 4. IV. 1948 so bila epre- ieta nova pravila. 
On?J)Üedil(K odslej:   Kmetijska  zadruga  z 
""Jfiemro jamstvom, Gorico. 
in » °ge. zadruSf' so: 1- da na ffim boljši 
clam       "ul'urnejSi način oskrbuie svoje 
DrSL i  ^6"1'    Potrebnimi   potrošnima » realty   2  da odkupUje v sv0jem oko_ 
»su vse kmetijske pridelke in izdelke v 
«»»au e postavljenim načrtom za dobro 
•"ro meet in drugih industrijskih sre- 
3 rta öklePa v ta namen pogodbe; 
krneti i P°8Pe5uJe in razvija vee panoge 
ro?h 4 ^ gospodarstva na svojem pod- 
iarste«? Poljedelstvo, živinorejo, sad- 
äAS??' ^noffradničtvo, čebelarstvo, go- 
zdX.?due!riiakîh • drugih kultur, go. 
tiste °- dom'aSo obrt itd., posebno Še 
danih ^"OR6 oziroma kulture, ki v 
jo- 4 nara*nîh pogojih najbolj uspeva- 
PròiBvJi . u!a^a za povečanie kmetijske 
•odnje in « tem za naraščanje bla- 
nfène ;„ 87o-i,ib članov naprednejše teh- 
•^ .'o agronomske metode v kmetij. 
etirola   ..v '? namen nabavlja kmetijske WUrOtfi T    '"^*"wi    natta* L\a    ••^•«•• 

»mbula»* na RPOfila itd, ustanavlja 
0rWufaw ** Živino« P'emenilne postaje, 

'0rR*ü]2?• Se,eVcijo živine, sradi silose, 
Bojite* •• f>mfrnsko službo, skrbi za 
itd.; R eadnih, gozdnih in drugih sadik 
eklh n^5!i,orRani7'lra Predelavo kmetij- 
'potrebe-^

,kr ta obri"e delavnice za 
Predvsem »Ii 5,anov in lzrabl^ Pri tera 

kmečke «JSlta'ne surovine: 6 da zbira 
"leg hj n^i^nke v obHM hranilnih 

•**>*Rh posojil  • ustvarjanje 

obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji iizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo* podpieujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Guček 'Stane, Bidovec Jože, Manfreda An- 
ton, Zaplotnik Peter, Perko Andrej, Gol- 
majer Ivanka, vpišejo se člani upravnega 
odbora: 

Ribnikar Frame, kmečki sin. Srednja 
vas 6, 

Logar Alojz, kmet, Gorice 80, 
Vevar Janez, kmet, Gorice 30, 
Kokalj Franc, kmet, Letence 8, 
Grašič Jože, kmet,  Gorice 16, 
Markun Matevž, kmet, Golnik 12. 
Pooblaščenec  za sopodpisovanje:  Jauh 

Frančiška, knjigovodja. Gorice 14. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30. decembra 1948. 
Zadr V 129/2 238 

* 
57. 

Sedež: Lavrica. 
Dan vpisa; 5, januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom na Lavrici. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora» 

Ogorelec Vinko, Legat Franc, PuŠ Jože, 
Kubot Anton, Martine Alojz, Lenič Jože, 
vpišejo se člani upravnega odbora: 

Tome Jože,  pos., Daljna vas 19, 
.  Ahčin Janez, pos., Sela 3, 

Martine Pavel, pos. sin, Sela 11, 
Mehle Janez, pos., Babtoa gorica 12, 
Janežič  Jože,   pos..   Orle 4, 
Narobe Janez, pos., Daljna vas. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5  januaria 1949. 

Zadr V 147/2 129 
* 

58. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 14. Jamuai^a 1949. 
Besedilo: Električno-strojna zadruga • 

Mengšu, zadruga z omejenim jamstvom 
v likvidaciji. 

Izbrise se likvidator Stare Jože, vpiše 
se nov likvidator: 

Oblak Frane, obratovodja pri DES Čr- 
nuče. 

Okrožno sodišče •  Ljubljani 
dne 14. januarja 1949. 

Zadr  III   47/43 409 

Sedež: Preska. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Preski, zadruga i neomejenim jamstvom 
v likvidaciji. 

Izbrišejo se zaradi pomotne^a vpisa 
HkvidMorji: Avsenek Anton, Cerar Franc. 
Kunstel) Franc, Rainer Jakob, Trek 
Stavko. Toni Franc in Stražišar Milka, 
vpišejo se z veljavnostjo od 11. TX 1947 
Hkvidaiorii: 

Parcer KarL nameSčenee ministrstva za 
finance LRS v Ljubljani, 

Božič Lado, načelnik ministiretiva ca 
finance LRS, 

Vrhunec Bronisla/v, tajnik Narodne ban- 
ke, 

Zor Ivo, načelnik pri IZOS-u, 
šifrar    Andrej,    pomočnik   načelnike 

IZOS-a, vsi v Ljubljana. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. decembra 1948. 
Zadr I 132/71 11.706 

* 
60. 

Sedež: Preska. 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo:   Hranilnica  in  posojilnica T 

Preski, zadruga z neomejenim jamstvom 
v likvidaciji. 

Izbriše se likvidator Božič Lado, vpiše 
se likvidator: ' 

Dr. Linhart Božidar, načelnik oddelka 
za banke pri ministrstvu za finance LRS 
v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. novembra 1948. 

Zadr I 132/70 11.705 

61. 
* 

Sedež: Prevoje. 
Dan vpisa: 22. januarja 1949. 
Besedilo: Mlekarska zadruga t omeje- 

nim jamstvom na Provocali in za okolico. 
Na podlagi odločbe OLO v Kamniku 

z dne 1. IX. 1948, št. 3098/2 je zadruga 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: 
Kalinger Rafael, knjigovodja, Prevoje, 
Pilih Franc, uslužbenec potrošniške za- 

druge z o. j. v Domžalah. 
Likvidacija firme: kakor doslej s pri« 

stavkom >v Likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

firmo tako, da pristavjjata pod besedilo 
zadružne firme svoja podpisa. 

Okrožno  sodiščo v   Ljubljani 
dne 17. januarja 1949. 

Zadr.   II  47/69 498 

62. 
« 

Sedež: Prevoje, 
Dan vpisa: 22. januarja 1949. 
Besedilo: Mlekarska zadruga * omeje- 

nim jamstvom na Prevojah in za okolico 
v likvidaciji. 

Izbrišeio se likvidatorji Kalinger Ra- 
fael, Pilih Peter in vpišejo novi likvida- 
torji: 

Volikar Ivan, zidar, Prevoje, 
Požar  Miha, tajnik  KLO  Prevoje, 
Kocjan Franjo, tajnik KZ Prevoje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22, januarja 1949, 

Zadr II 47/70      .  f     690 

Sedež: Radomlje. 
Dan vpisa: 3 januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim Jamstvom, Radomlje. 
Na skupščini 29. avgusta 1948 so bite 

sprejeta nova pravila 
Besediilo odslej: Potrošniška zadruga • 

omejenim jamstvom v Radomljah. 
Naloge zadruge so: da na čim bolfSÎ, 

čim kulturnejši in čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svojo člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti ta v in na- 
men: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
in sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe s pro- 
izvajalnimi podjetji, z državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmetijskimi zadrugami 
oziroma njihoviimi zvezami aa dobavo in- 
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dustrijekih m kmetijskih proizvodov; po. 
sebno ekrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka itd.; c) ekrbi, da bo vee trgovsko 
poslovanje v vsakem pogledu na stopnji 
racionalne, tehnično popotne • kulturno 
trgovine, to je. da bodo člani dobro po- 
strežem, da bo trgovina tekoče založena 
s pot rosnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki ee. slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljene itd.; 
2, da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 

&kot na primer obrtne delavnice, pod- 
jaza koneerviranje sadja, povrtnine, 

jajc. itd.; 8. da ekrbi ob sodelovanju sin- 
dikalnib organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
•vojih članov. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglala važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in oa razglas. 
Bih deskah evojib poslovalnic 

Upravni odbor sestavlja V članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega  odbora traja eno leto 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Kladnik Gregor. Svetlin Franc, Svetio 
Franc, Slatnar Ivo, atrukelj Elizabeta, 
vtpišeta ee Člana upravnega odbora: 

Robič Anton, šolski' upravitelj, Radom- 
lje 56, 

Kočar Janez, mlinar, Radomlje. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8, januarja 1949. 
Zadr V 125/3 121 

• ft 
M. 

Sedež: Reteče. 
Dan vpiea: 14. Januarja 1949. 
Beeedilo: Kmetijska zadruge z omeje- 

nim jamstvom v Retefah. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Abina Marija. Avgustìo Franc in Jenko 
Vinko,   vpišejo  se   novi  člani: 

Avguštin Ivan  kmečki isln, Reteče 22, 
Marn Anton, kmečki ein, Gorenja vas 

»  16, 
Kušar Janez, posestnik, Reteče 20. 

Okrožno  sodišče  v   Ljubljani 
dne 14. januarja 1949. 

"'     -Zadr   VI   60/2 410 
'  * -   • 

66. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpiea; 20. decembra 1948. 
Beeedilo: Okrajna poslovna «veza na. 

bavno-prndajnih   zadrug   v   Dravograda 
R » O. j. 

: Na zb/>ru 18 IV. 1948 so bila «prejela 
»ova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna iveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Dravograd, z. % o. j. 
v Dravogradu. 

Naloga zveze je, da. voda včlanjene za- 
druge V ônranizacifckem in gospodarskem 
pogledu, da uvaja v njihovo poslovanje 
planiranje;'razvid in kontrolo, ekrbi za 
vzgojo kadrov in za vago io zadružnikov 
aploli, «e bori za naprednejše oblike v za- 
družniStv/u, in za pravilni •••••• članic. 
Svoj namen doseže e tem : .1 da predeavlja 
In povezufe vse zadruge kme<Hjslke vrste v 
svojemA okraju razen ' kmeti jeWh obdelo- 
valnih zadrug; 2 da pospešuje in ra*- 
vi ia « fwwocio svojih članic vee panoge 
kmrHîstva lu gozdarstva na svojem po- 
drobiti,' posebno Met« panoge oaironvn 
kulture, ki v danih naravnih;«. pogc- 
•j• najboli uspevajo.. in sicer a) • po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 

nizaciji selekcije Sivine, pri ustanavlja, 
nju plemenilniu postaj, ambulant za ži- 
vino, pri gradnji 6iloaov, pri nabavi in 
reji plemenske živine, pri rejj drobnih 
živali itd., prav tako ekrbi pa tu- 
di za dobro organizacijo mlekarstvo 
in za produkcijo živinskih proizvo- 
dov, kot mesa, kož, volne itd.; b) or. 
ganizira io pomaga izpolnjevati načrt 
lesne proizvodnje evojim Članicam, od- 
kupuje, predeluje in vnovčuje les ter 
skrbi po svojih članicah za uspešno orga- 
nizacijo pogozdovanja, posebno za ure- 
ditev drevesnic itd.; c) pomaga evojim 
Slanicam pri pravimi organizaciji se- 
meneke službe, pri vzgoji in pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno tudi 
industrijskih kultur, pospeSuje uvajanje 
naprednejših agrotehničnih merod v 
kmetijstvu itd.; č) pomaga svojim čla- 
nicam pri pospeševanju sadjarstva in 
vinogradništva, posebno pri ureditvi dre- 
vesnic in trsnic, pri zatiranju raznih rast- 
linskih bolezni, pri obnovi vinogradov, 
pri vzgoji kvalitetnega sadja, pri šolanju 
vin, pri vnovčevanju sadja in vin iitd.; 
d) pomaga evojim članicam pri pospeše- 
vanju vseh drugih gospodarskih panog, 
n. pr. čebelarstva itd ; 3. da pomaga svo- 
jim članicam pri mehanizaciji kmetijstva 
s tem, da skrbi, da bodo zadmge uspešno 
izrabljale razpoložljive kmetijske stroje, 
nabavljale take stroje, da bodo ti stroji 
stalno uporabni, da pomaga članicam pri 
ureditvi delavnic za popravo kmetijskih, 
strojev, da ima po potrebi svojo delav- 
nico tè vrste in večje kmetijske stroje 
ter da sodeluje po potrebi pri sklepanju 
pogodb med Članicami in traktorsko po- 
stajo; 4. da pomaga pri pravilni organiza. 
ciji zadružne trgovine, m sicer: a) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje njenih Članic 
na stopnji racionalne, tehnično popolne 
in kulturne trgovine in da bodo Članice 
zniževale zaljonito ' dopustno maržo; 
b) skrbi za dobro tehnično organizacijo 
odkupa kmetijskih pridelkov in izdelkov, 
posebno za pravočasno kontrahiranje. in 
ukrene vee potrebno, da bo odkup učin- 
kovit kakor rudi. da se pravimo razvije 
trgovina po vezanih cenah; c) pomaga 
svojim članicam pri dobavah blaga, zala- 
ga svoje članice e trgovskim blagom in 
sklepa pogodbe z dobavnimi -podjetu. če 
je to racionalno in gospodarsko smotrno; 
potem skrbi še posebej, de bodo vse za- 
družne trgovine pravočasno In zadostno 
založene z blagom, ki ustreza okusu In 
običajem zadružnikov, prav tako pa skrbi, 
da ne bodo imele zadruge na zalogi bla- 
ga, ki se elabo kupuje; č) prevaža trgov- 
sko blago za svoje članice e svojim pre- 
voznim parkom in v ta namen koordira 
tudi plansko in racionalno izrabo prevoz- 
nih sredstev evojih članic in trna tudi 
svojo avtomehanično delavnico; 5, da po- 
ereduje In ptt potrebj razdeljuje med svo- 
je članice kredite, organizira in pove- 
zuje kreditne odseke evojih članic z Na- 
rodno banko ter poepešuie zbiranje kmeč- 
kih prihrankov; 6. da ekrbi za sistema- 
tičen dvig kulturne in prosvetne ravni 
zadružnikov in kmečkega prebivalstva 
sploh ra v ta namen pomaga predvsem 
pri gradiitvj zadružnih domov, prireja 
predavanja, razstave itd.; 7, da načrtno 
vzgaja zadružne kadre, jih pravilno raz- 
vršča in utrjuje pri njih zavestno disci- 
plino; B, da organizira in uravnava delo 
svojih članic, jim daje obvezna navodila 
organizacijske in poalovne narave v skla- 
du t veljafočimi rakonitimi pTednlsi in 
navodili nadrejenih organov;' organizira 
in  opravlja   organlzaeijeko-imstruktorsko 

in revizijsko službo, s katero nadzoruje 
in zboljšuje njihovo poslovanje, da bo 
zmeraj smotrno in  racionalno. 

Zaradi emortnega In uspešnejšega iz- 
vajanja evojih nalog izdela potrebne na» 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in ekrbi, da izdelujejo te načrte 
tudi njene članice ter da jih tudi v celoti 
izvajajo in presegajo. V ta namen vodi 
vso potrebno evidenčno in statistično služ- 
bo. •    • 

Clanice zveze odgovarjajo za obveznosti 
zveze z desetkratnim zneskom pri zvezi 
vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: LoberSek Karl Bart Franc, Kle- 
men Anton, Koren Pavel, Gornik Franc, 
Planine Franjo, Čebular Dana, Strajnor 
Ivan, Kovač Lidija, Plaznik Avgust, Ivart- 
nik Florijan, Kotnik Dominik; vpišejo se 
novi izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Mravijak Ivan. nameščenec, Vuhred, 
predsednik. 

Kotoiik Beno, sekretar. KoMje, ppdpred- 
seduik, 

Slavic Jožko, nameščenec OLO, Slovenj 
Gradec, 

Drakskobler Franc, nameščenec OLO, 
Dravograd. 

Pooblaščenci za sopodpieovanje so: Ku. 
mer Mirko, nameščenec. Prevalje, Heflar 
Baltazar, knjigovodja. Marenberg M Fa- 
bjan Avgust, nameščenec. Slovenj Gradec. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20   decembra 1948. 

Zadr. III 62 11:672 

••. 
Izbrisi 

Sedež: Selca. v 
Dan izbrisa: 5. Januarja 1949. 
Beeedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Selcih. ' . 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom v Selcih (Zadr VI 
31/2). 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 5. januarja 1949. 

Zadr III  13/53 128 
* 

67. .,.•> 
Dan izbrisa: 3. decembra ,1948. 
Sedež in besedilo:                ''.   „ 
Živinorejska zadruga c o. J. v Murski 

Soboti. Zadr II 103. 
Živinorejska zadruga s o. j. v Beltin- 

cih. Zadr II 105, 
Živinorejska i zadruga a o.' j. Murska So- 

bota okolica v Morski Soboti. Zadr II126, 
Živinorejska selekcijska zadruga c o. j. 

v Salovcih. Zadr II 127, 
Živinorejska «druga « o. j. v Gornji 

Lendavi  Zadr III 1. 
Zaradi prenehanja poslovanja jn epp 

fitve s kmetijeklmii zadrugami. 
Okrožno sodišče v Mariborn 

dne.8. januarja 1949.t 
Zadr II 103. 105. 125.127 .in      

Zadr III 1 201 
*  

68. .     . 
SeđeS: Raka.     •] '• •   ... , 
Dan izbrisa: 31. decembra 1948.     . 
Besedilo: živinorejska zadruga t ome- 

jenim jamstvom na Raki. 
Zabada* prenehanja samostojnega poslo- 

vanja in združitve z na novo ustanovljeno 
Krop•sko zadrugo z omejenim jamstvom 
ne'FaJd. 

Okrožno sodišče v Norem mestu 
dne 31. decembra 1948. 

Zadr II  144/3 «8 
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Sedež: Kočevje. 
Dan vpiea: 9. decembra 1948. 

• Besedilo; Okrajna poslovna »ve» Na- 
•*••• prodajnih zadrug t omejenim jam- 
bom » Kočevju. 

Na podlagi sklepov občnega zbora 25. 
»V, 1948 in 2. IX. 1948 ee vpišejo nova 
pravila. 

Beeedib odslej; Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug i omejenim jamstvom v Ko- 
čevju. 

(Naloge zveze im ostalo besedilo glej v 
<*». Številki Uradnega Esta LRS z dne 
28. XII. 1948, oglaena pr'loga etran 1063)* 

Trgovinski register 
e». 

Izbrisi 

Sedež: Celje. 
, Dan vpisa: 16. decembra 1948. 
Besedilo: Borlak Stefan, lesna industri- 

J«. Celje, obrai Sv. Jurij pri Celju. 
Zaradi vpiea v register državnih go- 

epodarekih podjetij pri minietretvu za li- 
gnee LRS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. decembra 1948. 

A 162/22    .       r   11.684 
* 

70. 
•'     Sede«: Mesrinje. 

pan vpisa; 16. decembra 1948. 
Besedilo: Kopitoma, dražba * o. «., Me. 

stinje. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

epodarskih podjetij pri  OLO Poljčane. 
Okrožno sodišeo • Celju 
dne 15  decembra 1948. 

• - •' C II 89/27 11.685 

1  71.   ,'.'•'' 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 22. decembra 1948. 

. Besedilo; Hnhemik & Comp., tekstilna 
"irtngtriiska družba. 

•''Zaradi vpiea v regieter državnih gospo- 
darskih   rwdjetij   pri   ministrstvu   za  fi- 
nace LRS. 

Okrožno sodiSfe v Ljubljam 
i'   dne 22. decembra 1948. 

Rg C IV 120/28 11.576 

- Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IR 1/49-3 684 
, ^gaizdag Janez, roj. 8. XI. 1927 v Dolgi 

, £*>. 93, ein Jožefa in Elizabete rojeme 
•••••, delavec, je bil 9. I. 1945 roobUi- 
•T*a In odveden na Madžarsko, nato pa 
» Nemčijo. Od takrat se pogreša. Baje je 
* .nekem taborišču v Rusiji na pljučnici 
•••• * • 

' ••*1 P^log očeta Gazdaga Janez«, po- 
'•S2Ì     fe •• vaei 68- 8e uvede P0" u5P?nIe.za razglaeitew za mrtvega te ee 

••\12'.•0,!^' óa ee ò pogrešanem do 28. 
• 0^*9'poroča ebdiSïu; 

;••]•**•• Janez se poziva', da ee zglaei 
^«|di8eu-8li drugače da kako vest o 

poteku roka bo sodBce odÜoSkt o Po 
on 

Okraji "».«odjfte v Dolnji fendivi 
dne 22. Januarja 1949. 

R 446/48-10 600 
ZnidarSič Jože, roj. 24. V. 1924 v Pod- 

gorici, ein Janeza in Marije rojene &po- 
rar, kroj pomočnik 'z Podgorice 22 pri 
Vtdmu-Dobrepoljah, nazadnje v Ljubljani, 
Malgajeva 2, je kot partizan baje leta 
1942 v bojih z Nemci v Stangah pri Li- 
tiji padel, <in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Znidaršiča Janeza, 
Podgorica 22, ee uvede postopanje za raz. 
glaeiitev za  mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da to do ,30. IV. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Znidarsiču 
Janezu. 

Okrajno sodiSče v Grosupljem 
dne 18. januarja 1949.     ' 

* 
R 476/48-3 372 

VeMkanje Stefan, roj. 8. XII. 1922 v 
Srednji KanomI.fi, okraj Idrija, sin Mar- 
tina io Neže rojene Lapanje, delavec iz 
Srerraie Kapomlje 39. Je bil v italijanski 
vojski m ee je kot ujetnik v letu 1944 pri- 
družil partizanom v 21. srbski diviziji. 
Baje je padel v začetku januarja 1945 pri 
vaei Nemec v Srbiji. 

Na. predlog eeetre Velikanje Marije, 
delavke, Sred. Kanomlja 39, se uvede 
postopanje zav razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poaiv, da ee o pogrešanem 
do li III. 1949 poroča eodišču. 
R 351/49-2 373 

Kosma« Ciril, roj. 26. Vili. 1920 v Za- 
križu, okraj Idrija, sin pok. Ivana in Jo- 
žefe rojene Rink. samski, delavec iz Za- 
križa 16, je bil v poletju leta 1942 poslan 
kot italijanski vojak na rusko fronto, od 
koder se je zadnjič oirlaeil v decembru 
19-42   Od takrat se pogreša. 

Na predlog brata . Kosmača Franca, 
kmeta iz Zakriža št 16. ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da se o pogreianem do 1. 
IV.» 1949 poroča sodišču. 

Po preteku rokov bo sodišče odtoHlo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče/v Idriji 
dne 12. januarja 1949. 

* 
III R 567/48-5 642 

Stegelj Franc, roj. 4. X. 1900 v Celjan, 
sin Martina in Ivane rojene Tomažič, 
samski, kmet iz Celj št. 1, je bil pomla- 
di, 1943 odpeljan po Italijanih v taborišče 
Cairo Mentenotte v provinci Savoni, po 
«talijanski kanitulacifi 1943 pa v tabori- 
šče Queen pri Mauthausenu. Po izpovedi 
Mahneta Ivana iz Prelož št. 6 je tam 
20. aK 21. XI. 1943 umrL 

Na^predlog brata Stegelja Alberta, 
kmeta iz Celj 5t. 1, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega» 

II R 201/49-2 643 
, Valenčič Jožef, roj. 2. VII. 1925 v Sliv- 
'ju, ein Jožefa in Marije rojene Sigulin, 
kmečki delavec a SHvja 20, eaunsld, je v 
avgustu 1943 stopil v NOV, v II. bataljon 
.Seroerjeve brigade. V bojih okoli Cabra 
le bil 18. X. 1943 ranjen, odpeljan v par- 
tizansko bolroico in ee po izpovedi Žer- 
java Antonu od tedaij ipogreša. 

Na "predW očeta Valenčiča Jožefa, 
kmeta Iz Sltoja 20, ee uvede postopanje 
za rnegteeitev za mrtvega. .••, 

Vsakdo, y mu |e o pogreSaróh kaj zna- 
no, ee.pozrve, da to do 1. IV. 1949 poro- 

ča sodišču  ali skrbn&u  Zibema Josipu, 
sodinerou uslužbencu. 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 20. januarja 1949. 

* 
Ok S32/48-3 559 

Korenčan Karo.,' roj. 22. IV. 1924. de. 
lavec, in Korenčan Marijan, roj. 25. III. 
1922, -študent, oba sinova Karola in Ma- 
rije rojene Jevcc, samska, prebivajoča 
v Ljubljani, Pot na Rakov».jelSo 30. sta 
odila 20 X. 1943 v NOV in se od tedaj 
pogrešata. 

Na predlog matere Korenčan Marije, 
gospodinje v Ljubljani, Pot na Rakovo 
jelšo 30, ee uvede postopanje za raaglaei- 
tev za mrtve, ter ee izdaja poziv, da se 

. o pogrešanih poroča sodišču ali skrbniku 
Pracni Rajku, Ljubljana. Cesta dveh ce- 
eariev 137 oziroma predlagateljici. 

Korenčan Karol in Marijan ee pozivata, 
naj se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta  kako vest o  sebi. 

Po preteku 2 mesecev od objave tega 
• oklica v Uradnem Metu  LRS bo sodišče 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišeo glavnega mesta 
Ljubljana 

dne 15. januarja 1949. 
•i s   , • • 

*. 
I R 302/49-3 .  765 

Novak Jože, roj 25. II. 1921, ein Jože- 
ta in Katarine rojene Trček h Vnanj'h 
goric št 32, delavec, poroČen,-se od maja 
leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Novak Marije, delavke 
iz Vnanjih goric, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrivega in ee izdaja po- 
ziv, da ee o pogrešanem poroča sodišču 
oz'roma predlagateljici ali skrbniku Kozo- 
glavu Antonu, nameščencu OLO Ljubljana 
okolica. 

Novak Jože ee poziva, da ee zgla- 
ei pri sodišču ali drugače da kako vest 
osebi. 

Po preteku dveh mesecev od objave te- 
ga oklica v Uradnem Uetu LRS bo sodi- 
šče odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče za okraj Ljubljana okolica 

v Ljubljani 
dne 24. januarja 1949. 

* 
I R 175/48-5 805 

GlažaV Miha, roj. 11. XII,- 1920 v Gor. 
Košani, ein Mihe In Ivane rojene Cucek, 
prebivajoč 'etptam št. .28. ?e bil kot par- 
tizan ujet leta 1943 v Grčiji ter je, bil na- 
to baje ubit ob priliki neke, eksplozije 
municije. "' " 

Na predlog matere Glažar Ivane, gospo- 
dinje 'z Gor. Košane št. 28, se uvede po-, 
stopanje o razglasitvizamrtveaa in ee iz- 
daja poziv, da se b nfem do 30. VI. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Jarančetu 
Slavku, vodji zemljiške knjige v Postojni, 

Pn preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 11. januarja 1949. 

* 
VII R 220/48 

Medved Make. roj. 11 IX 1920. sin 
Franca in Frančiške; RiVole 71, *aim«kJ,. 
delavec prav tam, ie od«el 21. TX.; 1944 
v 3 četo. I. bait, ftercerleve ;hriwdj» in 
I« kot borec padel na Kaiknjâli na Koro- 
škem. ,/.'V 

• 
.205 
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Na predlog očeta Medveda Franca, po- 
sestnika v Sikolah 71, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 16. 
III. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Me- 
eariču Štefanu, posestniku v Sikolah 72. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 5. januarja 1949. 

* 
I R 66/48-3 319 

Toplak Jakob, roj. 2. VII. 1910 na Bi- 
Bečkem vrhu, ein Jakoba in Kunigunde 
rojene Pušauer, kočar iz Podvino 36, ee 
od 8. XI  1945 pogreša. / 

Na predlog žene Toplak Neže, kočarice 
k PoaVinc 36, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, 
da ee o pogrešanem do 1. V. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Cvetku Francu na 
Sp. Bregu 47 pri Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Pfuju 
dne 6. januarja 1949. 

VII R 218/48 633 
Kumrič Ivan, roj. 21. V. 1917 v Trničah 

St. 18, ein Ivana in Manie, samski, dela- 
vec ravno tam, je-bil v marcu 1943 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko in je 
bil pa raznih fronlah. Zadnjič }e pieal 
27. VIII. 1944. Od takrat ee pogreša. 

Na predlog sestre Iremzl Terezije se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do,20. III. 1949 poroča sodišču ali po- 
etavi ienemu skrbniku Šprinčniku Mirku v 
Trničah 16. 

Po preteku roka bg sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Ptuju 
dne 15. januarja 1949. 

* 
I R 69/48 688 

Suen Jožef, roj. 18. III. 1920 v Juršin- 
eih, sin Janeza in Ane rojene Bohinc, 
pos sin iz Juršincev 73, se od 22. X. 1943 
posreša.   , 

Na predlog žene Šuen Antonije kz 
Rolmana št. 27, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaia poziv, 
da se o pogrešanem do 1, V. 1949 poro- 
ča sodišču fili skrbniku Šuenu Alojzu, pos. 
v Gaberniku 15. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 18. januarja 1949. 

I R 33/49-3 768 

Vil R 58/49 739 
Bed Jožef, roi. 18, Tli. 1895, sin Ju- 

rija In Alojzije, Razbor 23, nazadnje kur- 
jač v Boljevcu, rudnik Rtanj In tem sta- 
nujoč, ie bil že lota 1941 z družino vred 
odneljan na delo v Berlin. Od začetka 
1945 •• pogreša. 

Na predlo? Bed Ane, zasebnlce na Zg . 
Br^pti Št. 16, SP uvede postopanje za raa 
glwitev za mrtvèsra in se Izdaja ij0z'r. 
da se do 25. III. 1949 poroča sodiSču ali 
skrbniku Koge,fu Jožetu, sod. uradniku v 
Ptuju. 

Pn preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Pttijn > 
dne 25. januarja 1945. 

Gunčar Franc, roj. 18. VIII. 1911 v Zg. 
Bfetric', sin Franca in Marije rojene Ja- 
godic, posestnik v Slov, Bistrici št. 102, 
Je bil januarja 1946 aretiran in se od ta- 
krat pogreša. Iz potrdila odseka za notra- 
nje zadeve pri OIO Poljčane, St. IV/Pov 
1755/3-48 z dne 4. V. 1949 je razvidno, 
da n podatkov o bivališču pogrešanega 
na ozemlju FLRJ in tudi ne izvem FLRJ. 

Na predlog žene Gunčar Marije, name- 
ščenke MLO Slov. Bistrica, Celjska cesta 
št. 102, se uvede postopanje za raaglasd- 
tev za mrtvega, 

Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, se 
poziva, d« to do 31. III. 1949 poroča so- 
dišču al' skrbniku Matjašiču Francu, 
sod. uslužbencu v Slov, Bistorte'. 
I R 752/48 766 

Podvršnik Ferdinand, roj. 27. IV. 1924 
v Tinjski gor', sin Pedvršnik Veronike, 
sedaj poročene Justinek, pristojen v Zg. 
Ložnico, delavec, Tinjska gora 33, je bil 
1942. mobiliziran v nemško vojsko. Zad- 
njič se je ogtas'1 decembra 1944 iz ruske 
fronte. Od takrat ee pogreša. 

Na predlog matere Justinek Veronike, 
viničarke, Tinjeka gora 83. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, ee 
poziva, da to do 81 1•. 1949 poroča so- 
dišču ali ek'bn'ku Mercu Božidarju, usluž- 
bencu okrajnega sodišča v Slov. Bisrtrioi. 

Gunčar Frane in Podvršnik Ferdinand 
se pozivata, da ee zglas'ta pri eodiaču ali 
drugače dasta kako vest o sebd. 

Po preteku roka bo sodišče odloHlo o 
predlogih. 

Okrajno  sodišče  r  Slov.   Bistrici 
dne 26. januarja 1949. 

R 566/48 685 
Miklavič Franc, roj. 30. V. 1910 v La- 

drah, KLO Smaet, sin Franca in Ane ro- 
jene Koren, kmečki sin v Ladri 33, je 
vstopil februarja 1942 v bataljon S. Gre- 
gorčiča. Zadnjič se je oglasil na domu fe- 
bruarja aH prve dni mairca 1943. Po spo- 
ročilu pozneje padlih borcev je baje pa- 
del 18. •. na planini Sleme v pogorju 
Krna. Od takrat se pogreSa. 

R 574/48 686 
Skočir Jožef, rojen 14. III. 1909 v Poto. 

kih. KLO Kred. sin Ivana in Ane rojene 
Kurinčič, kmečki sin v Potokih 22, je 
prišel po razpadu Italije kot italijanski 
vojni ujetnik iz Korzike v Francijo in bil 
v slovenski delavski četi St. 327 pri Mar- 
seille Domov je zadnjič pieal 7, "VIII. 
1945. Dne 5. IX, 1945 je baje nodlegel v 
bolnici v Marseillu ranam, ki jih je dobil 
pri avtomobilski nesreči v bližini kraja 
Miramae Od takrat ee pogreSa. 

R 575/48 687 
Skočir Ivan. roj. 27. XII. 1884 v Poto- 

kih, KLO Kred, sin Antona in Katarine 
rojene Terpin, stanujoč v Potokih 22, po. 
seetnik, poročen, je bil 1. V odpeljan 
v taborišču Dachau in je baje tam •. 

J III. 1945 umrl. Od takrat se pogreša. 

Na -predlog bližnjih sorodnikov se uve» 
do postopanje za razglasitev za mrtve, 

Miklavič Franc, Skočir Jožef in Skočir 
Ivan in vsakdo, ki bi mu bilo o usodi po- 

grešanih kaj znano, se poziva, da o tem 
poroča sodišču ali skrbniku Savli ju Drago- 
tinu, uslužbencu okrajnega sodišča v 
Tolminu, in to Miklaviič Franc do 15. IV. 
1949, Skočir Jožef in Skočir Ivan pa do 
30. IV. 1949. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 22. januarja 1949. 

Offlasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 

Rz St. 208/48—13 595 
Oklic 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih poizvedb 
zaradi morebitnih ugovorov zoper te po- 
datke v postopku za osnovanje nove zem- 
ljiške knjige za katastrsko občino Gibi- 
nar sodnem okraju Ljutomer. 

Od 10 februarja do 24. februarja 1949 
bodo na Gibini h. št. 17 razgrnjeni na vpo. 
gled po dosedanjih poizvedbah poprav- 
ljena posestni listi seznami parcelin last- 
nikov, zemljiškoknjižne mape, primerjal, 
na tabela parcel in zapisniki .o doseda- 
njih poeavedbab zaradi oenovinja nove 
zemljiške knjige za katastrsko občino Gi- 
bina. 

Ob zgoraj navedenem času in poleg 
tega še dne 25 februarja 1949. s« smejo 
vlagati ugovori. zoper pravilnost ali po- 
polnost posestnih listov in primerjalne 
tabele parcel, in to pismeno alii ustno na 
zapisnik pri sodnem odposlancu, ki bo 
ob tem času posloval na kraju razgrnitve 
na Gibini h. št. 17. 

Ce bodo podani taki ugovori, ee bodo 
na Gibini dne 25. februarja 1949 o njih 
uvedle nadaljnje- potevedbe h katerim 
naj tudi brez posebnega povabila pridejo 
tega dne ob 8. uri osebe, ki so vložile 
ugovore 

Okrajno sodišče v Ljutomera 
dne 21. januarja 1949. 

* 
Rz št. 3/49—2 896 

Oklic 
o začetka poizvedb »nradi osnovanja 
nove zemljiške knjige za katastrsko ob- 
čino Vescica v sodnem okraju Lju- 
tomer. 

Dne 26, februarja 1949 se začno poiz- 
vedbe zaradi osnovanja nove zemljiške 
knHge za kalaetrsko občino Vescica. 

Poizvedbe bodo od 26. februarja 1949 
dalje vsak delavnik od'8—15 ure v Ve. 
šSd št  5. 

K poizvedbam'naj pridejo vsi posest- 
nflki, hipotekami upniki in vse osebe, ki 
'majo pravno korist od tega, de se po- 
Ksvedo lastninske pravice ali da se ugo- 
tovi istovetnost sedanjih označb parcel s 
prejänjimi označbami; Navajati emejo vse. 

f ••• utegne služiti za to, da se po lasmi 
stenje stvari in da se očuvajo njihovr 
pravice. 

Posestniki zemljišč in drugi upravičen- 
ci mqraio prinesti k poizvedbam v izvir, 
niku '»il v prepisu v» sflise. Izpiske • 
zemljiške knjftfc, sodne odločbe ali drnje' 
listine. koKkw so potrebni za osnovanje 
nove temljiSkp knjtoe in kolikor jih ima- 
io oni alii njihovi zastopniki. 

Da ee vsakomur omogoči vpogled' v po- 
datke, ki juh je sodišča do sedaj že zbralo, 
bodo razgrnjeni   posestni  Iteli, sememi 
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W"el « featoikov ter zemljiškoknjižne 
,maW> od 10. do 24. februarja 1949 vrak 
«""»•od 8. do 15. ure na Gibini h. 6t. 17. 

Okrajno godište v Ljutomeru 
dne 21. januarja 1949. 

J 17/49 
* 

Dražfie 
Dne 17. februarja 1949. ob 9. url bo 

pri podpisanem sodišSu v sobi It. 6 draž- 
ba nepremičnin zavezanca Kladnika Gre- 
cia, posestnika z Lepe njive St. 5. vi. 
*'• 65 k. o. Lopa njiva a, pritiiklinaml 
vred. 

, Centina vrednost nepremičnine • ••••- 
\ «»nami vred znaša 210.4d7.90 din. naj- 

manjši ponudek Je 140 305.26 din, varKSi- 
na 21.04579 din.  • 

Pod najmanjšim ponudikom ee ne bo 
prodajalo 

Pravice, zarad ka/lerlh dražba ne bi bi- 
la dopustna, je treba priglasiti eodiScu 
Najpozneje pred dražbenim narokom do 
prtëetka dražbe, ker bi ee «ker ne mogle 
ve? uveljavljati glede neprem'cnlne v Ško- 
do zdražiteli«, ki ie ravnal v dohri veri. 

Dražbene pogoje lp lietine. kl ee tWe-Jo 
nepremičnine, smelo t tet", kl\žel« kupiti, 
presiedati pri podpisanem sodlš&i med 
uradnimi urami v sobi št. 2. 

Okrajno sodare v ftoïtanju 
dne 27. januarja 1949. 

Oklici J skrbnikih 
in razpravah 

G 814/48-5 *   600 
Portkrajnik  Pavla rojena Tome, perica 

vo|  poŠte, Kamnik, ftutna M. 62. le vio- 
lila proli Podkrainiku Viktorju, sedaj ne- 
znanem bivališča, tožbo za  razvezo  za- 
konske zveze 

Razprave bo 24   februarja 1949 ob 8 
'_ «ri pred tem sodiščem y «obi *t   140/11 

Za skrhnika Je imenovan dr  Tom'nec 
Janez, nlžH sodni pravnik pri okrožnem 
»ftdiWu v 'LJubljani. M bo zastopal toženo 
franko  na njeno nevarnost • in etroS(ke. 
dokler ep ne oglasi sama ali ne imenuje 
PûoblaSfonca. 

Okrožno »odlHe • Lmhllani 
dne 18   lanuarja 1949. 

' V*. *  ' * 
Q 758/48-8 558 

FlaJSer Ivan, strojna. Sp- VolIMna 50. 
- P Sv. Rupert v SI. nor. I* vložil r>roM 

rlajSer Tereziji rojeni Rauer, gospodinji » 
Hres»erniH 41. sodai neznanega MvaliSBa, 
tožbo na razvezo zakona. 
„Teženkt »e Dostavi za skrbnika Homfk 
[•nc, predsednik OP. Bresternica St 89, 

* • Jo,ho zastopal na nieno nevarnost hi 
•   "roške, dokler se «ama ti* oglasi'ail ne 

, .'"»»nuje pooblaScenca. 
Okrolno «odtHe » Marinoni   .... 

. ; ,,     dne 18. Januarja 1949. 

0 818/48-8 m 

v*jn tjudmlta "rotane Ploi  «sluflvnka 
• vr^nhoreki tiskarni, «tannine« v Mari- 

T».!!' M'inske „I 34. fe v|o»iia oroti fpho 
••••• ••°!"•'. w<l«t v Grad• rtlrazl. 
ra«t2T^r^*>n*trss«e   R8/11Î.   tožbo   na 

£**> **kona. 
nri -n"^ »x> «   T"   m.4ft ob 9   '""i 
^••"^*"• •*•|»••. soba M, «4/lL 

,i;t',.np" i Inozemstvu se posivil« » 
•••••|•• 4dr. Slokar KBrol, odvetnik  » 

Mariboru, Gregorčičeva ulica,  kJ ga bo 
nastopal za njegovo nevarnost In etroike. 

Okrožno sodisfa • Mariboru 
dne 20. januarja  1949. 

O 84/49-8 
Oklic dedičem 

764 

V zapuščinski zadevi po Alojzu Ravïlju, 
Žagarju iz Vincarjev št. 9, ki Je umrl 12. 
XII. 1948 brez sporočila poslednje volje, 
se pozivajo vri ki miel'jo, da jim gre 
dedna pravica, na] se v 6 mesecih prigla- 
sijo sodtöcu In podajo svojo dedno Izja- 
vo, ker b' ee drugače zapuščina razprav- 
ljala s tistimi, ki eo podali dedno izjavo 
.in izkazali dedno pravico, neeprejerti del 
zapu&S'ne pa bi pripadel dedičem ali pa 
državi 
. Okrajno sodišče • Kranju   *• 

dne 25. januarja 1949. 

Amortizacije 
IV R 1342/49-3 887 

Na predlog poverjeništiva komisije za 
likvidacijo kreditnih «adrug pri miinietr- 
etvu za finance LRS v Celju ae uvede 
postopanie za amortizacijo Izgubljene 
vrednotniee ter ee njen imejltelj poziva, 
da v 2 mesecih po objavi v Uradnem li- 
sto LRS uveljayi svoje pravice do nje, 
ker se bo sicer po preteku roka Izrekla 
,za neveljavno 

Oznamenilo vrednotni ce: 
hranilna knližica liudske posojilnice v 

Celju M. 23 562/4465 na ime Vehover 
Franc z vlogo 268000d+n. 

Okrajno godište • Celju 
dne 19. ••••••|•,1949. 

'   »    . 
I R 503/49—2 \ 691 

Na prošnjo Komisije z*. Mlcvldaelîo kre- 
ditnih zadnig pri mlniletfetivu M finance 
LRS v Ljubljani ee uvede postopanje za 
amorthtacilo vrednotnlce. ki io le prosilec 
heje Izgubil in se njen Imetnik poziva,, 
d« v dveh mesecih po.objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, «leer ee 
bo no preteku roka izreklo, da je vred- 
notnima hrež moS. 

OznAmemito vrpdnotnice: 
hranilna kniiïica .Hranilnice in posolll- 

nlce ftt. Vid št. 4210 noe ftlrnkeli Ivan. 
Prian št. 2, s stanjem 3.99869 din Va 
30. IV. 1947     , •- 

Okra'no tttdlSfo v LlnMJanl 
za «rlavno me«tn, LJubVana 

dne 19. Januarja 1949. 
* 

I R 212/48-8 ' 543 
Na projnlo Helmerla Litdvtka iz M So- 

bote, sedaj stud. tehn. v LJubljani, Tr*a. 
4V« ' • «T 42/11. se uvede pinstopanle sa 
amortiizariró vrédnotnice. k! se fé bafe 
ir«n»bite In «»e Imelilell te nozlva, nel v 
dvr»h mwerlh po objavi f Uradnem lWu 
LRS livellavi wole pravica oziroma vloSf 
(govore pri *nWt\i, ker »e ho no pre*e, 
kn nka Izreklo, da le vrednotalea brez 
moRi./', ,.,,,. ' 

0»nam«illo vrednotnlce: 
zavarovalna nolire »»varovalne dniflue 

••. »vilenie »P»r.iks*. Wi«n MHala Lbib- 
"»na -W. «002 °02 i7d*na v Roogradn'2. 
VTT .1927'na Ime Fftlmer 0«kar. zoho 
•ehnlk v •••«•1 Robott m zavarovalno 
y«fvtn w000.m in •••*•\••1• plasia t. 
V. .1917; ! 

Okrajno tr>fi\ltn v  Mnrfbt 4obo« 
! dne ,14. lanuarja 1949. 

I R 13/49-3 635 
Na   predlog   dr.   Brandleu   SlWJrusa, 

zdrarolka v M. Soboti, Kolodvoraira uL 3, 
se uvede poetopanje za amortizacijo vred- 
»cetnega paipirK ki ga je predlagatelj 
baje Izgubil in se njegov taiejitelj pozi- 
va, da v dveh .mesecih po objavi v Urad- 
nem Metu LRS uveJjavi svoje pravice ali 
vloži ugovore pri sodišču, sicer Ee bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnlca 
brez moïi. 

Oznamenilo vredtootnice: 
zavarovalna polica Ji 8,010.890. izdnme 

od zavarovalne družbe na življenje >Fe- 
nikec. Dunaj, filiala v LJubljani, dne 4 
V.  1929 v Beogradu na  ime dr.  Silvij 
Brandieu, zdravnik v M. Soboti. zavaro-4 
valna vsota 50.000 din z dospelostjo za>va»4 

rovanja 1. IV. 1947. 
Okrajno sodigre v Murski Soboti 

dne 20. januarja 1949. 
• 

IR 260/48-4 578 
Na prošnjo JevScek EMzabete. vdove po 

mizarskem mojstru v Novem mestu, ee 
uvede postopanje za •••••••••••• vređ- 
ncBînega papirja, W ga je preslika baje 
izgubila, in se Imetnik poziva, naj uve- 
ljavi svoie pravice v šestih mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS, ke^ee bo sicer 
po preteku roka hreklo, da Je vrednostni 
papir brez moîi. 

Oznamenilo vrednostnega paipi'rja: 
PoMca^St. 8013.176, fedena 14. X. 1929 

od zavarovalne družbe za življente >Fe- 
niksc, Wien, direkcija za, SHS v Beogra- 
du; zavarovalna vsota: 100 000 din za 
primer doživetja, 50.000 diin za primer 
smrti; zavarovanec: JevScek Kari, mizar- 
ski mojster v Novem meetu, rojen 9. X. 
1879; dospelost police: ob doživetju 1. 
X. 1949. za primer smrti takoj; sklenie- 
no za dobo 20 let; začetek zavarovanja 
1 X. 1929; koristnlk; v primeru doH* 
vetja zavarovanec sam. » primeru smrti, 
Jevšcek Elizabeta rojena Rabiš. 

Okrajno sodišre v Novem mestu 
dne  19. januarja 1949. 

•-•.-. 
I R 10/49-4 ,767 

Na prošnjo Jurhmana Janeza, župnij- 
skega upravitelja v Smartnem na Pohor- 
ju, ee uvede postopanje za amortfeacHo 
vrednotnee, ki se je med okupacijo izgu- 
bila in se njen imetnik poziva, da v dveh 
mesecib po objavi v Uradnem IWu I.R8 
uveljavi svoj* nravioe^ sicer »hi po ure- 
teku roka Izreldo, da le vrednotnlca Izgu- 
bila svojo pravno 'vrednost. l 

Oznamenik) vrednotnice: 
hranilna Kniižica Hranilnice n posojil- 

nice v ftm*rtnem na- Pohorfu na ime 
Xirpna cerkew v ftmartnem ne Pohoriu, 
vicina St. 177 s stanjem dne 30. IV. 1947 
2.328.18 din, 

Okralno »odišRe|v Rlov. natrici 
dne 26.-januarja 1949. 

*-• 
Rz 15/49 882 

Trepel Kristina p. d. Rlfel, p^fstnira 
v Tiro««kii • 38, ki V> zastor« KoS»nina 
Franc, odvetnik v Gomiem gradu, ie 
oTPdla-rala pri tem sod'S^u uvedbo >e 
amortizacllo pri vložku SI 2, k. o. Tlmeek* 
vknjlïenlb teriatev in to: 

1   tertatve Jakoba  ••^••••  v merirn 
155 eld  31 kr s nrlpndk». 
••. t«>rlfltve   Ivana   DrpÇnika   v  znesku 

15' tfld Ht kr   « nrlnadkl. ,   .- 
3  terjatve ••^•••• •/^mlka v znPs'to 

800 gkL • oripadkl, — prvi dve terjatvi 
;   ,-   t \ 

', ' vi ' '• 
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a pupalarnega dolžnega pienia z dne 26. 
II. 1848, tretja terjatev iz kupne pogodbe 
z cine 30. XI.  «869. 

Zemljiškoknjižni upniki oziroma njih 
pravni nasledniki se pozivajo, da naj. 
pozneje do 30 aprila 1949 priglasijo zoper 
amori itaci jo morebitne ugovore, ker bi ee 
po preteku roka izrekle te terjatve za 
amortizirane in bi se sanje dovolite 
vknjižba izhriea zastavne pravice. 

Okrajno sodišče v Sojtanja 
dne 18.  januarja, 1949. 

Razni oglasi 
St. 106749 

Razpis 
644 

' Rektorat univerze v Ljubljani razpieu- 
Je mesto lektorja za nemški jezik na tt- 
lozoJeki fakulteti. 

Pravilno »preiiiljéne prošnje je treba 
vložili pri rektoratu univerze v Ljublja- 
ni najpozneje do 12. februarja 1949. V 
poStev pridejo le reflektanti e fakultetno 
izobrazbo. 

Rektorat unWerze * Ljubljani 
dne 21. januar» 1949. 

Rektor: M olik L r. 
• 

Pc/25-49 714 
Poziv upnikom in dolžnikom 

Trgovsko podjetje >Vinotrg« v lik vida. 
ciji, Ljubljana, Frankopaneka ul, 11, po- 
ziva vee upnike In dolžnike, da v enem 
mesecu ud dneva te objave predložijo vee 
terjatve oziroma da plačajo svoje obvez- 
nosti. Po tem rok» ugasnejo vee pravice 
in se poznejSi zahtevki He t>odo upošte- 
vali. Prav tako pozivamo vee dolžnike, da 
v tem roku poravnajo evoje obveznosti, «i. 
cer bodo Izrečeni arbitraži oziroma red- 
nemu eodUču. 

Likvidatorja 
* 

Vnhflo 
na »kupWlno Kmetijsko nbdelnvalne «a- 
droge >Ja«kn« t Amarinem pri Slovenjem 
Graden, Iti rm.6. februarja ob 18. uri > 

dnevnim têdom; 
1. otvoritev In pozdrav, 
2. volitev delovnega predsedstva, 
3 poročilo upravnega in nadzornega 

odbora * 
4. potrditev računov In otvoritev b\ 

lane». 
5. RazreSnVfl spravnem« in naetaorne- 

tnu  »dboru, vnltev novega odbora. 
ß *pre|em članov v zadrugo, • 
7, yi?ine zadolžitve zadruge In 
8 «ln?n|nosti. ' 

Kmc«ll«k(i nhdelnvalna Kdrnea »••••« 
v Smertnem pri Sjovenlem firn.lcu 

'—*-~^-——• 'i   J ————« 

, Preklici 
; izgubljenih listin 

.   Prekllrulcui 'tsubHein   «Mersko *zk*» 
nićo !n vojalkn knjižico na  ime Armlk 
Ivan  Mala vas 25. p. Jezica. •-: 
(172 ArlnlMtai» 

t'iekl'.ruiem Izgubljeno voinSkn izkaz- 
nic ••. 155•.    • 
• Babi/  MUrnko. nodnnrnčnlk 

voj. poŠta 32044/M Karlova« 

Pre&licujeoi potrdilo pretlaje poljedel- 
tuui piownAwv, serija A ». siiooo, iz- 
luiuo ti. ••. ima na •• tianxutu xvuu, 
ijipuvvi eu lot, p. üetuuci. 
/21 Jukrbarič Iran 

Preklicujem izgubljeno oseuuo izkaaiM- 
40 gl,  Ï7  • Ot  MKUUWO u* mie öa.v«r 
tuuüja, unva«, ixueevj«. 
4••      Haver MiH'ja,  UKÜS, direkcija 

üocevjo 
Preklicujem izgutnjoao ••••••• ite. 

vika incuti za kolo il. 8<-••, zuauute 
» k t«ua< an liuti tìejek Karoj, i'wuovci ìU. 
511 JUe^ek uaiui 

Preklicujem izgubljeno oselmo «zknani- 
co, •••••••• tuuatou za kow, «••••••• 
••••••• in izmiUHM Ut u& ime tienine 
i van. Ljubljana, Krojaška 5. 
oól tielina Ivan 

Preklicujem izgubljeno pivmeiuo knji- 
žico za koio ••••« »must, tov. slevil- 
ka   •••,   iniquo  od  ULU   LJuoijaua 
•••••• na ini» tiergaut Ivuiü, Zieue Zu. 
647 Uergant  Ivan 

Preklicujem   izgubljene   osebno izkaz- 
nico et. üiWti, izdano od H LU Cesujlce 
na une Bèrtic Franc, • izkaznico Ur M. 
•kKilUl, izdano od odbora UF, Ce&jice. 
609 Uorlic  rranc 

Preklicujem (zgubljeno oeebno »kazni, 
co  iL   144,   izdano   od   KLO  Soditfin«, 
okraj M. Sobota, na ime  Uežan Jožefa, 
ämdtioinci 14. 
618 Beian Jožefa 

Preklicujem ukradeno oeebno izkazni- 
co it. 220/4$, izdano v t. 1945 od KLU 
Kamna gorica, prometno knjižico za mo- 
ško kolo sive barve znamke >Avtodirk< 
it. 6462 R, registrirano v Radovljici, ein- 
dikaln« izkaznico •. 10Ò416, izdano od 
erndikalne podružnice na Jesenicah, vee 
na ime Bohinc (Antona) Jožef, želez- 
čar, Kamna gorica 60. 
722 Bohinc Jožef 

Preklicujem ukradeno oeebno izkazni- 
co na Ime Bračko Ceciliia, Slov. Btotrioa, 
Kolodvorska 181. 
549 Br«rko Cecilija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico na ime Brglez Marica, tovarna 
nogavic Polzela, 
723 Brglez Marica, okrajni  sindikalni 

svet SoSlanj 
Preklicu lem izgubljeno Šofereko izkaz- 

nico • 1250 e tremi talonami. izdano na 
ime Bučar Feliks, Klopce o7 pri Slov. Bi. 
strici. 
019 Bučar Feliks 

Preklicujem izgubljen» Izkaznico za' ko- 
lo Wev. 1668. H. okvira 82412 E, izdano 
od notT. odseka OLO v M. Soboti 15. XI. 
1946 na ime Buček Janez. Dolenci St. 64, 

'p. Vei DolencfP 
742 .   Bnček Janea 

Preklicujem ; teffuMJeno prometno knji- 
žlno za kolo nt Ime Rostahar Zvone, mia. 
dineko izkaznico in elndikalno izkaznico 
na Ime Bukovec Anton, Ljubljana. Jen- 
kov« ti. 
P70  , Bukovec A nnn 

. Preklicujem Izgiibjjeno delav»ko kh|i. 
Sico In osebno Izkaznico no im« f'enen 
Dragica., Domžale, Podrečle   »t. 87. 
476 Cenen Dragica 

PrekMctilèm 1•,•••1|••• oblačilno knji- 
žico •• I. 1948—1958 it. 53977, izdano na 

Ime Cerkovnik Jernej, kapetan, voj. po- 
èia 1Ö5Ö Ljubljana. 
715 Cerkovnik Jernej 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz, 
nico na ime Cob Jožef, Loče 11 pri Polj» 
canah. 
692 Cob Jožef 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz, 
nico na  ime Čreinik  rJlica.  Dečkova  X 
Uaberje in oblačilno nakaznico  na  ime 
Vajdič Micka, Bukovžlak 1, Teharje. 
441 Cretnik Elica 

Preklicujem zgubljeno začasno osebno 
izkaznico št 5003ä, izdano od notranje 
uprave v Solkanu 6, IV. 1948, rdndikalno 
Bkazn.oo 5t 2,505.700 podružn.ce Okraj- 
nega magazina Corica in prometno Unji- 
ž'co za kolo znamke >Iride< M. 11208, 
vse na ime Čuk Hijacinta, Okrajni ma- 
gazin Gorica. 
771 Cnk Hijacinta 

Preklicujem osebno Izkaznico na inte 
Debelak (Matije) Viktor, fotografski va- 
Jenec roj 25. III. 1926 v Sovodnju nad 
ftkofjo Loko, stanujoč ietotam, prometno 
knjižico za kolo znamke >Dürkopp<, it, 
0187371 na ime Debelak Matija. Sovodenj 
nad Skoljo Loko, roj. 19. II 1897 v Stari 
Oeeliei. p. Gorenja vas 
663 Debelak Viktor 

Preklicujem   izgubljeno    zkazn'co   OF 
St. 0C9685, izdano od KLO .lež'ca na ime 

.Dermaetia Iva, Ljublana, Funlkova 29. 
781 Dermastia   Iva 

Preklicujem Izgubljeno knjižicro z« ko- 
lo ät. 651.028 na ime Dimec Alojz, Nova 
cerkev 9 pri Celju. 
743 s Dimoe Alojz 

PrekHcujeni iegubljeno delavsko knji- 
žico • 1406554, Izdano 6 IH. 1940 od 
odseka- za delo MLO Litija na ime Di. 
men Ana, Skofja Loka, Mestni trg — Sap. 
608 Dimec  Ana 

PrèkHcujem Izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za januar 1949 e potroSniSklm potr- 
dilom za februar 1919. izdano od RLO 
Ceniter na ime Dolenc Fani, Ljubljana. Sv 
Petra c. 7. 
•VSO . Dolenc Fani 

Prekjicujem izguhlleno osebno Izkazni- 
co, It. 318-T, izdaifo od NM ftrnuče. pro 
rnntno knjižiro zn kolo znamke »Mlfa«, 
OF Izkaznico elndik«lno izkaznico Stavil- 
k« 6D91, izkaznico RK. potrdilo o sapo- 
plitvi no ime DreSar Anton Ježa 4,- 
646 DreSar Anton 

Prekllcnjem sindikalno Izkaznico na 
Ime .DvorSek Valter, Celie. ZirtnnSkova 8. 
705 Dvorïek Valicr 

PrekHeujem Izgubljeno oblačilno nakaz- 
nico, Izdano od RLO Center na ime Vla- 
dislav Fabjančič, Cevltareka 2 Ljubljana 
606 Fabiančil1 VlaÜislav 

Preklicujem„lagubljeno^.dovoljenje za 
nabavo *t>rož|8 izdan« od okretne imrave 
NM i Sežana. «• 2289 reg. it S3 z dne 

• 24. IX 1948 na kne Fakin Anton, Skr- 
Mna 39. 
439 . Fakin Anton 

Preklicujem ukradeno oeebno izkazni- 
co, ' prometno kniižico za  koln znamke" 
>Aea«   in   planinsko   izknaniro  na   ime 
Frank Ivanka, Ljubljana  Stari trg 19. 
«73 Frank» Ivanka 

Preklicu iem Izgubljeno izkaznico OF 
W. 318/543, izdano v Kočevski Rek! na 
ime GkbriB Ivanka, Kofevske Ri>ka 36     ' 
693 Gabrič Iv&nk» 
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PreMicujem ukradeno osebno hltmaU 
00 *a izkaznico OF, izdani na ime Gme- 
n'W Anic«, Ljubljana, JeZica, Storce 110. 
817 Gmen'er  Anica 
_ PrekMcujemo  Izgubljcao   evid.  tablico 
S-0204. 
613 Gozdarsko avtopodjetje, poslovalnica 

Kranj 
Preklicujemo delavsko knjižico, osobno 

«kazni«) in potrošniško nakaznico za tck- 
*ulije in obutev na ime, Fele'ter Iwn, 
eklatìUcni delavec pri gozdni upravi v 
R«5ah; 
•'01 Gozdna uprava Ruin 

n PrekMcujemo  Izgubljeoo   evid.   tablico 
S-4946 
502       Gozdno gospodarstvo, artopark, 

Slovenj Gradec 
Preklicujem   izgubljeno   izkaznico   za 

••!•. y, 5t453fi,  izdano  od  uprave  NM 
Krško na ime Grame Albina, RaSja vae 
£ '. Cerklje ob Krki. 

'     43(> Grame Albina 
Preklicujem  sindikalno   knjižico  S>v. 

71.703 in potrošniSko.nakuznieo za teketilij« 
m obutev na ime Grasiï Franc, Jesenice, 
giejska. cesta, taborišče. 
'02 GraSie Frauc 

Preklicujem izgubljeno ceebno izkazni- 
«o at. 011.748, izdano od OLO Ljutomer, 
Prometno kniižico za kolo St. 79279 in iz- 
Mzalco OF St. 420.975 na ime GraSlS. Jo. 
*er. Zagorje 4. p. Sv Tomaž pri Ormožu. 
603 Gralif Jolef 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
••• za  kolo ira sindikalno izkaznico na 

-une- Grie  prane,  Sv.  Jakob 23.  p.  Dol 
Pri Ljubljani. 
475 Grli Franc 
»PJ2?:HĆUJero   «obijeno  režijsko  karto 
«• 80845,. izdano na ime GroSelj  Alojz, 
MoetOTna delavnica, Ljubljana, ftiSka. I 
783 GroSelj Alojz 

Preklicujem   izgubljeno   nakaznico   za 
"°'o St. NM 2 P. znamke >Ch«moi8c last 
«ajemgerja  Martina,   Arclin 57, p.  Vol- 
*k Pri Celju. 

, .*"' Hajeinger Martin 

Pieklicujem izgubljeno'prometno knji. 
fc^0.? kol° t0v- 5t- 103932 na 'me Mihor- 
•••-•' Ljubljana. Kotnikova 15 In in- 
""f^njeko nakaznico na ime Jeraa Vida, 

' A7!i!bliana. tovarniška ul 47* Healer Lidija, 
Ljubljana   BezenSkova  4 

iRP
a

r^.licu^em IzeuWjenJ orožni list Wer. 
. '••/2• na Ime Hiršelj Franc, Radeče p« 
.^•••• feoatu ics. 

** HirSeli Frane    ' 

uif/j'^'cuieni pet izgubljenih sindikalnih 
•>7i»7?ic s,ev- 299 R8è. Štev. 270 707. Štev 
'mJJK^y- 1.288000 m Štev. 282.007 na 
fie iL nlpk *>eika- P1"«» Jerca. ftko. 

''teVJr.e*\ Rarf,el t -'^• fn Narobe Jole, 
478li *,nduP,a"«. .I»r*e, MemïèS. 

8   Kribar Ljudmila tovarna »Induplatl«, 

"   Pr^t. jBPÄe •••••• 

' ttrthSeb ".^'"wbrio Izkaznico  na   'me 
Mf«t«nLAl0|aiia' ••• *•*.• P- • Pri 

7!4ttttlb». 

Pr«.j 
Hribžek Alojzija 

•o MndiU«! M«t)tieno »oiaJko kniiži 
nico na W ü'^k«»nleo. oblaHIno naVar 
Mi'Sljaea,      -fl** Stanko, Vilharjeva 2. 
086 

Unti« Stanko 

Preklkujem izgubljeno osebno "zkazni- 
co na Ime Blažič-Hrovat n zdravnöko 
spričevalo, izdano od dr. Plntarja na ime 
Hrovat Matija, Ljubljana, Sv. Petra ce* 
tì'.a 65. 
773 Hrovat Jlarija 

Preklicujem («ljubljeno osebno ukazni. 
co, izdano na ime Hude Nada, okolja 
Loka, Mestni trg 6. 
610 Bude Nada 

Preklicujem ukradeno Solersko knji- 
žico it. 1513, izdano od uprave NM Ma« 
rîbor mesto na ime IMS Nikola, roj. 1ft 
II. 1913. eedaj v SI. Radencih Št. 38, ve- 
Vwvno za I. kaüeßorrjo. 
611 Ili» Nikola 

Preklicujemo . sindikalno   knjižico    St. 
2S171 na ime Jerina Janez, rojen 1908 v 
Wankeganu (Amerika). 
719       Industrija usnja, Vrhnika, eindi, 

kalna podružnica St. 1 

PrekMcuJeai osebno izkaznico St. 2SSS4 
na ime IvanSic" Stanko Iz Ladre. 
746a IvanSi? Stanko« 

ti 
Prekl'cujem izgubljeno tekaznico Štev. 

J 714/42, Izdano od MLO Ludbreg, LR 
Hrvatska na ime JelSic Franjo. 
786 . JelSi« Fran]« 

Preklicujem   izgubljeno   objavo   serije 
N 53541, izdano na ime vodnik JokeiS 2i- 
vsrïn, voj. poŠta 53553, St. Vid. 
779 Joksif Živadin 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkazni-, 
co.  izdano od  NM  v  Ljubljani  na  ime 
JovanoviS Danica, Ljubljana, železnikar- 
jeve 18. 
068 Jovanorif Danica 

Preklicujem izgubljeno invalidsko od- 
ločbo St. 14612. Izdano od Stab* IV. ar. 
made na ime KaidiŽ TomaŽ. 80% 'nva- 
Hd iz I. 1914—1918, «tanujoS v Žirovnici 
üt. 21, Gorenjsko. 
708 Kajdiž TomaS 

PrekKcujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Tornir« Ste. 39640, 
izdano od NM Krïko na ime KalSic An- 
ton, Gržeca vas 18. 
894 Kalëif Anton 

Preklicujem izgubljeni izkaznici za ko- 
lesi znamke »Markomania«. St. 57147 na 
ime Kavc"S Ivan starejši, Slaptmci 28, in 
znamke >Aln>ina Specialrad«. St. 278240 
na ime Kaufcii Janez, Slaplihci 28. 
445 Kaufic Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno iskazn ra, 
sindikalno izkaznico, izkaznico OF. potr- 
dilo o zaposlit v' ne ime Kl^un 1«••••, 
Ljubljana, Prule 15, 
785 Kljun Irauka 

Preklicujem   izgubljeno   Šolsko  »price* 
vaio II. razreda gimnazije St. 35 z dne 
28.   Vi.   1948.   izdnno  od   državne  nižje 
gimnazije v (Uroki BUtrlct na moje ime. 
70? RocjanSir Anica 

Preklicujem ukradi-no osebno, izkaznico 
4t 44. izdano od OLO "Prevalje, prometno 
knjižico za kolo znamke >Puch< St. 109957, 

•industrijsko oblnSilno nakazne», t tofka- 
m «a IH, in IV. trim^^îe do^utno 'r 
duštrijeko izkaznico za hISno gospodinj- 
stvo, Izkaznico OP pofrdilo o vpisu ljud- 
skega poeojtla •- 10•• d;n. »eo va me 
Koder, FrnncUo) Gortina St, 20, p. Muta 
oh Oravi.    ,, 
787 Koder Franjo' 

Preklicujem ukradeno ceebno Izkaznico 
St. 9320, iactono cd KLO Dovjc-Mojstrun* 
724 Koknlj   Terezija,  vdova, 

Dovje št. 92 
Proklicujemo iz^bljeno prometno kojl« 

Siso za ošabni avto >BNW« •. S 1415, iz- 
dano od NM LJubljana n« ime Komiite za 
turizem in gestinstvo. Ljubljana, Wollo- 
va ulica. 
667        Komite za turizem in gostinstv» 

Preklicujem izgubljeno knjižico za oesb- 
ni avtomobil DKW, št S-4415. St; promet« 
ne knjižice 7.512,  registriran  v okraju 
Trbovlje s St. 8361. 
727 Konšok Gregor, Trojane 6 

Prekritujem izgubljeno prometno knji. 
Žico   zia   kolo   znamke   »Puch«   Števil* 
ka 1148191. 
748 Kog Anton. 

Maribor, Taborile 3 

Prekldcujem osebno Izkaznico 5t. 43 in 
prometeo knMžioo za kolo St. 497ASI 
znamke »štirija<, obe na ime Franc Ko- 
stRuièvec, Stojnci St 24, p. Markovci pri 
Ptuju. 
695 Kostanjeve« Frane 

Preklicujem ukradeno osebno in sindi- 
kalno izkaznico ter usluŽbensko knjižico - 
na «me K^Sak El'zabeta, Ljubljana, Ce» 
i,^v\ka  c   61. 
772 '    KoSaff Elizabeta 

Preklicujem indeks tehniSne fakuUete, 
kemiSni oddelek, izdan od kvestnr* liub- 
l?aawke univerze na 'me Kozak Damjan, 
Llubljana, Kocenova 8. 
784   x Kozak Damijan 

Preklicujem  osebno  IzkaTmico.  izdeno 
od KLO Braslovce. in sindjkalno člansko 
izkaznico St. 2.959731. vee nà  ime Ko- 
zo]e Slavko, mesar, BraslovSe. 
512 Konle Slavko 

Preklicujem ukradeno voiaSko knjiiWco, 
osebno izkaznico, izdano od blvSepa KLO 
Skomarie/ 'zkaznico za kolo in sindikat, 
no knjižico, vee nn ime KOVPS Ivan, re« 
puMiSki cestar. *tan. v Hudinji St. 2, 
n. Vitanje pri Celju. • 
698 Kova? Ivan 

PrekÜcuiemo Iz«*ubil|en1 osfbnl irkn»"ic| 
od KLO Gor Radgona na ime ŽorS M', 
hael. roj. 6. IV. 1894 v Koprivniku. Mur- 
ska Sobota, stan Herre<»ovSS«k 35. KT,0 
Radgona, in fcokS Terezija, rojenn 1895, 
gospodinj« v HercegovScaku St. 35. 
750 KLO Gornja «adson» 

• rreklieujem te'wbi'eoo m«ruritetno*nri- 
Sevalo, izdano 1935/38 od   vnanje  urSu- 
linske meSS  Sole na -me Krali Amalija, 
T.inbljana, Prijateljeva i 
774 Kralj Amalita 

PrekHcuiem Izgubljeno osebno izkazni- 
co, izksznico OF   prometno  knjižico  za 
kolo in delavsko kniižico,    vse  na  ime 
Krek Ivanka, VaSe, 50, p   Medvode 
619 Krek Ivanka 

Preklicujem izgubljeno vojaSko knjiži- 
co na itne K rea os Bela, , 
442                                     Krenos Bela 

Preklicujem vojaSko potno dovolilnico 
serije 2, St. 77333, izdano od vojaäke po- 
Šte 5793/19, Skoplje, na ime Kuhar 
(Franca) Jože. < '•' 
813 Kuhar Jole   Sv   Kril 21, 

okrai  KrSko 

Prektieujem izgubljeno owbno Ukazni. 
co SU 83803, izdano od NM Sežane da» 
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13   XI. 1947 v Tomoju na ime •••••• 
Jcef, Križ 1•. 
ßdl Kukanja Jožef 

f'reklicujem izgubljeno oblačilno nakaz- 
nico. irdano od KLO St. Vid na ime Ku- 
Sar Anton, io oblačilno nakmn'co, izda- 
ne; ud KLO St. Vid na ime KuSar Franja. 
Ljubljana, Vodnikova 238. 
776 ' Kušar Anton 

Prekllcujem tegubljeno osebno izkazni- 
co,  zdano od KLO Kožarje na ime Ku- 
šar Jože, K/>zarje 24. 
Ï75 KuSar Joie 

Preklicujem  izgubljeno oficirsko obla- 
čilno' knjižico  it.  31951, izdano na ime 
Labae Ivan   zretavnik. 
450      Labag  Ivan, voi   posta 7882/F, 

, Maribor. 
Preklicu fem izgubljeno osobno izkazni- 

co na Ime Lukanc M»rija, rojena 28. II. 
. cene, Sv. Miklavž H. 84. 

711 L»h  Vineene 
Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo St. 1548568. izdano od  KLO 
Pirniče na' ime Lap Franc, Verje 94. po- 
Šta Medvode. 
647 ' Lap Franc 

PrekUcufem tzguMj»no prometno kntl. 
•••• za 'kolo znamke »Helveti«. tov. Bt. 
47473, izdano od poslaje NM Hrib na Ime 
Lavrič Franc,- Travnik 17, KLO LoSM 
jvrfok. 
446- Lavri* Ivan, Kočevje 94 
/P"ekllcu|em ttgubljeno osebno izkazni- 

co, ledano ria Ime Leeiea Marjan, roi. 9" 
VII.  1914 v Hrusovlleh.  stan.  na. Brdl- 
c?h St. 11, Brda' pri Gorici 
505 Lesiea Marjan 

Prekllcujemo preklic o tzgnhlienl tab. 
Hci tovornega avtomobila S 2734. objav- 
l|en v 54 ätevHki Urad- HMa LRS. z dne 
21 XII. 1948, ker ee je tablica medtem 
našla, 
745        Lesno industrijski obrat Bndovlje 

PrekHcujem  Izsriihlfpno delavsko knji- 
žico, izdano v Aldov?«r»l na ime Ličen 
•••, Ljubljana, ZaloSka 77. 
454 Ličen  A In ji   . 

Preklicujem ukradene tekstilne nakaz- 
nice TRI St. 197141, St 197140. St 197254 
In IO St. 807701. Izdane od KLO Llpoglav 
na ime LlpòpiavSek . Albin, Mart'« in 
Alojzije, Straški hrib 60, p BoStanj.'" 
789 L'ipORlaviSek Albin 

Preklicu jem izgubljeno mlečno  nakaz, 
nico za dojenega, tedano od  KLO Polje t 
ne ime Lmnovžek Franc, Studenec, bol 
ni-a 23. Ljubljana. 
458 î tiomorïek Frane 

Prekl'cujpm ukradeno oblačilno nakaz- 
nico St  ! 39R892, izdano od KLO TržiSce 
n»g,; rtf 310 na ime Tov«* Frani-, oseb. 
-rro'coleneć, Vrhek St. •, V; TržiSče. 
r>. TržiSče.  .  ; 
791     ,      ,; Lovge Frane 

Prekllcujefn ukradeno osebno izkazni- 
co na mvT.ukanr Marila.7 roiene 28., • 
1R92 v Tr*teriikuv «tan v .Zlatem poli« 
fi!. 1.0. nri Krnnhi in živilsko nakaznico TD. 
Ni v in bolniško ,   . 
098 , Lukane Marila. •• polje 10, 

' '   > p,.Kranj ;,r, , 
•••••••••• o*ehno izlmnlco ». 22185 

in ime Luznfli Danijel"'1>/•1<»1••. 
740 Liiznik  Danijel 

Prekllcujem   ljubljeno   nakaznico ,ca 
kurivo  ta   oblaïilno nakaznico na line 

Malgaj Štefka, obkdilne nsikaznice na ime 
Malga]  Sletka,  Herman   in  Kari, Celje, 
Ozka ulica 3 ter nakaznico za kurivo na 
Ime PrevoLnik Marija, stanujoča istolam. 
704 Malgaj Štefka 

Prekllcujem osebno IzJtaznico St. 8597. 
izdano od KLO Jesenice na Ime Marki, 
zeti Franc. Jesedce, Titova 38.      v 
437 Markizetl  Fraac 

Prekllcujem izgubljeno prometno knjl- 
lieo za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime MaroU Ivana, Polje-181. 
718 Marolt Ivana 

Prekllcujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Victories Izdano od 
NM Skofja Loka   na  ime  Mavri  Janez, 
ftkofja Loka, Vojaika 30. 
671 Mavri Janei 

Prekllcujem izgubljeno vojaSko knjiži- 
co, izkaz o demobilizaciji in izkaz o odli- 
kovanju medalje zasluge za na red na ime 
Mautinser A loje, miličnik vodnik, roj. 6 
ÌX 1924 v Košani. okraj" Postojna, zdai 
miličnik postaje NM v Kanalu ob Soči 
720 Mautinger Aloji 

PrekHcujem izgubljeno dijaško knjiži- 
co,  izdano od  industrijske Sole Litostroj 
na ime Mehora Rudolf. St   V1d. Gunctje, 
internat 
016 Mehora Rudolf 

Prekllcujem Izgubljeno začasno osebno 
iekaiznico. Izdano od OLO Sežana na Ime 
Me>!ljak Franc, roj. 24.  I. 1882 v Vol«, 
jem građu pri Komnu 
447 Metljak  Frane. Sežana 33 

Prekllcujem osebno' izkaznico St 24888 ' 
rta Ime Melan Franc iz Svinerà 
746b Melan  Franc 
,   Preklicujem izgubljeno vojaSko knl Jico, 
izdano od voj. odseka v Ptuju na ime Mi;, 
hellČ Franc, kmet Iz Vumpaha 24, Vur- 
berg pri Ptuju, 
788 Mihelič Franc 

Prekllctiiom izgubljeno obtačllno knji- 
žiro Sit. 25933. 
544 Vod. Milanovi* Branko, 

voj.  poŠta 8205/T   PulJ 
PrekUeulemo Izgubljeno evidenčno, ta- 

blico za oflebml avtomobil; evid Stev 
S—0808, izdano od NM v Ljubljana na 
une Ministrstvo r.a industrijo in rudar- 
etvo LRS Ljubljana. -     j     , 
517   Ministrstvo ta indiisrriln in rudar« 

stvo. LRS. Ljubljana 

Prekllcujem izsrubljeno knifžico za kolo 
St ' C 87859. sindikalno knjižico, tovarni. 
Sko izkaznicp. osebno Itkaznico. izkaznico 
OF in poročni 4el na ime Moloh Jurij, 
Celie, Marihorska 109.. ter krstil Det 
na Ime Motoh Erika, etanufcira, Motam. 
703 Motoh Jurij   ; 

Preklicujem Izgublieno začasno osebno 
Izkaznico ' Izdano od KLO Nova vaa, Bio- 
ko .na Ime Mramor Mari 'a, NpmSka  va» 
St. 18, p. Nova vae prj R skoku. 
521 Mramor Marija , 

Prekllcujem tegubljono osebno Izkazni- 
co In orožni Ust. izdan od okrajnega KLO 
T) BMrlca ter lovsko karto.* Izdano 
2  1. 1949. •'-•V' 
708 MrSnlk Alojz 

PrekTfcujem IwuMJeno' eWkaJno te 
knzniro St 1908797 Itdano od sind no- 
«tf riznice lova me »Saturmiet v Liuhljani 
na ime NajliJ Ivanka, Ljubljana, Koro. 
'čeve 9. 
479 Ragli! Iranka 

Prekliçujem izgubljeno potrdilo o ko- 
mJaijekj prodaji enega para moških čev- 
ljev st. 2003, izdamo 28. XII. 1948 od ko- 
misijske trgovine v Kranju na ime No- 
graSek Anica, tovarna >Iskra<, Kranj. 
473 Nograšck Anica 

PrekHcujem osebno iaicaznico, potro5nd- 
ško najca<znico za teksHlijeln obutev In 
usluibensko knjižico  na  ime Nosan  Mi» 
la, Gorica Vae 24 pri Ribnici. 
448   Nosan Mila. Maribor, Vinarska 30 \ 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano cd NM v Ljubljani in sindi- 
kalno izkaznico, izdano od uprave mest. 
nih magaclnov na 'me OiSler .Franïiïka, 
Ltubljana, 2ibertova 28. 
689 OiSler Frančiška 

Preklicujemo bone za nakup blaga po 
vezanih cenah, in sicer: 1 po 1000 din, se- 
rija K St. 008162. 008179, 008168, C0782S, 
(»8172, 008178, 008174. 008180, 0081B3, 
008170. 008175, 008169, 2. po 200 din se- 
rija C St. 2554C0. 255459 255461, 255Î58, 
255457, 255463 255464. 255407, 255406, 
255477. 255472, 255471. 255403, 255500, 
255491, 255490. 255412, 255477, 255476, 
255474. 255475. 255478, 255482. 255480, 
255479. 255453, 255454. 255486, 255484, 
255487. 255483, 255485, 255469, 255468, 
25574, 
504 Okrajni LO Poljčane 

PrekHcujem Isgubijeoi sindikalni Iz- 
kaznici, St. 25470 in St. 1,286.902. izdani 
na ime OkrSlar. Jure in Dovč Cirila, ter 
sindikalno «kaznico na ime Semeja Vi. 
da. Ljubljana. Mestno podj^je VTorbicac. 
458 ' i,        OkrSlar Jure   . 

Prekllcujem ukradeno prometno kn|d- 
žico za, kolo znamke >Opelc, et. 83549, 
izdano od uprave NM v Ljubljani na 
ime OkrShv, Matevž, Ljubljana, Jeeen- 
kova 3. 
605 OkrSlar Matevž 

PrekHcujem Izgubljeno vo'aîko knjiži- 
co, izdano od voj. gradj. butalwa št. 6, 
sindikalno knjižico, izkaanico OF in to- 
varniško izkaznico St 9449 v«e na ime • 
Panic Mato. zdaj v koloniji. Straža. VI, 
blok. Slov. Javornlk, Goren leko. 
506 Pani? Mafo 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico za tovorni avto, »Chevrolet«, Rt- 0788. 
izdano od NM Ljubljana na Ime Papir, 
nlca in tovarna celuloze, Vevče-Goričane. 
vami park 
80S Papirnim.'n tovarna celuloze 

Vevče--,flori?ane 
Prekliculem   izgublleno   lakaznioo   t» 

kolo znamke >Puch« St  1155008 na Ime 
Partij« Marija. OradISka Rt  3. «Maribor 
okolica.  ïdai  v  Dolnji   Počehovi   14,  p.. 
"eenJca  prt Mariboru , 
7-J9. Partljir Marija 

Preklicujem ukradene oblačne nakaz- 
nice St. 28 in 27, izdane od KT O Leskovec 
ter udarniško karto na Ime Pi»rr Vinko 
Pere AV)*»- In Apòlonija, Poklek 2 
n  Rianca. . 
790, •••• Alojz 

PrekHcujem  ukradeno onebno izkazni- 
,(•0 «. 140 ria Ime Peklar Marito, rojena 
28  IX. 1905, Stojnoi •. 57. okra I Ptuj        -      ' 
731 Peklnr Marija 

, PrekUcufem Ir-miblieno /sindikalno knjJ- 
žleo prosiveitrilh-Tl^ivcefv. St 491R1 urad- 
no! tekačico lOOF Slov «t. 4440/47 in 
4kaznlco magarlna PVT.RS. poel D„ vse , 
na Ime Juh Vlada. Liubliana. mlečno 
nakaznico Do] na Ime Perko Vesna In 
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ohtačiko nakaznico na im© Perko Ernest, 
Ljubljana, 
602 Perko Ernest 

.Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Deutsche 
Waffen«, ät. 36899. 
6°8    Pesek Jožef, ZtetoWje pri Ptuju 

Preklicu jem   dijaško  ••••••   na   Ime 
Piano  Djordje. -••••, 4. reared I. gim- 
nazije. 
612 Piano Djorđje 

.    Preklicujem  začasno  osebno izkaznico 
St   14.754, Izdano  od okrajnega odbora 
OF  Jesenice   na  ime  Fintar  Štefanija, 
Hruäioa 7, Jesenice. 
614 piotar Štefanija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 15392, izdano od NM 
v Radovljici na ime Pivčevič Stipe, Ra- 
dovljica. 
455      Pivfevif  Stipe. Dovje-Mojstrana 

Preklicujem izgubljeno dovoljenje za 
posest ta nošenje orožja, izdano od no- 
tranjega odseka 0L0 Celje okolica 30. 
I?. 1947 na ime Pocekaj Marica, sekre- 
tarka, okrajnega odbora AF2 Celie-mesto. 
620 PouekaJ Marica 

Preklicujem izgubljeno osebno in uni- 
verzitetno Izkaznico, izdano na ime Pod- 
menik Slavko, Ljubljana, Cesta v Rožno 
dolino št. 9. I 
516 Podmenik Slavko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 369, izdano od KLO Kokra, vojaško 
knjižico na ime Polajnar Jernej In pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Burnoe« 
na ime Polajnar Anton. Kokra St. 42. • 
646 Polajnar Jernej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Melinci, izkaznico OF, 
zdano od 00 0F M. Sobota, prometno 
knjižico za kolo, izdano od notranjega 
odsfika v M. Soboti, in potrošniško na- 
dnico za tekstili je in obutev z dopol- 
nilnim bonom, vee na ime Pozderec Ma- 
tija, Melinci 122, okraj "M. Sobota. 
449 ^ Pozderec  Matija 
i   Preklicujem univerzitetno izkaznico, iz- 

/kaznico LŠM in osebno izkaznico, izda- 
jjo na  ime Premru  Dimitrij,  Ljubljana, 
Sv. Petra 39. 
481 ' • •    • Premnt Dimitrij 

Praklicujemo izgubljeno  evidenčno ta. 
»Mco za motorno kolo št. S—01509 znam- 
ke >DKW«, izdano od NM v Kranju na 
naslov »Projekt« — avtopark. Kranj. 
525 , »Projekt«, avtopark, Kranj 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
7«wU'!a kal° «namke   >Triumtc   tov.   St. 
'52770, ladano od NM v Liubliani na ime 
rubar Etìlica, Ljubljana, Robtfeva 2. 
048 "      Puhar Edica 

* Pfeklioujem iagubljemo knjižico za kolo 
gJMnke »Dirigent«, št. 756255, izdano na 
•e Rajbair Jožef, Tropovci 19. p. Ran- 
821       ; * Rajbar Jože! 

'  fift^F*?^• Prometno knjižico številka 
/!W9 « kolo znamke »piamente, izda- 

S^"* ime Ramiai Kârol, Setove 5, Ou: 

p   •   li ,    Ramsafc Karoi 
Hd^^Henjem ukradena originala , inra- 
prÄ^oübe  I« leta 1926 in  1929 ta 
<toFSLÌ• °*]•• h leta 1926 te 1929' 
teV"t w!1- at. Andraž 124. p. Polzela, 

1 ""Pao pogodbo to 1 eklep kupo« 

pogodbe za travmđik na ime Rebernđk Jo- 
sdpina, St.  Andraž 124, p.  Polzela. 
436 Rebernik Jožef 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za kolo 
št 49.010 ter osebno io oblačilno izkaz- 
nico na ime Recko Jože, Teharje 46 pri 
Celju.      , 
726 Recko Jože 

PrekUcujean izgubljeno oblačilno knji- 
žico  St.  A  40379,  izdano od  voj.   poŠte 
61445, Ljubljana na ime Rohič Vekoalaiv, 
Ljubljana, Levstikova 19. 
477 Robi« Vekoelav 

Preklicujem izgubljeno oaebno izkazni- 
co št. 9710 in izkaznico 0F št. 270328, 'iz- 
dan na ime Rogeija Valentin, roj. 21. VIII. 
1916 v Tomaju, prebivajoč v Temmici 18, 
p. Komen. 
793 Rogeija Valentin 

••••••••••   izgubljeno  sindikalno  iz- 
kaznico št. 16504, izdano 16. X. 1945 od 
Rep. odbora kemične industrije na vrne 
Rome'Curii, Dobrunje 85. 
780 Rome CirU 

Preklicujemo izgubljene sindikalne knji- 
žice: št 282420 na ime Mlinar Anton, 
cestni nadzornik, Ptuj, Rajčeva 2, števil- 
ka 2482625 na ime Moharič Konrad, šofer, 
Ptuj ter izgubljene sindikalne knjižice 
tehle cestarjev: St. 282402 na ime Beziak 
Franc, Dolane 25; št 912772 na ime Goj- 
ko5ek Janez, Krčevina pri Vurbergu 15; 
št. 282421 na ime Golob Tomaž. Domova 
9t 70; št. 282406 na ime Jus Ferdinand, 
Zelale; St. -282436 na ime Podhœtnik 
Rus Franc. Tržeč 22; številka 282405 na 
ime Skela Jernej, Nadole 34; št. 282413 
na ime Skela Franc, Podlehnik 41; št. 
282417 na ime Trcic Franc, ZupeČja vas 7; 
št. 282390 na ime Segula Alojz, Mezgovci 
St. 48; St 282401 na ime VeseliS Jože, 
Hraetovec 189; št. 282414 na ime Vindil 
MihaeL Belavšek 7; št." 282391 na ime 
Vrši« Anton, Polenci 46; št. 282409 na 
ime Zajšek Franc, Stanošina 13; St. 282409 
na ime Zorko Franc, Moškanjci 74; št- 
282387 na ime Brmež Martin, Rogoznica; 
št. 282388 na ime Bohak Franc, MoSkanj- 
ci; št. 282440 na ime Marin Andrej, Mi- 
hovo! in St. 282384 na ime Nahberger Ru- 
dolf, cestar Zg. Hajdina. 
709     Sindikalna podružnica št. 4 v Ptuju 

Prekllcuijem Izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico 5t. 234545, zvezna St. 23047 na 
ime Hergold Anton, delavec, roj. 1923 v 
Trbovljah pri Slovenjem Gradcu in sind, 
izkaznico ät. 1787018, zvezna št. 40725 na 
ime HrvaiieJd Marija, roj, 1923 v Trbov- 
ljah. 
724—725 Sindikalna podružnica St. 1 

v Slovenjem Gradcu 

Preklicujem   izgubljeno   spričevalo  II. 
razreda  ••••.   Šole,  izdano  1936/37  od 
uipraviteljstva Lichtenturnovega zavoda na 
ime Sitar Erna, Brezje 86. 
782 Sitar Erna 

Preklicujem izgubljeno odpustno spri- 
čevalo 6. razr. osnovne šole v St. Vidu 
pni Stični, izdano ,1. 1948 od ravnatelj- 
stva šole na Ime Skubic Amalija, ôt Vid 
Pri Stični 64. 
480 Skubic Amalija 

Preklicujem izgublieno osebno izkazni- 
co na ime Skumavc Peter. Dovje 101, in 
živilske nakazniice za mesen december na 
ime Kluo Miooa io KJun Nevenka, Dovje 
St. 56.- .- 
488 Skubic Peter 

Preklicujem ukradeno sindikalno izkaz- 
nico št 63688 na ime Slaček Edvard 
fa osebno izkaznico ät. 053516 na ime 
Slaček Amalija, Ljubljana, Litostroj, blok 
št I. 
452 Slaeek Amalija 

Preklicujem  izgubljeno osebno  izkaz, 
nico št 1682 in izkaznico OF, št. 082212, 
izdano na ime Slana Marija, Mete 19, Gor. 
Radgona. 
451 Slana Marija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico aktivnih   podolicirjev  JA,  St. 6672, 
izdano od voj. pošte 67052, Celje. 
509   Smirnov Leonid, voj. pošla 67052, 

Celje 
Preklicujem izkaznico za kolo znamke 

»Victora«   št.   1212186   na   ime  Smodiš 
Aleksander, Adrijanei 9t. 30. 
795 Smodiš Aleksander 

_ Preklicejeni  izgubljeno osebno  izkaz, 
nico, vojaško knjižico in izkaz o odliko- 
vanju na ime Sodnikar Dušan, Golniška 
cesta 14, Krap,}. 
514 Sodnikar Dušan 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knjiži- 
co št 6018 na ime Sopalović žarko, za- 
stavnik, vo). posta 4522, Maribor. 
734 Sopalović Žarko 

Preklicujem ukradeno železniško karto 
St. 61 za vožnjo Rateče—Planica, Je- 
senice in potrdilo za živilsko nakaznico 
TDa za februar—marec 1949 na ime Sre- 
brnjak Alojzija, Rateče—Planica 5t. 136. 
730 Srebrnjak Alojzija 

Preklicujem   izgubljeno   mladinsko   iz- 
kamico, 'zdano 18. XI. 1948 od LMS na 
Jesenicah   na  ime  Sruk   Vlladimir,  Pi- 
ran, STO. 
719 Sruk Vladimir 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co  St. 035572, izdano od  NM Ljubljane 
na  ime Stante Mihael, Ljubljana,  Kla- 
dezna 18. 
665 Stante Mihael 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o dr- 
žavljanstvu, vojaško knjižico, sindikalno 
izkaznico, potrdilo o zaposlitvi in obla« 
Silno nakaznico, vee na ime Stric Mo- 
hor, Dravlje. 
604 Strle Mohor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Piaezision«, števil- 
ka 189915, izdano na ime Kotnik Ferdi- 
nand, Sp. Nova vas. 
601 gkorjanec Jožef, 

Lokanja vas 10. p. Slov. Bistrica 
Preklicujem izgubljeno izkaznico št. 2 

za  znižano vožnjo   na   železnici  na  ime 
škrlec Marija, dijakinja 1. razreda nižje 
gimnazije v Ljutomeru. 
710 Škrlec, Marija, 

„   Banovci 21, p. Veržej 
Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 

co St. 223. železniško režijsko Vozno kar- 
to št. 4 In sindikalno izkaznico Stevjïka 
1978525. vse na ime Sorc Marija, Slavi- 
na št. 72, p. Preetranfc, okraj. Gorica. 
546 Sorc Marija 

_ Lokanj? vas 10, p. Slov. Bistrica 
Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 

co, izdano od KLO Kamnica  n orometno 
knjižico za kolo znamke »Elite-Diplomate 
St. 218.415. 
794 Stumberger Frniir. Mnribor,( 

Kalvarijeka IX 

m 
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Preklicujein izgubljeno osebno iakazni- 
eo, izdano v Gor. Radgoni na ime Toplak 
Anton. Gornja Radgona, Lackova 6. 
622 x Toplak à u ton 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knjiži- 
eo na ime Toplak Franc, roj. 1. V, 1916 
v Sp. Hajdini 80, Ptuj. 
609 Toplak Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
inozemce, št. 6097, izdano od odseka za 
notranje zadeve 0L0 Lendava na ime 
Tragi Magdalena, Dol Lendava, Kranj- 
čeva ul. 26. 
623 Tragi Magdalena 

Preklicujem osebno Izkaznico St. 17856, 
iedaoo v Kranjski gori na ime Trobev- 
šek Neža in osebno izkaznico St. 17599, 
izdano v Kranjski gori na ime TrobevSek 
Janez. 
782 Trobevšek Janez, 

Kranjska gora St. 184 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co St. 040267,  izdano od NM Ljubljana 
na ime UdovC Dane. usnjarski! pomočnik, 
Ljubljana, Vidovdaneka 6. 
254 Udovi!   Dane 

Preklicujemo izgubljeno evid, tablico 
tovornega avtomobila. St. S—4892.   , 
513 Uprava premogovnem LaSko 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico St 52331] za kolo znamke >Bianchi«, 
tov. St. B-42273, Izdano od okrajne NM 
v Ctorici leta 1947 na ime Leeno indu- 
strijsko podjetje Ajdovščina. 

.747 Uprava LIP AjđovSMna 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico S-3230 avtomobila »Fiat«. 
733 Uprava za ceste Novo mosto 

Preklicujem   izgubljeno   izkaznico   OF 
in osebno izkaznico na ime UrSič Ivanka, 
Breg 44. 
751 Urïiè Ivanka 

Preklicujem 'zgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Preeto<, Izdano od 
NM Ljubljana na ime Vadim Mleelj, Ljub- 
ljana, Karloška c. 1. 
777 '   Vadim Mteelj 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico Si 93-447, izdamo na ime Vamlek 
Anton, Ljubljana, Zvezna UL 1, 
457 Vamlek Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaznd- 
co, prometno knjižico za kolo znamke 
>Exceleior«, St. 3471, izkaznico OF, po- 
trdilo o izstopu iz železniške/službe na 
[me Vilar Leopold, Train St. 22, Dom- 

648 ' Vilar Leopold 

Preklicujem izgubljeno ushižbeneko io- 
kasanico, izdano od  UNNS, Ljubljana na 
ime Virant Ivan, mdlicnik,  poj. 29. IV. 
1928. 
700 Virant  Ivan 

Preklicujem iagubljeuo vojaSko  knjiži- 
co in potrdilo, izdano v Postojni na ime 
Vodopivec Franc, Gradie, HC Moste pri 
Žirovnici 
712 Vodopivec Franc 

Preklicujem tegubljeno potrošniško na- 
kaznico za hrano za leto 1949, St 827, 
izdano od vojaškega trgovskega podjetja 
Ljubljana na ime Voje Alojz, kapetan, 
Ljubljana, Gradisce 4/II. 
608 Voje AIojs 

Preklicujem oblačilno knjižico St 5879 
na ime Marković Radom», major. 
545 Voj. pòità 4522/14, Maribor 

Preklicujemo oblac Ino knjižico St. 18.542 
na ime Troselj Tomislav, pódporooniik. " 
769        Vojna pošta it.'4522, Maribor 

Preklicujemo izgubljeno oblačilno knji- 
žico St. 8510 na ime et. vodnik MljuSko. 
vić Ilija. i 
510 Voj. poŠta St. 4186. Trii« 

Preklicujemo potne dovolilnice Trdeče 
barve serije L St 40601 z dne 20. V. 
1948 to serije L St. 40685 z dne 20. IX. 
1948, obe na ime Rancie" RadoS. vojni 
odsek Slatina Radenci, vojni okrog, Ljub- 
ljana. 
501 ' Vojni  okrug Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno potniSko objavo 
rdeče barve, ser. L it. 40936, izdano 15. 

VIII. 1948 od voj. odseka Grosuplje na 
ime Polzelniik Ivan. 
807 Vojni okrug Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tabli- 
co osebnega avtomobila It. S—1452, iz- 
dano od NM v Ljubljani àa ime Voj. tr- 
govsko podjetje, Ljubljana,, Gosposka 1. 
773     Voj. trgovsko podjetje Ljubljana 

PrekMcujem   izgubljeno  osebno  izkaz- 
nico, sindikalno in OF izkaznico, izdano 
na trne Voltagliele Marija, Ljubljana, Rim- 
••• 1 
472   ' Volčaniek Marija 

Preklicujem izgubljeno oblaSmo knji- 
žico št. 2318, izdano na ime Vukadtoovic 
L. MiloS, vojaSka poeta 39063/U-B, Tol- 
min. 
469 Vukadinovi« Milog 

Preklicujem cTameko zadružno izkazni- 
co In •••••• zadružno Imjižico na ime 
Zalokar Stefan, Celje. 
440 Zalokar Stefan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Humar Vida, sindikalno iz- 
kaznico, potrdilo o zaposlitvi, izkaznico 
OF na ime Zavaenik Vida, Ljubljana, Sta- 
ri trg 11. 
716 Zaralnik Vida 

Preklicujem  vojaško knjižico in sindi- 
kalno izkaznico na ime Zdravje Ivan, Ig 
118 pri Ljubljani 
664 Zdravje Ivan 

Prelrliicuiem Izgubljeno vojaško knjiži- 
co St. 920726 in plačilno knjižico St. 80183 
serija G na ime Zenzerovio Jakob, povelj, 
fttvo mesta Ljubljana. • 
717 Zenzerovii Jakob 

Preklicujem  izgubljeno  Šolsko  spriče- 
valo 1. raar. večerne gimnazije v Ljub- 
ljani, izdano 1. 1947 od ravnateljstva äole 
na ime Zupančič Iva, Ljubljana, Sv. Pet 
ra e. 29. 
471 Zupanïi«   Iva 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla. 
••• knjižico  St. 7.183,  izdano na ime 
Žarkov Branko, voj. poŠta 9685/6, Ljub- 
ljana. 
453 Žarkov Branko 

Pozor/ 
S prihodnjo številko bomo ustavili, pošiljanje lièta vsem tistim, ki ne bodo plačati 

naročnine vsaj za prvo četrtletje 1949, 
Državna podjetja in ustanove ponovno opozarjamo, naj v L .1949 plačujejo naročnino 

z virmanom na novo številko našega tekočega računa: 
Narodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. •-90180-•. 

^Obenem naj označijo namen vplačila (naročnina za Uradni Ust I^RS, Vestnik, 
ljudski pravnik, Ljudsko upravo, knjižico ali oglas)i — Državna podjetja in ustanove 
naj torej za plačevanje naročnine ne uporabljajo od nas poslanih položnic, Meo priložene 

le za ostale naročnike! URADNI LIST LRS«, 
j Ljubljana, Gregorčiveva 23 

Ltdaja >Uradol list«. — Direktor' ia odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik; tlake Biàanikov* tiskarna, obrat 1 — «rt v,Ljubljani. * 

•s 
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Sedež: Ljubljana, Vodovodna e. ». 
Dao vpisa: 14. januarja 1940. 

• Besedilo: Mettne ecnientnino. 
Besedilo odslej: Cementaine (••••••••- 

v*nje); na podlagi odločbe izvršilnega od- 
bora MLO za glavno meeto Ljubljane z 
*"» 1. oktobra 1948, Tajn. ät. 3319/48). 

•Izbrišeta «e Ferkol Matija, upravnik, in 
Samsoni Mirai, računovodja, vtpüeta ee 

Horvat Ignacij, upravnik, 
iPenca Viktorija, računovodja. 

MLO ta glavno mesto Ljubljana, 
* poverjeništvo za finance, 

dne 14. januarja 1949. 
Fin., a. 153/49 406 

232. 
Sedež: LJubljana, W&Hora 1. 

"Dan vpiea: 14. januarja 1949. 
Besedilo:   Trgovsko podjetje >Narodni 

magazin«. 
Izbriže se Triller Igor. direktor, vpdfie 

se 
Mejač Ivo, direktor. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14 januarja 1949. 
Fin. St. 112/49 405 

Sedel: Ljubljana, Zaloika e. 14. 
Dam vpisa: 12. januarja 1949. 
Besedilo: >Pleten'na<, tovarna trikotal- 

ne*a perila. 
Izbrise «e Žele Milan, glavni računo- 

vodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniêtvo za finance, 
dne 12. januarja 1949. 

Fin. St. 13/49 357 
* ' ," .  '      '* ' 

.Sedež:' Maribor; 
Dan vpiea: 13. januaria 1949. 
Besedilo: Mostna čevljarska delavnica, 

Maribor. Orolnova nI. 10. 
Operativni upravni voditelj,odslej: Di- 

rekcija •••••• industrije MLO Mari- 
bor. - - - 

Vpije ee: 
Poslovalnica za sprejemanje In izdaja, 

••• naroHl, Oroinova ul. 3. 
...  ,      Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
,,        dne 18. Januarja 1949. 

';   St. Pov. 4Ö/IH/1949 400 

Sedef; Maribor; 
Dan vpisa: 11. Januarje 1949. 

r^gesedilo: Mestna delavsko-uelnzbenska 
vesuvradja, Maribor. Gregorjeva 29.     • 

Vpišeta se podružnica: 
«u 4*°* d'elaveko-uehJibeneka reetavra; 
°•» 5t 3, Maribor, Partizanska c. 8: 
•|^^•• delav*ko-usražbensk8 reatawre- 
•}%K.*,. Maribor, Glavni tre 8;    , • 
i£«ö5r4*ee:   Centralno  skladiSee,   Mari. 
W.;.Vetrinjeka u!. 16. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo ca finance, 
:<ìne 11, januarja 1949. 

St. Pov, 21••/1949 879 

28•.//'•:' 

Dan •••: 12. januaria. 1949,, ' 
Predilo:* Mestna izdelovalni« tehtnic, 

Maribor, pjinanilïka BL 17. 

Operativna upravni voditelj odslej: Di. 
rekcija kovinske industrije MLO Mari. 
bor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za liuanee, 

dne 12. januaria 1949. 
St. Pov. 83/•—1949 398 

•. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17, januarja 1949.   • 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja 

MLO Maribor. 
Izbrise  ae   pod  točko  f)  registrirano 

Meemo prevozno podjetje »Prevoz« Ma- 
ribor, Cankarjeva ul. 26 • pooblaščenci za 
podpisovanje   podjetja:   Sovmc   Franjo, 
ravnatelj, Majcen Kornelij, glavni raču- 
novodja, Telebo Anton, namestnik glav- 
nega računovodje, ker ie podjetje z od- 
loobo  MLO  Maribor  z   dne   1.  oktobra 
1948,  It  4833/2/48  preàlo v sklop ope- 
rativnoga upravnega voditelja — poverje- 
niàtva za promet MLO Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeuiätvo za finance, 
dne 17. Januarja 1949. 
Št.   Pov.   50/4/111/1949 483 

238. 
Sedež: Maribor. 
l)au vpisa: 22. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja, 

Maribor. 
Pod točko g) ae pri Mestnem kino 

podjetju izbrise SusteršHS Rado, in vpiše 
Kovačec Franc, ravnatelj. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. januarja 1949. 
St .Pov.   50/11/111/1949        578 

•  * 

239. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 17. januarja 1949. 
Besedilo: Mestna pivovarna Maribor. 
Izbriše se operativno upravno vodstvo: 
Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 

ribor, vpiše ee operativno upravno vod: 
etvo: 

Direkcija živilske industrije MLO Ma- 
ribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. januarja 1949. 
St Pov. 51••-49 490 

¥ 
240. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 11. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestna pralnica in tfstilniea, 

Maribor. 
Besedilo odslej: Mestna pralnica in či- 

stilnica,  Maribor,  Razlagova  22. 
Vpise se poslovalnica: Sprejemalniea, 

Frankopanova ul 9. 
Iabtriše se Viaorieek Franc, namestnik 

ravnatelja, vpiše ee: 
Paleti« Ignac, namestnik ravnatelja, • 

istimi pooblastili. 
Mestni LO Maribor, 

Soverjeniitvo za finance, 
dne 11. Januarja 1949. 

St. Pav. 20••/1949 278 
• 

241. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 17. Januarja 1949. 
Besedilo:    Mé"tna    trgovska    podjetja 

>Hranat, Maribor, 

Vpišejo se poslovalnice — prodajalne: 
št 32, Ptujska e. 1S4, 
fit. 33, Nova vas, Prečna ui 9, 
St. 34, Zolgarjeva 20. 
91 35, MeOjska c 58. 
Pri že  registrirani poslovalnici: Glav- 

na zaloga kvasa, Cankarjeva ui 22, ee 
doda še: >na debelo in na drobnoc 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance» 

dne 17. januarja 1949. 
St. Pov. 55/•-48 , 488 

242. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 11. januarja 1949. 
Besedilo: Mestne brivnico, Maribor. 
Vpišejo se poslovalnice: 
Poslovalnica št. 11, Limbuška c. 72, 
Poslovalnica M. 12,  Ulioa XIV. di viri. 

je H, 
Poslovalnica št 13, Trg,   RdeSe   Arma, 

de 4, 
Poslovalnica •. 14, Ulica talcev J, 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11. januarja 1949. 

St. Pov. 6/••949 280 
* 

243. • 
Sedež: Maribor. 

' Dan vpisa: 11. januarja 1949. 
Besedilo: Mestne lekarne, Maribor. 
Izbriše ee mr. Vrankovig Dattbor, pou 

močnik ravnatelja, vpiše ee 
mr. elfter Ida, pomočnik  ravnatelja, 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11. januarja 1949. 

St Pov. 22/••949 381 
* 

344. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 13. januarja 1949. 
Besedilo:    Mestne   pekarne,   Maribor, 

Grajski trg 6. 
Izbriše ee obrat in prodajata toruhai 

TržaSka  cesta .38,  Obrat' H, vjJKeJo ee 
obrati in prodajalne' kruha. 

Obrat VII — Krpanova 19, ' : '' 
Obnat VIII — Betnaveka c. "43,   • 
Obrat IX — Radvanjska o. 18, 
Obrat X — Radvanska c. 43. 
Obrat XI — Trg Rdeče armade 7S!, 

Studenti, 
Obrat XII — Ptujska c. 28, 
Obrat XIII — Pari4zame.ka c. 81, 
Obrat XIV - UMca XIV. divtaije 72, 

Pobrežie, 
Obrat XV — Obrežna c. 1, 
Obrat XVI  - UKca XIV. <Hv*#> 85, 
Obirat XVII — Ptujske e. 61. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. Januaria 1949. 
St. Pov. 39/III/Ì949 •• 

* 
245. 

Sedež: Maribor., 
Dan vpise: 22   Januarja 1949. 
.Besedilo:   Mestne   pekarne,   Maribor, 

Grajski trgS. 
VpiSeJo ee poslovalnice: prodajalne: 
KoroSka c. 47, " 
Partizansk* e. 59, 

. Ptuteka c. 168, 
Je«damka ul. 5, 
Gorkeça ul. 9, 
Brezje, Ulica XT V. (MvWje 93. 

Mestni LO Miribor. 
pnvoriemštvo za finance, 
dne 22. januarja 1949. 
St Pov. 56/8-•/49 879 
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84«. 
Sedež: Maribor, 
Dan vpisa: 13. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestni mlin Maribor, Jeidar- 

iktt ul. 13. 
Operativni upravni voditelj odslej: Dd- 

rekoija živilske industrije MLO Maribor. 
Izbriše se-pooblaščenec za podpisovanje 

Slemeasek Rihard, honorarni računo- 
vodja. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo io finance, 

dne 13. januarja 1949. 
St. Pov. 10/III-49 899 

» 
247. 

Sedež: Maribor, 
Dan vpisa:  12. Januarja 1949. 
Besedilo:   Mestno   čevljarsko   podjetje, 

Maribor, Gregorčičeva nI. 24. 
Izbrišeta se poslovalnici: Izdelovamloa 

— popravljatoioa — sprejemalnica čev. 
Ijev, Maribor, Orožnova uL 8/10. in epre- 
jemalnioa čevljev, Maribor. Trg Rdeče 
armade  9,  vpiše  se   poslovalnica: 

Izdelovalnica čevljev (II. obrat), Ma- 
ribor, Cankarjeve ul 6. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. januarja 1949, 
St Pov. 34••-49 897 

» 
148.. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. Januarja 1949. 
Besedilo:   Mestno   čevljarsko   podjetje 

Maribor. Gregorčičeva  ul. 24. 
Izbriše ee operativno upravno vodstvo: 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpiše ee operativno upravno vod- 
etvo: 

Direkcija oblačilne industrije MLO Ma. 
ribor. 

Mestnj, LO Maribor, 
povcricuištvo xa finance, 
dne 17. Januarja 1949. 
St.  Pov.  49••/1949 '486 

* 
«9. 

Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: 17. Januarja 1949. 
Besedilo:    Mestno   elektroinštalacijsko 

podjetje Maribor. { 
Izbrise ee operativno upravno vodstvo: 

Direkcija gradbenih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpiše ee operativno upravno vod- 
etvo: 

Direkcija kovinske industrije MLO Ma- 
ribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. januarja 1949. 
m. Pov. 66/2/111/1949 485 

* 
480.'. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpiea; 17, januarje 1949. 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje Ma- 

ribor. 
IzbriSe ee operativno upravno vodstvo: 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpise se operativno upravno vod- 
stvo: 

Direkcija oblačilne industrije MLO Ma- 
ribor 

Vpišejo  ee poslovalnice: 
izdelovalnica moškega perila, Gosposka 

ul. 14, 
moSka krojaSka delavnica, TvrSeva ui 

št 7. 
moška krojaSka delavnica, Studenci, Ci- 

ril Metodova 4, 

kraiekcija otroških obleko in perila. 
Gosposka ul. 16, in 

moška krojaška delavnica, Tržaška c. 
št 17. 

Izdelovalnica ženskega perils ee je pre- 
sdito • Slovenske ulice 3 v Gosposko 
ulico 14, krojaška epréjemalnica se je 
presolila iz Ulice X. oktobra 3 v Sloven- 
sko ulico 20. 

Mestni LO Maxibor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. januarja 1949. 
Št. Pov, 56/••1•949 491 

* 
251. 

Sedež: Maribor, 
Dan vpisa: 11. Januarja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje >2ivilac, Ma- 

ribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po. 

verjemištvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Vpišejo se poslovalnice: 
Prodajalna St. 18, Meljska e. 8, 
Prodajalna St. 19, Glavni  trg  16, 
Prodajalna št. 20, Partizanska c. 19, 
Prodajalna št 21, Ptujska c 89, 
Prodajalna št 22 — Stojnica na trgu v 

Studencih, 
Prodajalna št. 23, Ruška c. 1, 
Prodajalna št. 24, Meljska c. 65, 
Prodajalna št. 25, Pobrežje, Ulica XIV. 

divizije 2, • 
Prodajalna št. 26, Pobrežje, Heroja Voj- 

ka 27, 
Prodajalna St 27, Koroška e. 24, 
Skladišče, Koroška c. 14, 16 in 18, 
Klet, Koroška c. 15 in 9, 
Klet, GregorčiSeiva ul. 26, 
Klet, Koroška e. 10, 
Klet, Meljska c. 11, 
Klet, Orožnova ul. 6. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11. januarja 1949. 
St  Pov.   19/ÏII/1949 276 

* 
252. 

Sedež: Maribor. 
Dan vipiea: 17. Januarja 1949. 
Besedilo:   Mestno  stavbeno.kovlnarsko 

podietje,   Maribor,  Srosemaverjeva  ulica 
št. 27/a. 

IzbriSe se operativno upravno vodstvo: 
Direkcija gradbenih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpiše se operativno upravno vod- 
stvo: 

Direkcija kovinske industrije MLO Ma. 
ribor. 

Izbriše ee Janfeir Rajko, ravnatelj, kot 
pooblaščenec za podpisovanje, in vpiše 

Zmazek Ferdinand,, ravnatelj, z letim 
pooblastilom 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 17. Januarja 1949. 
St. Pov. 37/•-49 489 

* 
253. 

Sedež: Maribor. 
Dara vpiea: 17. Januarje 1949. 
Besedilo: Mestno urarsko podjetje Ma- 

ribor. 
Izbriše ee operativno upravno vodstvo: 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpise ee operativno upravno vod- 
stvo: 

Direkcija koviineke industrije MLO Ma- 
ribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 17. Januar!« 1949. 
St. Pov. 56/1-III/1949 484 

254. 
Sedež: Maribor. 
Dan vipiea: 13. januarja 1949. 
Besedilo:   Tovarna   blagajn,   Maribor, 

Košaki 59. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija kovinske industrije MLO Mori. 
bor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance» 

dne 13. Januarja 1949, 
St. Pov. 86/111/1949 401 

* 
255. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. Januarja 1949, 
Besedilo; Tovarna hranil, pražarna in 

mlin, Maribor, Košaki. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija živilske industrije MLO Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. januarja 1949. 

St. Pov. 32/III-49 896 
* 

256. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 22. Januarja 1949. 
Besedilo:  Tovarna  kemičnih  izdelkov, 

Maribor, Tezno.   / 
Operativni upravni voditelj odslej: DL 

rekcija lesne, papirniške in kemične in- 
dustrije MLO Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. januarja 1949. 
St Pov. 66/12/III/1949       - 881 

* 
257. 

Sedež: Maribor. 
Dan vipiea: 17. Januarja 1949. 
Besedilo: Tovarna kisa, likerjev in sad. 

mih sokov, Maribor, Partizanska e. 89. 
Izbriše se operativno uipravno vodstvo: 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpiše se: 

Operativno upravno vodstvo: Direkcija 
živilske industrije MLO Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dno 17. januarja 1949. 
Št. Pov. 50/III-49        ,    487 

» 
k' 9f. 57. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 27 decembra 1948. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, 

Maribor, Glavni trg 7/II. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Upraiva za gostinstvo MLO Maribor. - 
Izbrišejo se poslovalnice: 
Restavracija, Glavni tre 8, 
Sindikalni dom, Gregorčičeva 29, kot 

aelaveteo-usluzbemska restavracija 1, 
Delaveko-uslužbeneka restavracija 2, 

Vita Kraigherja 2; 
vpišejo pa se: 
Restavracija »Štajerce, ••••••••••• 47, 
Gostilna   »Korotan«,   Črtomirova  4, 
Goetiilma »Lokomotiva«, Frankopanova 

št 29 
Gostilna »Studenci«,- LtmbuSka 48. 
Izbrišeta ee Albreht Mirko, ravnatelj, 

ta Guštin Julij, pomočnik ravnatelja, vpi- 
šeta se: 

Musil Miroslav, ravnatelj, 
Donža A lofe, pomočnik ravnatelja,. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

deb 27. decembra 1948. 
St. 3348/111/1948        . 1U28 
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858. 
Sedei: Cirknica pri St. nju. 

•Deo vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo:  Okrajna Saw C'rknica, 
Izbriäe se za podptepvaoje bivši ravna- 

telj Rajši joîel, in vpile za samostojno 
ID neomejeno podpisovanje 

Zalokar Ivan. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. januarja 1949. 

St. 2295/2-48 V/6 631 
» \ 

859. 
Sedež: Jarenlnski dol 'It. 14. 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Kraj. gostinska podjetja — 

gostilna Jarenina. 
Besedilo odslej: »Krajevna gostilna Ja- 

'enina. 
Izbriše se za podpisovanje Siladjü Ka- 

">U ki je podp'eoval za operativno uprav, 
no voddvo in vpišeta za neomejeno pod- 
pisovanje 

Spari Alojz, fai 
Pušobk  Franc. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
doe 17. januarja 1949. 

1516/13-48  V/6 535 

ms. 
Sede«; Kanila it. 23 pri St. Iljn v SI. 

goricah. 
Dan vpisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Okrajni mlin Oirknica, 
Izbrise ee sa podpisovan ie Rajši Jožef, 

broši ravnatelj in operativni upravni vodja 
Podjetja: izvršilni odbor OLO Maribor 
okolica, vpiše se 

Zalokar Ivan, novi poslovodta, * istimi 
Pravicami in operativni upravni vodja 
»Uprave proizvodnih podjetij Maribor 
«kolaca«. 

Okrajnj LO" Maribor okolica, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 17  ianuaTJa 1949. 

6*. 2296/1-48 V/6 632 
tft 

«61. 
Sedet: Maina It. 7. KLO Jurovski dol. 
Dan vpisa: 29. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin Jurovski dol 

* Slov. goricah. 
IzbriSe se za podpfeovanje Pire Joïef, 

WvSi poslovodje, in vpiše za neomejeno 
111  «anroetojno  podpisovanje 

««mut Jožef. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. Januarja 1949. 

St 2303/2-48 V/6 529 

8**ež: 8v. JnrJl ob Pesnici. 
•    gao vpisa: 8. decembra 1948. 

«esodilo:   Krajevna gostiln» 8>. Jurij 
• Pesnici. 
pi*brt»e se za  podpisovanje.Podllpnik 

' v2S^ b>vSl poetovodla. In 
r«}I**«0 Jožef, ki fe podpisov»! w -r 
neotnVuUjlrWl>o vodstvo, in vpKeta ee 

Vr*ittno k samostojno podpisovanje 
K«Wk ??•. poslovodja, in 
"^lariu   Anton,   predsednik   KLO.  • 

W uP'«vno vodstvo. 
0kr«.lni LO Maribor okolica, 

»o/erjnnlStvo za finance, 
One 17  fanuarja 1949. 

&t 2037/2-48 V/6 626 

ope- 
za 

263. 
Sedež: ST. Lenart v 81. got. 
Dam vpuaa: o. januarja J.949. 
Beeeduo:  Okrajna ' piememina postaja 

Sr. Leu&it v atoY. got. 
Izbrise se za podpwovanje Pivec Ivan, 

bivši upranmik, • vpise za samostojno «a 
neomejeno podpisovamje 

Bunaerta itudoil. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
ene 17. januarja •9. 

St. 2237/2-40 V/6 630 
* 

264. 
Sedež:   Tarmai št  10, Sr.  Dnh na 

Ostrem vrba. 
Dan vpiòa: 5. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca Sv. Duh na Ostrem vrba. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krampi Roman, poslovodja, neomejeno. 
Osvald Maks, finančni referent MU), za 

računske zadeve, 
Krampi Ivam, predsednik KLO, ca oyer. 

upravno vodervo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. januarja 1049. 

St, 1516/12—48 V/6 633 
* 

265. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa. 22. decembra 1948. 
Besedilo: Delavsko usluibenska restav- 

racija Novo mesto, skrajšano »DOK NOVO 
mesto. 

Izbrise se dosedanji poslovodja Meznar. 
šW Alojz, vpiše se 

Slogar Srečko, novi poslovodja, ki pod- 
pieuja za podjetje po pravilih podjetja» 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. decembra 1948. 

St. 7927/1 653 
* 

266. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 23. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO Nore 

mesto — Breg. 
Izbrise se dosedanji poslovodja Jaki» 

Anton, vpiše pa novi poslovodja 
Fink Leopold, ki podpisuje po pravilih 

podjetje. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 23. decembra 1948. 

St. 7939/1 642 
* 

267. 
Sedež: N»vo mesto. 
Dan vpiea: 22. decembra 1948. 
Besedilo: Vrtnarija MLO Novo mesto. 
Izbriše se  dosedanji  poslovodja  Jare 

Ivan, vpiše se 
Skrabl Roži, novi poslovodja, td podpi- 

suje za podjetje po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. decembra 1948. 

dt, 7930/1 664 

268. * 
Sedež: Gornji »rad.   , 
Dan vpisa: 18   Januarja 1949. 
Besedilo: Čevljarska obrt Gornji grad. 
Izbrišeio ee Bezovîek Franc in namnet. 

nlka Prasnikar Stanko ta Kranjc Leon, 
vpijejo se 

Slapnik Ivan, talntk KT.O, 
Remše Milan, odbornik KLO; 

namestnika: 
Majcen Ivan, odbornik KLO 
Mikak  Joie,  odboroćlk  KLO. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniStvo za financ«, 
dne 18. ••••••• 1949. 

Si 476/49 
* 

600 

Sedež: Gomil grad. 
Dan vpiea: 18. januarja 1949. 
Beeedfflo: Menza »Zvezda«, Gornji grad. 
Izbrišejo se Bezovsek Franc, PraeaUcai 

Stanko in Krsnjr Leon, vpišejo ae 
Slapnik Ivan, tajnik KLO, 
Remše Milan, odbornik KLO, 
namestnika: 
Majcen  Ivan, odbornik  KLO, 
Mikek Jože. r 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. januarja 1948. 

Öt. 478/49 681 
* 

270. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpiea: 18. januarja 1949. 

• Besedilo: Mesarija KLO Gornji grad. 
Izbrišeta se Tratnik Jože io SUpnU 

Ivan, vpišejo se 
Remše Milen, odbornik KLO, 
Kolaric Anton, knjigovodja krajevne« 

podjetje Gornji grad; 
namestnike: 
Majcen Ivan, 
Mikek Jože. 

Okrajni LO Morir]*, 
poverjeništvo za financ«, 
dne 18. januarja 1949. 

St 479/49 88T 
* 

271. 
Sedež: Gora}! grad. 
Dan-vpiea: 18. januarja 1049. 
Besedilo: Misarska obrt. Gornji grad. 
Izbrišejo se Bezovsek Frane in narnest. 

nlka Prasnikar Stanko in Kranjc Leon» 
vpišejo se 

Slapnik Ivan, tajmUt KLO, 
Remše Mitten, odbornik KLO; 
namestnika: 
Majcen Ivan, odbornik KLO. 
Mdtek Jote, odbornik KLO. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo ta financ«, 
dne 18- Jaauaria 1948. 

St 480/49 680 
* 

272. 
Sedel: Luce. 
Dan vpisa: 20. januarja 1949. 

-   Besedno: Krajevna čevljarska dejavni» 
ea. Lnte. 

Izbrišeta se SeHfoflt Frane fat Robnlï 
Jakob, vpišeta se 

MaSat Ludvik, tajnik KLO. 
Zamerolk   Franc, odbornik  KLO. 

Okretni LO Mozirje, 
poverjeništvo u financ«, 
dne 20  januarla 1949. 

At 620/49 KM 
• 

978. 
Sedel: Lu?«, 
Dan vntea: 18  Januarja 1949.    J 
Besedilo: Krajevna  menra. Lue«. 
Izbrišejo  se   SeHSnlk   Franc,   tetafft 

Rre*nilk Aviruet. clan izvrSUnecsa odbori 
KLO; SeMSntk Franc, upravnik podjett! 
KT.O, vpUekt se 

Klfldnik Franc  talnflc. 
"'• Ludvik, «lan izvriHlnv« Odbon» 

KLO, 
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ZameraJJs Frane, upravnik podjetij 
SLO. 

Okrajni LO Morirle, 
yeverjonietvo sa finance, 
dee 18. januarja 1949. 

St 467/49 691 
* 

174. 
Sedcï: imartne ob Pati. 
Dan vpiea: 18. ianuarja 1949. 
Bendilo:    Okrajno   podjetje   »Vine*, 

Bmar'nn ob Patri. 
Ishrileta ira Kotnik Pranjo. te Deleja 

Stane, vplôeta ce 
Zupan  Anton, predsednik 0L0, 
Dubrovnik Joie. 

Okrajni LO Merirje, 
poverjentitvo ta finanee,   ' 
doe 18. januarja  1949. 

Et. 474/49 592 
• * 

Vi. 
Sedež* Velenje. 
Dan vpisa.: 8. decembra 1048. 
Belalo: Krajevna podjetja VeJenjei 
•) t>afet 
b) pekarn« 
e) «laiS&ma 
d) soetilna s mesuo 
e) mesarija 
t) brivnica 
SrbrbjaStvo to IMljahro 

) pe&rstvo to lončarstvo 
i) trdilo« 
j) «aga 

*k> ftevljarslvo. 
Isbriie se 2evart JoEe. •••• te 
Kolar Stane, kl podpisuje samostojno 

ilo •••••• 20000 dja, nad tem ••••••• 
pa podpisujeta «kupa] po dva od «pisa- 
nih pooblaščencev. 

Okrajni LO Motirje. 
•••••••••••, »a rinunce,. - • 
dne 8; decembra 1948»    • 

&L 4913-4923/48 593 
* 

376. 
Sedef: Maraka Sobota. 
Dan vpiea-. 7 januarja 1949. 
Besedilo: Mostno gostinsko podjetje T 

Mnr«bi Soboti. 
TabrUe «* pboMafSenee aa podpisova- 

nje pri dritavnem gospodarskem podjet-, 
jo Oostiloa pri >Mo«tu« Heimer Sârlka. 
vpile e* 

Franko JeUnkB.' knfteovodja jpetia- 
afcega podjetja * Mureki Schot! 

Okrajni LO Maraka Robota, 
poverjeniitvo »a finance, 

dne 11. januarb 1949. 
,    JSt 30/1949 ,887 

-'.:*. i- * 

877. 
' Sod*«: Murske Sobota. 

t>an. vpisa:  12. Januarja ,1949. 
B"«-d11o:   ,; 
Mestno gospodarsko podjetje »Klnec, 

M»V«ka Sobota. 
. Mestno podjetja »Klavnica«; Murska So- 
bota.   • 

No4tno podjetje »Ropali«!««, Murska 
Sobota., '••',' ,,.,   •• 

M «HI no ««*•«••*•• podjetje »Pogrebni 
fav«xi«. Murska Sobota, / 

;Wr«tno podjetje »Tehtnica«. Mnrska Se- 
bota   .'        -':,,,'"/".•".' ;

;- 
M »«ine podjetje »uprava MU*. Maraka 

Sobota'      " • •' ' 
Movine ••••••.••-•• podjetje »Vrtnari- 

ja«,   tynr«fca  Sobni«, 
'Prr \»ch navođenih •» Ubritets rmobìa- 

; ïîtencn sa podpisovanje Hojer »van. ravi 

nateli obrtnoetorltvenih podjetij, m Po- 
lamia Slavko, elftvni knjigovodja mestnih 
obrtnoatorrtveuib Podjetij, vpUeta «e 

Hirtl Koloman, poverjenik n lokalna 
gospodareke podjetja, io 

Nemes Franc upravnik komunalnih 
podjetij pri meelnih gospodarsku» podjet- 
jih v Mureki Soboti. 

Okrajni LO Harska Sobota, 
povorjeniïtve «a finance, 

doe 12. januarja 1949. 
St 81/1949 98S-804 

* 
»78. 

Sedei: Kal — Koritniea. 
Dan vpiea:: 15. aprila 1948. 
Beeodilo;   Krajevna apnenlea Kal —r 

Koritniea. 
Izbrileta «e Kravanja Ivan In topi 

Franc, upravnik in računovodja podjetja, 
vpileta «e 

Mlekut Ernest, opravoft ta 
Pravanja Frane,.računovodja, tri sopod- 

pieuje na podlagi pooblastil v pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjenilt*» ta finance, 
dne 23. decembra 1948. 

St. 78/171-48 11.570 
* 

879. 
Sedet: Kobarid. 
Dan vpiea: 80. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Ko. 

bar*A 
librile ee Metat Janko, dosedanji 

upravnik nodietja., vpile se 
Kodell Rado,   novi upravnik podjetja, 

s pooblastili po pravilih podjetje. 
Okrajni LO Tolmin 

poverjeniltvo ia finanee, 
dne 7 januarja 1949. 

&L 8/5-1949 178 

SedftS: Staro selo pri Kobaridu. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska posestva OLO Toi. 

min. 
IibriSe ee Koren Eralllja, računovodja, 

vpile se 
Leban  Albin,   računovodja. •  poobla- 

stil!, določenimi v pravilih, podjetja. 
Kol novi'obrat se vpiSe posestvo Ra. 

kovee. 
Okrajni LO Tolmin, 

poveTJent&tvo »a finanee, 
dne 19  Januarja  1949. 

St.  8/9—1949 868 
« 

281. 
SedeS: Trbovlje. , 
Dan vpisa: 8  januarje 1049. 
Besedilo: Okrajni magasin  Trbovlje. 
Vplê ee   nova  podrulnica:   Dol  pri 

Hrastnika ». 2. 
Okrajni LO Trbovlje 

povorlcnUtvo ta finance, 
dne 10 januarja, 1949. 

St. 2257/1-48       7        450 

289. 
Isbritf 

Sedaj«. 8v. Pavel pri PreboMtu 
Dan Izbrisa: 8. januarja 1949.. 
Besedilo: Trgovina t mešanim. M«*om 

Is knrivom KLO Sv, Pavel pri Preboldu 
«kratïnn'o* Trgovine Kt.O Sv. Petal. 

2àràdl öpnifitve trgovine. 
Okraini 1• Te1V »koli«,  ' 
poverjenin ro re finance, 

dne •  januarja 1049. 
St. 89/1-49 SUO 

Sedei: Store. 
Das iabrisa: 15. Januarja 1049. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje   KLO 

Store. 
Zaradi opustitve'podjetja. 

Okrajni LO Celje okolice, 
poverjeniitvo M finance, 

dne 16. januarja 1949. 
6t 137/1 885 

» 
384. 

Sedel Do»je-MoJttrana, 
Dan tab risa: 19. januarja 1949. 
Besedilo: Trgovina. > meianim blagom 

KLO Dovje-tfojsUaaa. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrajni LO Jesenice, 
porerjeniitvo sa financé, 

dne 19. januarja 1949. 
St VIII—79/8/40 Sk/V 528 

285. 
Sedež: Jesenice. 
Dan jibrlsa: 15. januarja 1049. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje 

Jesenice. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniitvo sa finance,.    *' 

dne 15. januarja 1949. 
St. VII 1-171/1/49 496 

888. 
Sedež: Kamna aorica. 
Dan tebriea : 16. ja nuarja 1949. 
Beesdilo:   Okrajno   kovinsko   podjetje 

Jesenice. t ..',,,. .•        ,,v. 
..Zaradi prenehanja poslovan ta. 

Okrajni LO Jeneniee, 
poverjeniitvo t» finance, 
.dne 15. januarja 1949. 

öl VUhìWim 497 

! 287. 
Sede?: Pelje-Bohinj. 
Dan tebriea: 19. januarja 1049. 
Besedilo: Krajevno trgovinsko podjetje 

e meianim blagom Polje-Bohinj. 
Zaradi prenehanja poslovanja. '    >-v 

Okrajni LO Jesenke, 
poverjeniitvo sa ••••••» 

dne 10. januarja' 1049.. 
St VIII-55/8/4S Sk/V 52Î 

.*    , 
288. . 

Sedei: Peiilovci. 
Dan izbrisa: 18. Januarja 1949.    - 
Besedilo:    »Krajevna   sfostilna«   peti- 

lovci 
Zaradi prenehanja obratovanja (odloB. 

b« KLO Pertrtove» » 795/48 z dne 28. 
X. 1948) 

Okrafnf LO4 Lendava.    '; 
poverjeniXtvo as financ«, 
dne 18. januari« 4049. 

St 48/1-1049 '''JET ...... .,  9- 

289. w     ;.. '.     '   ' .'.''• 
SeeM- •••••••. 
Dan 'ìhrtaa i 22 •••••• 1049. 
Besedilo:   Mestne   podjetje   »Kristal«. 

Maribor. Koroška e. 82 '   " 
Zaradi prehoda v na novo uetanovHeno 

Mestno obrtno trradb#no  podHl* ' MLO 
Maribor na podlefft odlo8he MLO Marl- 
bor, it; 5R(W2 t dne s12. Iftnuorja 1949 

Mestni LO Maribor." ^   • 
povorfoniMvo rs finance, 
dn» 22   Januarja 1949. 
St Pov. 56/10-111—49 580 

» 
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Sedei; Kamni«» il 129. 
Den izbris«: 5. Januarja 1949. 

„Bwdilo! Krajevna kotarska delavnica 
»mnlea 
-Zaradi spojitve z okrajnim gradbenim 

Podjetjem Maribor okolica. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeniitro ta finance, 
dna 17. januarja 1949. * 

St 34/2-49 V/6 027 
* 

Ml. 
Sedei: Kamnica Si' 129. 
,Dan izbrisa: B. januarje 1949. 
Besedilo.: Krajema kovatnica Kamnin. 
Zaradi epojiiWe z okrajnim jrradbènim 

Podjetjem Maribor okolica. 
Okrajni LO Maribor »kolica,   . 

poverjeniitvo « finance, 
dne 17. januarja 1949. 

St. 84/2-49 V/8 625 

*. 
. Sedei: Kamnica Si. 129. 

Dan izbrisa: 5. januarja 1949. 
Besedilo:  Krajevna  mehanična delav. 

Ww Kamnica. 
Ker Je presto v sklop okretnega grad- 

benega podjetja Maribor okolica.     .,. 
Okrajni LO Maribor okolica,. 

poverjenlStro ta .finance, 
'   dne 17. janitaria 1949. 

St. 84/49 V/8 528 

298. 
Sedež: Ramnje. 
Dao iebriea: 25. novembre 1948. 

.^»edflo:    Krajevna gospodarska poi. 
WJa KLO RaiTanJe. 

*•£* *> *e. posamezna podjetja oaamo- 
•»ojija. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjentitve ta finance, 

dne 17. Januarta 1949. 
fit •8/9-48 V/8 684 

•284.' •'*••.,.•,.. 
Sedei: «rabono».       >       J    , 

'••» febraa: 18. januarja 1949. 
Beaedilo: Cevljarnlea KLO Grabonoi. 
.Zaradi prenehanja obratovanja.' ' 

Okrajni LO Radgona, 
•'.   poverjeniitvo ga finance, 

- ;. .       dat* 18 lanuerja 1949. 
,    ». 28/5    " 288 

'.**.' 

Register državnih 
invalidskih podjetij 

y p i e i 
SSŽ** Celje. 
£••••$•: 18, .Januarja. 1949. 

m.v?^"s   Invalidsko  podjetje   >FI*«- 
*•»< Celje. 
'likSr^01 P">d»net: Obrtni način poprav- 
TÄ«. »»eh vrat specialnih etrojev.     . 
VVr!*^"»6«   Podirtja:   Okrajni odbor 
•:J^V^ Od1o8bs ». 1170 a, dne 27 

«4hto'J»!?Bi   upravni   voditelj: ' Okwìjni ••$• ••1•     •  
^«^»vti^otiaU:! 

vvolh«*«* Mirko, upravnik,, kl podpisuje 
podjrtjf^oblaatil, določenih • praviBh 

Poeajt Slavko, knj1«ovodj». ki aopodpi- 
•uje Helme ra^unovodekega značaja. 

Ministrstvo za finance LES, 
Ljubljana, 

dne 15. Januarje 1949. 
ßU 248 20-1949 658 

v* m 
Sedei: Celje. 
Dam vota: 18. Januarja 1949. 
Besedilo: Invalidske podjetje >V«lkanL 

sseijac, Celje. 
Poslovni predmet: Obratni naSln lrvrie- 

vanja vulkanfeeraklh poalov. 
Uefànovttelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Celju. 
PodJetie zaetopate: 
GorsiJ Edvard, upravnik, ki podpiauje 

T obaeeu pooblasti določenih v pravilih 
podjetja, in 

Pocajt Slavko, knjigovodja, ki eapodpj- 
suje veo liatfne računovodskega značaja. 

Ministrstvo ca finance LRS, 
LJubljana, 

dno 15. januarja 1949. 
St 243 21-1949 859 

* 
297. 

Sedei; Kranj. 
Dan vpisa: 12.  januarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »ZveeckK, 

parna barvama, kemična čistilnica in 
tkalnica. Kranj. 

Poslovni predmet: Barvanje tekatólnega 
blaga, trikotaže, bombažne in volnene 
preje, behiiHca in premica perila, meha. 
niono tkanje, bomlioinm tkanin e previ- 
janjem, anovanjem in Škropljenjem, vse 
to po naroČilu in za zaloeo: prodaja teh . 
izdelkov na debelo in drobno. 

Uttanovltel] podjetla: Federalni odbor 
VVI ta Stoveniio v Muhliani, odlocoo it. 
1230/1-48 a dne 1. VII, 1949. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidaklh pjoapodarakth podjetij 
v LJubljani. 

Podjetje zastopata:   ,   ' 
Oman Franc, v. d. .upravnika,, ki pod- 

pisuje v obsegu pooblastil, določenih v 
pravilih podjetja..   . 

Bri Joaip, knjigovodja, ki eopodpieuje 
ve* računovodske liatine. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 11. januarja 1949. 
*L 248 169—1848 334 

* 
298. 

Sedei: Zapnie — Lesce. 
Dan vpisa: 6. Januarja 1949. 
Beaedilo: Invalidsko podjetje »Indu- 

»trlja sukna*, Zapuže — Lesce. 
Poslovat predmet: Industrijsko fzdelo- 

venie sukna iz volne, metanico volne, 
vomenib odpadkov ter bombaža; predil- 
nica volne, tkalnica In aipretura; izdekv 
vanje volnenih odej; prodaja fartnib iz- 
delkov na debelo to drobno. v 
•UetanovitelJ podjetjat Federata! odbor 

VVI aa Slovenijo v Lmbljanl, odločba «. 
1829/1-48 z dne 1. Vil  1948 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava Invalidskih eospodarekih podjetij 
• LJubljani       * 

^Podjetje' zastopata: 
Orobovïek Tvan. untwn#k. W nodpieu. 

je v obeemi poobhutU, doWenie f. pre- 
vfflh podjetja, ia 

Debeljak Marica, knjigovodja, kl eopoóV 
pisuje  listóne   računovodske*«   značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 5. januarja 1949. 
fit 248 64-1948 232 

Sprememb« m. 
Sedei: Ljubljana. 
Dan voiaa: 18. Januarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Fotsiikc 

Ljubljani. / 
Vpišejo se nove poslovalnice: 
Celje, SlomSkov trg 8, 
Kranj, Titov trg 19 in Pertiennek« e, 4, 
IlMta Bietrica, Cankarjeva •, 
AjdovïSina. Prešernova 1, 
Idirlia, Vojjkova 1. 
Vpije se: 
Maral  Dominik,  pomočnik upravnika, 

ki   podpisuje   za   podjetje   v   odsotnosti 
upravnika, v Istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS,' 
Ljubljana, 

dne 16. januarje 1949. 
4L 248 22-1940 880 

» 
800. 

Sedei: floftanj. 
Dan vpisa: 12   januarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >SaleBka 

lesna tralanteHjac. ftoïtanj. 
Tzhrìie se Kolar Rudolf, upravnük, vpf« 

. Se e«» ., 
Volk Muoï, upravnik, ki podpisuje «a» 

mostojno, v obsegu poobleaMl. doloïenfl» 
v pravililh podfotla, tn ki at hkrati izbrL 
Se kot knjistovodja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljnbljana, 

dne 11. januarja 1949. 
St. 248 171-1948 386 

19. 

Zadružni register 
Vpitt 

Sedei: Celje. ' . 
Den voiaa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Obrtnilka nabavno prodajo» 

zadruga • o. j. za okra] Celje okolica v, 
Celiu. 

Zadruga je bila tietanovljena na uAta» 
novneai zboru 23. XI. 1048 za nedoloSen 
ta».       > 

Naloge eadruee eo: 1. de nabavita pro- 
izvèjaina »redstiva in surovine sa evoj*, 
••••; 2. da prevzema od evojfii članov* 
njihove proizvode, jih mvrSca. po vrsti 
in kakovceti in akrbl aa akiumio produ'o; 
8. da «deluie pri načrtu oddaje In oskr- 
be in pomaga pri vključevanju obrtni- 
kov v načrtno delo; 4. d« vodi evidenoo o 
izvršitvi sprejetih proiavaialnih nflloo; 
svojih članov in skrbi, da; se, v celoti iz* 
va Ja jo predotai ljudhklh oblaeW clede 
cen. In 5. rta zbira iterarti .«amooekrbe.v 
evojeni okPlisueiiTKWtoe, ki Se nten i"rab. 
ljenc ta jih nradeljuje med tvoje •••.> 

, Zadniïnl deleï znaÄa ••1 din. veàfc mo- 
ra vpleSa*! naimaoi en delež. Upravni od- 
bor tahko dfflVoM nteHlo dflc)!ev v obro- 
kih. Veak Hen odtjovarja za obvfwoati •*, 
rtnwte a.petkratnim zneekom vipisanlh de- 
leîîev. -i 

Skleni m poroMla zadruge planom a* 
nibtevMük) v tfldnt^nih pnwtórib nn  raz« 
iïlewni đA4ki, no jxtfrpbì tudi'T.,^1?fi*b*,**•*. 
•••7•• zveze aid v lokalnem ali dnevnem 
tlaku. ,   ,   ",:,. <•' 
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Upravni odbor sestavlja 6 do 9 Clamor, 
fci j£b voli zibor tamed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopajo predsednik aH pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če eo 
sadržani, pa najmanj dva (lana uprav- 
nega odbora. 

Za zadrugo podpisujeta predsednik aH 
podpredsednik In tajnik, Be eo ti zadrža- 
ni, pa najmanj dva člana upravnega od- 
bora. Odbor Lahko pooblasti tudi vodilne 
uslužbence zadruge, da «kupaj e predsed- 
nikom oziroma podpredsednikom, tajni- 
kom ali enim Slanom upravnega odbora 
•©podpisujejo za zadrugo. 

Člani upravnega odbora eo: 
Jutri&a Prane, leeoetrugair, Laško, 

predsednik, 
ôtambl Adalbert, kroja«, Žalec, pod- 

predsednik, 
Paean RudoU, leaostrugar, Laško, 

tajnifk, 
Ježovnik MinaeL ključavničar, 2alec, 

blagajnik. 
Kline Franjo Čevljar, Petrov?«, 
ôvajgar Franc, klepar, Vojnik, 
Tur Luotja, Šivilja, St. Rupert pri Go- 

milskem, 
Verdev Andrej, krojač, Braslovče, 
(Vega Rudolf, čevljar, Dobje, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
doe 80. decembra 1948. 
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tO. 
Sedel: Celje. 
Dan vpisa: 81. decembra •948. 
Besedilo: Zveza potrošniških zadrug ta 

Cel'e mesto t. i e. J. 
Zveza Je bila ustanovljena m usta- 

novnem zboru 80. XI. 1948 za nedoločen 
las. 

Naloge zadruge so: Zveza vodi včla- 
njene zadruge v organizacijskem In go- 
spodarskem pogledu, uvaja v njihovo po- 
slovanje planiranje, evidenco m kontrolo, 
skrbi za vzgojo zadružnih kadrov In za- 
družnfkov sploh, skrbi za povezavo z Re. 
pubMSko zvezo potrošniških zadrug ter z 
državnim gospodarskim sektorjem. V te 
namen: 1 predstavlja In .povezuje vse 
potroSnielce zadruge v Celju mestu; 2-or- 
ganizira in usmerja delo svojih Slanic in 
daje obvezna organtzacllske in poslovna 
navodila v skladu z zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov. Organi- 
zira In vrti organizacijsko, fnstruktorsko 
in revteifeko srnžbo, s katero teholjSuje 
fn kon*roHra njihovo poslovanje: 8. skrbi 
aa pravilno organizacijo trgovine s tem, 
đa skrbi za uvedbo enotnega poslovnega 
sistema in da bo trgovsko poslovanje 
Stenic kulturno, gospodarsko hi tehnlSno 
dovrSeno. da bodlo Slanice zniževale za- 
konlto dopustno maržo; c) skrbi za ko- 
ordinacijo blagovnega prometa med svo- 
jimi SUmleaml. ekrbi, <to t**to Slanice 
sklepale pogodbe s protevajatnlml  pod- 
tetji. z državnimi trgovskimi podjetll te 
HneMjsklmt zadrugami, oziroma nfihovl. 

ml zvezami za dobavo Industrijskih In 
kmetijskih orolrvodov, posebno tudi za 
dobavo povrtnln. sadja, mlekn Md. Poma- 
ga svojim Slanicam nrl naročanju te °*o- 

avah blaga, po potrebi pa sklepe za- 
nje pogodbe hjdl sama. Pri tem ekrM de 
bodo «se zadružne' trgovine pravočasno 
in zadostno založene z blaeom. ki ustreza 
okusu te običfllem zadružnikov ter da 
n« bo na zalod blaga, ki se slabo pro- 
daja: d) prevaža trgovsko blag© za svoje 
Stenice z lastnim Prevoznim narkom in 
trna po potrebi tudi testno avtomehaniS- 

no delavnico; 4. skrbL da bodo Slanice z 
kotnimi podjetji, kot obrtnimi delavni, 
ornai, podjetji ta konserviranje sadja, po- 
vrtnin, Jajc, itd pripomogle k povečanju 
in izboljšanju preskrbe svojih Članov; 
6. skrbi s pomočjo svojih Članic in s 
pomočjo sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo zadružnikov. Posebno po- 
sveča pažnjo težnji, da pritegnijo Slanice 
svoje zadružnike k aktivnemu soodloča, 
nju v zadrugah; S) skrbi za vzgojo za- 
družnih kadrov, jih pravilno razporeja 
in  utrjuje  pri  njih  zavestno disciplino. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja vseh nalog Izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in skrbi, da izdelajo te načrte 
tudi vse njene članice, ter da jih v celoti 
izvajajo in presegajo. V ta namen vodi* 
tudi veo potrebno evidenco in statistič- 
no službo. 

Članski delež znala 5.000 din, vsaka 
članica Je dolžna vpisati in vplačati naj- 
manj 1 delež. Upravni odbor lahko do- 
voli pKHlo v obrokih Članice zadruge 
odgovarjajo za obveznosti zveze z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 Sa- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
včlanjena] zadrug za dobo enega leta. 
Zvezo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva Člana upravnega odbora, ka- 
terih eneca lahko nadomešča po uiprav. 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec zveze 

Vse sklepe in poročila, kolikor so več- 
jega pomena, razglasa zveza Javno v po- 
slovnih prostorih na za to določenem 
kraju. Po možnosti Jih objavlja tudi v 
svojem glasilu ali v dnevnem ali. kra- 
jevnem tisku. 

Člani upravnega odbora so: 
ôtros Franjo, sodni uradnik, Celje, 

predsednik, 
Vidmajer Jožica, direktor, Celje, tajnik, 
KronovSek Alojz, uradnik, Celje, 
Mirt Ivanka, uradnica, Celje, 
Orač Kari, uradnik, Celje, 
JanuS Franc, uradnik, Celje, 
Drobne Kart. delavec, Celje, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celja 
dne 81. decembra 1948. 
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21. 
Sedež: Sp. HruSica St. 40. 
Dan vpisa • 26. Januarja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom LJubljana 80. 
Zadruga Je bite ustanovljena na zboru 

8. T. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim bolj- 

ši, kulturneiši in gospodarski način oskr- 
buje evoje Slane z vsemi porebniml po- 
troViImi predmeti, V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih Slanov in sestavlja 
na podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji In s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma n|ihnvim! 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskWi proizvodov: posebno skrbi za do- 
bavo povrtrofa, sadja, mleka itd.; c) skr- 
bi, da bo trgovsko poslovanje v vsakem 
pogledu racionalno, tehnično dovrSeno in 
kulturno, da bodo Slani dobro postre- 
ženl, da bo trgovina vedno založena s po- 
trošnim! predmeti, da ne bo imela blaga, 
ki se slabo prodaja, da bo znlževaln zako- 
nito dopustno maržo, dn bpdn lokali In 
izložbe okusno opremljene Itd.; 2. da 
ustanavlja za ofltrebe svojih Slanov po po- 
trebi in možnosti testna podjetja, tabo 

obrtne delavnice, podjetja za konservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 8. da skr- 
bi ob sodelovanju sindikalnih organizacij 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, Id «e 
tenko plača v obrokih. Delež zadružnd- 
kovega družinskega Člana znaSa 10 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga raœglaâa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za   zadrugo   podpisujeta   dva   Slana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jerin Stame, kletar, Sp. Hrušica 48, 
Pahole Ivan, delovodja, Zg. Hrušica 16, 
Kavčič Anton, skladiščnik, Fužine 133, 
Onim Pavk,  gospodinja,   Zg. Hrušica 

St. 41, 
Skubic Ana, gospodinja, Fužine 5, 
Hlebš Jože, pleskar, Sp. HruSica 37, 
Zrnec Jožefa, gospodinja, Sp. HruSica 

St. 34. 
PoobteSSenka za eopodpieovanje Je Ci- 

želj Kristina, poslovodja, Ljubljana, Pov- 
šetova ul. 7,6. 

Okrožno sodlSče v Ljubljani 
dne 26. januarja  1949. 
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22. 
Sedež: Srednja Dobrava. 
Dan vpisa: 14. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim  Jamstvom  na  Srednji  Dobravi. 
Zadruga Je bita ustanovljena na usta. 

novnem zboru 18. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Sim boljši 
in Sim kuJturnejSi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih sre- 
*'SS in sklepa v ta namen pogodbe: 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod. 
ročhi, tako oolîedetatvo, Živinoreio, sad- 
jarstvo, vinogradništvo. Čebelarstvo, go- 
fltev Induetriiekih in drugih kultur, go. 
zdarstvo, domačo obrt itd posebno Se 
Hste panoge oziroma kulture. ,kl v » 
danih naravnih pogojih najboll uspeva- 
}o; 4. da uvaja « povečanje, kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske meitode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja ,kmetijeke 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlfa 
ambulante za živino, olemenilne postaje, 
organizira eelekcito živine, gradi silose, 
onraniîira semensko ehižbo. skrbi ta 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik ' 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov tn obrtne detevnlce za 
ootrebe svoilh članov !n IzraMja nrl tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog In notrniHh posolil za ustvarjanj«' 
obratnih sredstev in podelJ*VMile kre 
dllov svolte) čtanom; 7. dn «Vrhi za go 
moda reki strokovni, kuHurni in pro- 
svetni   dvig   vseh   prebivalcev   svojeg» 
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Okoliša »ako, dia prireja v svojem za. 
•družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
Boji fiekulturo itd. ter ustanovi svojo 

•knjižnico. 
Delež znaša 100 din in se lahko plača 

v obrokih. Delež zadružmkovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge e pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma  družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglas- 
od deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov, 
• jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Slana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnom odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

.Ctoni upravnega odbora so: 
Solar Anton, tov. delavec, Otoče 11, 

, Lotrič Janez, železničar, Zg. Dobrava 7, 
Besman Jože, kmet, Sr. Dobrava 5, 

,. Bohinc  Ivan, ključavničar, Mišače 1, 
Pogačnik Janko, kmet, Sr. Dobrava 14, 
Pogačnik Simon, miner, Lipnica 7. 
PooblašČenka za sopodpisovanje: Osteir- 

mam Angela, poslovodja, Zg. Dobrava 17. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 14. ••••••• 1949.    • 
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a>. 
Sedež: Žirovnica. 
Dan vpisa: 14. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Žirovnici. 
Zadtruga je bila ustanovljena na usta. 

novnem zboru 29. V. 1948 za nedoločen 
,îas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejli način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi poitiroftnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest "in drugih industrijskih sre- 
diSč in sklepa v ta namen pogodbe; 

• 3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinoreio, sad- 
Jairetvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industritekih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt Md., posebno Se 
Mete panoge oziroma kuKure, ki v 
danih naravnih pogoiih najbolj uspeva- 
}°; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraä&mje bla- 
gostanja tvojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij. 
*»n te v ta namen nabavila kmetijske 
stroje, umetna gnojite Hd. ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organiaira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gplitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
"d-; 6., da organizira predelavo kmettj- 
'kih pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne Surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
•W in notranjih posojil za ustvarjanje 
Ratnih sredstev in podeljevanje kre- 
•••• svojim Članom*. 7. da skrbi za go- 
*JX>dareki strokovni, kulturni in pro- 
"»«trii dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za. 
"Tužnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne nrirpdflve, »'rnkov- 
°e tečaje, iwattave, predvajanja filmar, 

goji   tizkulturo   itd.   ter  ustanovi   svojo 
knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Ciani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge s petkrat- 
• zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejša sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 10 članov, ki 
jih voM zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno loto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega  odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Cland upravnega odbora so: 
Lebar Franc, kmet, Žirovnica 22, 
Pogačar Jože.  kmet. Vrba 12, 
Matic Egidij,  kmet,  Moste 24, 
Änderte  Janez,  kolar,  Breznica  22, 
Robič Janez, tov. delavec, Žirovnica 80. 
Legat Viktor, kmet. Selo 12, 
Dolžan Matija, kmet, Zabreznica 13, 
Gaeperin Alojz, kmet, Breznica 20, 
Cop Ivan, kmet, Rodine 3, 
Baloh Simon, žel. upokojenec, Mosto 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. januarja 1949. 
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24. 
Sedei: Andrej», »kraj Murska Soboto. 
Dan vpisa: 14. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. J. • 

Andrejeih 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

24. XII   1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejäi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi* potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva nà svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo,- vinogradnlätivo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt itd. posebno še 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske matode v kmetij. 
stvu in v ta namen nabavlja. kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko- službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih fflWrugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice , za 
potrebe svojih članov In izraMja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog In notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna jn pol'tična 
predavanja, kulturne prireditve, str kov- 
ne tečaje, rarartave, predvajanja filmov, 
50Ü tjrkulturo itd', ter ustanovi svojo 
kniižnico. 

Zaradi smotrnega ia uspešnejšega is.. 

vaj an ja svojih nalog izdela potrebne na» 
črte v skladu s splošnim državnom no» 
črtam. 

Zadružni delež znaša 160 din in ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Vsak zadružnik odgovarja 
še z desetkratnim zneskom vpisanih ob* 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe T 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravnihodbor sestavlja 7 do 9 članov** 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravneg» 
odbora al po en član upravnega odbo* 
ra in en pooblaščeni uslužbenec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Kukojca Štetan, kmet, Andrejcd, predU 

sednik, 
Horvat Josip, čevljar, Andirejcd, tajndlkt 
Kučan Janez, kmet, Andrejci, 
Gorzo Vincenc, zidar, Andrejo!, 
Kološa Irena, kmetica, Andirejoi, 
Kolosa Ivam, kmet, Andreje!, 
Horvat   Ivan,  kmet,   Andirejd,  odbor* 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 14. januarja 1949. 

* 
28. 

Sedež: Kamovci, okraj Dol. Lendava, 
Dan vpisa: 7. Januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga 1 o. H 

Kamor cih. 
Zadruga je bila ustanovljena na zbora 

29. XII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSi 

in čim kulturnejäi način oskrbuje svoj« 
Slane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke T 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere. 
dišč in sklepa v ta namen pogodbei 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem podu 
ročju, tako poljedelstvo, živjmorejo, saoV 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go« 
zdiaretvo. domačo obrt itd., posebno i» 
tfete panoge oziroma kulture, ki • 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s. tem za naraščanje bla* 
goetanja svojih članov, naprednejše teh* 
nfčne in agronomske metode v .kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavl(a 
ambulante za živino, plemenilne :posta}e, 
organizira lelekoijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 

'gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice BS) 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem1 

predvsem lokalne surovine; 6. da zbiral 
kmečke prihranke v obliki hranilnih' 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go* 
spodairski strokovni, kulturni in oro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojeg« 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu étrokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov* 
ne tečaje, ra7stave, predvajanja filmov, 
goji ffekulturo itd. ter ustanovi svoje 
knjižnico. .    . 

Zaradi smotrnega in uepesnetsega fc 
rajanj« svojih nalog ittdela potrebne na- 
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Jrte • ekladu g splošnim državnim no- 
žnom. 

Zadružni delež znala 100 diu. Plača s« 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za. 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Yea k zadružnik odgovarja le e 
trikratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga   razglaša   važnejše   sklepe  v 
svojih poslovnih prostorih in na razglašal 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 6 članov. 
"Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomeSča po 
Upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
•adruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Birea Anton, kmet, Kamovci, 
Sankovič Jože, delavec, Kamovci, 
Geit Jože, kmet, Kamovci, 
Sankovič Ivan, kmet, Kamovci, 
.VÖlgyi Ludvik, kniet, Kamovci 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 7. januarja 1949. 

Zadr III 12Ô7II 239 
* 

26. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 13. januarja 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno.prodajna za- 

druga i o. i. T Murski Soboti. 
Zadruga je bila ustanovljena, na zboru 

80  novembra 1948 ea nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 

izvajalna sredstvu in surovine za svoje 
Sane; 2. da prevzeme od svojih Banov 
njihov* proizvode, jih razvrSča po vrati 
In kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
8. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
macta pri vključevanju obrtnikov v plan- 
ski delo; 4. da vodi •*••••• o izpolnitvi 

' eprptettih proizvajalnih nalog svojih čla- 
nov !n skrbi, da se v celoti izvajajo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen, in 5. da 
zbin zaradi samooskrbe v svojem okoM- 
Su surovne, ki so še neizrabljene, in jih 
m'HwJe međ svoje člane. 

N Zadružni delež znaaa 300 dio In se pia- 
8a ob vstopu v zadrugo. Upraivnil odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Vsak za. 
dnrônik tamči Se s petkratnim zneskom 
vpieanilh obveznih deležev. 

Zadruga razglasa vse vaSnejSe sklepe 
• «volih poslovnih prostorih, po potrebi 
tudi v glasilu glavne .zadružne zveze LRS 
ali v lokalnem dnevnem časopisju 

upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
N}e<"vva dolžnost traja eno.leto- 
/ ,2ndrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
•uiftn pa zanjo po dva člana upravnega 

\Odlwra aH po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Ju? '• ••••1, klepar, Murska Sobota, 

•••••••• 
ftiWap Karel, krojač, podpredsednik, 
Oitmilar Kotoman, brivec, M. Sobota, 

tajnik. , •. ,."• 
Pon.it; Franc, knjigovez, M. Sobota, 
2a• Ludvi^ iključavhlčar. M. Sobota, 
S«rotftr;Anton, kroiač,-M. Sobota, 
Lvfnr, ••. krojač. BolMnei 
Kr« nKič Karel, mizar,; KnpSvnei 

,  OraMr Štefan, kljucav-iičaT, M.' Sobota, 
odborniki. <;'.'••''•';'.• 

Okrožno sodlgre » Maribora 
' dne 13. 'tómwrfa 1949 '•" 

•    Zadr III 126      *   i ;  £24 

27. 
Sedež:  Knežja vas, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijgka zadruga a omeje- 

nim jamstvom v Knežji vasi, okraj Treb- 
nje, posta Debraia, železniška postaja 
Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
ščint 29 II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje svojih 
članov z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmetu; nakupovanje kmetijskih pri. 
delkov in izdelkov, pospeševanje vseh 
panog kmečkega gospodarstva in druge 
naloge, ki 90 nadrobno navedene v 8. 
členu pravil 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana pa 20 
dinarjev. Vsak od teh jamči Se z dvaj- 
setkramim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Razglasi in sklepi članom se nabijejo 
na zadružni razglasnd deski v poslovnih 
prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 3 odborniki 

Člani prvega upravnega odbora so; 
Kek .fanez, kmet, Luža 6, predsednik, 
Hafner Alojzija, učiteljica, Pluska 5, 

tajnica, 
Slak Anton, kmet. Knežja vas 14, 
Prime Alojzij, kmet. Občine 10, 
Plaveč Alojzij, kmet.  Knežja  vas 17, 

odborniki. 
Pooblaščenec za eopodpisovanje je Petek 

Svetka, poslovodja, Knežja vas 32. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 10. januarja  1949. 
Zt 5/49 - Zadr IV 1/1-2     421 

Sedež: Lokvica. 
Dan vpisa: 27. decembra 1948. 
Besedlo: Kmetijska zadruga z omeje- 

ni m jamMfim • Lokvici, okraj Črnomelj. 
Zadruga je bHa ustanovljena 7, III. 

1948 za nedoiočtn čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti, 
odkupovanje raznovrstnih kmetijskih pri- 
delkov in izdelkov v svojem pkolišu, po. 
speSevanje vseh panog kmetijskega go. 
spodaretva. izvrševanje vseh drugih za- 
dev, ki so podrobno navedene v 3. čle- 
nu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 dan, delež 
zadini3!nikovega dirn*ir*k'-'»a Anna 10 din 
Vsak od teh odgovarja za obveznosti za- 
druge Se z desetkratnim zneskom vpisa, 
nib obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabtjejo 
na zadružni Äzglasnl deski v poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa Se na kra- 
jevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
in sicer predsednik, tajnik, blagajnik in 
ustrezajoče Število odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora »M en 
član upravnega odbora itn en pooblaSčenl 
uslužbenec zadruge. 

Clan upravnega odbora so: 
Nemanič Jože, posestnik, Oor. Lokvica 

St 85. p:cdaednik, 
Matkovič Anton, pos.. sin. Gor. Lokvi. 

oa 20. tajnik. 
Pe/ilirec Anton, kolar, Tmovec 26, bla- 

gajnik, 

Suklje Jože, posestnik, DoL Lokvica 11, 
Nemanič Janez, pos. situ, Gor. Lokvi« 

it. 29, odborniki. 
Okrožno eodiiče r Novem mestu 

dne 27. decembra 1948. 
Zt 117/48 - Zadr III 14fi/l     10« 

* 
29. 

Sedež: Lukovk. 
Dan vpisa: 19. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim Jamstvom v Lukovku pri Trebnjem. 
Zadruga je bila ustanovljena 4, III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje Članov 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov v svojem •••••, pospeševanje veeh 
panog kmečkega gospodarstva, opravlja* 
nje 8e drugih zadev, ki so nadrobno na- 
vedene v 3. členu pravil zadrugo. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja Se z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. Deleži se ne obrestujejo. 

Razglasi in sklepi zadruge članom te 
rtabijejo na zadružni razglaeni deski v 
poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavljajo 4 člani, in 
sicer predsednik, tajnik, blagajnik In. 1 
odbornik. 

Zadrugo zastopa Upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpi- 
sujeta dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Meglic Anton, posestnik, Lukovk 2, 

predsednik, 
Gafinik Alojz, delavec. CeSnjevk 24, taj. 

nik, .,'•'•- 
Oačnik Anton, posestnik, Ceänjevk 18, 

blasrajnik, ' 
Miklič Anton, posestnik, Rihpovec 18. 

odbornik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 19. Januarja 1949. 
Zt 8/49 - Zadr IV 4/1        629 

* 
30. 

Sedež* Moravče, okrai Trebnje. 
Dan vpisa: 81. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga * omeje- 

nim Jamstvom v Moravčah, »kraj Treb- 
nje. 

Zadruga je Mia ustanovljena na obč- 
nem zboru 3. III. 1948. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov, pospeševanje vseh panog kmečkega 
gospodarstva in opravljanje vseh drugih 
nalog, ki eo nadrobno navedene v 3. Me. 
nu pravil - 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnilkovege družinskega Člana pa 26 
dinarjev. Vsak od teb odgovarja Se t 
petóndvajfletkratnim    zneskom   vpisanih 

Razglasi in eklepi zadruge ee nabijejo 
na zadružni razglaeni deska. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
oker predsednik, tajnik in 3 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor' aH ti. 
eti. ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora aH 
en član upravnega odbora in za to ;xv 
oblaSčenl  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora m: 
Valerci« Prane, kmet, Moravie 25, 

predsednik, 

I 

ilïMiBileÊL,, 
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ravnih redkosti z dne 4. oktobra 1946 (Uradni list FLRJ, 
*t 81-676/46). 

'   6. Ta odločba velia od dneva objave v »Uradnem 
Ustu LRS«. 

6t. S—zak 63 
Ljubljana dne 27. januarja 1949. 

Strinjam sel Minister za presveto LRS: 
Za predsednika vlade LRS Dr. Joie Potrè L r.    ' 

podpredsednik: 
Iran Maček 1. r. 

Strinjam se! 
Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS 

Tone Fajiar 1. r. 

Popravek 
V odločbi o ustanovitvi prehodnega mladinskega do- 

ma v Medvodah (Uradni list LRS, št» 1—5/49) ee druga 
vrsta 2. točke pravilno glasi: 

Je potrebna posebnega varstva države, zlasti domske za- 

UrednlStvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St 8 z dne 8. januarja 1949: 

18. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini 
prispevka za socialno zavarovanje in drugih socialnih 
prispevkov delavcev, nameščencev in uslužbencev. 

14. Pravilnik o specialnih dodatkih delavcev, ki delajo 
v zdravstvenih ustanovah. 

15. Odredba o določitvi temeljnih plač za nove pokM«e v 
diptomatsko-konzularni stroki. 

16. Odredba o razvrstitvi poklicev diplomatsko-konzular- 
ne stroke. 

17. Odločba o maržah in stroških pri odkup« zdravilnih 
zelišč, ki ee odkupujejo od pridelovalcev oziroma na- 
biralcev po določenih državnih (vezanih) cenah. 

18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o volitvah In delu delaveklh inšpektorjev. 

Si 4 z dne 12- januarja 1949: 

19. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o držav- 
nih uslužbencih. 

20. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o držav- 
nih matičnih knjigah. 

21. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
. obveznosti državljanov Federativne ljudske republike 
Jugoslavije. 

22. Pravilnik o pouku na farmacevtskih fakultetah. 

28. Odredba o izplačilu imetnikom »Partizanskega spo- 
minskega znaka 1941< za stroške letnega dopusta. 

"•4. Odredba o rokih za sklenitev pogodb • izdelav« idej- 
nih in glavnih projektov» , 

25. Odločba o ustanovitvi In delu sveta za varstvo matere 
in otroka pri komiteju za socialno skrbstvo pri vladi 
FLRJ. 

Ratifikacija svetovne poštne konvencije po Kanadi. 

St. • dne '15. januarja 1949: 

26. Ukaz o razglasitvi opekarne v Kreki za podjetje sploš- 
nega državnega pomena. 

27. Ukaz o razveljavitvi ukaza Prezidija Ljudske skup/ 
ëâine FLRJ U. št 1789 z dne 25. decembra 1948. 

28. Uredba o progresivnem plačevanju delavcev za pre- 
seganje delovne norme. 

29. Uredba o izplačevanju premij delavcem m uehiiben- 
oem za dosežene prihranke. 

80. Uredba o zbiranju in razdeljevanju starega teleta. 
81. Odredba o prepovedi predelovanja oljnega semena in 

proizvajanja olja izven industrijskih obratov. 
82. Odredba o spremembi temeljnih plač v prosvetno» 

znanstveni stroki za poklice: vzgojitelj, učitelj, stro- 
kovni učitelj, predmetni učitelj, profesor srednje šole 
in profesor višje šole. 

88. Odredba o razvrstitvi poklicev iz proevetno-znanetve- 
ne stroke. 

84. Odredba  o odpravi  poklicev   »prosvetni  referente, 
»prosvetni  instruktori  in  »prosvetni inšpektor«  v 
prosvetno-znanstveni stroki 

35. Odredba o predmetih in programu strokovnega izpita 
pripravnikov iz resora ministrstva za pravosodje FLRJ. 

-81 6 z dne 19. Januarja 1949: 

36. Uredba o obveznem odkupu živine v letu 1949. 
87. Uredba o plačah delavcev in učencev pii montaži 

električnih in strojnih naprav. 
88. Uredba o plačah delavcev in učencev v eksploataciji 

električnih in strojnih naprav. 
89. Uredba o elektroenergijskii inšpekciji. 

40. Uredba o elektroenergijeki ddspečerski službi. 

41. Uredba o organizaciji seizmološke službe. 
42. Uredba o ustanovitvi »Nagrade vlade FLRJ« za za- 

služne delavce na področju znanosti in kulture. 
48. Uredba o ustanovitvi uprave za preskrbo vojaških 

oseb M glavnih direkcij podjetij za preskrbo vojaških 
oseb. 

44. Uredba o ustanovitvi in delu Zveznega instituta za 
steklo. 

46. Uredba o srednjih trgovskih tečajih. 
46. Odredba o spremembi' odredbe o popisu živome, perut- 

nine, panjev, sadnih drevesjn vinske trte v Federa- 
tivni ljudski republiki Jugoslaviji. 

47. Pravilnik o premijskih dodatkih osebja knjigovodstva 
v državnih gospodarskih podjetjih in v generalnih in 
glavnih direkcijah. 

48. Navodilo za knjigovodstvo pri kmetijskih zadrugah- 
49. Navodilo za izvajanje uredbe o elementih cene; do- 

bičku, razdelitvi dobička, skladu vodstva in o tarifah 
X ekspjloataedji avtomobilskega prometa, 
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(>0. Odredba o prevzemu žuta po direkciji državnega.žitne- 
ga sklada. 

St 7 z dne 22. januarja 1949: 

61. Uredba o spremembi uredbe o diplomatski Soli. 
52. Odredba o znižanju planske polne lastne cene za 

leto 1949. 
53. Odredba o pridelovanju in odkupu sortnega in druge- 

ga semenskega blaga žit, krmnih rastlin in vrtnin. 
54. Odredba o prepovedi sečnje bresta na področju Livade 

v Utrl 
55. Odločba o odpravi začasne komisije za izvajanje enot- 

nega računovodstva. 
56. Navodilo o dopolnitvi navodila o štetju časa, ki ee ra- 

čuna za pokojnino po predpisih o socialnem zavarova- 
nju in po predpisih zakona o ugotovitvi pravice do 
pokojnine in o upokojitvi državnih uslužbencev. 

57. Odredba o določitvi trgovin za prodajo blaga potroš- 
nikom. 

N58. Odredba o šestih spremembah in dopolnitvah začasne 
tarife davka od prometa proizvodov. 

59. Odločba v višini premijskih dodatkov za vodje knji- 
govodstva in ostalo osebje knjigovodstva za ažurnost 
v knjigovodstvu. 

SO- Odločba o začaen1'h tehničnih predpisih za označbe iz 
gradbene mehanike. 

61. Odločba o dovolitvi ustanovitve in delovanja društva 
lAvtomobilsko-mobociZklistična zveza Jugoslavije«. 

62. 

63 

St. 8 z üne 26. januarja 1949: 

Ukaz o ratifikaciji konvencije o režimu plovbe na 
Donavi. 

Ukaz o določitvi podjetja za izdelovanje radioaparatov 
in rentgen-kih aparatov > Za vodi R. R.< v Nišu za pod- 
jetje splošnega državnega pomena. 

64. Uredba o finančnih prekrških. 
65. Uredba o načinu preskrbe uradov, ustanov in podjetij 

i industrijskimi izdelki. 
66. Uredba o nižjih trgovskih tečajih. 
67. Uredba o podaljšanju rokov za sklenitev pogodb za 

I. kvartal 1949, določenega z odredbo o sklepanju po- 
godb za I. kvartal 1949. 

68. Odredba o začasnih normah za parketarska dela na 
zgradbah GNU 691. ' 

Navodilo o izdajanju zdravniških potrdil za prekomorska 
potovanja. 

Brazilija ratificirala mirovno pogodbo z Italijo. 

Nova Zelandija ratificirala  svetovno poštno konvencijo. 
Popravek uredbe o plačah delavcev in učencev pri mon- 

taži električnih in strojnih naprav. 

Izdaje »Uradni HeU. — Direktor ID odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik: tiska Blaanikova tiskarna, obrat 1 — 
<*• v Liublj&ni. NaroSninà: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — •••••••• Številka: 4 din •• 16 strani, 
8 din •• 82 »frani, 12 din za 48 strani, 16 din za 64 »tranl, po pošti 2.50 din ve6, — Üredmätvo in upravniStvo: 
Ljubljana, Gregorčičeva ulica fit. 28.  Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravnutvo 66-79. .— Čekovni 

račun 6-901804). 
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ADN I LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 8. februarja 1940. Številka 5. 

VSEBINA 
19. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine LRS k •. izrednemu sasedanju. 
20. Ukaz o preimenovanju miaietratra za industrijo in rudarstvo LRS. 
21. Odiožba o imenovanju občasnih arbitrov pw republiški arbitraži. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

19. 

Ukaz 
o sklicanju Ljudske skupščine LR Slovenije 

k II. izrednemu zasedanju 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LR Slove- 
nije na podlagi 56. člena ustave LR Slovenije 

odloča: 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije se 

sfcliče k II. izrednemu zasedanju na dan 14. febru- 
arja 1949 v Ljubljani. 

'   U št. 115 
Ljubljana dne 4. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE. REPUBLIKE SLOVENIJI 

Sekretar: Predsednik: 
branco Lubej Lr. Josip Vidmar Lr. 

20. 

Na podlagi 9. 1•••• 72. člena ustave LR Slovenije in 
po predlogu predsednika vlade LR Slovenije Presidi] 
Ljudske skupščine LR Slovenije izdaja 

ukaz 
o spremembi ministrstva za industrijo In rudarstvo 

' LR Slovenije 

1. Jfinistrstvo za industrijo in rudarstvo LR Slovenije 
•• preimenuje v Ministrstvo za industrijo LR Slovenije. 
>'   2. Vlada LR Slovenije naj «vrši ta ukaz. 

3. Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

Ü Si 115 
Liubljana dne 2. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
, LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Luboj 1.r. Josip Vidmar Lr. 

UREDBE, ODHEDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLAD2 LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

21. t 

Odločba 
o imenovanju občasnih arbitrov pri republiški 

arbitraži 
Na podlagi 6. člena zakona o državni arbitraži (Urad- 

ni list FLRJ, št. 107-790/47) imenuje vlada LRS za eno- 
letno poslovno dobo tele občasne arbitre pri Republiški 
državni arbitraži Slovenije: 

1. Jakopič Albert, član Glavnega odbora OFfy 
2. VipotnJk Janez, član Glavnega odbora OF 
3. Primožič Franc, član Glavnega odbora OF 
4. Kužnik Henrik, pomočnik javnega tožilca LRS 
5. Dr. Mak Ivan, pomočnik javnega tožilca LRS 
6. Hočevar Mirko, pomočnik javnega tožilca LRS 
7. Repovž Hubert, preiskovalec pri javnem tožilstvu 

LRS 
8. Srimšek Rudolf, pomočnik sekretarja Glavnega od- 

bora zveze vojaških vojnih invalidov 
9. Usemk Slavko, upravnik Uprave invalidskih go- 

spodarskih podjetij Glavnega odbora vojaikih vojnih in* 
validov 

10. Kolarič Jože, pomočnik ministra za trgovino in 
preskrbo 

11. Skerlavaj Milan, pomočnik ministra za trgovino 
in preskrbo 

12. Mihelič Vinko, načelnik uprave za odkup ministr- 
stva za trgovino to preskrbo 

18. Zagoričnik Stane, načelnik trg. mäpekcije minil* 
strstva za trgovino in preskrbo 

14. Jerman Riko, upravnik uprave za preskrbo mini- 
strstva za trgovino in preskrbo 

15. Dr. Finžgar Alojz, izredni profesor pravne fakul« 
tete 

16. Brecelj Tone, načelnik oddelka za organizacijo 1» 
kalnega gospodarstva 

17. Dr. TomSič Josip, Sef pravnega oddelka ministr- 
stva za komunalne zadeve 

18. Sivio Silvo, sekretar ministrstva za komunalne 
zadeve 

19. Hafner Vinko, sekretar sekretariata za koordina« 
oijo lokalne uprave predsedstva .vlade LRS 
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. 20. Pečar Malko, v. d. sekretarja sekretariata za go- 
spodarsko koordinacijo predsedstva vlade LRS 

21. Kocjančič Bode, sekretar sekretariata za politično 
koordinacijo predsedstva vlade LRS 

22. Dr. Hacin Josip, pravni svetnik pri komarji za 
zakonodajo in organizacijo državne uprave pri vladi LRS 

23. Krajšek Anton, pravni svetnik v sekretariatu za 
personalno službo pri vladi LRS 

24. Dekleva Janko, pomočnik ministra za finance LRS 
25. Beznik Cene, načelnik oddelka za revizijo mini- 

strstva za finance LRS 
26. Gažperšič Stane, načelnik oddelka za proračun mi- 

nistrstva za finance LRS 
27. Dr. Linhart Božidar, načelnik oddelka za banke 

ministrstva za finađce LRS 
28. Bernot Zivko, pomočnik ministra za kmetijstvo 

LRS 
20. Ing. Ma&tnak Tine, pomočnik ministra za kmetij- 

stvo LRS 
80. Ing. Copie Henrik, redni profesor univerze 
31. Ferfolja Ermin, načelnik dispečerskega oddelka 

ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS 
32. Siler Artur, sekretar v sekretariatu plana proiz- 

vodnje ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS 
89. Ing. Kulis" Vinko, glavni1 direktor glavne direkcije 

kemične industrije 
34. Sitar Evald, komercialni direktor glavne direkcije 

za kovinsko industrijo 
36. Rojina Ciril, direktor plana glavne direkcije tek- 

stilne industrije 
36. fiorii Janez, direktor plana glavne direkcije 

usnjarslro industrije 
37. Štrekelj Ivan, glavni direktor direkcije grafične 

industrije 
38. Kotnik Jože, načelnik trg. oddelka RZKZ 
39. Debeljak Anton, pomočnik načelnika gozdnega 

oddelka RZKZ 
40. Stefan Edvard, načelnik trgovske posi. RZKZ 
41. Leskošek Franc, direktor podjetja >Zito< 
42. Ing. Valentinčič Jože, pomočnik ministra za grad- 

nje LRS . 
48. Ing. Roje Jože, pomočnik ministra za gradnje LRS 
44. Ing. Kodela Matija, načelnik komisije za odobritev 

projektov 
46. Czurda Hugo, načelnik finančnega plana ministr- 

stva za gradnje LRS 
46. Eržen Mirko, pomočnik ministra za gradnje LRS 
47. Ing. Čotar Radoskv, pomočnik ministra za lokalni 

promet LRS 
48. Dr. Milavec Karel, pomočnik ministra z« zdrav- 

stvo LRS 
49. Dekval ©riL načelnik ministrstva za prosvet© 

LRS 
50. Ziherl Ana, načelnik oddelka ministrstva za so- 

cialno skrbstvo LRS 
51. Kobal Jože, sekretar ministrstva za socialno skrb- 

stvo LRS ' 
62. Hace Matevž, pomočnik ministra za gozdairetvo to 

lesno industrijo LRS 

53. Ing. Canjko Tugomer, pomočnik ministra za go- 
zdarstvo in lesno industrijo LRS 

54. Ing. Funkl Alojz, načelnik planskega oddelka mi- 
nistrstva za gozdarstvo in lesno industrijo LRS 

55. Ing. Hočevar Jože, načelnik oddelka proporcev v 
proizvodnji pri Planski komisiji LRS 

56. Jamar Mirko, načelnik oddelka za proizvodnjo 
plana Planske komisije LRS 

57. Bertok Miran, komite za zunanjo trgovina 
58. Pizulin Rudi, komite za ffizkulturo 
59. Košir Jože, Planska komisija LRS 
60. Ulrih Tone, načelnik oddelka ministrstva za kme- 

tijstvo LRS 
61. Fajdjga Ivan, pomočnik ministra za gozdarstvo 

in lesno industrijo LRS 
62. Ingolič Jože, podpredsednik Planske komisije LRS. 

Pera. St 38Ö0/1 
Ljubljana dne 31. januarja 1949. 

Za predsednika vlade LRS, 
podpredsednik: 

Maček Ivan 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 9 z dne 29. januarja 1949: 

69. Pravilnik o odpisovanju strojev, strojnih in električ- 
nih naprav, orodja ter strojnega in električnega pri- 
bora. 

70.* Pravilnik za izvajanje uredbe o ustanovitvi in delu 
trgovskih predstavništev in trgovskih zastopstev ino- 
zemskih podjetij in ustanov. 

71. Pravilnik o pregledu in prevzemu izvršenih gradbe- 
nih del. 

72. Navodilo o stopnjah, elementih in postavkah, iz ka- 
terih sestojijo struktura lastne cene in stroški, ki spa- 
dajo med posamezne elemente in postavke strukture 
cene za prevozne storitve gospodarskih podjetij trgov- 
ske mornarice splošnega državnega-pomena. 

73. Odredba o likvidaciji neporavnanih obveznosti iz leta 
1948. 

74 Odredba o sprejemanju oficirjev, vojaških uslužbencev 
in državljanov v službi v JA v delavsko-uslužbenske 
restavracije. 

76. Odločba o spremembi in dopolnitvi temeljnega razpo- 
reda kontov (kontnega pisma) za trgovino. 

76. Navodilo za izvajanje odločbe o spremembah in dopol- 
nitvah temeljnega razpreda kontov (kontnega plana) 
za trgovino. 

77. Odločba o dopolnitvi odločbe o normativih za blago, 
«ki se dobavlja neposredno ta tovarne. 

Holandija ratificirala svetovno poštno konvencijo. 
PopTavek uredbe o obveznem odkupu živine v letu 1949. 
Popravek pravilnika o premijskih dodatkih osebja knjigo- 

vodstva v državnih gospodarskih podjetjih in v gene- 
ralnih in glavnih direkcijah. 

lađa ja >U radni Det LRS< — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rtetko Moïnik: risica Blaeniikove tiskarna, obrat 1 — vai v 
Ljubljani. Naročnina: četrtletno GO, poUetao 120  celoletno 240 din. — Poeamezoa Številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 82 rtiani, 
12 din za 48 ctrani, 16 din za 64 strani po polti 2.60 (fin v*S. —Uredništvo im upravndotTO: Ljubljana, Gregorčičeva ulica St 23. 

Telefon: ravnateljstvo 40-40, uredni**o «M», «••••••• 55-79. — Čekovni ••••• 6-90180-0. 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom 1 
V naši založbi sov 1. 1949. izšli: • 

Začasni program eploinega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
•took In poklicev, z literaturo in navodilL Strani 46, cena 7 din. 

Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen In v tri »kupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vteh 
strok ki bodo polagali Izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane se kratke teze In vsa potrebna literatura Sekretariat vlade LRS 
za personalno «luibo, ki je program sestavu in priredil, je s to brošuro 
podal snov za studij uslužbencev, ki se bodo po tečajih In seminarjih pri- 
pravljali *za izpite Navedena literatura k posameznim temam pa >bo hkrati 
olajšala delo tudi predavateljem. 

Splošni nadzor Javnega tožilstva. Stranj 41, cena 12 din.  ' 
Avtor knjižice Muko Hočevar je s tem delom prikazal naloge eploinega 
nadzore, hotec tako pomagati mladim kadrom javneqk tožilstva pri uva- 
janju v delo. Zato knjižica ne obravnava samo delovnega področja tploi- 

f     nega nadzora, ampak tud,' pravna sredstva in nakazuje metodo del«. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore II. del. Strani 167, cena 33 din. (* 
Knjižica obravnava nadrobno pet upravnih panog ki spadajo r pristojnost 
krajevnih ljudskih odborov: kmetijstvo, gozdarstvo is lesno industrijo, 
trgovino in preskrbo, turizem In gostinstvo ter lokalni promet ' Naznačene 
so tudi. naloge kmetijskih zadrug, zlasti kako naj te krajevnim ljudskim 
odborom pomagajo pri dvigu kmetijske proizvodnje, v Izvajanju gozdnega 
Ln lesnega gospodarstva, v vezani trgovini in pri odkupih. Izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlade LRS 

Posebej opozarjamo Še na nekatere zbirke, ki so izšle v naši 
založbi v 1. 1948: 
Pravilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci ln odredbo o 
matičnih okolUib na ozemlju LKS. Strani 96, cena 18 din. 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani 752, cena 105 din. 
Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del. Strani 304, cena 90 din. 
Splošni register predpisov za I. 194,5—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Priročnik za krajevne ljudske odbore l. del. Strani 120, cena 17 din. 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt ln zemljevidom ljudskih odborov 
LRS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 

V tisku Je: 
Zbirka gospodarskih predpisov L del (ponatisnjena in izpopolnjena 
izdaja). .    • 
Splošni register predpisov za leto 1948 (vštevii predpise, ki so izšli v 
Finančnem zborniku). Interesenti za to knjižico naj •• priglasijo na naš 
naslov, ker bo naklada omejena I 

.   Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpiò 
801. 

Sede«: LJubljana. 
Dan vpisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Podjetje ta nabavo in ratde- 

IJevanJe, blaga ca potreb» gostinstva v 
Ljudski republiki Sloveniji, LJubljana, 
skrajšano: »Skladiič» u gostinstvo LRS, 
LJubljana«. . 

Poslovni predmet: Nsbave in razdelje- 
vanje vseh vrst blaga za potreb* celotne-' 
ga gostinstva LBS. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba Vi. S-zak. 766 s dne 23. XII. 1948. 

Operativni upravni vociteli: Komite ta 
turizem in gostinstvo pri vladi LRS. 
- Podjetje zastopata:, 

i Tolmajmer Make, ravnatelj, ki podpisu- 
je v obsegu zakonitih pooblastil • pravil 
podjetja, 

Gajsek Dora, glavni računovodja, ki so- 
podpieuje vse Urtine, navedene v 47. «le- 
nu/splošnega zakona o dri. gospodarskih 
podjetjih. -, 

Ministrstvo ta finance LRS, 
LJubljana, 

'        dne 26. januarja 1949. 
Bt. 248 60-1849 684 

80S. 
Sedei: Murska,Sobota. 
Dan vpiaa: 29. Januari« 1949. 
Besedilo: Podjetje ta rejo prailtev, 

Murski Sobota, 
Poslovni predmet: Nabava in prevzem 

odkupljenih mriavih prašičev in plemen- 
skih svinj; pitanje mršavih prašičev in 
vire ja pujskov; pridelovanje in nabava 
potrebne telene krme ln močnih krmil; 
prodaja mršavih prašičev, plemenskih 
svinj in pu tekov drugim gospodarstvom, 
državnim kmetijskim posestvom, kmetij, 
ekim jbdelovalnton zadrugam in ekonou 
mi jam; prodaja dopitanih prašičev klav- 
nim podjetjem ali drugim korietnlkom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba it. S-zak, 630 t dne 26. X.  1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
ca trgovino ln preskrbo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Burjan Martin, ravnatelj, ki podpisuje 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja, 

Dunaj Franjo, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine, navedene v 47. členu 
splošnega zakona o dri. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 29. Januarja 1949. 
•    at 248 65-1949 1007 

» 
808. 

Sedei: Skotja Loka, 
. Dan vpîsa^ 81. Januarja 1849.    - 
. Besedilo:    >GorenJ»ka   predilnica    in 
tkalnica, Skotja Lokac. 

Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje bombažne in vigogne preje in su- 
kance ter bombažnih tkanin 

Ustanovitelj podjetja:  Vlada LRS, od- 
ločba »t. S-zak. 750 z dne 23. XII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di* 
rekcija tekstilne industrij« LRS. 

Podjetje zastopata: 
Koren Franc, direktor, M podpisuje • 

obsegu zakonitih pooblastil In pravil pod- 
jetja, 

Batanč Franc, glavni računovodja, Id 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega zakona o dri. gospodar* 
skin podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS, 
LJubljana. 

dne 29. Januarja 1949. 
6t. 243 53-1949 1008 

804. 
Sedei: 8t. Andrai. 
Dan vpisa: 28. Januarja 1949. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KL0 St. 

Andrai 
Poslovni predmet: Isdelovanjs in po- 

pravil« čevljev, 
Ustanovitelj podfetja: KLO St. Andjral, 

odločba ». pov. 1/49.    . 
Opemtlvni upravoj voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Si. Andrai. 
Podfetl* zastopata: 
BlaçrotinSek ' Ferdo, upravnik, kl poóV 

pisuje v vseh zadevah. 

\ 
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Zabukovnik I vas, predsednik KLO. tel 
edpisujè   v upravnikov!   odsotnosti v 

•• oheegu. 
Ukraiiit LO Celje okolic«, 
poverjenistvo za finance, 

;     dne 28   January 1949. 
81 912/49 814 

80S.    ' ' 
Sedež: VBnja vas. t 

,   Dao vpisa: 26. janoarja 1949. 
; Besedilo; Papirnica in žaga KLO Vttnja 
•as. ' 1       Piielovni predmet: Izdelovanje papirja 
ta resanje lesa. 

Ustanovitelj podjet'la: KLO Vlänja vas, 
odločba •   120/49 • dne 22. 1. 1949 

Operativni   upravni   vodita!];   Izvršim] 
odbor KLO Viänja vas. 

Podjetje zastopata; 
K raine Jožef, i upravnik, Id . podpisuje 

1 vseb tadevah/ to 
MurUs Mirko, tajnik KLO, Id podpisuje 

• odsotnosti upravni ha. v Is»*m obsegu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 
<ke 26. januarja 1949, 

.Bt 8838/48 7Ö7 
* 

»06. 
Žedež: Vojnik, 

tao vpisat' 29. januarja 1949. 
Beaedlio: Parna pekarna KLO Vojnik. 
Poslovni predmet: Péka kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vójnik, od- 

toîba ». 160/49 « dno 11. T   1949. 
Operativni upravni ' voditelji Irvrülni 

odbor KLO Vojnik. , • 
Podjetje zastopata? 
Ferlez Frane: poskwodia,,. Vt podpisu- 

je v veeh zadevah do 600 000 din, 
Pusnlk Mihael. namestnik, ki sopodpl- 

tuje v njegovi'odsotnosti v istem obsegu; 
ça tneeke nad 600.000 din sopodpisuje 
operativno upravno vodstvo. 

Okrajni W Celje okoliša, 
"- porerjeniitvo ta finance, 

dne 29   januarja  1949. 
61. 227/1-49 887 

./'i 807!' ','•.   : , .-,-, -;,";; v   ,... 
Sedel'. Ï». Ponikva. •   '\')/v/, 
•Dan, vplaa: .28 lannarte ,1949.        ,  ;,. 
Besedilo; Korsika delavnica KLOZg. 

' Ponikve. 
Poslovni predine!: Kóvaike dela. 
üstanovtelj'podjetja: KLO.Zï Ponikva,' 

ed'oéba-St. B7.V4P ? dne 12  t. 1949 " ' 
Ooerstlvn' upravni vodteJJ: Iavržimi 

,odbor, KLO Z«  Ponikva. 
PodjMje assiopata: 

1    Jw>rnik Mariin. poslovodja, kl podpi- 
su r» v veeh jzadevah. \ 

RiU)dev»ek' Vinko, namestnik, ki pod- 
pičje v odsotnosti poslovodje v istem 
obsegu.     , 
, . '   '' Okrajni LO Celje okoHea, 
\ poverieniïtvo sa finance, 

dne 24. januarja 1949, " 
ftt. 22fl'l-49 818 

' •-V"^'>,•••,,•'/( *-",v   •        ' :" 
BOS.   •   ,. .;;.•'.:• ' 

Sedež: Prfblnel, 
,    JVan vpl*a: 2. februari» 1949 

B°sodllo:, »Opekarna KLO Trinuïe. 
, Poslovni predmet: Izdelav»; ejdne ope- 

ke. : •'•"''"   '    ••'  i<-r:^  ; :• 
Podletje jo ustanovil: KM Trtbuce, od- 

toki ÎI. 58 t dne 1n\JI.1949    ; •   !     • 
,,•;'; «Wraifvm upravni voditelj:; KLO Tri-' 

buče. •  "   '  -      , 

Podjetje aastopa* 
Jankovi« Jurij, upravnik, Pribinoi 14, 

po zakonskih pooblastilih • pravilih pod- 
jetji 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeoiätvo za finance, 

,   ,     dne 2. februarja 1949. . 
;    St. 164/1-1948 988 

*   '      ' \  . 
309. ...,.•• 

Sedež: Laneova 
Dan vplaa. 26. Januarja .1949.' 
Besedilo: Krajevno čevljarske podjetje 

Laneovo. >- 
' Poslovni predmet: Izdelovanje novih in 

popravilo etarib čevljev 
Ustanovitelj podjetja:, KLO.Laneovo. 
Operativni uprayoi voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Laneovo. 
Podjetje zastopajo in zaoj podpisujejo] 
Gori&an Ivan. poslovodja,       ,, 

*  Lorger Alojz, namestnik ia , . , 
MuleJ Vinko, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, .    ,   . 
poverjenistve ta finance, 
dne *26. Januarja 1949. 

91. VIII-288/2/49 086 

810. 
Sedež: Kamnik, Mekinje 9. 
Dan vpisa: 27. januarja 1949. 

'Besedilo: Mlin lo «aga Kamnik, Meki- 
nje. 
;  Poslovni predmet: Mletje'žita. ia žaga- 
nje lesa. • ;,.    • 
. Ustanovitelj podjetja; MLO Kamnik.   / 

Operativni upravni voditelj:. lénifiai 
odbor MLO Kamnik. 

Podjetje eaatopajo: 
Bernot Miha, poslovodja, samostojno za 

dnevne nakupe do 5000 dia, 
; Fiere Anton, predsednik MLO, ter 
upravnik mestnih podjetji, vsak samostoj- 
no do zneska 100,000 din, oba zadnja pa 
skupaj za zneske nad 100.000din. po 
poprejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniflvo ta finance, 

.   dne 27, Januarja 1949. 
\    /61. 125-111. 1949 800 

•,"'y Sedè!: Riesce. 
Dan vpisa: 22. januarja 1949 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje 

Kraice. 
Poslovni predmet: Popravilo ia izdela- 

va čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kraice. 
Operativni upravni voditelj: KLO Hra- 

Sce. . .      x .   ' ', 
Podjetje zastopate in zanj podpisujeta: 
KovaSo Ivan, poslovodja, in 
ürbanija Prane,, poverjenik za krajevna 

podjetja, v obsegu zakonskih pooblastil 
m pravu podj»t|a,        •' ' 
'    <        Okrajni LO Kamnik, 

. poverjeniitro sa financ«, 
dne 22: januarja 1949.       ;. 

Si. 47. tU. 1949 789 
«  ' " 

318.    .- „ 
Sedež: Skofja Loka. 

' Dan vpisa: 10. Januarja 1949.' 
Besedilo: Bufef Skofja Loka. v 

' Poslovni prodmet; Točenje alkoholnih 
10 brezalkoholnih pljaS, postrežba s^mrzlJ. 
mi ledili ta zajtrkovalnlca. 

Uetanovitelf Dod|etja: Mf.O ftkofja Loka. 
odtooba U. 876/48 g da« 12. XI. 1948. 

Operativni upravni voditelj:   Isvr4.mi 
odbor MLO Okolja Loka. 

' Podjetje zastopa  ia zanj podpisuje:.. 
Remikar Valentina, upravnica, po pra- 

vilih podjetja do zneska' 80000din. oad 
tem zneskom pa samote privolitvijo ope- „ 
ratlvuega upravnega vod ilei la. 

Okrajni LO Kranj. , 
poVerjeniStTO ta finance,    . 
dne 10. januarja 1949., 

öt.   •-2••1-194• 826 

818. 
8edež: Skofja Loks. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Čevljarstvo«, Skofja Loka. ' ' 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljarske 

rtroke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO dkotja Loka, 

odloobà St. 556/48 z dne 20. VII. 1948. 
Operativni upravni  voditelj:   Izvre.loT 

odbor MLO ôkofia.Loka. 
Podjetje zastopa in zanj' podpisuje: 
KrZliaik Jože, upravnik, vobeeflu za. 

konitiib pooblastil • pravil podjetla do 
10.000 din, večje zneske In Investicije pa 
sopodpieuje operativa) upravni ' voditelj. 

Okrajni LO Kreni 
poverjenUtvo za finance, 
dne 28. • Januarja 1949. 

St; •-1402/1-7^8 768 
.,.'.,-    '        .»:' 

811     . - - • 
8ede£: Skofja Loka. 

'    Dao vpisa. 10. januarja 1949. 
Besedilo: Gostilna Skofja Loka.    '. 
Poslovni <predmet: 'Točenje alkoholnih 

la brezalkoholnih pijač, postrežba abonea- 
tov  m prehodnih gostov i >: mrzlimi ia 
tonlmil JedlE.       Vv '       . /    :   •, 

Ustanovitelj podjetja: •• Skofja Loka, 
odločba St 629/48 z dne 20. VIII. 1948. 

Operativni upravni  voditelj:   IsvrSilnl 
odbor MLO Skofja Loka. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Medvedek Milan, upravnik, po pravila 

podjetja do zneska 20.000 dio, nad tem 
zneskom in ta in vestiri je. pa sopodpieuje. 
operativni unravui voditell. • i- <.<•    ^ . 

Okrajni LO Kraul ,;. ,•. ; 
povpHenlîtvo es finenee. . 
do« 10. januerja 1949. > 

\ ' 8t Il!l40--49 828. 
V'-',        ,      . s)1;, i-' " •', 

MS.- ;;      • \>. '),<'•••  'v' • •       •• •* 
Sedež: Skofja Loka., 
Dan vpisa; 10. Janoarla 1949, 
Besedilo:   Gradbeno -pod'etje   Skofja 

Loka. sfera jäano Motrrad. Skofja Loka. 
Poslovni predmet: Vsa dela gradbene 

stroke 
Ustanovitelj podjetja; MLO Akoftatoka. ' 

odločba ». 810/48 e dne 20. X. 1948. 
Operativni upravni voditelj:   TzvrSUol 

odbor MLO ftkofla Loka. / 
Podtetje caetopa to zanj podpisuje: ". 

: Zontar, Prane, iipravnlk.  no, pravilih 
oodjètja do vrednosti 100.000 din samo- 
stojno, za f Investicije ',ba:" do ' 10.000 dia.^ 
Ned tem zneskom fe potrebna orivoljtev 
oaeratrvseire unravne<4 voditelja. 

.     i    Okretni LO Ktanl. 
poverlenllltvo ta ••••••, 

'   dne 10. jatraerja 1948. 
fit II~2fVWl-i048 829 

-   "• ' *>' • ' .. 

818. " 
; Sedelr Skofja 1•••. 
• Dan vntaa: 10. janoarla 1949 

Besodilo: Kavarne, SMi« I/iVà. 
; Poslovni oredm>t: foS«4i(p alWoholaffi 
In hrfl»atkrh«lnih. ••••• ter DoetrežbS/a 
BinUml JedUL ^^-      / 
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Ustanovitelj podjetja: MLO Skofja Loke, 
..odtočna It, 812 e dne 20. X. 1948. 

Operativni  upravni  voditelj:   izvršilni 
odbor MLO Skorja Loka. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
^Poewaluik Anica, upravni«», po pravi- 
•• podjetja  do  zneska  10.000 din, nad 

,    tem zneskom ' in «» investicije pa sopodpi- 
•••• operativni    pravni vodiiteij. - 

Okrajni LO Kranj,   , 
.j, poTerjeniltvo m finance, 

' dne 10. Januarja 1949. 
SU 11-46-1949 826 

' *   * 
MT. 

-•    Sedež:, 8kofja Loka. 
Dan vptoa: 24. Januarja 1948.   . 

- Besedilo: s-Kurivoc. «kolje Loka. 
Poslovni predmet: Trgovina « kurivom, 

odloSba iL 876/48 • dne 12. X!. 1048. 
Ustanovitelj podjetja; MLO Skofja Loka, 

odločba St. 876/48 i dne 12. XI. 10(8. 
Operativni  upravnj   voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Skofja Loka. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Prm»oSi$ Peter, upravnik. 
Gruden Anton, knjigovodja, skupaj-'<v 

obsegu zakonitih pooblastil tn pravil pod- 
-   vietj«.      • 

Okrajni L0, Kranj. 
! poverjeniStvo ta fisance,  . 

dne 24. Januarja 1949. 
St. 11-2363-48 819 

/* 
«8. 

Sedei: Skofja Loka. 
-Dan vpies: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Merarija Skofja Loka. 
Poslovni predmet: Prodaja m^predela- 

'  •• men v mesne izdelke. 
Poslovalnice v Skofji Loki: 
Mestni trg; i 
Poljanska cesta; 
Spodnji trst; 

. Kapucinsko predmestje; 
.Kolodvorska oHca. ' 
Ustanovitelj rwdjetpa: MU) Skofja L'oka, 

Odločba K. 628/48 z.dne 20. VIII. 1948 
Operativni  npravni, voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO škofje Loka.       ;        ,       ! 
.Podjetje zastopa m san) podpisuje: 
Poljenec Janez, upravnik, po pravilih 

podjetji do 100.000 din, nad tem znqskom 
m za investicije pa «opodpisuje operativ- 

; nI npravni voditelj. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeriltvo »a finance, 
dne 10. janu«rja-1949. 

81.11-43/1-1949 •. 
i'» V> . «',    , ',;: •' 

•.••».• • ; < '••• 

Sedel: Skofja Loka. 
Dan vpisa- 10. Januari« 1949. 

.Besedilo: Mestno komunalno podjetje, 
«kstja Loka. 

Poslovni predmet; uprava fn nadzor-• 
«vo nad zgradbami MLO flkofje Loka/., 

süetänovitelj. podjelie: MLÖ ftkofja Loka. 
odWSba St. «8677> dne tO., XII. 1948.   •• 
.Operativni upravni »voditelj:   IevrSilnl 

odbor MLOAkofja Loka. ,, o 
-v Podtetje zastopa --tal »ani pođiobrafe: 

Hafner Ivan, upravnik; do 20.000 dio PO 
)•*"Mh: podjetja 

•':''-,'   '    Okrajni LOKranj, 
»•».•••••••• za finance,  ,. 
dne lo. januifja, 1949. 

:„ •'  ', •:;/V;;..St;II~*e/l-4S      .     ,'821 

Sede£: BuceftoveL 
Dan vpisa: 8. februarja 1940. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni, 

ca Bntečovei.  . S 
Poslovra predmet: Izdelovanje. veeb 

vret obutv» po meri to v skupinah, po- 
pravila obutve, vzgoja kadrov iz čevljar- 
ske etroke in upravljanje splošnega ljud- 
skega premoženja, bi bo podjetju dano 
na razpolago. '  t 

Ustanovitelj podjetja: KLO > BuceSovoi. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bn- 

ceïovci. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Slavic Alojz, poslovodja. 
Slavi« Matija, računovodja, ^ 

Okrajni LO Ljutomer. 
poverjeniStvo sa finance, 
dne S/ februarja 1949. 

St. 149/49 1019 
' * .... 

821. 
Sede!; Ljutomer, Prešernova 8. 
Dan vpisa: 31. januarja 1949. 
Besedilo: Okrajna menza, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Prebrana jbonentov. 
Ustanovitelj   podjetjac OLO  Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: Poverjeni" 

'Stvo za.trgovino in preskrbo OLO Ljuto- 
mer. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
ZadVavec Ferdo, upravnik. 
Stoti Mihael, blagajnik. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeniStvo za Unance, 
dne-81.'januarja 1940. 

Sit. 106749 890 
• m. *.    . • 

Sedef: Maribor, KoroSka e 40. 
Dan vpisa: 1. februarja 1949. 

tBesedlo: Tovarna kartotek in pisarni- 
Jk»b Botrebktin Maribor. Koreika e. 40. 

Poslovni predmet- Izdelovanje kovin- 
skih potrebščin za knjigovodstvo, kovin- 
sko pisarniško opremo in kovinskih pi- 
sarniških predmetov 

Operativni upravni voditelj:  Direkcija 
kovinske industrije MLO Maribor. 

,   Podjetje ime v svojem seetevu obrat — 
'Korofka c. 40. 

Podjetje zastopata • zanj podpisujeta: 
Stergar Franjo, ravnatelj, ki podpič- 

je samostojno vAobsegu zakonitih poobla- 
sti) In pravil podjetja. 

Pesek Alojz, glavni računovodja, Id so- 
pođpleuje vse HsHne, navedene v 47 {le- 
nu epL zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. , 

Mestai LO Maribor, 
peverjentltvo sa finance, 
dne  t. februarja 1949. 

;       St. Pov. 86/24/1H/1949         940 
«             • 

828. 
" « Sedeč: Maribor, ••••••• 2. 

Dan vptea: U.Januarja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje is debave le- 

sa. Maribor. ', 
Poslovni 'predmet: Nakup, eefenja to 

prodaja lesa za potreb« 'mesta Maribor v 
okvire lokalneoe gospodarstva. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba z dne 9. decembra 104&Y Gtov. 
6470/1/1948. '   ', ' 

Operativni opnivnl voditelj: Direkcija, 
leme, TwrotrniÄe la kamion* industrije 
MLO Maribor,- 

Podjetie zastopa to sanj podpisuje:       , 
Prane» Mlrostev, vrUlee doMnosti rav- 

natelja; v vseh zadevah po pravimiku i 

ter po operativnem vodavrn danih poobla.   • 
sML > 

Mestni LO Maribor, 
porerjenietvo za finance, 
dne U   januarja 1949, \ 

St Pov. 8/111/1949 277   • 
* 

•. s 

Seedl: Maribor. Stalna nI. 
Dan vpisa: 1. februarja 1049. 
Besedilo: Mestno oprava nepremičnin 

MLO Maribor. 
Poslovni predmet: Uprava ter emonie 

gospodarsko izrabljanje mestnih zgradb in 
eemljieč 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od' 
loeba St. 166/46 z dne 1. IX. 1946. tn SI . 
308 '47 z dne 25. I   1947. 

Operativno upravno vodstvo: Poverje.. 
nielvo zt stanovanjske zadeve MLO Ma- 
ribor. / 

V sestavu podjetja so delavnice na Ko- 
roîkl c 53 in-rajonsko uprave za 

I. rajon, 
teren 1, Koroška c. 26, 
teren 2„ 3. Partizanska c. 20, 
teren 4, Raifagova ul  5/1II, 
teren 5, 8. 9, Ulica X. oktobra 871, 
teren 6, 7, KoroSka c 49, 
II. rajon, 
teren 1—6, ValvazorjovB ul. 80, 
teren 7, 8, Zg. Rad vanje 118, ^ 
III. rajon, 

' teren 1-7, Trlaška e. 81. 
Poob|a<2enei za podpisovanje- so*. ( 
Pertoi Peter, raivnatelj. 
Preac Peter, nameMnik mwaieljaj, 
Matois Leopold, računovodja, in 
Amon Zofka, nametnik računovodje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 
dnè 1, februari» 1949. 
St. Pov. 86/22/111/1940 938 

825. 
Sedel: Drnznilrjs BO. 
Dan vpisa: 18 januar|a 1949.    . 
Besedilo: Krajevna gostilna. Druïralrje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje preU-» 

valsbva z Jedili in pijaco.*' • 
Ustanovitelj podjetja: KLO Druïmirje. 
Operativni upravni voditelj: KLO DruS- 

ralrje.      ^ 
Podjetje, zastopajo ta san] podpisa'' 

IHo: 
Zaje Jože. predsednik KLO, 
LomSek Franc in 
Perovec Anton, odbornika KLO. 

,    Okrajni LO^MoilrJé, 
poverjeniltvo sa finance» 

dne 18. januarja 1949. 
-     ', . St 472/49      - '   '      «£ 

SedeS: Solfava, 'I 
Dan vpisa: 18 Januarja 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Solfava.       •    , • ; 
Poslovni predmet: Izdelav« in popravi- 

lo čevljev. 
Ustanovi tel] podjetja: KLO Solcava. 
Ooeratrvni upravni voditelj: KLO Sol. 

lava, _' 
Podjetje  zastopajo  In  zanj   podpisa* ; 

jeje:    >'; ;<„•'•' 
Prodnik-Franc, predsednik RLO,    V; 

,  Prelesnlk Anton, talnik KLO, - , -, 
Gruden Ivsn. odbornik KLO. .,  '    \*; 

Ugovliek Jollce, odnornlca KLO,   I 
V  Cigala Konstantin, poslovodja,   ; 
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Gradttntk Jerica, aclufbeaka KLO, In 
««er M •••••• do 5000 din poslovodja, 
nid tem'zneskom pa «kupaj po dva vpi- 
sana pooblaščenca. ' 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniitvo u finance, 

do« 18. januarja 1040. 
SU 477/40 810 

* 
887. 

Sadel: Smartna ob Paki. 
Dan vpisa: 18  januarja 1040. 
Besedilo: Krajevno kinopodjetje, Šmar- 

tno ob Pakt. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmartno ob 

Paki. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO' 

Šmartno ob Pakt 
/       Podjetje   sestopajo   ta   nanj   podpku- 

Jejo: 
Steblovnlk Prana, 
Kotnik Franjo, 
namestnika: 
Rozman Avgust, 
Steblovnlk Viktor. 

Okrajni LO Mostrj», 
peverjeništvo sa tinanee, 

dne 18. Januarja 1040. 
St.473/49 818 

Sedei: Pertoea. 
Din vpisa: 28. Januarja 1040. 
Besedilo: Okrajno mlinske podjetje v 

Pertoti. i     - 
Poslomi  predmet:   Kmeòlto in  trgov- 

«ko mletje;  zamenjava lica aa mlinske 
proizvode in druge storitve. 

!   üe'anovitelj    podjetja:   OLO    Muralo 
Sobota. 

Operativni  upravni  voditelj:   IivrSimi 
odbor OLO v Mu raki Soboti. 

Podjetje zastopajo in aan| podpisujejo: 
MitkoriS Anton, upravnik, 
Matal Stefan, računovodja, 
Kramberger-Kuzma  Danica, knjieovod- 

Ja knjig, centra, vsak do zneska 100000 di- 
narjev. 
«       Okrajni LQ Murska Sobota,  v 

'      poverjeniitvo ts finance, 
dne 2fl. januarja 1040. 

fit. 67/1049        / 809 
» 

829. , 
Sedei: Poljëane. 
Dan vpisa: 2. februarja 1040. 
Beaedilo: Okrajno odknono podjetje ca 

Urino in lival*ke proizvode. 
1   Poslovni predmeTf Odkup In odprema 
Ovine In živalskih proîavodov 

Ustanoviteli podjetja: OLO Politane. 
Operativni  upravni  roditelj:   Iavriiml 

ođlTOT OLO Poljeane. *»- 
Podjetje zastopa In sanj podpisale: 
•Tslsnko ïvao. uprevn'k. 

. Okralnl LO Politane, 
poverjeniitvo la finance, 

w, dne 2. februarja 1040. 
St 810/40 1014 

mi , ' 
SedelvRotrafee. 
Dan vpisa: 20' tannarla 1049. 
Besedilo;, Kljutavnitarstvo. 
Poslovni predmet: Ključavničarski la. 

delki ter popravita koles to motornih vo- 
ell rn droga kljuc>vn1e>reka popravila In 
dele 

Ustanovitelj podjetja: KLO .ftaratec. 
Operativni upravni voditelj: ••,0 Ro. 

crateo. 

Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
OsveldiS Jožef, predsednik KLO, 
Cesar Josip, ravnatelj. 
OpJotnik Martin, knjigovodja. 

Okrajni LO Poljèane, 
poverjeniitvo ta finance, 
dne 2& Januarja 1040. 

'    St. 274/40 1012' 
4» 

381. 
Sedel: Rogatec. 
Dan vpisa: 20  Januarja 1940. 
Besedilo: Krojaika delavnica. 
Poelovni predmet: Izdelava molkih ob- 

lek in druga krojaika dela. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Rogateo. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

gatec. 
Podjetje zastopajo In tanj podpisujejo: 
Osvaldiü Jožef, predsednik KLO. 
Cesar Josip, ravnatelj, 
Oplotnik Martin, knjigovodja. 

Okrajni LO Poljtane, 
odsek  za finance, 

dne 28. januarja 1040. 
St. 275/49 • 

* 
332. 

Sedei: Rogatec. 
Dan vpisa: 20. januarja 1940. 
Besedilo. Soboslikarstvo, 
Poslovni predmet: Beljenje io slikanje 

stanovanjskih prostorov in hü, pleskanje 
pohištva m podobno. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rogatec 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

gatec. 
Podjetje zastopajo ta sanj podpisujejo: 
Oevaldic Jožef, predsednik KLO,  , 
Cesar Josip, ravnatelj, 
Oplotnik •Martin, knjigovodja. 

Okrajni LO Politane, « 
ediek ta finance, 

dne 28. Januarja 1040. 
•  St. 278/48 601 

* 
881 

Sedel": Rogatec. 
Dan vpisa: 20. januarja 1040. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb. 
Poslovni   predmet:   Upravljanje   podr- 

Eavljenln>.stanovan]ekin zgradb. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rogatec. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

gatec. 
Podjetje zastopajo to sanj podpisujejo: 
Oevaldic Jožef, predsednik KLO, 
Cesar Josip, ravnatelj, 
Oplotnik   Martin,  kniigovodja. 

Okrajni LO Politane. 
odsek za finance, 

dne 28. januarja 1048. 
St. 272/40 860 

* 
884. 

Sedei: Slovenske Konjice.' 
Dan vpisa: 13   fanuarja 1040. 
Besedilo: Kino Pohorje. 
Poslovni predmet:  Predvajanje sodob- 

nih  in. kulturnih filmov. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Slovenske 

Konjice. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Slov Konjice. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Sue Adolf, upravnik. 

Okralni LO Politane, 
poTcrfenlïtv« za finance, 
dne 81   januari«' 1040. 

fit. 4B3/49 1018 

885. 
Ssedi: Postojna, 
Dan vpisa: 29. januarja 1049. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica 

Postojna. 
Poaiovni  predmet:   Izdelovanje  novih 

:o popravila starega obuvala. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: MLO Po- 

stojna, 
Za podjetje podpisujeta: 
Dolenc Vid, ravnatelj  direkcije MGP, 

skupaj z njim 
čic Viktor, poslovodja, do neomejene 

vieine. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeniitvo sa finance1, 
dne 29. januarja 1048. 

Št. 150/1-49 .   934 

* 
336. 

Sedel: Postojna, Vojkova nuca. 
Dan vpisa: 29. januarja 1940.  .      , 
Besedilo: Mestna ekonomija. Postojna, 
Poslovni predmet: Oskrbovanje prebi- 

valstva mesta Postojne z zelenjavo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: MLO Po- 

stojna. 
Podjetje zastopa m zanj podpisuje: 
Bkjak Viktor, upravnik, «a vse zadeve, 

do neomejene tviSine, 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeniltvo za finance, 
' dne 29. januarja 1940. 

St.  171/1—40 9W 

Spremembe 
837. 

Sedel: Bled. 
Dan vpisa: 25. januarja 1949. 
Besedilo:   Gostinsko   podjetje   »Grand! 

hotel Toplire«. Bled. 
, Izbriše «e Renko Stane, dosedanji rav. 
nate.lj, vpiöe ae 

Vldic Ivan, v. d. ravnatelja,- M podpi- 
suje v obsegu salt, pooblastil in pravi! 
podjetja. 

Ministrstvo za finance LR& 
Ljubljana, 

dne 22. januarja 1949. 
ftt. 343 34—1940 nt 

* 
889.   . 

Sedel: Laike., 
Dan vpisa; 28. januarja 1949. 
Besedilo: >Pivovarne Laško« v Lajkem. 
Izbriše se Jen«!« Hubert, tajnik, vpile 

es       '»••-. 
Solale AHred. industrijski obratovodja, 

ki nodpleule za podjetje v odsotnosti,rav- 
natelja, v ietem obsegu kot oni 

Ministrstvo za finance LBS, 
.  Ljubljana, 

.dne 25. Januarja 1940. 
«. 243 45—1040 »SO, 

* 
839 ' 

Sedel: Ljubljana,    ; 
Dan vota: 28. tannarla 1949. 
Besedilo: Sklitdiufoo oođjetje Slovenije 

— Javna skladišta, Ljubljana, 
VnlieVse 
Rlhenlk En«. •. d. pomočnika glavne- 

ga računovodje. M v odsotnosti glavnega 
raSmovodle »»podpleule vse rietine, neve, 
dene v 47. Menu splošnega zakona o drl 
goep. podjetjih , 

Ministrstvu ss finance LBS. 
LjnbMana. 

dne 28   teniiarje  1949, 
St. 243 8/1-1949 870 
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840. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. januarja 1949. 
Beeedilo:   »Splošno   stavbno   podjetje, 

Ljnbljanat. 
Izbrise se Kamnikar Alojz, direktor, in 

Bizjak Viktor, tehnični pomočnik direk- 
torja; vpišeta ee 

Bizjak Viktor, direktor, ki podpisuje 
v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
Podjetja, in 

Bohinc Vladimir, tehnični pomočnik 
direktorja, ki podpisuje za podjetje v od- 
sotnosti direktorja, v ietero obsegu kot 
oni. 

Ministrstvo sa finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 29. januarja 1949. 
St 248 2/1-1949 1008 

* 841. 
Sedež: Ljubljana. 
Dam vpisa: 31, januarja 1949. 
Besedilo: >Triglav Mm«, Ljubljana. 
Vpiše se 
BeSter Mara, pomočnik direktorja, ki 

podpisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torja, v ietem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 29. januarja 1949. 
St 243 51-1949 1004 

* 
842. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa; 31. januarja 1949. 
Beeedilo: Trgovsko podjetje za promet 

nafte ; in naftinih  derivatov  »Jugopctrol 
— Ljubljana«, skrajšano: >Jugopetrol — 
Ljubljana«. 

Vpile ee poslovalnica Lfubljaria-mesto. 
Ministrstvo za finance XRS, 

Ljubljana, 
dne 28. januarja 1949. 

St. 243 54—1949 1006 

843. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. januar)« 1949. 

>    Besedilo: Slovenija  —  avtopromet — 
Maribor, skrajšano: »SAP-Maribor«. 

Izbrise se: SMvnik Ivan, dosedanji 
glavni Tačunovodja, in Petrač Lojzka, na- 
mestnik glavnega računovodje. vipiSeta ee: 

Jelen Ivan, 5ef komercialnega odseka 
in glavni računovodja, ki sopodprtsuje vee 
Meline, navedene v 47. Menu epi. zakona 
o drž. goepodarekih podjet^h. 

Pernat Marija,  namestnik. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 22. januarja 1949. 

St. 248 23/1-1949 762 
* 

844. 
Sedei: Zldani most. 
Dan vpisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: »Apnenioe Zidani most«. 
Izbrise ee Kajtna Jože. dosedlanji glav- 

ni računovodja, vpise ee 
Potrata Slavko, glavni Tecunovodija, ki 

* SJSSaPfcuïe vee listine, navedene v 47. 
eeXto^jel.  zakona  o drž.  gospodarskih 
oodjetißh. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljnbljana. 

*w "2   tannarla  1949. 
St. 243 39-1949 768 

845. 
Sedež: Sv. Peter ob Savinji. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo:. Lesno   podjetje  OLO   Celje 

okolica, Sv. Peter ob Savinji 
Izbriše ee USen Vinko, upravnik, vpi- 

še se 
Kumar Peter, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu, M je določen v 
splošnem zakonu Ja potrjenih pravilih; 
pooblaščen je sklepati pogodbe do zne- 
ska 400.000 din. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. januarja 1949. 

St. 218/1-49 886 
* 

346. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpiea: 27. januarja 1949. 
Beeedilo: Tovarna pohištva Domžale. 
Izbriše se Zakrajšek Anton, upravnik, 

vpige se: 
Vilar FeliciJan. upravnik, z istimi po- 

oblastili 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. Januarja 1949. 

St. 141. Ill—1949 799 
* 

347. 
Sedež- Kamnik. 
Dan vpisa: 28. januarja 1949. 
Beeedilo:   Kamniška   keramika,  Kam- 

nik. 
Izbriše se Japežič Ante, trg. delovodja, 

vpiše se: 
Borišek Jože, direktor uprave okrajnih 

podjetij, z istimi pooblastili. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 28. januarja  1949. 

St. 142-III—1949 815 
* 

348. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 31. januarja 1949. 
Beeedilo: Uprava državnih zgradb ML0 

Kamnik. ». 
Izbrišeta ee Adamič Jože, upravnik. In 

Selrirnik Franc, vplSe ee 
Tajč Janez, upravnik, ki podpfsuje sa- 

mostojno do zneska 100.000 din, nad tem 
zneskom pa 

Fiere Anton, predsednik MLO, Kamnik, 
in 

Sršen Franc, tajnik MLO. po poprejï- 
njem sklepu izvrstnega odbora MLO 
Kamnik, 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 31. januarja 1949. 

St. 158-III-1949 888 
* 

849. 
Sedež: Stahovica. 
Dan vpisa: 28. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Stahovica. 
IzbriSeta se Sprok Franc in Močnik Mi- 

hael, vpišeta se: 
Adamič Jože in 
Močnik Angela, z listimi pooblastili 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo ia finance, 
dne 28. januarja 1949. 

St. 148—III—1949 798 
* 

350. 
Sedež : Ljubljana, Lingarjeva 1. 
Dan vpfea: 28. •••••••• 1949. 
Besedilo:   Mestni   projektivni   biro   • 

LJubljani 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni. 
Stvo za gradnjo MLO. 

Izbriše ee Opeka Heda, računovodja, 
vpišeta se 

Tržinar Marica, računovodja, 
Bobinée Dušam, pomočnik upravnika, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. januarja 1949. 

Fin St. 4864/48 861 
# 

851. 
Sedež: Križevci. 
Dan vpisa: 3. februarja 1949. 
Beesdilo: Krajevno studenčareko pod- 

jetje Križevci. 
Izbriše se dosedanji upravnik podjetja 

Slavij Franc, vpiše se 
Kosi Gabrijel, upravnik, ki zastopa 

podjetje in zanj pravnoveljavno podpisuje 
v obsegu določb 38. člena splošnega za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni  LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. februarja 1949. 

St.   193/49 1020 
* 

352. 
Sedež: Slamnjak. 
Dan vpisa: 31. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Slamnjak. 
Izbriše   se  Senear  Marija,  upravnica, 

vpise ee 
Senear Frame, upravnik, ki podjetje 

zastopa in zanj podpisuje v obsegu določb 
38. člena splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dine 81. januarja 1949. 

St. 185/49 889 
* 

853. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 29. januarja 1949. 
Beeedilo: Mestna  ekonomija »Pesniški 

dvor« Pesnica. 
Izbriše Se operativno upravno vodstvo: 

Direkcija trgovskih in gostinskih podje- 
tij MLQ Maribor, vpiše se operativno 
upravno vodstvo; 

Direkcija komunalnih podjetij MLO Ma- 
ribor. 

Izbriše ee Druzovič Jožef, ravnatelj kot 
pooblaščenec za podpisovanje, vpiše se s 
pooblastilom  za podpisovanje 

Dr. Zorko Alojz, kot vršilec dolžnost* 
ravnatelja. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. januarja  1949. 
St. Pov. 56/20-III-49 937 

• 
854. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 26. januarja 1949. 
Besedi»: Mestna komunalna podjetja 

Maribor. 
Izbrilajo se registracije pod točko č) i 

dne 17. IV. 1947 in 15. I. 1949: 
Mestna uprava nepremičnin Maribor, 

operativno upravno vodstvo: Direkcija ko* 
munalnih pMjerij MLO Maribor in poobla- 
stilo za podpisovanje za imena: Pertot 
Peter, ravnatelj, Preac Peter, namestnik' 
ravnatelja, Matek Leopold, računovodja, 
LaSič Ivan, namestnik računovodje. 

Mestna uprava nepremičnin e« izbriše 
na podlagi sklepa MLO Maribor ».' 109/1- 
1949 z dne 12. I. 1949, ker je podjetje 
presilo v •••• operativnega upravnega 
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vodstva Poverjeništva za stanovanjske za- 
deve MLO Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. Januarja 1949. 
št. POT. 66/14—III—49 7B6 

* 
8S&. 

Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Mestna papirniška podjetja 

Maribor. Koroška c, 5. 
Izbriše se operativno upravno vodstvo: 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor, vpiše se operativno upravno vod- 
stvo: 

Direkcija leene, papirniške, in kemič- 
ne industrije MLO Maribor. 

Mostni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. januarja 1949. 
St. Pav. 66/17—III—49 753 

356. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Oprema« 

Maribor. Partizanska c. 15. 
Izbriše 6e operativno upravno vodstvo: 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Mt- 
ribor, vpiše se operativno upravno vod- 
stvo: *• 

Direkcija leene, papirniške in kamio- 
ne Industrije MLO Maribor. 

Izbriše ee zaradi preselitve tapetniška 
delavnica. Slovenska nI. 16, in vpiše: 

Tapetniška delavnica, Krekova ul. 6. 
Izbriše ee: Pooblastilo podpisovanja za 

pomočnika ravnatelja Rogelja Rudolfa. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 26. januarja 1949. 
St. Pov. 56/18-111-49 732 

* 
857. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 26, januarja 1949. • 
Besedilo: Mestno stavbno mizarstvo Ma- 

ribor. Vinarska ul. 29. 
Izbriše ee operativno upravno vodstvo: 

Direkcija gradbenih podjetij MLO Mari- 
bor, vpiše ee operaitAvno upravno vodstvo: 

Direkcija lesne, papirniške In kemične 
imđnetrije MLO Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
^dne 26. januarja 1949, ' 
St. Pov. 56/13-III-49 75S 

858. 
Sedež: Maribor. 

>     Dan vpiea: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno pndietjo »Vrtnarstvo« 

Maribor, Koroška c. 172. 
Izbriše ee pooblastilo podpisovanja za 

ravnatelja Kegla Lovra; vpiše se z istim 
pooblastilom kot ravnatelj 

Urbanek Franc. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 26. januarja 1949. 
št. Pov. 56/15-III-49 784 

* 
859. i 

Sedež: Murska Sabota. 
Dan vpisa: 28. januarja 1949. 
Besedilo: Mestno obrtno-storitveno pod- 

jetje »Pleskarstvo« v Murski Soboti. 
/       KbriSe se Ori Janez, ravnatelj, vpiše ee 

Hojor Ivan, ravnatelji, M podpisuje za 
podjetje do zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. januarja 1949. 

Št. 54/1949 808 
*     ' 

360. 
Sedež: Srpenica. 
Dan vpisa: 14. januarja 1949, 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kreda«, 

Srpenica. 
Izbriše ee Knez Josip, računovodja, vpi- 

še ee 
Knez Matilda, računovodja, e pooblastili, 

določenimi v pravilih  podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

povorjeništro za finance, 
dne 29. januarja 1949. 

Št. 8/13-49 860 

Izbrisi 
3C1. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 25. januarja 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mlekopro- 

met« v likvidaciji, Ljubljana. 
Zaradi  končane likvidacije. 

Ministrstvo za financo LBS, 
Ljubljana, 

dne 22. januarja 1949. 
Št. 243 35-1949 760 

862. 
Sedež: Dobrna. 
Dan izbrisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO Do- 

brna. 
Zaradi opustitve podjetja. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. februarja 1949. 

Št. 3S93/48 1011 
* 

363. 
Sedeži Planina pri Sevnici, 
Dan izbrisa: 31. Januarja 1949. 
Besedilo: Gospodarski obrati KLO Pla- 

nina pri Sevnici. 
Zaradi opustitve podjetja. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance. 
dne 31. januarja 1940 

< Št. 31/49 941 
* 

864. 
Sedež: Stahovica. 
Dan izbrisa: 2. februarja 1949, 
Besedilo: Krajevna gostilna Stahovica, 
Na podlagi odločbe KLO KamniSka Bi- 

strica št.  174/49 z dne 31. I. 194». 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. februarja 1949. 

Št, 171-111—1949   . 965 
* 

365. 
Sedež Lipovci. 
Dan izbrisa: 19. Januarja 194«. 
Besedilo:   KLO  »Gostilna ob cesti« v 

Lipovcih. 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dn« 19. ianuasja 1949. 

St. 55/1949 625 

72. 

Zadružni register 
Vpisi 

Sedež: Št. Vid nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 28. januarja 1949, 
Besedilo: Pleskarska in slikarska za- 

druga z omejen'm jamstvom v št. Vidn. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

23. XII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1, da skupno izvr- 

šuje pleskarsko in slikarsko obrt z de- 
lovno silo svojih članov, predvsem na 
podlagi akorda; 2. da nabavlja surovine, 
material in sredstva za lastno proizvod- 
njo, da prodaja svoje obrtne izdelke in 
organiziraj kreditiranje svojih članov; 
3. da dviga kulturni, in strokovni nivo 
svojih članov; 4. da sprejema in stro. 
kovno izobražuje svoje učence in 6 da 
prilagodi svoje delo splošnemu držav- 
nemu gospodarskemu načrtu. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih zadruge. 

Upravni odbor sestavlja'5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
predstavljata predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora. 

člani upravnega odbora eo: 
Rozman Martin, soboslikar. Sp, Pirniee 

št. 28. 
Cedilnik Valentin, pleskar, Šmartno 41. 
Juvan Leopold, pleskar, Tacen 98. 
Zalokap Alojz, soboslikar, Šmartno 63, 
Šušteršič Leo. soboslikar, Tacen 48. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
'dne 28.  januarja 1949. 

Zt 6/48 - Zadr. VI 247/1      802 

* 
73. 

Sedež: Vrhnika. 
Dam vpisa: 18. januarja 1949. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in 

predelovalna zadruga šiviljske stroke z 
omejenim jamstvom na Vrhniki, 

Na ustanovnem zboru 11. 1.1949 je bik 
zadruga ustanovljena za nedoločen cas. 

Naloge zadruge so; 1. da skupno izvor. • 
šuje šiviljsko obrt z delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlagig akorda; 2. 
da nabavlja surovine; material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje .obrtne izdelke in organizira kre- 
ditiranje svojih članov; 3. da dviga kul- 
turni in strokovni nivo svojih članov; 4. 
da sprejema in strokovno izobražuje svo- 
je učence in.5' da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gospodarskemu 
načrtu. 

Delež znaša 500 din. Vsak član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razirlaša važnejše sklepe v 
prostorih zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadru- 
go zastopata in zanjo podpisujeta pred 
sednik in tajnik upravnega odbora. 

člani upravnega odbora so: 
Brate Antonija, šivilj Vrhnika, Suš- 

oikova e. 8, •        * 
SuštorSič Marija, šivilja,, Vrhnika, Tr- 

žaška c. 28. 
Drašler Marta, šivilja, Vrhnika. Nove 

vas 9, , 
.   Cukale Pavla, šivilja, Vrhnika,  Nova 
vas 2, ' 
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[ R 282/48-6 HOW 
Humar Viktor, wfl. 27. VIII. 1919 v 

Gorici, sin Antona in Mihaele rojene 
Tiberio, uäfolj v Šempetru 190, je bil 
novembra 1942 kot italijanski vojak na 
ruskem bojišču ujet. Fozneje je vstopi. 
T I. jugoslovansko brhjado in Je baje 
leta 1945 v bojih v Sramu padel 

Na predlog Hum*r Mihaele rotfeme 
Tiberio se uvede postopanje za raaglaei- 
tev za mrtvega. 

I R 208/48-3 11061 
Hvala Tomaž, roj. 22. XII. 1884 v Sred- 

njem Lokovcu, sin pok. Jožefa in Marije 
rojene Hvala, kmetovalec, je bil v prvi 
svetovni vojni v bojih na Tirolskem težko 
ranjen. Odpeljan je bil v neko bolnico 
na Dunaju, kjer je baje umrl. 

Na predlog Leban Elizabete rojene Hva- 
la, poseetnice v Srednjem Lokavcu 122, 
es uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Ili R 191/48 11068 
MaruSč Bogomir, roj. 1. X. 1913 v Lo- 

kvici, ein pok. Franca in pok. Amalije 
rojene Blažič, delavec v Opaitjem aelu 74, 
je bil leta 1940 vpoklican v Italijansko 
vojsko. Poslan je bil v Albanijo, od avgu- 
sta 1943 se pogreša. 

Na predlog MaruHč Ivanke rojene Gril, 
zasebniee v Opatjem selu 74, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 236/48—3 11052 
Mozetič Stojen, roj. 20. XI. 1919 v Bu- 

kovici, sin Jožefa in pok. Marije rojene 
Makuc, delavec, je bil 2. II. 1944 od Nem- 
cev odpeljan v goriške zapore. Od tedaj 
ee pogrela. 

Na predlog Mozetiča Jožefa, delavca v 
Bukovici 28, se uvede poetopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

T R 220/48 11046 
Naout Ivan, roj. 1. VII. 1900, v Vrtojbi, 

sin Ivana in Marije rojene Gorjan, dela- 
vec, je bil v prvi svetovni vojni na itali- 
janskem bojišču ujet. Odpeljan je bil v 
Ttaffljo, kjer je baje 4.' II. 1918 umrl. 

Na predlog Nemec Kamele rojene Na- 
nuit, gospodinje v Vrtojbi 3(56. ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega, 

[ R 230/48 11045 
Reščič Vladimir, roj. 14. VIII. 1912 v 

Šempetru, sin Franca in pok. Notburge 
rojene Leban, delavec,  je odšel 8. IX. 
1943 v NOV. Iz bojev v okolici Idrçje 
aprile 1944 ee pogreša. 

Na predlog Reifica Franca, čevljarja v 
Šempetru 160, »e uve đo postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

I R 196/48-3 11055 
Sdm»č Franc, rej. 22. II. 1901 v Bi- 

ljaru, sin Ivama in Terezije rojene Go. 
reajaik, slikar v Desklah 112. je odšel 
konec leta 1943 v NOV. Od konca decem- 
bra 1943 ee pogreša. ' 

,' Na predlog SimSc Kaitarine rojene 
SKliigoj, gospodinje, Deskle 112, se uvede 
Potapanje za razglasitev za mrtvega. 

t R 283/48—4 11048 
•    šuSmelj Albin, roj. 4. III. 1927 v Sem- 

pet•,   «đn  Nestorja «n  Marije-Pa!miire: 
rojene Tiberio,, mizar, je bil  decembra 
1944 odpeljan  v   Dachaiu   od  tam pa  v 
f.ronberg. Od norca 1948 ee pogreša. 

Na predlog šušmelj Marije rojene Ti- 
berio, gospodmje v Šempetru 193, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

1 R 174/48-3 1044 
Zlaitoper Ivan, roj. 23. X. 1910 v De- 

sklah, sin pok. Ivana in Marijo rojene 
Zbogar, posestnik, je bil julija 1944 od- 
peljan v taborišče Litomerice ob Labi, 
kjer je po obvestilu RK baje 31. XII. 1944 
umrL 

Na predlog Zlaitoper Terezije, posest- 
nice v Deeklah 95, se uvede postopanje 
za razglasitev za flfirtvega, 
I R 240/43 11047 

2ižmund  Jožef,  roj.  7.  III.  1895 na 
Vogerekom, sin pok. Ivama in pok. Jožefe 
rojene Golja, posestnik,  je bil oktobra 
1948 interniran v Mauthausen, kjer je 
baje 10. I. 1944 umrl. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog Ziilmund Jožefe rojene •- 
gon, gospodinje na Vogerskem 53, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, •• poziva, da to do 1. III. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Lahu Rudol- 
fu, sod. uradniku v Gorici. 

Bavdaž Marija, BlažiČ Henrik, Čermelj 
Josip, Devetak Jožef, Gruden Ludvik. 
Humar Stefan, Humar Viktor, Hvala To- 
maž, Marušič Bogomir, Mozetič Stojao, 
Nanut Ivan, Reščdč Franc, 8ušmelj Albin, 
Zktoper Ivan in Zižmund Jožef se pori- 
vajo, da s« aglasijo pri sodišču aid dru- 
gače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 3. decembra 1948. 

I R 258/48-8 637 
PiSčanec Darinka, roj. 21. III. 1921 

v Cvetrovžu pri Rihemberku, hči Ivana in 
FrančiSke rojene Bizjak, vdove Besed- 
njak, dijakinja, je bila februarja 1944 od 
Nemcev aretirana in odpeljana v Trst 
Od tedaj se pogreša: 

Na predlog Besednjaka Alojza, kmeto- 
valca v-Rihemberku 22, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se izda. 
Ja poziv, da se o pogrešani do 15. IV. 
1949 poroča eodiiču aH skrbniku Lahu 
Rudolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Piščanec Darinka ee poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodeče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 19. januarja 1949. 

* 
1 R 252/48 639 

Bizjak Alojz, roj. 24. IV. 1914 v št 
Vidu, sin Alojza in Alojzije rojene Se- 
mič, lesni trgovec v fit. Vidu pri Vipavi 
53, je odšel 13. XII. 1944 v NOV. Od 
tedaj ge pogreša. 

Na predlog Bizjak Frančiške,, gospodi- 
nje, Loziee 29, se uvede .postopanje za 
raBglasi»e<v za .mrtvega. 
I R 251/48 641 
: SuKgoj Stanislav, roj. 19. I. 1912 v Pev- 
••, sin pok. Franca in Frančiške rojene 
Bfažič, 8evljar v Renčah 275, je bil..1941 
mobiliziran v italijansko vojsko. Iz boje* 
pri El Abuaeiau konec' oktobra 1942 se 
pogreša. 

Na predlog Suligoj Alojzije, gospodi, 
nje. Renče 275. se uvede poetopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
1 R 258/48-3 638 

Veientinčlč Ivan, roj. 10. IV. 1914 v 
Solkanu, ein Ivana in Florentine rojene 
Baiin, mizar v Solkanu, Ulica IX. kor- 
pusa 152, je odšel po slomu Italije leta 
1943 v NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Valenttnčič FloTenitine ro- 
jene •*••, gospodinje v Solkanu, Ulica 
IX. korpusa 162, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj mano, 
se poziva, da to do 15. IV. 1949 poroto 
sodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
uslužbencu v Gorici. 

Bizjak Alojz, Suligoj Stanislav in Valem- 
tinčič Ivan •• pozivajo, da se zglasijo 
pri eodiSču al drugače dajo kako vest 
osebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 21. januarja 1949. 

* 
IR 404/48 •44 

Elbl Franc, roj. 22. X. 1921 v Cogetm- 
cih, sin Franca in Elizabete rojene Vrb- 
njafc, mlinarski pomočnik na Ivanjskem 
vrhu, je bil prisilno mobiliziran v nem- 
ško vojsko. Po dopisu urada Berlin, Fro- 
nau z dne 2. IX. 1948 je 6. II. 1945 pa- 
del pri Klodnitzu, O. S. in je pokopan na 
pokopališču Cosel, 0. S. 

Na predlog Pukšiš Avguštine, šivilje • 
Slaptincih 5, p. Sv. Jurij ob šča/vnici, se 
uvode postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15 II. 1949 poroča eodiSču ali 
skrbnici PukSwS Avguštini. 

EM>1 Franc se poziva, da se zgiasi pri 
sodišču ali drugače da kako veet o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno »odišče r Gor. Radgoni > 
dne 4. decembra 1948. 

I R 14/49 598 
Družovec Martin, roj. 2. XI. 1919 pri 

Sv. Tomažu pri Ormožu, nezak. sin Bra- 
Sč Klare rojene Družovec, delsivec ua 
Cankovi 16, KLO Brengova, je bil okto- 
bra 1943 od Nemcev odpeljan v taboriač> 
Papenbeirg, od koder se je zadnjič ogla- 
sil februarja 1945. Od tedaj ee pogreša. " 

Na .predlog svaka Zmovea Franca, pina 
malega kmdta v Cogetincih 85, ee uvede 
poetopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
1. IV. 1949 poroča sodišču aH skrbniku 
Zmavcu Francu 

I R 12/49 599 
Strniša Jožef, roj. 13. VIII. 1915 v 

Radgoni, sin Alojza In Terezije ro- 
jene Drvarič, telefonski delavec, Noričld 
vrh 21, KLO Gor. Radgona, je bil avgusta 
1943 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
sko. Zadnjič se je oglasil februarja 1945 
iz Dobemte-Elsgrunda pri BerHnu. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Strniša Helene, delav- 
ke v okrajni opekami v Gor. Radgoni, 
stan. Norički vrh 21, se uvede postopanje 
za raœglasMev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogreSanem do 1. IV. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Strniša, Heleni. 

Družovec Martin in Strniša Jožef se 
porivata, da se zglasifa ,pri „sodiseli ali 
drugače dasta kako vest e ,seb4 
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£u preteku roka ob sodišče odloülo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 18, januarja  1949. 

* 
I B 198/48-« •40 

Krizman Jožel, roj. 18. VIII. 1919, sta 
Ignacija in Frančiške rojene Mesojedec 
delavec v LJubljani, Medvedova •/b. Je 
bil konec leta 1944 prisilno mobüriren k 
domobrancem. Od leta 1946 ae pogreta, 
Po uradnem potrdilu odseka za notranje 
nadeve pri ÜLO Jesenice z dne 12. VII, 1948 
nd nobenih podatkov o njegovem blvell- 

Na predlog iene Krizman Marinke, 
upravnice poŠte v Boh, Sredo)! vati, ae 
uvede postopanje za rexglasitov za mrtve- 

I R 241/48-2 11141 
Pangero Terezija, roj. 15. XII. 1898 

na Selu, stan. Bled, Mimo 96, ]« bila 
umobolna. Pred vojno je bila v zavodu v 
Mengšu, pozneje pa Je bila odpeljana v 
Nemciio. Leta 1946 je dobil brat Pan- 
aero Jones od nekega zavoda obvestilo, 
• Jo umrla. 

Na predlog brata Pangerca Janeza, po- 
sestnika los Sela pri Bledu it 11, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvo. 

Veakdo, ki mu Je o pogreSani» kal 
znese, te poziva, da to do 16, II. 1949 
poroda sodftcu all ekrbaUcu Rlhterju Mir* 
ku, eod uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo eodi&Be odločilo o 
•••••••, 

Okrajno sodüce na Jeienleah 
dne 7. decembra 1948. 

» 
I S 160/48-4 11189 

Mencinger Lovrenc, roj. 27. VII. 1806 v 
Bob. Blatrioi, tin Ježefa in FranÄlke ro- 
jene Žnddar, posestnik, Ravne 6 J« od- 
|el 21. X. 1942 v NOV. Po iapovedbi Bene 
je padel. 

Na  predlog  Sene  Mencinger  Marjete, 
poeeetnlee, Ravne 6, ee uvedle postopanje 

* za razglasitev aa mrtvega in ee tadaja po- 
zfivi de ae o pogrešanem do 16. III. poro- 
ča lOdUSou ali skrbniku Rlbterju Mirku. 

Po preteku roka bo sodilo» odločilo o 

Okrajno sodile» na Jesenicah 
dne '8. decembra 1948, 

* 
•   869/48-8 740 

•«• Janez, roj. 1. I. 1022 v Moj- 
strani, edn Jakoba in Franottke rojene 
•••••••, strojevodja na Jesenicah, Blej- 
ska c. 8t. 22, Je bil 26. VII. 1943 Iz služ- 
benega jmeete v Beljaku prisilno mobili- 
«m v aemiko vojsko, Bil Je v Traven- 
stebra, nato v FraaeW, pozneje aa ruski 

. froaM v.Odeai In v Rumuniji, kjer Je bil 
ranjen m odpeljan v neko bolnico n* 
Madtoreko, Po okrevanju Je Ml poslan 
na rueko fronto v Rumunijo, kjer Je po 
sporočilu nemlkege poveljstva zaradi im- 
ke noïkodbe na glavi 18. VIII, 1944 umrL 

Na predlo« Žene ••• Dragice, name. 
šoenke. Jesenice, Blejska ceste. 22, ee uve- 
die postopanje za razglasitev ta mrtvega. 

Komur Je o pogrešanem ka] znano, »al 
(o do 80. III, 1049 poroča «odiftu é 
skrbniku Rlhterju Mirku, eod. uradniku. 

Po preteku roka bo sodiloe odločilo o 

^Okrajno eodÖce •• Jesenicah 
doe 24. jaouaopja 1949. 

i R 20/49-8 048 
Petrovi« Jole!, roj. 20. XII. 1911 v 

Gradcu pod priimkom Labornik, posest- 
nik v Stojncih 29, Je 29. IV. 1945 baje 
padel v olezijš. 

Na predlog poavojitoljice Petrovič Ma- 
rije. pw. iz Stojucev 29, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvog« in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 16. 
V. 1949 poroča «odlSou ali skrbniku Ko- 
etanjevcu Francu, pos. v Stojncih 2.4. 

Po preteku roka bo •••••• odtocUo o 
predlogu. 

Okrajno »odHce v Ptuju 
dne 28. januarja 1949, 

I R 7/49-4 966 
Oko« Alojz, roj. 8. VII. 1928 v Trbov- 

ljah, Retju 49, miner istotam. je bil 21. 
Vil, 1922 vpoklican v nemiko vojsko ter 
ee od 7. VI. 1944 pogrela. 

Na predlo« lene Škof Leopoidiiae, rojene 
Ptezar, delavke v Trbovljah. Retju 49, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. V. 1949 poroÒa sodilòu ali skrbniku 
Žibretu Filipu, nameščencu tuk. sodilca. 

Po preteku roka bo sodi&oe odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodifte v Trbovljah 
dne 28. januarja 1949. 

Su 68/48-11 899 

Oklic za dvig sodnih pologov 
Okrajno eodiWe v Slov. Bistrici hrani 

večje število starih sodnih pologov, ki eo 
bili položeni pred 15. majem 1946 pri 
blviero okrajnem «odMcu Šmarje pri Jel- 
lah, Rogatec. Kozje, Slov. Konjice in pri 
okrajnem sodišču v Slov, Bistrld, 

Med hranjenimi pologi so ile pologi 
v vrednosti nad 1000 din, 

I. Bivše okrajno sodil«* v Kozjem 
Vlozne ••••••; 
1, Hranilnica in posojilnica v Podére» 

di, •. 696, Valenčak Pepa, 1886 din, 
2. • denarni zavod, il 696, Valen- 

oak Krista 1742 din, 
8. Centralna banka d, d. Zagreb, it 788, 

Sariah Anton, Lastnic" 8, 1289 din. 
4, Hiranimica in posojilnica v Kozjem, 

St. 9938, upravičenec Hran. in pps, v 
Pederedl, 8886 din. 

6. Posojilnica v Mariboru, it. 28219, 
Dola» Marija 1828 din, 

6. Občinska hranilnica v Ormožu. St. 
16848, Prijatelj Cirila. 1756 din, 

7. ioti demacni zavod, ft. 16849. Prija- 
telj Ruloa, 1766, din, 

8. Kmečka hranilnica jn posojilnica. ••* 
oe, K. 161. Steten«« Jakob, Polje 12, 
1496 dm, 

9. Občinska hranilnica. Kozje, 10267, 
ftefanSio Jakob, Polje 12. 1692 din, 

10. Posojilnica Sv. Peter pod Sv. gora- 
mi, St. 813, Tamšek Ana. Sv,- Peter. 2481 
dinarjev. 

11. Bivio okrajno »od«»* Šmarje pri 
Jettab 

Vlozne ••••••: , 
11 Celjska mestna hranilnica, iltev. 

88790. nedl. Jeger Stefan, btvallloe ne- 
znano, 2687 din, 

12. Kmečka hranilnica in posojilnica. 
PolJČane, It 1762, Demie Franc. Pečica, 
2383 din, 

18. Kmetska posojilnica v Celju. Štev. 
1487/21, Mlakar Martin, bivališče nezna- 
no, 2022 din, 

14. Mestna občina Celje, It, 70860. Kor- 
io Neža, blvaliSče neznano, 13f8 din, 

16. Posojilnica v Celju, št. 19987. Mia. 
kar Martin, Ponikva, 1015 din.. 

16. Hranilnica in posojilnica v ••••••. 
st. 4307, Mlakar Martin. Boletina, 1102 
dinarja, 

17. isti denarni zavod, it. 4627, Mla- 
kar Neža, Ponikva, 1030 din. 

18. isti denarni zavod, It. 4710, Mlakar 
Martin, Boletina. 1665 din, 

19. isti denarni zavod. M. 4816. isti 
upravičenec, 1615 din, 

20. Kmečka hranilnica In posojilnica v 
Poljïanah, It. 1769, DamSe Veronika, 
•••••. 1041 din, 

21. isti denarni zavod, St. 1761. Datnie 
Antonija, Pečica 2021 din. 

22. vadij pod J 404/36—15 pri davčni 
upravi v Šmarju prt Jellah. 23 XII. 1948 
upravičenec Mastnak Jožef, hranilna 
knjižica Hranilnice in posojilnice v St. 
Vidu, it. 1978. znesek 1282 din. 

Varstveni skladi pri Drž. investicijski 
banki v Mariboru 

28. P 76/28, Gril Jožefa, 2905 din, 
24. opr. it. ni znana, JerSič Martin 1006 

26. P 56/81 varstveni sklad nedl., Cvetic 
Karolina, 1867 din, 

26. opr. St. ni znana, Sivka Roža, 1246 
dinarjev, 

27. opr. St. ni znana, Pevec Vincenc, 
1224 din, 

28. P 117/81, varstveni sklad, nedl. Ska- 
le Jožef. 1105 din, 

29. P 4/32, varstveni sklad, VreSak Jo- 
žef, 1.719 din, 

80. P 39/32, skrbstveni sklad, Tratea- 
iek Franc, 1856 din, 

81 P 68/80, varstveni eklad, Damle Ve- 
ronika. 1144 din, 

82. P 84/27, varstveni «klad. Robič Ja- 
nez, 1667 din, 

88. P 151/21, varstveni sklad. AnderW 
Marija 1002 din, 

34. S.41/34, Zabukovgek Alojz. 1451' 
dinarjev. 

85. P 58/80, varetiveni sklad, Damif 
Terezija. 2587 din, 

86. P 112/81, varstveni sklad, Kolar 
Janez, 1307 din. 

87. P 71/26, varstveni eklad. Artnak 
Terezija, 2183 din, 

88. S 49/33 skrbstveni aMađ, Seaka i 
Franc, 1052 din. 

39. P 89/25. skrbstveni sklad, Frece Jo- 
žefa, 2078 din, 

40. P 104/31. varstveni sklad. Veber 
Alojzija, 1858 dän, 

41. P 85/24, varstveni «klad, Jerli? 
Bernardika, 1286 din. 

42. P 87/27, skrbstveni sklad, nedl. 
Turniek Terezija, 1083 din, 

48 S 68/86. varstveno eklad, nedl 
SramelJ  Alojz,  1760 din, 

44. S 81/86. varstveni eklad, nedl. 
Gajlek Ivanka, 2682 din, 

46. P 76/31, varstvena sklad, nedl. 
Mo>h Marija, 1184 din, 

46. P 27/22. RegorSek Alojz 1361  din, 
47. P 60/82, Pajk Stefan, 1044 din, ' 
46. S 88/88, Kračun Viktor, 1166 din. 
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IIL Bivio okrajno sodili* Bogato« 
48. Srebrna ura • verifico. «Ut poročni 

prštao, zlata da meka ovratna verižica, 
Ö*ta molka ura » »lato verižico, upravi- 
čenec Zabukovee Wan, vrednost 11800 
dinarjev. 

Državne investicijska banka • Maribora 
60. 2 P 24/20 . Sttraum Mtfülde, 1819 

dinarjev, 
61. 2 P 46/82, Potočnik Merija. 1120 

dinarjev, 
52. II. S 21/85, Tomao Josip, 1182 din, 
53   II S 22/86. Skale Terezija,  1110 

- dinarjev, 
54. II P •/33, Bele Arsela, 1826 dio, 

'     . 66. II 8 13/85 Cvetko Liza, 1078 din 
• Cvetko Mihael 800 db to Cvetko An- 
dre] 968 din, 

/    56. II 8 16/89.  Zabuko**« Ivan, 2807 
dinarjev 

57. II P 87/28, KovaS Alojzija. •04 
dinarjev v 

56. Il'S 6/88. K» Štefanija, 1068 din, 
59. II S 8/33. Bele  Marija. 1201 din, 
60. II 62/36, Ogrizek Zinka, 2400 din, 
61. II S 15/88, Vogrine Ivana. 1050 

dinarjev. 
62. II p 2/27, ftramel Jožef, 1659 din 

Da Sramel Martiin 1677 din, 
63. II O 20/36. Polunifi Helena. 1209 

dinarje* 
64. Filer Marija. 2036 din, 
65. II P 54/81. RaScan Miroslav. 2078 

dinarjev, i 
66. II P 26/29, Poga&ik Mirko. 2114 

dinarjev io Pogaînik Ema. 2114 din. 
Vložnj knjliici: 
67. Posojilnica v Ptuju. H. 625/XXTV- 

;   -88806. npravlïenee >Ceb*la<, 8271  din. 
68 ftaleika posojilnica ta hranilnica v 

* Velenju, It. 922. Suiee  FrauHIka, 1766 
dinarjev, 

* ' 
IV. Okrajne »odi*ee v Sler. Bletrlci 
Varetveni skladi pri Okrajni hranilnici 

v Slov   Bistrici. 
69 200 P 116/01, slaboum. MoSnUc Ber.' 

»arda, 2892. din, 
70. 217 P 95/26, aedi. Planinlek Leo- 

pold, 1015 din 
71. 230 P 93/28, nedl Polanee Ludvik, 

1415 di, 
72. 281 P 73/21, Pernat Neža, etabo- 

«•••. 2179 din 
78.236 P 7/29. nedV Gorfcan Josip, 1024 

dinarjev. 
74. 242 P 50/27. sedi. Avguštin Josip. 

1607 din, , ' 
75. 245 A 160/28, Ivi« Marija, neinano 

MvaliKe, 1017 din, 
76. 247 P 18/34. nedl. Kosar (Angela, 

t862 din, 
77. 267 8 60/88, nedl Turne* Alojzija. 

1888 din. ,    , 
78. 295 P-100/81, nedl. Podleanik An- 

ton. 1610 din, 
79. 299 P 00/28,. aedi. Jug *««». 1864 

dinarjev. ^  • 
80. 835 P 82/27, nedl. Gumzei Heia, 

1971 din. 
81. 884 P 188/37, nedl. Smogavee Ja- 

nez. 1653 dtn. 
82. «97 P 89/28. nedl. AcTco Maksimffl- 

••. 1966 din, 
* 88. 427 G 58/27. nedl, Podkriznifc Jo- 

lefa. 1408 dtn. 
84. 489 .A 290/42, SkrMnek Anton, 2402 

dinarja. , 
85. 519 P 115/59. MOler tfHSa. 2313 din, 

U        86. 420 P 19/29, nedl: BronovaM Meti- 
la, 1580 db. 

87 761 P 120/22, nedl. Jan»« Matija, 
1180 db, 

88 763 P VII 41/83. nedl. Belino Aloj- 
zija. 2230 din («pada pod ••••• Ptuj), 

89. 771 P 59/22, nedl Bop Anton, 1675 
dinarjev, 

V. Bivio'okrajno sodifte v Konjicah 
Vloine knjižice «krajne hranilnice T. 

Slov. Konjicah: 
90. P 94/20. Jonke Konrad. OpMntca, 

1008 din. 
91. A 39615. PlenlCndk Viljem, Priho- 

va, 1181 din, 
92. P 166/20, Slane Frane. Belgija. 1835 

dinarjev, 
93. P 37/22, Snidar Martin, KtoboJSov- 

nilc. 1371 din in 1090 din, 
94. P 94/19. Pučnik Anton, Tepanje 2462 

dinarjev, „ , 
05. P 180 •6, Medved Ignac, Brdo», 

p. Dobrna. 1085 din, 
96. 132/20, Grmi* Marija, 1899 dta. Gr- 

mič' Ludovlk. oba Sp. Dol, 1927 din, 
07. P 9/23, Cene Cecilija. Penovje, 

p. Lote. 8890 din, 
98. P 21/24, Noner Ciril, Kozjak, 1844 

«tinaTJev, * 
99. P 53/21. Kampul Amalija. Konjice. 

2338 <Mn, 
100: P 149/25, Pukl Leopoldina, Oplotai- 

ea, 3800 d4n. 
101 p 55/27. Kerti« Rudolf, LJubljana. 

Pot tla Drenikov vrh, 2628 din, 
102. P 80/27, Ratej Josip. Korplje pri 

Prihovi, 2919 din, " 
103 P 75/26, Mlkuljan Anton. «eue. 

1420 din. 
104. P 138/23. Kline Marija, 1273 din. 

'105. 83/26, Godina Amalija, Vrhole. 1879 
dinarjev, 

106. P 32/23. Kokol Marija, Sp. Grusov- 
Ja,.2581 din. 

107. A 26/28, Mave Blaž. GabroVe. 1088 
dinarjev, 

108. P 03/28. Ribi« Matilda. 1124' din, 
109. A 380/28, Rangier Prane, 1288 din. 
110. A U7/28, Kanonik Leopold, Paka. 

2036 din. 
111. P 17/29..Grm .Tulliani Veleni*. 

1469 din. Grm Ernest, 1150 din. Grm 
Pavlina. 707 din, Grm Alojz 707 din. 
Grm Ketarlna 709 din, 

112. P 6/29, Braci« Marija, Sv. Jernej, 
1085 din, 

11». P 16/12. RtidoH Alojzija, Pretoge 
pri Prihovi. 2933 dtn. 

114. P 41/30. Oro! Frane, Dobrova pri 
Zreoah, 1098 din. 

115. P 84/27. KoroSee Angela, Stranice, 
1400 din. 

116. P 117/80, okr, sodiice Celfe P I 
111/82, Kva« Ludvik, Frankolovo. 1884 
dinarjev, 
/ 1Ì7. P 70/81. olerai. «od1le> Maribor, 
Slartaek Leon. Vitanje. 1442 din, 

118. P 178/31. TJlteik Ljudmila. 1124 
dtnuTfev / 

120. P 110/84. St-nernafc Ivan, Cedale 
Pri Oplornlel. 1716 din, 

121. P 8/38. Podftrajlek Frane, Prolog« 
Pri Prihovi. 2684 din, 

122. P 70/22. Krajne Ignac. 1260 din, 
128. S 82/82.  OvSar Josip. 1092  «Un, 

Ovčar Janez.. 1121 din, 
_ 124. P Ufl/34, okraj, eocHWe Prevalj«, 
S 61/40. Urlep Helena'. 2428 din. 

125. P 74/27, Sađek Ludvik, Malahorna, 
1812 db.      :  * 

126. P 180/30. Zfcđej Kristina. 1191 
dinarjev 

127. 8 128/87. Grobetoik Ludvik. 1104 
dinarjev 

138. I 831/40. rmtilni tklad. PUber* 
lek Alojzija zoper Breznika Franca, Pre* 
loge pri Prihovi. 1470 db, 

129. S 105/40, Ti« Janez, 8010 din, 
129. S ••5/40. Ti« Janez, 8019 din, 
180. H 147/41, Ofi« Marija. 1920 din, 
181.. A 83/42 -Z 23/46, Rupnik Marija. 

Zeèe, 1183 din. 
132. f» 52/43, Leckovar Friderik, Raz- 

gorel, 2196 din. 
Poleg zgoraj navedenih sodnih pologov 

hrani sodiice Se precejšnje Število polo- 
£w izpod 1000 dm. hranilnih knjižic do 

tega zneeka in je nadrobnejši seznam 
teh sodnih pologov razviden na oglasni • 
deski okrajnega eodieia v Slov. Bistrici, 
dalje na oglasnih deskah KLO Slov. Ko. 
njice. Šmarje pri Jejiah, Rogatec in Koz* 
to, Vitanje, Zreče. Oplotnlca, Loïe pri 
Poljcanah. 

Po tretjem členu uredbe o likvidaciji 
etarih sodnih pologov z dne 11. H. 1948, 
Uradni liet LRS 8/51, ee pozivajo v«l 
upravičenci, ki imajo pravice do teb po- 
logov, da ee v treh mesecih od razglasitve 
tega oklica v Uradnem listu LRS zgla» 
sljo pri sodlicu v Slov. Bistrici in zatrte, 
vajo, da so pologi zapadM. 

Ta oklic velja tudi za Uste. U jih Je 
sodiice pozvalo-posebej, na| zahtevajo iz- 
dajo pologa. In v tem oklicu niso nave« 
d eoi. 

Vsak upraviSenee mora izkazati pravleo 
do pologa, 

Okrajno sodlile v Slov. Bletrlci. 
dne 24. januarja 1948. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

G 17/49-8 •   .     ., 000 
Habit Marija, vdova Pue,,rojena Jaro,, 

gospodinja, Maribor, Partizanska ceeta 1% 
l/II, je vložila proti Habita Mirku, Metilr 
cu oken, Maribor, Partizanska cesta l/II, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na rac 
vezo zakona, 

,   Razprava bo dne 18. •. 1940 ob 8. url 
pri podpisanem sodUcu, dvorana It. 84/11, 

Tožencu ee postavi ca skrbnika Oro- 
zel ttanka, uradnica tuk. eodiSòa, ki ga 
bo zastopala na njegovo nevarnost m 
etroike, dokler ee sam ne oglaei ali ne 
imenuje pooblaMenca. 
. Okrožno sodilüe v Maribora 

dne 81. Januarja 1949. 

G 8/49-2 94T 
Roflco Ljudmila tov. delaVka, Maribor, 

Mladinska nI. 2, |e vložila proti Rojku 
Francu, ključavničarju, sedaj neznanega 
btvaHScB, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 18. II. 1040 ob 8. uri prt 
podpisanem eod'scu. soba it. 84/11. 

Tožencu se poetavi za skrbnika Oro* 
zel Ivanka, uradnica tuk. eodllcVkl R* 
bo zastopala na njegovo nevarnost In «tro- 
ike, dokler se em ne oglasi ali ne hnç» 
je svojega pooblalSenca. 

Okrnlno sodiSSe v Marlboro 
dne 81. Januarja 1940. 
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© 138/48-4 ••• 
Veble Miroslava, ••••••• v Boh. Beli, 

•tanujooa « Boh. BleteW 186. {e vtattla 
?r<*U Vebletu Alojziju, nameščencu K LO 

Isece prt Brežicah, etan. ? Kapelah 7 
pri Dotavi, sedai neznanega. bđveli&Sa. k 
opr. 9t G 188/40—1 taäbb za razvezo za- 

Rsspreva bo 2. marea 1948 ofe 10. "url 
pri tem sodliau v eobi Bt. 83/1: 

Tožencu e* postavi •• skrbnika Rada- 
••••• 'Prane, Rakoveo 6. KLO Kapele pri 
Brafteah. td ga bo zastopal na njegovo 
jjevamost in «troike, dokler ne priđe esta 
ali ne Imenuje eodiMii dragega poobta- ' 

' esenca, • • • 
OkroSno «•••• v Norem metra 

dne 1. februarja 1M9, 

•••••-s '•'   . m 
Amortizacija 

Na proSpJo AuguStfna -TeSeta, upokoiei- 
nega gelrnnicarja, Rete&j, 41, p. ftUofja 
Loka, «* oveiie postopanje aa amortized- 
t vrednostnega papirja, ki ga 1» prosi- 

baje izgubit, tn se imetnik peaiva. oai 
uveljavi ovoje pravice v dveh mesecih po 
o/bjavi v Uradnem lieto LRS. ker «e bo 
sicer po preteku roka tsrèklo, da Je vred- 
-WwHsj'papjT brea rooEi. ' 
. OmainenHo*vrednostnega papirja: ^ 

življenjska «varovalna!.polica Veajem- 
, a» tavarovalniee v Ljubljani, pol. Štev. 

CB47Ì savarovateti zavarovanec In korlet- 
nik se primer «^livella' AfUguttra Jože, 
steer 'pa AutnilKm -Tulliana, zavarovana 
••• ROfloo «tm. začetek zavarovanja i. 
TL' V•< konec >l: If. '• 1948. ; 

Okrajno  eodiWe sa slava» metto 
LJubljana '"-' 

dne 29.' fànnaria T949. 

Razni ••• I asi 

Natečaj 
971 

, Okrajni ljudski odbor, poverJesiStvo m 
industrijo in obrt v Trbovljah, raapsuje 
Oa.podlagi.predpisov Javni natečaj za do- 
êeKtev prostesa dimnikmkeg» ometàl- 
eega oftoMiat Zagori« • okoHco.  .r    , 

Prosilci lahko vlolljo prošnje za dodeß- 
iftev tega ometalnèga o&ottfta ori okrak 
nem IJudekem odborn, poverjenlitvo ea 
industrijo hi obrt "v Trbovljah, te topol. 
ajujeje tele pogoje:       '    '•   ', '   •    ' 

I.' da ee državljan! FLRJ, 
2. da imajo aktivno • paetoco TOHVBO 

pmko, ' . •.''•' .''•' *' • 
'    , 3. da «s «trakovno Izobraženi (mojatr- 

«te izpit). 
4: :dókaee o »poeHtvl (prvenetveno ee 

; tjpoMevaJo najdalje* nepretrgane zaipoaU- 
tve v dimnikarski stroki), 

S. da m n»kaamov*tti in da niso v la- 
ssarti! preiskavi. 
' Bi da amato od efcrajaeea OF odbora 
potrjene Izjavo:o'zadrzanjn'med okupa- 
cijo. r:y.-r<\ •, • ' ••- 

Pri ntfefcjB oziroma Podriltvj dimrd- 
•«•<»••*• okollïa Imajo prednost vojni te- 
validi in omnotnlbi. tri «O pri deta ne- 
staie îavaHdl. ce; «naia 'nlih ••••••« 
Stiri patine casa zaposlitve drugih prOall- 

, Med invalidi imate prednost OBJ, Uete- 
', rih iwvalldnoet Ja veüla. ^   ' 
',-'  ProSnJe^fe treba violiti.do vM|ncnó 24, 

ìebiroeirja 1949 pri okrajnem ljudskem od- 

boru, povarjenietfvu za industrijo io obrt 
V; Trbovljah. „, 

Okrajni LO Izborijo 
... • 
;.'...    i '   .' 850 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Podjetji ' >Teax, tekstili» tndnetrija. 

Kranj, ta Sire Ivan, Ucamiea borabaïa in 
tkanine Kranj, sta na podlagi odločbe 
predsedstva vlade LRS z dne 13. ' V. 
194», ài, S-zak. 260/1, preSli v upravo 
ministretva ea iadustrljo io rudarstvo 
LRS.   ,, •      •     ,   ' s  • 

Pozivamo' vse upnike in dolžnike, na] 
v 16 dneh od dneva objave priglasijo 
vse. svoje terjatve nasproti navedenim 
podjetjem oziroma poravnajo vse svoje 
dolgove do njiju. , 

••• priglasitve Je treba dostaviti v ro- 
ke Jere Alojzu, direktorju »TeketiHndn- 
ea<> bombažne tkatnfce v Kranju, ki Je 
na podUffl dekreta MIR-a. para 4703/1 z 
dne 7. XII. 1948 prevzel vodstvo teb 
podjetij.        •     • \.    • , 
Glavna arekeljatteketUne iadnetrije LBS 

f ••••'•       '     • ' 
974 

Objava 
'Okrajna oprava za gradnjo aadrnEmb 

domov v. Črnomlju prektfoule svo| dose- 
danfi Se z'besedilom: Uprava gradnje 
zadružnih domov za okra) Črnomelj. 

Okrajna oprava ea gradnje zadružnih 
domov, v Črnomlju 

Preklici 
izgubljenih listin 

. ;   i.,     •    . i  -.i. 

PrekUeujem izgubljeno osebno izkazni- 
co.' takaznleo o 6ocialnero zavarovanju 
in tovarnlfiko Izkaznico ielezerne -lesen U 
ce, vse ne ime- Ambrožic Avgne-1, Zasip 
St: 16, p. Bled T. 
972 Ambroži*  Avgust 

Preklicu fem izgubljeno oblaHrao knjl- 
Seb St. 9S07, tzdaiib od poveltalva snledja 
voj poŠte 6Ö15 na Ime Andrejevic Nikola, 
vojaaika poŠta 6615, Novo mento. 
1028      . Andrejevi« Nikela 

PrekHep-Jem tzguhijeno osebno Izkaz, 
ttioo, VBjalko potrjdilo. potrdilo saMorM- 
oo od »Iskre«, vee na ime A rko Leopold, 
zdaj delavec v tovarni »Iskra«, Kranj, 
spletni oddelek. 
978 Arko Leopold 

Praklicujem stndìkAmo Slarioko Izkazn'cp 
St 242888, ledano na trne Aïmam Janeì 
918.  , ASman Janes 

Preklicujem tarublfeno osebno tzkajoi- 
co» izdaino od MLO. Martber. tn unlvetzl- 
tetao izkaznico univerze e LJubljani, ohe 
na  ime . Bajee- Otokatr, Hradeekega  12. • 
Lhibljana. ,'•'.,. 
998    y Baje» Otekar^ 

PreWicuJem tegublleae oseb.no Jzkatnl- 
co, ladano od KLO Unec na ime Bajt Ma- 
ra, Unec 42, Rakek. 
928 ""•"•  > Baît Mara 

Preklicu jem tegublfenl prometni knjizi. 
ei za koto. in sicer na Ime BalanW MJ- 
ha, Hotemefe 28. za moSko ko» znamke 
»Adler«, tov. 81. 759978. in na ime Balan- 
tič" Antonija, gospodinja, Hotemaîe 28. 
za üetttko kole znamke »Adle«, tov K. 
7iW788. , > 
90S Balantič Miha 

Prekilcujem izjubljeao osebno iskazni» 
co SU 897, isdono od KLO Krog aa ime 
Bejek iotoi. Krag 89> 
»01 Bejek Jofcet 

Preklioujem osebno takazaieo St. 1068, 
izdano od MLO Tržič na ime Belhar Joži- 
ca, Trtic, Cerkvena ulica 1. 
807 Belhar Jožica 

PrakHcutem tegublfeno prometno knji. 
fico sa kolo, St. 57547. 
•8 Bozjak Marija. Markovs! 4», 

niže Ptuja 

PreWicuJem  izgubljeno   sindikalno iz* 
kaznioo, izdano na, ime Brencé Hermao, 
Ljubljana, Sv. Petra nasip 71. 
«39 Brencé Herman 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
••• za kolo na imo Cerne Stanko, Po* 
dulce §U 50, KLO Raka. okraj K riko. 
770 Cerne Stanko 

PrekHcufera Izgubljeni elndlkalnJ «Tan- 
ek! iakàznici, in »cer St. 1.809,1785 na ime 
Det)éljak .lanca, Celie, in St 267.794 ria, 
ime Romih Marija, Celje. 
981 Debeljak Jane» 

Preklicujem izgubljeno osebno (••••- 
nico. izdano od NM v Ljubljanu na ime 
Drobnfë Jože, Ljubljana, Vodovodna 8*. 
Đ5J) Drobnii loie 

Preklicujem izgubljeo, osebno Izkaznico 
St. 18147, izdano, na ime Erzetic Felicita, 
Vienjevfls 25. okraj Goriea. 
909 Brzeti« Felicita 

Preklicujem izgubljeno osebno. •••••!» 
co ft. 448 m prometno knjiWco za kolo' 
•na ime Fabjan Anten, Roüevje 192.     ; 
848- Fabjan Anten., 

Preklicujem Izgubljeno delavsko knji». 
co. Izdano L 1927 na Ime Faitur. MIlan, 
Lhibljana, Rožna dolica. C. XV, Bt 20.   >, 
981* Parar •••• 

Preklicu jem («gubljeno oeebno tekasnl- 
co St. 188   izdano  ed KLO Krajna na 
ime Fictëb Stefan, Kram* 55. Prekmurje» m' 
izkaznico za koh>. St 3853•0. 
931 Fleko Metan     ! 

Preklicujem izgubljeno vofalko Izkasnf. 
co 5t ,7090. aerije »B«, izrlnoo od vofatke 
poete 5ßlR8/A. HerpelJe.K«zlna. na Ime 
Oavranijf I Milan, kapetan, vojaška poŠta 
561•6/•, Herpeije-Kòzlna." ,, ...'.- 
949,' Gavrani/ Milan 

Preklicujem oeebno iskaznico, Izkaznico 
OF in delaveke kniüico. vse na ime 
O mah Ana. Zgornja Hudlnja nri Cel m 
910 Omah Ana 

Preklifujero akradeno oojalko knj»eo 
na ime Gobec Anton, 4roj. 9. VI 1928. 
adaj FratBO 11, Slivnica pn Celju. 
982 , Gobec Anton   ; 

Preklicujem izgubljeno osebno takasnl« 
co • elndikaloo izkaznteo na ime Gotob 
Hilda,  LJubljana, TyrtsvB 18.    r 
930 t    Goleh Hilda     , 

Prekllcijjem  osebno izkaznico.  Izdano 
na Ime GradISnih Penea. ro).\25. H. 1927, 
zdaj v Lokovicl pri Preval jah. 
848    ,•' ,    Gradignik Pepea 

Preklicujem 
fleo^ za fcolo 
710240. izdano 
Jan.es Ludvik, 
929 

Preklicujem 
28. junija •8 

izgubljeno promelnoknji-. 
znamke  »Torpedo«,   fctev. 
od NM v Kofevju na Ime 
Globel g{. 4. 

ì      ' Jane! Lođvlk 
umïeno  dlphmo. Izdano 

ed državne oîiteljeke Solo; 

'.. ,;!.'.' !:.\ 
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«.LJubljani na ime Jeraa FraneiSka. Ljub. 
'•  Jjana, CelovJka 74. s 

. 874 Jerag  Franziska 
l-reklieujem   legubljeno  izkaznico   OP 

V  it. 661582, Izdano na ime  Jerlab  Ježe, 
, -»risUvca 14, p. 6». Vid pri Slični. 

840 Jerlah Jeie 

.   Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke  »Pueb«, sL 863748, osebno  Iz- 
kaznico na ime JoSt Marija io prometno 

i   knjižico za kolo znamke  »Preeto<. ite* 
• 786.278. na ime J«5t Nada, Arclin 41 pri 

tolta. 
851 ' Jo» Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkazni- 
co St. 630, izdano od NM Celie na Ime 
Jovan Franc, Slom&kov trR 7, Celje. 
878 Jovan Frane 

Preklieujem izgubljeno osebno izkazal- 
co. ladano od KLO Trbovlje na ime Jur. 
• Ursula, Aljaževa 41, LJubljana. 
925 Juriif Uriula 
_ Preklioujem   izgubljeno   univerzitetno 
izkaznico, izdano4 od univerze v Ljubi la- 
ni na trne KlanSek Edo. Predjameka ti. 
Ljütoijana. 
994 KlanSek fido 

Preklicujem uničeno fekaznico za kolo 
znamke »Herkules«, tor. 5t. 466038.  iz- 
dano na ime fflenoväek Hinio, Sv, Vìa 
PÜ Ptuju. 

'918 '.'..*    KlenevBek Hinko 
Preklicujem izgubljeno oblaïlkvo. knji- 

žico serije 0 it.  24545  na  ime Kliîok 
Pavao,   voj. poäta  Ì170,    St. Peiter, aa 

.   Kraeu. 
951 KUfek Pavâo 

Preklicujem Izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izkaznico OF. izkaznico LMS', voja- 
8ko potrdilo ò nredhodttf rekrutaciji. po-' 
trdilo o1 zaposlitvi, »ndikalho izkaznico, 
oblačilno nakaznico io 1»w dodatnih ho- 
nor, i mduetrüako nakaznico. spričevalo 
enoletne melforafeijeke Sol* v Ptuju in dL- 
Jaïko kniMco. ves na ime Knafeir. Jakob, 
Pormln 41, p. Sv, Marjeta nife Ptuja. 

-     849   l  ' Knaiar Jakob 
,-,      -..,,• -.     <•••        - v 

Preklicujem   «orubljeno sindikalno ta- 
• kazntcò St •2941. fedwno od «Inrllkelne 

r podružnice v Hotfdrficl na ime Kogoviek 
\   Dro^fo, Hotedrliea 68 - , 
;{   982 Kogorfek Praga 

\   PreklVviem "wRuMJemt oeubrçp ' izkaini- 
n*eo,   mladinsko  tekaznlno In  prometno, 
knJlSeo u ko'o sa ime •<* Jan« Kranj 
N» «akeh HS. 
872 Kok J*nei 

Preknciifwn ukwdenó •««*•• 1*••*•'•>. 
izdano od KT.0 ïbfto, promano kn»*l»o 

.  za Jtolo znamke >ftturm<,* fadano od NM 
;   Domale na ime Kokftlj Helena. Ihan 62. 

\' , o. .Teïical r  • v" 
982 KokalJ Helena 

.   Preklieujem   i«rubrjeno .Izkaznico Of, 
/ W«ng na ime Kore« K rietina   »"«ce, 

998? Koren ^rHtoa 

Preklicujem - ^vmbV^o  osebno tokaa- 
v   meo; Uđ*no od NM v S». Jerneju mi Oil 

aa Irne KiOA Kristina, LJubljana. Cijja- 
letr^a IL.       , 
1000,      ; Kofak Kristina 

;- '", Preklicujem " ukradeno r>mmPrao knlîï'- 
;eo ta kolo. ledano od • T^'HH*«*. "**•- 

.'.,..no Wtoumtco;: hflBnr> od   **,0 0»limlte.' 
ijk-ttatoe OF in tojueaico OZ; vse na iau> 

, ..Jjrttfi •••••«; 2eiim"- W    , 
w8 ;.   IUIU- ••••••* 

Preklicujem trgovsko pomoSniiko epri- 
JevaJo, izdano na ime Milica Medved. 
914   Kromberger Milica rojena  Medved, 

Gajevei 2, p. Sv. Marjeta pri Mo. 
§•••••• 

Preklioujem  ljubljeno  vojažko taka*, 
eleo St. 1616, izdano na   Ime   Kraieveo 
podporooik, Zagreb, Palmoüceva 66. 
Alojz, podporoiBik» Zagreb. PalmoUéeva 
at ••. 
848 ,;        Kraäevec Aloji 

Preklioujem Izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od NM v Ljubljani na ime Kra- 
Sevec Nada,. Ljubljana. Glavarjeva, 13. 
999 Kraäeveo Nada« 

Preklieujem ukradeno oblaSllno ••••. 
co-za aktivne podotieirje. JA, Izdano od 
vojaške poste 56742. LJubljana na imo 
Kutoâ Aleksander, vodnik, 
916 Kutoi Aleksander, 

Preklieujem Izgubljeno obtafllno ••••- 
eo M 2659», Izdano od vojake poke Ä312, 
Vrhnika, na ime Voje Lapcevl«. podpo- 
ročnik, vojaika pošta 5812, Vrbnika.   ° 
1001 Lapfevié Veje 

Preklicujem iajrubljeno oaebno  iakae- 
tiioo et. 028638, kdauo 9.   VI.  1945 od 
NM v LJubljani na ime Lapuh Avgust, 
Ljubljana. GHnika 8/a. 
841 Lapuh AvRUSi 

Preklicujem izgubljeno Solerako idtaau 
.niico II. etopnje, tedano V Mariboru • 
ime Lepiënik Slavko. 
938   ; Leptónlk Slavko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od voj. okrufja v " Oaijeku na 
trne Levanic Franc, zdaj Marlbor,: Nova' 
vas. Boltenkova 19. 
955 Leranif Prane 

Preklicujem UKubljâno izkasnico zà ko- 
lo' št  451478, iadano od odseka •• notra- 

. nje zadeve OLO Lendava. , 
;984 Lltrop Prane, Radmoianei 88," 

\ p, Dobrovnik ;. "/ 
Preklieujem izgubljeno prometno knjL 

«co za kob, znamke >Sleotm, K. okvl. 
ra 1407068, ter delavsko in sindikalno 
izkaznico, vee na ime Lttrop -ložef, Ne- 
deliea 62. okra] Lendava, induetrîjsko la- 
kaznico a 70 točkami, izdano od OLO Len- 
dava, In udarnHfco izkaznico 9t 15588, 
obe na ime Lftrop Jolet, Nedettca 62. P 
••••••, ,.-'    ' 
983 LJtrepleiet 

PrekHeujem ttfuMJeoo spričevalo o po." 
mo•i<Skem IznHu iz zidarske stroke. Iz- 
dano 80. XT 194« vi «>adu » Kamnik na 
Ime LovSe Jakob. Topole, ••••••. - 
875 Lovile Jakob 

PrekHeujem ukradeno osebno Vzkaeniee 
». lit izkaznico OP. H. 88.4604. In pro., 
memo knjiiloo za kolo «.1250248 na time 
;L<*ri«Sek Vineeno, Tržeč, p. Sv. Vid pri 
Ptuju. •*•,'"'', 
878, LoilnSek Vineeno. 

. PrekUonJom ukradeno vojaško'••••» 
*n Izkaznico OP, obe na ime Mvkari fite» 
fan. KupSincl 8, p. Murska Sobota i, 
902 MaVari Stefan 

Preklicu fem Izeûblfww osòhnò izkas- 
.nlep «t ,114. lekatnico OBV.<Wdenl na Ime 
Mal««!«  Jole,  Ekeperimentalna   poetata' 
Koêevje. , * ' 

'985.' '* ':'•[        ,; . * " ;4.. „Majaïie, Jole 
Prekaljeni jwtenäno ?•«•••• rzkaznico. 

•*1 'ma Maaiek Franc, No^o mMo.  i 

888 Haalek Frane 

Preklicujem {zgubljeno prometno kajic 
••• za kolo, ladano od NM v Ljubljani 
na ime Mernar Marija, Stanežice 21. 
998 Merhar Marija 

Preklicujem izgubljeno selsko epriirva* 
lo Vili, razreda gimnasij», ladano • ••- 
ekem letu .1926/27 ed l. državne huma* 
niatlène gimnazijo v Ljubljani na im» 
M&klio Nikolaj, Bohinjska Bistrica 147. 
889 ...... Mlklie Kikolaj 

Preklicujem ukradeno osebno izkeanL 
co m iakaznico OF na ime ••• DuSsna, 
Ljubljana, Stoenllka 19. >. 
083, Mol] ĐnSana 

Preklicujem ukradeno osebno izkaa« 
nice 61 44, Izdano od KLO Obrez, premei. 
no knjižico za moiko kolo, izdano od OLO 
odseka. za notranje zadeve v Ptuju In 
claneko izkaznico iJvinorej&ke zadruge v 
Ormožu, vee na ime Munde Ivan, Obre* 
St.,62, okraj Ptuj. 
954 Munda Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjl» 
Eco za kolo. izdano od NM v Kranju na 
ime Novale Anton, S& TenetiSe 12, 9, 
Golniik, 
983 Novak Anton 

Preklieujem izgubljeno osebne. texani« 
co St. 189, Izdano od MLO Kranj, I. kvart^ 
ne ime Novink Zorialav. finančni uradnik 
7 Kranju,,TomSiceve nI. 18 
922 Novak ZorMav 

• Preklfeujem iajrubljeno invalidsko 00V 
lOcoo äl. 82622. izdano 22. VII. 1947 ed! 
vrhovne, Invalidske komisije Beograd na 
ime Odovaki Ferii), Invalidek) dom. Ljub« 
Ijcna. 
926   ' ; OdÒTSkl PerM 

Prekticujemo evidenčno tablico osrfv 
nega avtomobila znamke >Flat 110<, • 
^7348.    - '     •-'•       '•   ' 
916 Okrajni LO Solan* 

Preklicujem ukradene industrijske, na» 
icaznice, in coeer: št. 259448 na ime Ovflu 
jàS Freno, 8t 940864, na ime OvJ|aS Anso» 
la In'St. 377R61 na kne OviJaS Zora, !o>- 
dustrijako nakaznico, kidano od KLO Ma* 
ribor na Sme OviJaS Biblfana. industrij« 
ako nakaznico, izdano od KLO Rowing 
Istra,.na ,ime Ovijat Adele in izkaznico 
OF, ». 878525/47, na Une OvIjaS Angela, 
978 OvljaS An«ela. Ptuj, 

Cankarjeve 8 
PrekBcuJem izgubljeno osebno hVetaU' 

to it: 17809. izdano na ime Pecao- Frane,. 
KrenJBka gora 20. *   - 

'•957    . '   Pelar,, Prane   , 
Preklicujem Izgubljeno prometno knji» 

fico St 449894'za moiko-.kolo. •••••• 
>Bienuwck<. ». 254389. ' 
• "    Penai Ladtlk, eoap. Beetevedje, 

Preklicujem izeùbljeno osebno iekairai*;4 

00•. 121898;»••••• 22.1: 1946 od GNO 
•Zagreb na trne Perift Jurai. Rradeekeèi, 
,«. 44, LjublJaafL, * ••.,;,' 
991 Perl» Juraj 

Preklicujem izgubljeno prometno •••» 
i fico z* kolo znamke >Rekord<. re?. %- 
;»8997,,tot.ît 1350310, izdano od bivSe» 
im 01,0 ••••• na Ime Petrovofö Frane» 
Petkovec 15, KLO ROT** <    J;,:; 

1871   ^ J Petrevltf Frane '.. 
i PrekHeujem izffubljeno delaveko kntt* 
•••. kidano l 1947 od MLO Maribor ne 
ime Planïek Milka. 8v, Petra e. 4«, Lfub* 
•«••        - -" .    ,   • J ' •! ''V."'''.  • 
643; , Plaaiek •••   . 

.-1 
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PrekUcujem ukradeno sindikalno izkaz- 
nico U. 2964464, oblaCilno nakaznico it. 
642666 lo dodatno oblačilno nakaznico it 
563139. izdano od RLO Bežigrad, Siika 
na ime Plut Alojz, Gutamanova 80, LJub- 
ljana. 
996 Pint    AIOjl   : 

Prekticujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za gospodinjske potrebe K-2. te- 

/ dano od RLO Moste na Ime Povie Franc, 
Ljubljena. Hradeckega 46, 
©61     ' Povïe Frane , 

Preklicu jem prometno knjižico ta kolo, 
izdano od noir, odseka OLO Ljutomer na 
Ime Prejao Jože! k Cubra it. 12 prt Lju- 
tomera. 
875 Prejao Jože! 

• PrekUcujem oblačilno nakaznico Mevil- 
ka 31.956, Izdano na ime Priji« Mirko, 
poročnik, vojna poŠte. 7882/Q, Celle. 

'    fill Prljil Mirko   • 
PrekUcujem Izgubljeno osebno izkazal. 

-   oo In izkaznico OF, izdani na ime Rado. 
van Frane, Žalovi* 86. KLO Smarjeiko 
toplice. 
987 Radoran Frane  . 

Prekltcujem izgubljeno potroSnüko na- 
kaznico it 24, izdano od vojaikega trgov- 
skega podjetja Kranj na ime RadovtC Ce- 
domir, kapetan, Kranj, Levstikova'5. 
877 Radovi« Cedomir 

/       PrekUcujem izgubljeno prometno knjl- 
•"'     lloo za kolo znamke >Stra4er«,it 37292. 

izdano na Ime Raiip Franc, Rate 211. 
M7     v Raiip Frane 

Prekticujem izgubljeno izkaznico OF 
na ime Ravnikar Anton, osebno izkaznico 
St. 196/46, izdano od NM Komenda, knji- 
žico za kolo znamke >Puehc,,K. 104280, 
izdano od NM Komenda, in zadružno Iz- 
kaznico na ime Ravnikar Rudolf, Klanec 
it. 35. p. Komenda. 
027 Ravnikar Rudolf 

PrekUcujem prometno knjižico za kolo 
It 300.968, znamke >0ptfmue<,-it. 5,474. 

•852 Repine Frane, Celje. 
i Mariborska 85 

- PrekUcujem izgubljeno plačilno obla- 
čimo knjižico K. 6018 na ime Rogi* Zla- 
tan, kapetan, vojna poäta 4522/18. Mari- 
bor. Hkraiti se preklicu|e objeva preklica 
te knjižice v 4. itevilkl Uradnega Usta 
LRS na nepravo ime Sopalovič Žarko. 
784       . R°(?" Zlatan, kapetan 

Prekticujem    izgubljeno    usluibeneko 
knjižico ifevllka 60.188, izdano na  ime 
Rojko Zofija, nižja gospodin (ska pomoč- 
nlca, ïeleznISka poataja Maribor.     ,. 
855 Rojko Zofija 

PrekUcujem Izgubljeno prometno  mjt- 
Žieo za žensko kolo znamke >Viktorla<. 

'»  1876199 
.857 '     Roller Rosali ja. Maribor 

Podvinogradl 7 
Prekličujeim izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke »Vineta< St. 496377 
,      na Ime Rozman Kari, Stara vas 10. 

876 V      •'-;'.•:  Roiman Kari 
PrekUcujem izgubljeni red za hrabrost 

&t. 48178. 
924 Savlnek Franje 

Tovarna.meril. Slov. Gradée 
PrekUcujem izgubljeno prometno knjl- 

.   Žico ra kolo, 4L 2180758, izdano na Ime 

Sanica* Jole, Smolenja va« 4 pri No- 
vem meatu. 
904 Senjfar Joi» 

PrekUcujem ukradeno osebno izkazni- 
co it. 4, Izdano od KLO 'Crna, in promet- 
no knjižico za kolo znajbke >Baxdonela< 
na ime Senožetnik Frane, K riviero 17. 
847 Seneietnik Frane 

Prekticujem izgubljeni indeks filozofske 
fakultete   univerze   v   Ljubljani,   tedan 
na ime SfiUgo] Vena, Ljubljana, Komen- 
skega.5. 
990 SfUigoj Vetra 

Prekticujem izgubljeno osebno Izkazni- 
co« izdano od komande NM v LJubljani 
na ime Simončič Ivo, Ljubljana. Celov- 
ika 62. 
997 Slmonliì Ivo 

PrekUcujem izgubljeno osebno izkasn'- 
oo na ime Skumavc Peter, Dovje 101, m 
fctolleke nakaznice za mesec december na 
ime Klun Minea in Khm Ntvonka. Dovje, 
M. 56. 
438 gknmave Peter 

PrekUcujem prometno knjižico za kolo, 
it 68/82. 
858 Sotoiek Zofija, 

Smarjeta 82 pti Celju 

PrekUcujem izgubljeno knjižico za na- 
bavo premoga za 4 družinske Slano 
905 etober Loka. Celje. 

, Zldanikovo 25 

PrekUcujem vojeJko knjižico St 2034945, 
izdano od  roJaSkega odseka Divača na 
ime Surina (Milana) Milan, Sežana. 
858 Surina Milan 

PrekUouJem izgubljeno prometno knji- 
žico za kok) it. II 011302. izdano na ime 
Sabjao Viljem, Kobilje 189, n. Dobxovn'k 
v Prekmurju. 
858 Sabjan Viljem 

PrekUcujem  togubljeno sindikalno iz- 
kaznico  M. 266042.  izdano od sindikata 
drogeristov na ime denk Alojzija. Ljub- 
liaoa, Predjamska 86. 
960 , Senk Alojzija 

Preklicuiem izgubljeno sindikalno knji- 
žico M. 1,816.388, Izdano na ime Servici 
Lovrenc, Kočevje, Podgorska 120. 
919 Servici; Lovrenc 

PrekUcujem izgubljeno 'spričevalo. IV 
gimnazijskega razreda. Izdano v Šolskem 
letu 1946/47 od državne meSane gimna- 
zije ViS n« ime Serina Elizabeta. Ljublja- 
na, Vitka 2. 
982 Setfna Elizabeta 

Prekliouiem prometno knliHco za koto, 
znamke >Hermes<, it. 803.028. izdano na 
line Sirca Slava, Petrovce 79 pni Cel|u. 
980 Sirea 81ava 

PrekUcujem izgubljeno vojaîko knllfiioo 
it 2167/22, ledano od voiaekega odaeka 
V Slov. Bistrici ne ime Stem Leopold. 
Smarino na Pohorju. . -' ' 
859 Stern Leopold 

PrekUcujem izgubljeno potrdilo o za. 
posUtvfl to sindikalno izkaznico na ime 
Terkn Vladimir, zdaj okrajni magazin, 
Ljutomer, Serf trg 7. /, 
950 '' Verlan Vladimir 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Puchc, Izdano od 

NM Ljubljana, na trn« Tersole Alojz, VU-, 
morje 14, Ljubljana. ' 
992 Tersilič Alojz 

^ PrekUcujem izgubljeno prometno knJU 
Žico za žensko kolo, izdano na ime Trùci 
Hilda, Madbor, Smetanova. 
923 Trnu Hilda 

PrekUcujem osebno izkaznico St 217. 
na ime Verden Stanislava, Studence 38, 
Zg Ponikva pri Celju. 
979 Verden Stanislava 

PrekUcujem Izgubljeno osebno izkazni- 
ce iL 041845, izdano od komande NM. •. 
Ljubljani, službeno izkaznico 4t. 19H40, 
izdano od. ministrstva za pravosodje LRS, 
sindikalno izkaznico, izdano od sindikal- 
ne podružnice okrožnega eodilča v Ljub- 
ljani, izkaznico OF in industrijsko izkaz- 
nioo za tekstilno blago, vse'na Ime Vi. 
iovnik Adam. Ljubljana, Miklošičeva 8. 
1002 Viievnik Adam 

PrekUcujem izgubljeno člansko izkazni- 
co it. 62586 na Une Vodep Anton, Hrast- 
nik 151. y 

977   •            Vodep Anton. Kolonija 151, 
Hrastnik 

PrekUcujem izgubljeno knjižico za kolo 
it. 2052042, na ime Zaje Anton. 
956 Zaje Anton Dražencd 48. 

. p. Hajdina, Ptuj 
• Preklioujem^ ukradeno vojeSko knjižico, 

izkazn'co OF, vojaSkl prepis, zindikalno 
izkaznico in potrdilo za popravilo čevljev. 
vse na ime Zalar Alojz, Mak vas 80, 
Jezica. 
878 Zalar Alojz 

PrekUcujem  ukradeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Jume-Pan- 
zerc, Ü 88656. 
507 - Zemlji* Franjo, 

Maribor, Teano, Taborl&e 8 
PrekUcujem izgubljeno osebno izkazni- 

co it 065517. izdano 1. 1945 od NM v 
Ljubljani na ime Zidar Rinaldo. Ljublja- 
na. Gosposka 8. 
844 Zidar Rinaldo 

PrekUcujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo  znamke  >Puch<, tov.   it.   855945  io 
osebno izkasoieo na Ime Zorko Fani, Zg 
H udinja 29. 
516 „ Zorko Fani 

PrekUcujem nknufene oblačilne nakaz- 
nice, Izdane na ime 2ibeont Avgust, Al- 
bert Vera in Albert Avgust. 
920 21bert Avgust. Senovo 64. 

Rajhenburg 
Preklteujem Izgubljeno spričevalo I„ 

III. in IV. razreda osnovne iole, spriče- 
valo I., N.. III. in IV. razrede in spri- 
Sevalo o končnem izpitu, spričevalo I.j 
II» in III. letnika in diplomo gradbenega 
tehnlkuma na Ime slgaote Stanko. Trika 
gora, Kriko. 
845 ' Gigante Stanke 

PrekUcujem ukradeno delavsko knjižico 
«. 1617062. reg. •. 4269, izdano na ime       • 
2ÌTOvnlk    Mtrko,    gradbeni   nadzornik. 
Uprava ivoda, Ptuj.     ' 
988 Zlrovnik Mirko 

PrekUcujem izgubljeno prometno knj*. 
ileo za  kolo ».  48881.  it.   knjižice 3 
490247, Izdamo od OLO Ljutomer, postaja 
NM. na ime Žižek Japea, Podgradje •.24,      , 
Llirtomer. 
615 2ilek Jane* 

Izdaja »Uradni Ust LRS«, — Direktor Jo odgovorni urednik: dr. liastko Močnik; tteka BlaamUcorattekema, obrat 1—vsi • Ljubljani 
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VelkaiVTh Matija, siviljä, Vrhnika, Kot- 
otkova 20. 

Okrožno sodišče •  Ljubljani 
dne 18. januarja 1949. 

Zit 4/48 — Zadr. VI 245/1     499 

74. 
* 

Sedež: Police, okraj Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 24 januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. • 

Policah. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

dne 15. V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in Sün kulturnejši način oskrbuje svoje 
Slane z veeml potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vee kmetijske pridelke m izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč to aklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vee panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živmorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt m., posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje In e tem za naraščanje bla- 

« gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo pine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
ekilh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov jn Izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbira 
kmedke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Slanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, etro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkuïraro itd. ter ustanovi 
svojo kniižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog tadela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež zna&a 160 din) plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v onrokdh. Delež zadruž- 
nikovega druŽinajtega Slana znaša 20 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik od- 
govarja e petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih  in na razglaenl 

«SUEJ. 

/Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Stanov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
dva Slana upravnega odbora, katerih ene- 
8« Janko nadomešča po upravnem odboru 
pooblasoeni uslužbenec zadruge. 

Jteai upravnega odbora so: 
iskra  Franc,  kov.  pomočnik,  Police, 

predsednik, , 
Rniplis Marita, kmet. h«, Police, tajnik, 
Klemena« Karel, kmet. Police, 
5• J***, kmet, Police, 
Krampi Ivan, «gromi inter., PcBee, 

Kotnik Friderik, zidar, Police, , 
Vajngerl Olga, delavka, Polloe, odbor- 

niki. 
Okrožno sodiate v Mariboru 

dne 24. januarja 1949. 
Zadr. V 9 707 

76. 
Spremembe 

Sedež: Iimbuä. 
Dan vpisa: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Limbušu.   . 
Na zboru 25. V. 1948 eo bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 

o. j. v Limbušu. 
Naloge zadruge eo: 1. da na cM boljši 

in Ska kulturnejši način oskrbuje svoje 
Slane t vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih are. 
diSS in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. dia pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt itd., posebno ie 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najboll uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij. 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnoJMa itd., ustanavlja 
ambulante za ovino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; 6. di zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodareki strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v tvojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja (Umov, 
goji fiakulfcutro Itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne na- 
črte v skladu s epJosnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež masa IGO din, delež za. 
družnikovega družinskega člana 10 di. 
narjev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Slami upravnega odbora: 
Kimavec Anton, PavSHS Milena, Ipavec 
Pepca, Prič Franc, Skrabeir Hilda, Godec 
Franc, vpišejo se novi Otoni: 

putar Frane, kmet, Limbui, predsed- 
nik, 

Jauk Ivan, Kmet, Ldmbus, podpredsed- 

Vrecl Anton, kmet, Hrasrje 
Pšunder Terezija,  kmetica, LimbuS, 
Limitner Leon, kmet,  Brastje,   odbor» 

Stiligoj Franc, kmet, Hraetje, 
Kranjc Jože, kmet, Pekre, 
Oocnik Joie, kmet, Pekre» 

Okrožno eodiSSe v Mariboru 
dne 10. januarja 1949. 

Zadr III 69 382 

* 
76. 

Sedel:  AdleiiSi:   (Okoliš obsega vasi 
Adlešiči, Dolenci, Gorenci, •••••••, Ma. 
rindol, PavnovičL) 

Dan vpisa: 29. decembra 1948, 
Besedilo: Živinorejska zadruga • ome- 

jenim jamstvom v Adlešičih, 
Na občnem zboru 29. februarja 1948 in 

z dopolnitvami 12. XL 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga s 
omejenim jamstvom v AdletÜih. okraj 
Črnomelj. 

Zadruga je bila ustanovljena sa nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čtat> 
nov z vsemi potrebnimi potrošnim! pred- 
meti, odkupovanje vsakovrstnih kmetij, 
sklh pridelkov in Izdelkov v svojem oko- 
lišu, pospeševanje vseh panog kmetijske- 
ga gospodarstva in izvrševanje drugih za. 
dev, ki so podrobno navedene v S. demi 
pravil zadruge. 

Delež zadružnika znala 100 din, delež 
zadružmikovega družinskega člana lOdftn. 
Vsak od teh odgovarja za obveznosti za- 
druge še z dvajsetkratnim meskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 12 članov, 
in sicer predsednik, podpredeednfflte taj. 
nik in ustrezajoče število odbornidov Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta vedno po dva člana upravnega 
odbora tako, da pristavita pod beseduo 
zadruge svoja lastnoročna podpisa. Uprav- 
ni odbor lahko pooblasti svoje uslužben- 
ce, da smejo poleg še enega Slana uprav- 
nega odbora sopodipdeovati za zadrugo. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo. 
na zadružni rasgtasni deski v poslovnih" 
prostorih, vabila na zbor pa Se v >Novt 
zadrugi«. 

Od prejšnjega upravnega odbora osta- 
nejo še nadalje registrirani: Peteh Ma- 
tija, predsednik, örniS Miha in Veselic 
Ivan, odbornika, • 

Izbrišejo se iatopivsi dani upravnega 
odbora Veselic Miko, tajnik, Jankovie 
Jože, blagajnik in odborniki: Segtaa 
Anton, Jankovih Alojz, Ovirkovic- JuriJ, 
JaMjevič Anton, Požek Anton, Novak 
MIha, Kapele Miha, Veselic Peter, vpišejo 
se ie Slani upravnega'odbora: 

Ural« Franc, kmet, FuSkovoi 5, pod- 
predsednik, 

Novak Peter, kmet, Malia seta 4, tajnlK, 
Vardltan Ivan, kmet, Dolenci 1, 
VraneUo Janez, kmet, Gorenci 2, 
Grabrijan  Jože, kmet,  Adlešiči  17, 
Jankovič Janez, kmet, Soltariči 7, 
Požek Jure, kmet, Gorenoi 8, odborniki- 
Za sopodpisovanje zadruge so  pred* 

vsem  pooblaščeni:  Peteh  Matija, pred* 
sodnik, Novak Peter, tajnik, Vrane*» Ja- 
nez, odbornik. 

Okrožno eodišce v Novem mesta 
dne 29. decembra 1948. 

Zadr III 18/8 168 
» 

77. 
Sedež: Breitee. 
Dan virasa: 18. novembra 1948. 
Besedilo; Potrošniška zadruga • ««*• 

**aim Jamstvom .v. Brežicah. 
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Izbrise se izstopiva! član upravnega 
odtora Požar Rudioll, vpiïe • kooptirani 
Slan upravnega odbora: 

Lukež Aleksander. •••••&•• v Bre- 
žicah St  25. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 18. novembra 1948. 

Zadr III 85/2 11.852 

Izbrisi 
78. 

Sedež: aoriea. 
Dan izbrisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sorici. ' - 
Zaradi združitve » KmetijAo zadrugo 

z omejenim Jamstvom v Sonici (Zadr VI 
80/2). 

Okrožno sodiiife V Ljubljani 
dne 2. februarja 1949. 

Zadr V 112/2 1010 
* 

79. 
Sedež: Sv. Anton v Slov. goricah. 
Dan izbrisa; 28. Januarja 1949. 
Besedilo:   Kmetijska nabav no-prodajna 

zadruga « o. j. 
Zaradi prenehanja poslovanja in konča- 

ne likvidacije. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 28  januarja 1949. 
Zadr HI 9 830 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV  R 134/48—6 427 
Brefflao Matija, roj, 1,4. II. 1905 v Es- 

eenu v Nemčiji, sin Josipa in Marije, 
samski, rudar v, Reätanju 75. KLO Seno- 
vo, je odSel avgusta 1944 v NOV. Baje Je 
15. ali 16. XI. 1944 padel v bojih pri 
âmartnem ob Paki v Sav dolini. 

Na predlog tete škoberae Ane. posest- 
nice iz ReStanja 59, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
IV R 111/48 428 

Hrovat Joie, roj. 2. II. 1913 v Hambor- 
nu v Nemčiji, ein Jožeta in UrJule rojene 
Sintler, delavec, samski A rti Se 6, KLO 
Križ part Sevnici je bil lete 1942 od ge- 
etapa odpeljan v taborfSče Gross Rosen, 
kjer Je baje 16. XII. 1943 umrl. 

Na predlog matere Hrovat Uršule, go- 
epodinje ti Artič 6, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
[V R 122/48-10 .. 426 

Ivanïï« Jožef. roj. 21. III. 1925 v 
Zdolah 30, 3ta Ivana in Frančiške roje- 
ne Planine, mizar, je odšel leta 1942 v 
NOV.Konee Junija 1944 Je odSel z,dvema 
tovarišema na izvidnico v bližino Zden- 
ske vaslna Dol. Baje |b prišel v zasedo 
in" bit ubit. Od tedaj ee pogreSa. 

Na predlog sestre Ivancič Bronielave iz 
Krškega 46) se uvede poetopaaje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki ura je o pogrešanih kaj roa- 
no, se poziva, da to do 28. II. 1949 poroča 
sodBču ali skrbnici RoSak Marici, usluž. 
benkl okrajnega; sodišča v Brežicah. 

•••••• Matija Hrovat Jože in Ivancič 
Jožef se pozivajo, da ee zglaedjo pri so- 
dišču, aH drugače dajo kako-vest o sebi. 

Po preteku roka bo rodiäüe odločilo o 
ipiredlogn. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
doe S. januarja 1949. 

IV H 164/48-4 429 
Javornik Marko, roj. 22. IV. 1876 v 

Vojikem, sou Tomaža in Jer« rojene 
GlogovJek, posestnik, poročen, Vojsko 
št. 23, KLO Garjane, je bU v začetku fe- 
bruarja 1945 od neznancev odpeljan in 
ustreljen. Pokopan je ma vznožju hriba 
>Gora< KLO Pečice. 

Na p redio R sina Javornika Franca, de- 
lavca iz Vojekega 23,' ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in «• izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. II. 
1949 poroča eodiSču ali ekrbnici Košak 
Marici, sod uslužbenki v Brežicah. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. - 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 10. januarja 1949. 

* 
V R 1669/48 11059 

Jazbinšek Stanislav, roj, 3. II. 1926, sin 
posestnika Janeza in Monike rojene Ro- 
biS, stan. v Paridolu, je baje 28. III. 1945 • 
padel pri Gospiču kot borec II. preko- 
morske brigade. 

Na predlog očeta Jazbioška Janeza, po- 
sestnika v Paridolu 5, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iada. 
ja poziv, da so o -pogrešanem do 1. IT. 
1949 poroča sodiiču. 

Jazbinsek Stanislav ee ' poziva, da se 
zglasi pri sodiaču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo ••••• odložilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 4. decembra 1948. 

V R 1631/48 46« 
Tratnik Franc, rojen 8. IX. 1913 v 

Landeku 11, sin Martina m Frančiške ro- 
jene Legvart, stan. v Trnovljah 10, je od- 
Sel avgusta 1944 v XIII. brigado M. Bra- 
čiča NOV Iz bojev pri Kozjem se od ok- 
tobra 1944 pogreša. 

Na predlog žene Tratnik Julke, gospo- 
dinje v Trnovljah 10, se uvede postopa- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. VI   1949 poroča sodišču. 

Tratnik Franc se poziva, da ee salasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo ••••• odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 14. /januarja 1949., 

* 
IV R 1104/49 838 

Srebot Mihael roj. 29. IX. 1921 v Pe- 
čovniku 22, sin Martina ln Terezije ro. 
Jene Pivka, rudar iz Zagrada 29, Je bil 
prisilno mobiliziran v nemSko vojsko Od 
začetka leta 1945 se pogreSa. 

Na predlog matere Srepot Terezije, za- 
eebnice v Zagradu 29, se uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega in se Iz- 
daja poziv, da se o pogreSanem do I 
VI. 1949 poroča sodiSòu ali predlagate- 
ljici.   , 

Srebot Mihael ee poziva, da s« zglael 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo eodiSČe odločilo o 
predlogu.' 

Okrajno sodišfe v Celju 
dne 26. Januarja 1949. 

* 
f R 153/48—8 884 

Rozman Janez, roj. 16. IV. 1890 v Ra- 
dovlcl, sta Janera ln Marjete rojene Stan- 
kovič, poseetaöf v Radovkd 70. Je odiel 

leta 1913 v Ameriko, od koder se je 
zadnjič oglasil pred kakimi 15. leti. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Rozman Rozalije roje- 
ne Rajakovič, gospodinje v Radovici 7< 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da oe o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem lietu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Medven Mariji, sod. uradnici v 
Črnomlju. 

Rozman Janez se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSee v Črnomlju 
dne 28. januarja 1949. 

I R 194/48-3" 11053 
Bavdaž Marijo, roj. 8. XII. 1921, hči 

Skrta Ivana in Bavdai Marije, kmetice v 
Zatvrhu 102, je bila konec decembra 1942 
aretirana. Baje je bila odpeljana v Nem- 
čijo na prisilno delo. Od tedaj se po- 
greša.    . 

Na predlog Bavdaž Marije, posestnice v 
Zavrnu 102, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvo. 

I, R 214/48^-4 ,      , 11056 
Blaži« HeiWftrroj. 10. 1. 1915 v Drdi- 

cah pri.••#•••> 'Sin Franca in Amalije # 
rojene Blajjtö/lemelovialec, Je vstopil maja 
1944 v NOV*,, Odiel je s tankoveko bri- 
gado čez Brindisi v Jugoslavijo in Je 
baje v bojih pri Širokem bregu v Herce- 
govini 28. XI. 1944 padel 

Na predlog Bležič Lidije, posestnice v 
Brdicah pri Kožbani 10, se uvede ^posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 215/48 lins; 

Cermelj Josip, roi. L VI. 1885 v Vrto. 
vinu, «in pok. Jožefa in pok Marije ro- 
jene Cermelj, posestnik v Ajdovščini, 
Sturje, Slomškovo 1, je Ml leta 1944 od 
Nemcev odveden v Buchenwald. Od ja- 
nuarja 1945 se pogreša. 

Na predlog Cermelj« Jurija, nameščen- 
ca v AjdovSčini, Slomškova 1, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. ., 

I R 204/48-3 "/!:..«,C\    ,11049 
Develak Jožef, roj. 14. X. 1908 na Vrhu 

pri Sv. M'haelu, sin pok. Jožefa in Ange- 
le rojene Gril, Je odšel 15. III. 1944 v 
NOV Baje je 27. VII. 1944 padel v bojih 
na Cerkljanskem vrhu. Od tedaj se po- 
greša. 

Na .predlog Devetak Zore rojene Gril, 
posestnice v Vipavi 278. se uvede posto 
oanje za razglasitev za mrtvega.   < 

TR 219/48-3 # 11043 
Oruden Ludvik, roj. 15 IX. 1895, sin 

Franca,ln Katarine rojene Kolenc, gozdni 
delavec, v Lokvah 10, je-bil leta 1945 orf 
Nemcev Interniran Od tedaj se pogreSa 
Baje je bil sežgan. 

Na predlog Gruden > Rozine rojene Ko. 
lene, gospodinje v Lokvah 10, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 185/48-3t 11054 
Humar &«r«ta,.roj. 11. XII. 1904 v Lev- 

pi, ein pok. Filipa ln pok Marije rojene 
Sktt, delavec. Ja bil 28. XI. 1944. on 
Italijanov a-<*ttran in baje odpeljan \ 
Nemčijo. Od tedaj se pogreSa, 

Na predlog Humar Alojzije, gospodinje 
v Levpi 27. se uvede postopanje za raz. 
glaaitev za mx.'f3oe, ,, 
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22. Uredba o cestnem prometu. 
28. Uredba o ustanovim glavnih direkcij ministrstva sa gozdar, 

etvo in lesno industrijo LRS. 
24. Uredba o ustanovitvi Uprave za nedržavno lesno proizvod- 

njo ter Uprave za narodne parke.     

VSEBINA 
25. OdloCba o ustanovitvi gradbenih inipekoij pri nekaterih jjuđ- 

ekilh odborih. 
26. UdloSbâ o dotocïtvi živinorejskih rajonov in o normah, po 

katerih ee bo doloSala obvezna oddaja v posameznih rajonih. 
— Popravek. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN 0DL0ÛBE 
VLADE LJUDSKE REPUBUKE SLOVENIJE 

Po 4. točki 44 člena ustave LRS in v zvezi e 1. točko 
3. člena temeljnega zakona o prekrških izdaja vlada LBS 
po predlogu ministra za notranje zadeve LRS 

1 uredbo \ 
o cestnem prometu 

L Splošne določbe 

1. «len 
' Veaik voznik motornega vozila, vprežnega vozila • 

kolesar mora poznati veljavna prometna znamenja In ee 
po njih ravnati. 

2. Sen 
Vozitij-jezditi," goniti in hoditi se mora po desni strani 

ceste, poti oziroma hodnika, ki je za to določen, in sicer v 
smeri premikanja. y ;, 

3. ölen 
Pešci in gonjači morajo hoditi oziroma goniti kolikor 

mogoče ob desnem robu ceste. 
Vozniki in kolesarji .morajo voziti toliko bolj ob fde- 

«nem robû ceste oziroma vozišča, kolikor počasnejša je 
njihova vožnja. 

4 ölen 
Motorna vozila imajo prednost pred drugimi vozili 
Reševalna in gasilna vozila ter vozila prometne na- 

rodne milice imajo prednost pred vsemi drugimi vozili, 
kadar opravljajo, uradne vožnje. Na uradnih vožnjah upo- 
rabljajo ta vozila posebna znamenja. Na taka znamenja 
se morajo druga vozila umakniti na skrajno desno stran 
ceste oziroma vozišča, po potrebi pa tudi ustaviti. 

Nobeno vozilo ne sme izsiljevati prednost! 

, 6. člen 
, -Brzina vozila mora biti vedno taka, dà* lahko voznik 
vozilo v vsakem položaju pravočasno ustavi. Vozniki mora- 
lo brzino prilagoditi stanju preglednosti • ceste, prometu 
na cesti,, vidljivosti in drugim okoliščinam, ki Jih Je treba 
upoštevati za varnost prometa. 
.Ko se voznik približuje kriääSu, mora zmanjšati 

.< 'tattoo.'''".' 
'//'. ''•,'<": :   6. Stein '"',,':' 

Največja dovoljena brzina za avtomobile in motorna 
kolesa v strnjenem naselju je 80 km na uro. Izven strnje- 

': ; •h naselij je dovoljena največja brzina za osebne avto- 
• mobiio In motoma kolesa 80 km na uro, za druga motor- 

na vozila pa 50 km na uro, če ni z varnostnimi znamenji 
ali posebnima predpisi drugače določeno. 

Gasilskim in reševalnim vozilom ter vozilom promet* 
ne narodne milice je na uradnih vožnjah dovoljeno preko- 
račiti največjo brzino, vendar morajo voziti z največjo 
previdnostjo in upoštevati prometne predpise. 

Za strnjeno naselje veljajo mesta, trgi im vaso, če tudi 
so zazidana le na eni strana ceste. 

7. Člen 
Pred železniškim prelazom je treba zmanjšati brzino 

že ob varnostnem znamenju. 
Pred nezavarovanim prelazom je treba vozilo ustaviti 

in se prepričati, ali je železniška proga prosta. 
Tudi pred zavarovanim prelazom je treba voziti čez 

progo previdno. 
Kdor ni upravičen, ne sme odpirati aH dvigati za- 

pornic, i 
8. člen 

Spremembo smeri mora voznik nakazati s puščico 
(smerokazom), z zvočnim znamenjem ali z roko, ponoči 
pa z žarometi. 

9. člen 
Pri zavijanju na desno je treba voziti y majhnem, 

pri zavijanju na levo pa v velikem loku. 
Rezanje ovinkov je prepovedano. 

10. ölen 
Obračanje vozil na ovinkih, križiščih, mostovih in ne« 

preglednih cestah in tam, kjer to ovira promet, je prepo- 
vedano. ' t : 

1SL člen 
Pri uvozu v dvorišča, ki so na levi strani vozne smeri, 

ter sploh pri vsakem zavijanju čez cesto na levo se mora 
voznik prepričati, affi ne vozi za njim kako drugo vozila 

Pri Izvozu iz dvorišč mora biti voznik posebno previ- 
den. Ce cesta ni pregledna ali Če je zèlo prometna, mora' 
nekdo pri Izhodu opozarjati na izvoz vozila. 

12. člen „ 
Prehitevanje tramvaja je dovoljeno samo na njegovi 

desni strani, če je med tramvajem in desniim robom voi 
zišča dovolj širok prostor za prehitevanje. Če Je ta pro- 

,stor preozek^ Je dovoljeno prehitevati tramvaj na levi 
strani. 

Ce ee tramvaj ustavi, morajo vozila, ki vozijo za tram-' 
vejem, ter vozila, kf vozijo tramvaju nasproti in ne.morejo 
voziti po svojS desni strand mimo tramvaja, počakati, da 
tramvajski potniki vstopijo in izstopijo. Po tem smejo 



ätrau aH ÜKADM LISI LRS Stev. 6 — 15. 11. 194Ö 

vozila nadaljevati vožnjo minio tramvajskega postajališča, 
toda a največjo previdnostjo. 

18. člen 
Prehitevanje drugih vozil je dovoljeno samo na nji- 

hovi leva strani, in sicer sele potem, ko se je sprednje 
vozilo umaknilo na desno. 

Voznik prehitevajočega vozila mora spreduje vozilo 
opozoriti podnevi z zvočnim znamenjem, ponoči pa z ža- 
rometi, in sicer z večkratnimi dolgimi svetlobnimi žarki. 

Strogo je prepovedano prehitevati na nepreglednih 
ovinkih, pod vrhom klanca, na križiščih, na mostovih, že- 
lezniških prelazih, ozkih cestah, kadar vozi sprednje vo- 
zilo z največjo dovoljeno brzino ali kadar prihaja iz na- 
sprotne smeri vozilo, ki bi bilo ovirano pri vožnji po svoji 
desni strani ceste. ; 

14. člen 
Ko da prehitevajoče vozilo znamenje za prehitevanje, 

te mora sprednje vozilo umakniti kolikor mogoče na desno 
in med prehitevanjem ne sme povečati svoje brzine. 

Prehitevajoče vozilo mora začeti pravočasno zavijati 
m levo. Cim manjša je brzina sprednjega vozila, tem 
prej mora prehitevajoče vozilo zavijati na levo. 

Ko prehiti vozilo, mora voznik le polagoma zavit] 
na svojo desno stran, nikdar pa ne tik pred vozilom, ki ga 
je prehitel. 

16. člen 
Ce se vozili srečata, se mora vsako pravočasno umak- 

niti na svojo desno stran vozišča toliko, da je srečanje 
mogoče brez vsake nevarnosti. 

Če se ob srečanju vozili ne moreta izogniti drugo 
drugemu, se mora umakniti nazaj do primernega izogi- 
bališča tisti voznik, ki v danem položaju to najlažje stori. 

16. člen 
Ce je kdo na cesti pred vozilom, ga mora voznik 

opozoriti z dajanjem znamenj. 
Ce se zaradi zvočnih ali svetlobnih znamenj plašijo 

živali, mora voznik prenehati z dajanjem znamenj in vo- 
ziti posebno obzirno. Prav tako mora voziti posebno ob- 
zirno in previdno, če je pred njim skupina pešcev ali pa 
osebe, o katerih mora voznik zaradi njihove starosti, po- 
habi j enost i ali drugih okoliščin domnevati, da niso dovolj 
previdne (n. pr. otroci, starčki, slepoi, pijanci im podobno). 

17. člen 
Na križiščih, kjer urejajo promet miličniki, se mo- 

rajo vozniki in pešci ravnati po,njihovih znamenjih. Če 
ni drugih določb, veljajo tale pravila: 

a) z dvigom roke zapre miličnik vse smeri, ne glede, 
v katero smer je obrnjen; vozila, ki so na križišču, mo- 
rajo izprazniti križiSče; 

;    b) voznik, ki vidi miličnika v hrbet ali prsi, mora 
vozilo ustaviti pred prehodom za pešce; 

c) voznik,\ki vidi miličnika v bok, ima prosto pot 
naravnost na desno in na levo in mora nadaljevati vožnjo. 

Če so postavljeni za urejanje prometa nakrižSšČih 
semafori, ustreza rumena luž znamenju pod točko a), 
rdeča luč znamenju pod točko b), zelena luč pa znamenju 
pod točko c). 

18. Člen 
Na kruSiSčih ima prednost vozilo, ki vozi po glavni 

cesti. 
Na križiščih enakovrstnih cest in kadar ni izven dvo- 

ma, katera cesta je glavna, ima prednost vozilo, ki prihaja 
z desne strani, če ni drugih posebnih prednostnih zna- 
menj. 

Kdor na križišču krene s svoje strani na levo, mora 
dati prednost vozilom, ki prihajajo po cesti njegove nove 
smeri. 

19. člen 
Tramvajski vozovi se smejo ustavljati samo na svojih 

postajališčih. Ob križiščih cest mora biti tramvajsko po- 
stajališče pred križiščem, kolikor ni iz prometnih var- 
nostnih ozirov to drugače določeno. 

20. člen 
Voznik mora ustavili samo na desni strani ceste in 

ob skrajnem robu vozišča. Ce so na tem mestu tramvajske 
tračnice, se sme vozalo za krajši čas ustaviti na levi strani 
ceste, če to ne ovira prometa. 

Pri izstopanju iz avtomobila na levi strani se mo- 
rajo izstopajoči prepričati, če ne vozi zadaj drugo vozila 

21. člen 
V temi ali v gosti megli morajo biti na motornem vo- 

zilu prižgane luči. 
Avtomobil mora imeti dve sprednji luči. Tovorni 

avtomobili s priklopnikom in avtobusi s priklopnikom 
morajo imeti spredaj nad kabino še trioglato znamenje, ki 
mora biti ponoči razsvetljeno. 

Na zadnji strani mora imeti vozilo belo luč za osvet- 
ljavo spoznavne tablice in zaključno (rdečo) luč. 

Motorno kolo s prikolico mora biti spredaj in zadaj 
vidno osvetljeno tako, da je razvidna njegova širina. 

Žarometi se smejo uporabljati le za dajanje znamenj 
in za osvetljevanje izven naselij. 

Vožnja avtomobilov in motornih koles z manjšimi 
lučmi je dovoljena samo, če je cestna razsvetljava dovolj 
močna. 

Vprežno vozilo mora imeti luč na levi strani. 

22. Ölen 
Ce odpovedo predpisane luči, se mora vozilo spravati 

s ceste. Ce to ni mogoče, mora voznik vozilo postaviti 
ob skrajni desni rob ceste, oziroma vozišča. Prihajajoča 
vozila je treba opozarjati na nevarnost, če vozila ni mo- 
goče osvetliti s kakršno koli lučjo. 

II. Posebne določbe 
a) Za motorna  vozila ' 

28. člen 
Vozilo sme stati na prometni cesti ponoči brez prižga- 

ne luči, če je cestna razsvetljava zadostna. 
Ce stoji vrsta vozil, mora biti ponoči razsvetljeno prvo 

in zadnje vozilo, razen v primerih ia prvega odstavka. 

24. člen 
Parkiranje avtomobilov je dovoljeno samo na dolo- 

čenih prostorih, kjer teh ni, pa tako, da se promet ne 
ovira. 

Mesto packiranja mora biti najmanj 10 metrov od- 
daljeno od'cestnega križišča in od tramvajskega ali avto- 
busnega postajališča. 

26. člen 
Parkiranje je prepovedano na prostorih, ki so ozna- 

čeni z znamenjem >Parkiranj© prepovedano« ali Posta- 
janje prepovedano«, dalje na levi strani ceste, na mestih, 
kjer je cesta ozka, kjer ni pregledna, na mostovih, ovin-1 
kih in na vrhu klanca. 

20. člen 
Pri erečavanju z drugimi vozili mora voznik motor- 

nega vozila pravočasno zasenčiti žaromete. Zasenčenje ža- 
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rometov je obvezno tudi pri erečavanju pešcev v skupinah 
°*i živine in pred ielezniško progo, će »o zapornice epu- 
Keae. 

27 •1•• 
Eolske in poskusne vožnje z motornimi vozili se sme- 

jo opravljali samo na cestah, kjer ni,uinogo prometa, in 
Pod vodstvom izurjenega, za vožnjo t motornim vozilom 
upravičenega voznika. 

28. člen 
Tovorni avtomobili in priklopniki ne smejo biti na- 

loženi preko največje nosilnosti, ki jo doloâi tehnična ko- 
misija ob pregledu vozila. 

Tovor mora biti naložen varno, ne višje kot 8^ m od 
tal in tako, da ne ogroža javnega prometa. 

29. člen 
Prepovedano je voziti z odprtim Izpuhom. 

b)   Za   vpreina   vozila 

30. člen 
Voznik vprežnega vozila mora biti vedno pozoren na 

cestni promet. Ce je na vozu ali ob vozu, mora imeti 
razgled po cesti naprej. 

Vprežmi voz mora voziti ob skrajnem desnem robu 
ceste oziroma vozišča. 

Ce menja voznik smer v desno ali levo, mora to na- 
kazati z roko.'' 

Ce so na  vozu dolgi  predmeti  (hlodi, drogovi aH 
podobno), ki segajo preko voza, mora voznik ponoči obe- 
eiti na zadnji konec teh predmetov svetilko, ki ne sme* 
Ws*ti višje kot 1,3 m od tal. 

81. Člen 
Nevprežene živali se smejo voditi le ob desni ritrani 

vprege ali za vprego. Privezane morajo biti k VpreŽni ži- 
vini ali na voz tako, da ne ogrožajo prometa. 

82. Člen 
•   Voz ne «me »tati na cesti brez nadzorstva, če živina 

m varno privezana. 

C)   Za  kolesarje 

83 člen 
Kolesar mora voziti vedno ob skrajnem desnem robu 

ceste oziroma vozišča. 
Ce spremeni kolesar smer vožnje v desno ali levo, 

mora to nakazati z roko, 

84• člen 
-   Prepovedana je objestna vožnja e kolesom, vožnja brez 

oprijema za krmilo, nepotrebno prehajanje tz smeri, obe- 
' Sanje na druga "vozila itd. 

Prepovedano je voziti s kolesi tovore, ki ovirajo voz- 
ačka pri pravita! vožnji in dajanju predpisanih znamenj. 

Ce vozi več kolesarjev skupaj, smejo voziti samo drug 
«a drugim, nikdar pa ne vzporedno. 

Kolesar ne sme na kolesu voziti druge osebe; izjemo- 
ma sme voziti na kolesu otroka do 8 let, če je na kolesu za 
to primeren sedež. Na prtljažniku otroka ne sme voziti, 

85. člen 
Kolò, kf se uporablja v temi aH gosti megli, mora 

imeti svetilko z belo ali rumenkasto belo svetlobo. Luč 
mora biti vidna vsaj 100 m in ne sme slepiti. 

Vsako dvo — oziroma trokolo mora Imetj rdeče re- 
leksno steklo, ki mora biti pritrjeno tadaj v vfiinl naj- 
več 70 cm od tal 

Pri trokoieslh z dvema kolesoma zadaj mora biti 
refleksno steklo nameščeno nad levim kolesom. Pri tro« 
kolesih z dvema kolesoma spredaj in z osjo, široko nad 
80 cm, mora biti poleg refleksnega stekla na zadnjem ko- 
lesu se refleksno steklo ob levem robu karoserije spredaj 
v predpisani višini in nameščeno tako, da ga voznik ne 
zakriva. 

86. Člen 
Vsako dvo — oziroma trokolo mora imeti zvonček * 

ostrim -glasom, ki je slišen vsaj 30fti daleč, in dobro 
učinkujočo zavoro, ki deluje ne zadnje kolo. 

6)  Za  pešce 
37. člen 

Pešci morajo pri prekoračenju cest in na križiščih 
skrbno paziti, ker imajo prednost vozila. 

Pešci morajo uporabljati hodnike, kjer so, in morajo 
hoditi po desni strani hodnika. 

Razgovarjanje in postajanje na vogalih in hodnàkih nI 
dovoljeno, kjer to ovira promet pešcev. 

Če je hodnik ograjen z verigami, se smejo pešci gi- 
bati samo znotraj ograje. Na teh mestih je prekoračenje 
ceste prepovedano. 

; Prehod čez križišča je dovoljen samo na zaznamova- 
nih polen; če teh ni, mora pešec prekoračiti vozišča brez 
obotavljanja v najkrajši smeri. 

Igranje otrok na cesti oziroma vozišču je prepovedano. 
Za otroka pod 14 leti je odgovoren tisti, ki je dolžan otro- 
ka nadzirati. 

88. člen 
Otroški lin botnižkri vozički ter vozički invalidov •• 

smejo voziti po hodniku. 
Ce nosijo pešci dolge predmete, n. pr. lestve, drogo- 

ve in podobno, morajo uporabljati vozišče ob skrajnem 
desnem robu. Isto velja, če peljejo kolo ali ročni' voziček. 

III. Kazenske določbe 
89. člen 

Prekršku po tej uredbi se kaznujejo s poboljševalnim 
delom do dveh mesecev ali z denarno kaznijo do 8.000 di- 
narjev, v hujših primerih pa ž odvzemom prostosti do 
dveh mesecev. 

Za postopek je pristojen odsek (oddelek) za notranje 
zadeve pri izvršilnem odboru okrajnega oziroma mestnega 
ljudskega odbora. 

40. člen x 

Pripadniki narodne milice, ki jih poveljstvo za to po- 
oblasti, smejo v izvrševanju svoje službe na samem kraju 
Izrekati denarne kazni tištim, k*, jib zalotijo pri storitvi 
lahkih prekrškov cestnoprometnih predptieov. V ta namen 
imajo pooblažčeni pripadnikj narodne milice posebne 
uradne bloke s kazenskima lieti, ki so označeni z zapored- 
nimi številkami im z zneskom denarne kazal. Vea<k listek 
ima po dva enako se glaseča dela; en del izroči pripadnik 
narodne milice kaznovanemu kot potrdilo o plačilu kazni, 
drugi del pa ostane za kontrolo v bloku. 

41. člen 
Za lahke prekrške, ki ee kaznujejo po 40. členu, ee 

štejejo »iste kršitve cestnoprometnih predpisov, zaradi ka» 
terih ni bilo Škodljivih posledic ali pa so bile posted*«* 
samo neznatne. 

V prometu z motornimi vozili se Štejejo za take pre- 
krške zlasti: 

, a) če voznik ne da zvočnega ali svetlobnega znamenja 
oziroma znamenja z roko za določanje smeri vožnje na 
križiščih ali pri prehitevanju; 
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b) če voznik ne d* predpisanih zvočuih ali »vetlobtub 
znamenj uli zuauieuj po u*ebi pri izvozu le dvorišča ali 
pn uvu/u (• dvorišče in podobno; 

c) klicanje potnikov • trobilom; 
0) parkiranje na krajih, k! m to nieo določeni, oziro- 

ma na krajih, kjer ta a tem ovira promet; 
d) vožnja po ulicah in cestah, ki so za promet uprte 

ali kjer je dovoljena vožnja le v eni smeri; 
e) vožnja z odprtini izpuhom; 
1) nepazljiva vožnja pri prehitevanju in na križiščih, 

42. člen 
• Od kršilcev izterja pooblaščeni pripadnik narodne 

milice kazen, ki jo določi po okoliščinah, v katerih je 
bi] storjen prekršek, in sicer denarne kazni v znesku 
6 dinarjev ali 10 dinarjev od pešcev, 20 dinarjev ali 40 
dinarjev od koledarjev, 50 dinarjev pa od voznikov mo- 
tornih vozil. * 

IV. Končne določbe 

43. člen, 
Minister za notranje zadeve je pooblaščen, da izda 

natančnejše predpise za izvajanje te uredbe. 
44. člen 

Ta uredba velja od dnevu objave v »Uradnem listu 
LRS<, 

Z dnem, ko dobi uredba veljavo, prenehajo veljati: 
a) uredba ministra za notranje zadeve o cestnem pro- 

metu z dne 16. junija 1946 (Ur. li*t SNOS-a tn NVS, šte- 
vilka  10—105/45); 

,,' b) uredba ministra za notranje zadeve z dne 20. sep- 
tembra 1945, «katero se spreminja uredba o cestnem pro- 
metu, z dne 16. junija 1945 (Uradni list SN0S-a in NVS, 
et. 88-27K/45);       >   •.   t 

c) uredba vlade LRS z dne 28. septembra 1946 o 
spremembi uredbe o cestnem prometu z dne 16. junija 
1945 (Uradni list LRS. št. 67-256/46); 

č) uredba vlade LRS o kaznovanju lahkih prekrškov 
eestnofirometnih predpisov (Uradni Uet LRS, it. 16-73/46). 

St S-zak 99 , 
,     Ljubljana dne 8. februarja 1949. 

'"• 'Minister'-,    ',< ',    -- .   , 
za notranje zadeve LRS: Predsednik vlade LRS: 

Çorig Kraigher L r. lliha Marinko L r. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS Iz- 
daja vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo in les- 
no industrijo LRS / 

uredbo 
o ustanovitvi glavnih direkcij ministrstva za gozdar- 

,   stvo in lesno Industrijo LRS  ; 
':.?J:;XX.Îj',,*•''.     .  ,-   ' 1 člen' .' •   '. '' 

Pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno Industrijo LRS 
se kot operativni upravni voditelji republiških podjetij it 
resora tega ministrstva ustanovijo tele glavne direkcije: 

l.Olajha direkcija za gozdno  proizvodnjo, 
2. Glavna direkoija za žagarsko proizvodnjo, 
8. Glavna direkcija ta lesno predelovalno industrijo, 
4 Glavna direkcija republiških gozdarskih avtopod- 

, jetlj,     '   ' •••%'•;;. •':••.• •• ". - '•"-*• 
5. Glavna direkcija za promet z lesom. 

; ^ '.. *;;\2.";•••\, ••••'•    ',, 
Minister za gozdarstvo in lesno Industrijo določi, ka- 

tera republiâka podjetja v resoru ministrstva M gozdar- 

stvo in lesno industrijo bo upravljala katera od glavnih 
direkcij iz 1. člena. Pr« tej določitvi je treba upoštevati, 
tale okvir: 

1. Glavna direkcija za gozdno proizvodnjo je opera- 
tivni upravni voditelj republiških gozdnih gospodarstev; 

Ü Glavna direkcija za žagaraku proizvodnjo je opera- 
tivni upravni voditelj republiških lesnih Industrijskih 
podjetij; 

3. Glavna direkcija za lesno predelovalno industrijo 
je operativni upravni voditelj tovarn republiškega pomena 
za mehauičuo in kemijsko predelavo lesa; 

4. Glavna direkcija republiških gozdarskih avtopod- 
jetij je operativni upravni voditelj republiških gozdarskih 
avtopodjetij, hkrati pa povezuje delo teh ipodjetij *in orga- 
nizira relotno kam ionsko prevozno službo v resoru nave-     ' 
denega ministrstva; 

5. Glavna direkcija za promet z lesom je operativni 
upravni voditelj republiških gozdarskih odkupnih pod- 
jetij; razen tega' a) komercialno vodi izvrševanje plana 
odkupa io plana razdelitve, organizira po republiških in 
lokalnih podjetji:h in zadrugah odkup vseh presežkov ob 
sodelovanju državnih organov ter skrbi v skladuz distri- 
bucijskim planom za pravilno in pravočasno razdelitev 
gozdnih proizvodov, lesnih eortimentov ter izdelkov ke- 
mijske lesne predelovalne industrije za notranji trg In 
izvoz; b) spravlja v sklad delo In poslovanje podrejenih 
podjetij z delom in poslovanjem lokalne in zadružne od- 
kupne mreže. 

8. ÌBeri 
Glavne direkcije vodijo direktorji, ki imajo lahko 

pomočnike. Glavni direktorji so podrejeni ministru za 
gozdarstvo in lesno industrijo. •'.'•.'"  ,;••.;,-<",' 

Glavne direktorje in pomočnike Imenuje minister za 
gozdarstvo in lesno Industrijo sporazumno s predsedni- 
kom vlade. Drugo osebje se postavlja po ustreznih pred- 
pisih. ,    , ( 

4. člen 
Glavne direkcije imajo kot gospodarske ustanove svoj 

predračun dohodkov in izdatkov. Glavne direkcije se 
vzdržujejo iz prispevkov podrejenih podjetij. Prispevke^ 
plačujejo podjetja po ključu, ki ga določi minister za 
gozdarstvo in lesno industrijo sporazumno z ministrom za 
finance. ' •'    *'•'   ';' ' 

Odredbodajalci za izvrševanje predračuna,so glavni 
direktorji. ...'-,;„ '. .. !>v 
,"'•'"   - ' K!   "•    >      6. člen..,;.    ,    ';:•'•" ••> 

Vsaka glavna direkcija ima kolegij^ kiI ga sestavljajo 
glavni direktor, sekretar glavne direkcije in načelniki od- 
delkov. Kolegij sklicuje glavni direktor na posvet v vseh 
važnejših zadevah in načelnih vprašanjih ter ga vodi.    , 

Ce se glavni direktor ne strinja s predlogi kolegija," 
sme vsak član kolegija obvestiti o tem ministra za go- 
zdarstvo in lesno industrijo, to pa ne; zadržd izvršitve na- 
loga glavnega direktorja; l \ ^ "'; 

v... . e-aen:       '     ' '    ' '-"L 
' Ce se obravnavajo v. kolegiju važna strokovna vpra- 

šanja, lahko sodelujejo pri posvetu tudi strokovnjaki glav« 
ne direkcije in drugi strokovnjaki, ki jih pokliče k posvetu 
glavni direktor. V takem primeru «e kolegij razàiri v stro- : 
kovni svet kot posvetovalni organ glavnega direktorja, 

.'\•- .7. člen i>.„. V ; ','"'' 
Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju glavnih 

direkcij predpiše minister za gozdarstvo in lesino indu- 
strijo. •.'"'•'    , .., .. ... v, . , « v     •>.., 

''/'•vxfiiisâsik.î;:.. 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom 1 
V nasi založbi so v 1. 1949. tzsli: 

Začasni program splošnega dela strokovnih Izpitov za uslužbence vseh 
elrok In poklicev, z literaturo to navodili. Strani 46, cena ? din. 

ttiosura vsebuj«» v piveto delu ponovno ponatisnjen in v trt »aupme raz- 
deljen,začasni piograni »plotnega del« strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali izpite V drugem delu to k posameznim temam 
dodan« se kratke teze ta via potrebna literatura Sekretariat vlade LRS 
sa personalno službo ki je program sestavil • priredil. |e s to .brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih In seminarjih pri- 
pravljali za izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olajšala delo tudi predavateljem 

SpIoSni nadzor javnega tožilstva Strani 41, cena 12 din. 
' Avtor knjižice Mirko Hotevai  ]e » tem delom prikazal naloge splošnega 

nadzora, botet tako pomagati mladim kadrom lavnega tožilstva pri uva- 
janju v delo Zato knjižica ne obravnava tamo delovnega področja «plo*- 
nega, nadzora, ampak tud' pravna tredatva In nakazuje metodo dela 

Priročnik za krajevne ljudske odbore 11. del. Strani 16?, cena 33 din. 
Knjižica obravnava nadrobno pel upravnib pauog ki spadajo v pristojnost 
krajevnih ljudskih odborov •• kmetijstvo gozdautvo In lesno industrijo 
trgovino in preskrbo tuuzem In gostinstvo ter lokalni promet Naznačene 
so tudi naloge kmetijskih zadrug zlasti kako na) te krajevnim (judsktm 
odborom pomagajo pn dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
in lesnega gospodarstva v vezani trgovini in prt odkupih Izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlade LRS 

Posebej opozarjamo se na nekatere zbirke, ki so Izšle v naSi 
založbi v 1. 1948: 
Pravilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci In odredbo o 
matičnih okoliših na ozemlju LRS. Strani 96, cena 18 din. 
Zbirka gospodarskih predpisov II del.- Strani 752, cena 105 din. 
Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del. Strani 304, cena 90 din. 
Splošni register predpisov za I. 1945—1947. Strani 453, ceha 60 din. 
Priročnik za krajevne ljudske odbore 1. del. Strani 120, cena 1? din. 
Abecedni Imenik naselij 1RS z upravno razdelitvijo LRS, Imenikom kra 
jevnib ljudskih odborov, njihovih pošt In zemljevidom ljudskih odborov 
LRS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 
T'.V tlakuje: /• • '•   » ~-      .•:..- . ' • 

Zbirka gospodarskih predpisov L del (ponatisnjena in izpopolnjena 
Izdaja).    '   ' 
Splošni register predpisov za leto 1948 (vštevSi predpise, ki so izšli v 
Finančnem zborniku). Interesenti za to knjižico naj se priglasljoHia nai 
naslov, ker bo naklada omejena I 

•   Ravnateljstvo »Uradnega lista LBS« 

Junteâ Draga, računovodja, ki eopođ- 
pieu je lief ne li .47.' «lena »Iron« o drl. 
goapodatekib podjetjih. 

Ulo'strsrre sa tinanee LRS, 
Ljubljana. 

:    doe •  lebruarja 1949. . 
! 61,24869—1049 1288 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

''i1' Vpisi 
Sedel:.LJubljana. . ,   .  • 

.Dan vpisa: fi; februarja 1949. 
Besedilo: >Pinanfnl sbornikc. 
•Poslovni predmet: Izdajanje lista tPl- 

naajnl zbornik« In Majanje broiur ^Mr- 
ke finančnih prlroenilwv<. 

i    OetMhxvMeij  podjetja;  Vlada LRS.*od- 
ločba«..S-zaJi 87 z dne 15. I   1949, 

Operat.ivn iroravoi voditelj: Mlnletmtvo 
«.finance LRS.-,. .. 

••••^•^•:" .. 
rtr.Pavliî Martin, direktor. W podrt-" 

va* podtau*11 wau>nlWh •°°•1,|*• to ••' 

Mt. v    .... - 
Sedel: Celje. -, 
Dan »prias: 3 februarja 1949. 
Besedilo:   Podjetje sa odkop poljskih 

pridelkov 0L0 Celje okolica. 
Poslovni  predmet:   Prodaja to nakup 

pollekih pridelkov.   \, 
Uatimovtteii podjetja: 0L0 Celje okoli- 

ca, odločna It.'200/l i dne 21   l. 1949. 
Opera«hmi   upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Celje okolica. 

IzvrJimi 

W podpl. 
potrjenih 

1090 

Podjetje zaetopa; 
Kojmvec Akijz, upravnik, ki podpisuje 

v obsegu, določenem v potrjenih pravilih. 
Okrajni L0 Celje okolica. 
poverjenistvo «a finance, 
dne 3. lebruarja 1949. 

St. 256/1-49 1089 
« 

sea 
Sedel: Celje. 
Dan vpiea: 3. februarja 1949. 
Besedilo: Podjetja sa odkup vina, sad- 

ja in zelenjave OLO Celje okolica. 
Poslovni predmet: Nakup, prodaja ta 

predelava eadia. vina m zelenjave. ' 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okoli- 

ca, odločba M. 210/1 z dne 21. 1. 1949. 
Opernlivoi   upravni   voditelj: 

odbor OLO Celje okohca. 
Podjetje  zaetopa; 
LeekovSek   Vilko, upravnik, 

euje  v  obsegu,   določenem  v 
pravilih. 

Okrajni L0 Celje okolica. 
poverjenistvo la finance, 
dne 3. februarja 1949. 

ôt. 255/1-49 

869. 
Sedel: Recita pri LaSkem 
Dan vpiea: 7. februarja  1949. 
Beaedllo:   KroJaiko-SiviUka   delavnic« 

KLO Rečica. 
Poalovni predmet: KroJaJka to Ih-ileka 

obrt 
UrfanovMelJ podletja: KLO Reč'ca. od- 

ločba It. 100/49 z dne 27. I. 1949 
Operativni upravni voditelj: Iivrlilni 

odbor KLO Rečica. < 
Podjetje »retopata: 
Ferita Marica, upravnica, v veeb zade- 

vah do zneska 10.000 d^n. 
Costine Franc, ta mik KLO. M eopođpU 

euje za ••••• nad 10000 din. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjenlitvo ia finance,, 

dne 7 februarja 1949. 
öl. 278/1—49 1208 

» 

Sedei: Dotata Lendava. 
Dan.volea:.fi. Miniarla 1949. 
Beaed'lo:    Okrajno  podjetje «a 

poIHklh pridelkov «adfe In vina. 
Poslovni predme): Odkup to prodaja 

pollekih pridelkov, sadja In',vina. 
Ustanovitelj óodletja:' OLO Lendava, 

od'očha «. 28fi/1-49 z dne 81. 1. 194». 
Oneratlvnl unravnl vodilelj: TzvriM 

odbor OLO Lendrva. 
podjetje zaelopajo fn «ml podpleujejoi 
Klennc Karol, upravnik. In 
F*hčl8 Pavla, ra&inowdfa. oba on za- 

konitih oziroma DO prevtfth •••••••. za. 
ojmraMvno,upravno vorWw m: 

Wsjd'nlak .To>«. f«lnlk TO Lendava. 
Vare* '•*»**. Han 10 Lendeva. In nje- 

gov n«tn»*tnik,       ' > 
OHI.Stefan, poverjenik RoapodarekëjrV 

odr<4ka, ,   ,•,     :'•"       ;._/• * 
Oflaj Tlne. dlr»n*č»T. Ban 10 Lendava,. 

kot njegov •'•»•^• » 
O'fMln« »,0 f*T>~<1»va.  •/,;• 

pnverWïfv« t« finance, •":•"• 
dne 8  Mw.mrta 1949.  "       ' 

81. 104/1     ^ 1208 

odkop 

••. 
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871, 
Sedei: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa; tt. februarja 1049. 
Besedilo: »îirinoodkupc. Dolnja Len» 

dava. 
Izbriše (e pooblaščenec «a podpisova- 

nje Kovat Josip, knjigovodja, vpiše ae 
FabčiČ Pavla, računovodja. 
Za operativno upravno vodstvo se iz- 

brišejo: U trop Ignac, Paviiš Joie, Ciček 
fitefan in Kot jek Ivan, vpišejo «e: 

Hajdmjak Jožef, tajnik OLO. 
Varga  Joie, (lan   isvriilnega  odbora, 

kot njegov namestnik, 
Ojeti Stefan, poverjenik gospodarskega 

odali Ite 
Ošlaj Tine. dtepečor OLO Lendava, kot 

njegov namestnik. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo ta finance, 
dne 8. februarja 1019. 

ÖU 104/1 1207 

B72. 
Sedei: Crna, 
Dan vpisa: 22. Januarja 1949. 
Besedilo: Avto-prevo», Crna. 
Poslovni predmet: Prevoz blaga po na- 

ročilu. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Crna, 
Operativni upravni voditelj: KLO Crna. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rihtarfč Dušan, upravnik, v vseb za- 

devah samostojno, razen v finančnih za- 
devah: nad zneskom 100.000 dio podpisu- 
jeta skupaj x nJim 

Strmčnik Ivan, predsednik KLO, in/ 
Radovič Leopold, podpredsednik. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniitvo ta finance, 

dne 22. Januarja 1949. 
ôt, 127/2-49 1069 

878. 
Sedel: Ona, 
Dan vpisa: 22. Januarja 1949. 
Besedilo: Kino-Cma. 
Poslovni predmet: Predvajanje sodob- 

nih filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Crna. 
Operativni upravni vediteli: KLO Crna. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rihtarie Dušan, upravnik, v vseh zar 

devah samostojno, razen v finančnih za- 
devah; nad zneskom 100000 din podpisu- 
jeta skupaj z njim 

StrmSnik Ivan, predsednik KLO. in 
Radovič Leopold, podpredsednik. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 22. Januarja 1949. 
6t. 127/2-49 1070 

* 
874. 

Sedel: Cms. 
Dan vpisa: 81. Jannarja 1949. 
Besedilo Krajevna gostinska podjetja. 

Crna, 
Posloval predmet; Izdajanje hrane abo- 

nentom in potnikom na umdnem potova- 
nju, točenje alkoholnih ta brezalkoholnih 
pijač. \ 

Ustanovitelj podjetja: KLO Crna. 
Operativni upravni voditeli: KLO Crna. 
Za nodietje podpisujejo; 
Rihtnrtë Dušan, upravnik, v vseh za- 

devah sf.moetojno. razen v finančnih za- 
devah; nad zneskom 100000 din podpisu- 
jeta skupaj z nJim 

Strmčnik Ivan, predsednik KLO. in 
Radovič Leopold, podpredsednik. 

Okrajni LO Dravograd, 
povorjeništvo za nuance, 

dno i. januarja 1949. 
ÔL 127/2—49 1068 

-      * 
875. 

Sedei: Cma, 
Dam vpisa: SI. Januarja 1949. 
Besedilo    Krajevna   obrtna    podjetja. 

Črna. 
Poslovni predme*:   Klanje in  prodaja 

mesa;    preskrba prebivalstva  in  Javnih 
ustanov s kruhom; izdelovanje in popra- 
vilo pohištva po naroČilu; dela krojaške 
stroke; dela brivsko-frizerske stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Crna. 
Operativni upravni voditelj: KLO Crna. 
Poslovalnice: 
Mesarija, 
Pekarna, 
Mizarska delavnica, 
Krojaška delavnica, 
Brivnica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rihtaric Dušan, Upravnik, v vseh za- 

devah samostojno, razen v finančnih, za- 
devah; nad zneskom 100.000 din podpisu- 
jeta skupaj z nJim 

Strmčnik Ivan, predsednik KLO, in 
Radovič Leopold, podpredsednik. 

Okrajni LO Dravograd, . 
povorjeništvo za finance, 

dne 1. Jaauarja 1949. 
št, 127/2-49 1080 

« 
876. 

Sedei: Cma. 
Dan  vpisa: 22. Januarja 1949. 
Besedilo: Vodovod Crna. 
Poslovni  predmet: Preskrba prebival- 

stva  črne * in  okolice. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Cma. 
Operativni upravni voditelj: KLO Crna. 
Za podjetje podpisujejo: 
RihtariČ Dušan, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno, razen v finančnih za- 
devah; nad zneskom 100.000 din podpisu- 
jeta skupaj z o jim 

Strmčnik Ivan, predsednik KLO. nj 
Radovič Leopold, podpredsednik. 

Okrajni LO Dravograd,, 
povorjeništvo za finance, 

dne 22. Januarja 1949. 
St. 127/2-49 1082 

877. 
Sedei:-Dravograd. 
Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Gostinska podjetja, Dravo- 

grad. 
Poslovni predmet: Točenj« pijač in pri- 

pravljenje hrane za abonente in prehod- 
ne goste. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd 
Poslovalnice: 
Hotel Košenjafc, 
Ljudska menza. 
Za podjetje podpisujeta,' ,      • 
Vezeni« Ludvik, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno; rietine navedene v 
47. členu splošnega zakona o dri. gospo- 
darskih podjetjih podpisuje 

Milhberger Joie, računovođi*, ki podpi- 
suje tudi v upravnikov! odsotnosti. 

Okrami LO Dravograd, 
povorjeništvo za finance, 

dne 2. februarja 1949. 
&t. 127/4-49 1078 

378. 
Sedei: Dravograd. 
Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Komunalna podjetja. Dravo- 

grad. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva s pitno vodo; uprava stanovanjskih 
zgradb in zemljišč. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd 
Poslovalnice: 
Vodovod in kanalizacija. 
Uprava stanovanjskih zgradb; 
Javna razsvetljava in javna tehtnica, 
Za podjetje podpisujeta: 
Vezonig Ludvik, upravnik, ,v vseh za- 

devah samostojno; listine navedene v 
47. članu splošnega zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih podpisuje 

Milbberger Joie, računovodja, ki podni» 
tuje tudi v upravnikovi odsotnosti. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 2. februarja 1949. 
dt. 90/4-49 1078; 

* 
879. 

Sedei: Dravograd. 
Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Obrtnostoritvena podjetja. 

Dravograd. 
Poslovni predmet: Vodoinstalaterska, 

kleparska in kovaška dela; Izdelovanje 
in popravilo obutve; prodaja mesa in 
mesnih izdelkov; peka in prodaja kruha; 
dela  brivsko-frizerske stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd 
Poslovalnice: 
Kleparsko-vodolnet.-kovaika delavnica, 
Čevljarstvo. 
Mesarija, 
Pekarna, 
Brivnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Vezonig» Ludvik, upravnik, v vseb za- 

devah   samostojno;   listine   navedene  • 
47. členu splošnega zakona o dri. gospo- 
darskih podjetjih podpisuje 

Milhberger Jože. računovodja, ki podpi- 
suje tudi v upravnikovi odsotnosti. 

Okrajni LO Dravograd, 
povorjeništvo za finance, 

dne 2. februarja 1949. 
Št, 127/4-^-49 1077 

* 
k It 175. 

Sedeï: Tišina. 
Dan vpisa: 2. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna Ro»tilna T'Üna. 
Poskrvni'predmet: Nabava in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pre. 
tkrbovanje gostov z jedili. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo.za finance, 

dne 2. decembra 1949., 
St 1549-48 1807 

Spremembe 
880. 

Sedei: LJubljana. 
Dan vpisa: 2. februarja 1049. 
Besedilo: >Indus< tovarna umja, Ljub- 

ljena. 
Izbriše Se Kramer Ludvik, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše se 
Kolarlč Ervin, glavni. računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine,   navedene v 47. 
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tou spi zakona o drž.  gospodarskih 
podjejih. 

Ministrstvo ta finance LBS, 
Ljubljana, 

due 1. februarja 1948 
St,,248  58/1—1040 1164 

* 
asi. 

Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. februarja 1048. 
Besedwo:  iSlovenija — avtopromet — 

Ljubljana«, skrajšano: >SAP-Ljubljana«. 
Izbrise ee Simooič Leopold dosedanji 

v. d. šefa za eksploatacijo, vpiše ee , 
A^dlrejčič Anton, ki podpisuje za pod- 

jetje v odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu kot orni. 

Ministrstvo sa finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 81. januarja 1049. 
&t. 243 0/1-1040 1161 

« 
882. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. februarja 1949. 
Besedilo: >Uradni list Ljudske republike 

Slovenije«, skrajšano: >Uradni Ust LBS«. 
Izbriše  ee   Vodušek  Bozo,   dosedanji 

v. d. ravnatelja. 
Dr. Močnik RasMoo ee izbrise kot na- 

mestnik ravnatelja to se vpdše kot direk- 
tor, ki podpisuje v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 

tfdnietntvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 81. januarja 1940. 
Št. 248 69-1949 1165 

Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: 3. februarja 1949. 
Besedilo:   Mestne   pekarne,   Maribor, 

Grajski trg 6. 
Vpiše se: 
Obrat  In prodajalna  kruha:   Maribor, 

Erjavčeva ul. 14, obirat XVIII. 
Mestni LO Maribor, 

. poverjeniStvo za finance, 
dne 8. februarja 1949. 
&t. POT, 66/27—III49        1018 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
984. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Domaca 

»butev«, Ljubljana. 
Temu podjetju je bilo pridruženo kot 

poslovalnica dosedanje samostojno pod- 
jetje: Invalidsko podjetje >Pdtoprema«, 
Ljubljana. 

Postavni predmet odslej: Proizvodnja 
m nabava copat ter usnjenega galanterij- 
skega blaga na debelo im na drobno ter 
izdelovanje in prodafa potovalnih potreb- 
en. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. januarja 1949. 
St. 248 18/1-1949 882 

,'    • * 

885. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vptea: 26. januarja 1949. 
.Ä Invalidsko trgovsko podjetje 
»Bmbalaïa«, Ljubljana, 

Izbrise se Felatov Josip, računovodja, 
vpiše se 

Merljak Mira, računovodja, M sopodpi- 
suje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 26. januarja 1940. 
&t 248 46-1940 888 

Izbrisi 
886. 

. Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo:    Invalidsko   podjetje   >Pot- 

oprema«, Ljubljana. 
Zaradi združitve z invalidskim podjet- 

jem >Domaca obutev«, Ljubljana, 
Ministrstvo za finance       \ 

Ljubljana, 
-'      dne 26  januarja 194». 

&t. 248 19/1-1949 881 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I R 607/49-6 1808 
Vendramin Anton, roj. 8. IX. 1006 v 

Kojskem, sin Ivana in Ane rojene Figar, 
mizar v Brestju 21, KLO Kojsko, je od. 
Šel 12. II, 1943 v NOV. Iz bojev z Nem- 
ci septembra 1943 na ozemlju med Cer- 
knico in Kočevjem se pogreša. Baje je bil 
takrat težko ranjen. 

Jaretič Bogomir, roj. 7. XI. 1912 v Koj- 
skeni, sin Franca in Jožefe rojene Je* 
retič, kmet v Brestju 8, je odšel po ka- 
Situlaciji Italije 1948 v NOV. Iz bojev z 

emci v Trnovskem gozdu leto 1946 se* 
pogreša,        ' 

Na predlog Vendramin Alojzije rojene 
Jeretič, gospodinje, Brestje 21, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrlve ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanima do 1. 
V. 1949 poroča sodiSČu ali skrbniku Lahu 
Rudolfu, sod. uradniku v Solkanu. 

Vendramin Anton in Jeretič Bogomir 
se pozivata, naj se zglasita pri sodiSČu 
ali dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo. sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 10. februarja 1949. 

* 
R 354/49-5 1166 

Pelhan Ivana rojena Knap 5. VI. 1920 
v Idriji, hči Friderika in Antonije rojene 
Klemenčič, gospodinja, Idrija, PiaiMäeva 
ul. 23, je odšla 17. I. 1944 v Rovte po 
tobak. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog matere Knap Antonije, go- 
spodinj© y Idriji, Pktiieva 23, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo. 
R 357/49-5 1167 

Tratnik Viktor, roj. 8. IV. 1911 v Ce- 
kovmifcu nad Idrijo, sin pok. Ivana in 
Pavle rojene Fenjan, delavec, čekovnik 
Št. 4, je vstopil 5. II. 1948 v NOV. BU je 
kurir relejne postaje v Gornji Tribu». 
Aprila 1946 so ga poslali v Vipavo, tam 
so ga zajeli Nemci, ga zaprli v St, Petru 
pri Gorici in baje ubili. v 

Na predlog žene Tratnik Paivle, se uve. 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki •• je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da o tem do 15. IV. 1949 
Pfroča sodiSČu ali skrbnici Sova Jožefi, 
Idnja, Titova ul. 42. 

Pelhan Ivana ta Tratnik Viktor se po- 
zivata, da ee aglaeita pri ••••••• ali dru- 

gače dasta kako vest o sebi. 
Po preteku roke bo sodišče odločita o 

predlogih. 
Okrajno sodišče v Idriji 
dna 7, februarja 1040. 

• 
R 1078/48-5 •0• 

Krage*! Danijel, roi 2. III. 1926 v Vol- 
can, sin Franca in Marije rojene Rutar, 
dijak v Loki pri Mengšu 89, je odšel 4. 
XIII. 1048 v NOV na Dolenjsko. Od konca 
leta 1044 se pogreša. 

Na predlog očeta Kraglja Franca, mi- 
zarja iz Loke 89 pri Mengšu, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega, 
R 493/48-4 11011 

Subelj Peter, roj. 20. II. 1910 v Radom. 
Hab, sin Josipa in Ivane rojene Fajdiga, 
železnjiški delavec, se od jeseni 1944 po- 
greša. Po uradnem potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri OLO Kamnik z dne 28. 
IX. 1948 ni podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog šubelj Marije, tov. delaivkë 
iz Radomelj 27, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj «na- 
no, se poziva, da o pogrešanih do 1. III. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Klemen- 
fiču Ivanu, sod. uslužbencu v Kamniku. 

Kragelj Danijel in Subelj Peter se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču aü dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odtočilf o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 80. novembra 1948. 

I R 214/48-5 11879 
Poje Anton, roj. 11. VI. 1897 v Pungar- 

tu, sin Jožefa in Ivane rojene Oevald/Je 
bil 2. VIII. 1942 interniran na Rab, kjer 
je baje v začetku decembra 1942 umrL 
Po potrdilu odseka za notr. zadeve 0ILQ 
Kočevje z dne 8. VII. 1946 se od 10. XII. 
1942 pogreša in ni nobenih podatkov ò 
njegovem bivališču. 

Na predlog žene Poje Marije, gospodi- 
nje iz Pungarta 4, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 31. III. 1040 po» 
roča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, 
sod. uradniku v Kočevju. 

Poje Anton 'se poziva, da se zglaal pd 
sodišču alS da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju * 
dne 22. decombi« 1948.    . 

» 
I R 204/48-16 11786 

Martinčič Ljuboslav, roj. 8. VIII. 1918 
v Glažuti, gozdni delavec, Grča-rice 18, 
pristojen v KLO Rakiitnlca, je odšel, 1942 
v NOV. Boril ee je na Hrvatskem blteu 
Lokve, ONO Delnice, Po uradnem potr- 
dilu OILO Kočevje, odsek za notr. zadeve 
z dne 10. IX. 1948, se od 22. XII. 1048 
pogreša in ni nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču. 

Martinčič Frano, roj. 7. X. 1020 v Oja- 
futi, voznik v Grčarioah 13, je odšel po 
zlomu Italije v 3. četo X. brigade NOV. 
Iz bojev pri Cerknici se od 15. VII. 1044 
pogreša. Po potrdilu odseka za notr. za- 
deve v Kočevju se ni moglo ugotoviti 
njegovo bivališče. 

MartinSč Helena, roj. 17. XI. 1021 v 
Gtažuti, domača delavka v Grčamlcab 18, 
in 

Martinčič Jožef, roj. 17. III. 1928 v Gla- 
ftitt, gozdni delavec. Grčariee 26, sta bua 
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7. III. 1945 od be-ga aretirana In odpelja. 
oa' v RibuJco. ,0d tedaj ee pogrešata. Po 
potrdilu odseka za notr. zadeve v Ko- 
čevju od nobenih podatkov o njunem bi- 
vališču. 

Ve» co sinovi In hči očeta Antona In 
matere Štefanije, 

Na predlog očeta Marrinčiča Antona, 
bMega delavca v Grčaricah. ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtve in ee 
Izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 31. 
III. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožetu, sod. uradniku v Kočevju. 

Martinas LJuboslav, Franc, Helena in 
Jožef ee pozivajo, da ee zglasijo pri so- 
dišču ali dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 23. decembra 1948. 

ft 
Ok 808/48-3 '   10928 

'•    Rozman Edvard,  roj.  17.  III. 1023 v 
/      Ljubljani, ein Rozman Pavle. krojaški va- 
/      jeoec, samski,  Ljubljana,  Bolgarska 26, 

je odšel 18. XI. 1941 v Sercerjevo briga. 
do NOV. Od julija 1942 ee pogreša. 

Na. predlog matere Rozman Pavle, de- 
lavke v Lazab 23, K LO Borovnica, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in ee izdaja poziv, da ee o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča4 sodišču ali skrbni- 
ci Javoriek Rezki Iz Ljubljane, Bernekar- 
jeva 19/ oziroma predlagateljici. 

Rozman Edvard ee poziva, da ee zgla- 
al pri eodilču ' aH da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 2. decembra 1948. 

Ok 289/48-4 11074 
Blaznik Feliks, roj. 23. V. 1901 na Igu, 

èia Franca in Helene rojene Zeleznlk, na- 
rednik vodnik, poročen, Ljubljana, na 
Oradu, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog iene Blaznik Mare rojene 
Muhič, šivilje na Igu 115 pri Ljubljani, 
ee uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in ee izda ja, poziv, da ee o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v Urad. 
nem lie*.u LRS poroča eodisču ali skrb- 
niku Šinkovcu Ludviku, Ljubljana, Ulica 
na Grad 7a, ozi-roma predlagateljici. 
Ok 275/48-8 11075 

Marinko Anion, roj. 5. I.. 1896 v Ljub- 
ljani, sin' Avgusta <o Amalije rojene Ham, 
knjigovodja v Ljubljani, Rožna dolina, Ce- 
sta VI/6, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Marinko Ivanke roje. 
ne Kos, gospodinje !v Ljubljani, Rožna 
dtolma, Cesta VI/54, se uvede postopanje 
za razglasitev • mrtvec« In se izdaja po- 
ziv, da ee o pogreSanem v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču!tali skrbniku Jurraanu Francu, 

* drž.; upokojencu i LJubljani, Rožna doli- 
na, Cesta VI/54, oziroma predlagateljici. 

Blaznik FeKka in Marinko Anton ee 
pozivste, d«. *e zsctoita pri sodišču aH da- 
sta kako vest o »*feî.   "•: 

Po pretoka roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih.' '-,' .'!• '."•  , 

Okrajno «••&• • Ljubljani 
dfle i decembra 1948. 

• '• '''•'  • \ ;:r"V", 
Ok 285/48—8 "      :    •17• 

Peltier Alojzij, roj. 21. II; 1918 v Mra- 
levem prj Krškem, sin Simona ta Mari- 
1e rojene Andotëek,   uradnik,   samski, 
jjubljana. Hrađeckege 80, Je odšel 1942 

v NOV. Baje je 2.1. 1945 padel kot talec v 
Litiji. 

Na predlog sestre Brkič Vere roje- 
ne Peitler, medioineke sestre v Ljubljani, 
Hradeckega 80, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem v dveh m«se- 
secih po objavi v Uradnem listu LRU po- 
roča sodišču ali skrbniku dr. Dolinsku 
Francu, Ljubljana, Poljanska 77, oziro- 
ma predlagateljici. 

Peitler Alojz se poziva, da se zglasi pri 
sodiSču ali da kako vest o sebi. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 7. decembra 1948. 

* 
Ok 821/48-4 11174 

Soklič Janez, roj. 28. X. 1912 v št Pav- 
lu pri St. Vidu pri Stični, sin Ivana in 
Karoline rojene Fačini, samski, učitelj v 
Ljubljani, CelovSka 157, je bil marca 1942 
odpeljan kot rezervni oficir v Gonars. Po 
zlomu Italije je baje pobegnil v NOV in 
bil učitelj na osvobojenem ozemlju v Bad. 
jincu v Slavoniji, kjer je izginila vsaka 
sled za njim. 

Na predlog očeta Sokliča, orož. nared. 
nika v pok., Ljubljana, Celovška 157, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po -objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča eodisču ali skrbniku Sab- 
cu Ivanu, Ljubljana, Vodnikova 128, ozi- 
roma predlagatelju. 
Ok 819/48-3 11175 

Zupane Dalibor Ivan Jožef, roj. 24 
VIII. 1922 v Ljubljani, Rimska 5, sin Iva- 
na in Jožefe rojene Span, samski, dijak 
v Ljubljani, Marmontova 27, je odšel 8. 
VI. 1942 v NOV. Baje je v roški ofenzivi 
leta 1942 padel. 

Na predlog očeta Zupanca Ivana, post- 
nega inšpektorja v pok. v Ljubljani, Mu- 
zejska 7, se uvede.postopanje za razgla. 
eiiev za mrtvega in se Izdaja poziv, da ee 
o pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS, poroča sodišču ali 
skrbniku Vitoniju Karlu, uradniku, Ljub- 
ljana, Tržaška 69, oziroma predlagatelju. 

Sokffič Janez im Zupane Dalibor ee po* 
zivata, da se zglaeita pni sodišču ali da- 
sta kako vest o sebi        V, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 8. decembra 1948. 

• 
Ok 284/48—7 . 11672 

Bahovec Josip, roj. 11 X. 1922 v Ljubi. 
Ijani, sin Josipa m Marije rojene Kramar, 
trgovec, poročen v Ljubljani. Stari trg 89, 
se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog iene Bahovec Ljudmile ro- 
jene Ouderman, gospodinje na Reld, Ulica 
Nikole Tesla 2, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega ta ee izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča eo- 
diSču ali skrbniku Grabnarju Dragu, na- 
meščencu v Ljubljani, Florijanska 15, od. 
roma zastopniku predlagateljice odvetni- 
ku d!r SvigliU Antonu v Ljubljeni 
Ok 338/48-5 11671 

BlaHč Josip, roj. 29. •. 1927, ključav- 
ničar, in 

B.allč Milan, roj. 81. V. 1928. trgovski 
vajenec, oba rojena v Ljubljani, Dreniko- 
va 24, sinova Jožeta • Marije rojene No. 
vosril. samska, rta odšla septembra 1943 
v NOV. Baje je Josip padel v Jeseni 1Ö48 
na Ilovi gori. Milan pa 12. VI. 1944 v Za. 
gorici pri Stični. 

Na predlog matere Blažič Marije rojene 
Novosil, gospodinje v Ljubljani, ûreniko- 
va 24, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtva in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanima poroča sodišču ali skrbniku 
Gogaii Janku v Ljubljani, Vodnikova 3, 
oziroma predlagateljica. 
Ok 337/48-4 11669 

Cemdč Jože, roj. 8. III. 1908 v Ljublja- 
ni, sin Jožefa in Frančiške rojene Za- 
krajšek, samski, študent geodezije v Ljub- 
ljani, Strefoska 30, je baje konec 1942 ali 
v začetku 1943 padel kot partizan v oko- 
lici Žirov. 

Na predlog sestre Ceraie" Fini, poslo- 
vodje v gostinstvu, Ljubljana, Streliška 
30, se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v • 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Dolgan Mariji v Ljubljani, Do- 
mobranska 17, oziroma predlagateljici. 

Ok 342/48-3 11670 
Vidmar Radovan, roj. 12. XI. 1913 v Bi- 

hemberku, sin Ivana in Antonije rojene 
Vidmar, samski, mizar v Ljubljani, Ci. 
glerjeva 32, je odšel 1. V. 1942 v NOV. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Vidmarja Marka, že- 
lezničarja v Žirovnici na Gor., žel postaja, 
se uvede postopanje za razglasitev z mr- 
tvega in ee izdaja poziv, da se o pogre. 
sanem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Mavriču Ivanu, Ljubljana, Predovi- 
čeva 9, oziroma predlagatelju.    < 

Bahovec Josip, Blažič Josip in .Milton ter 
Cernič Jože in Vidmar Radovan se po- 
zivajo, da se zglasijo pri sodišču ali dajo 
kako vest o sebi ^ 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. decembra 1948. 

* 
Ok 312/38-4 11678 

Jaške Dušan Ivan, roj. 3. V. 1925 v 2e- • 
leznikih, sin Janka in Marije rojene Koš- 
melj,   dijak v Ljubljani,   Clgaletova 8, 
samski, je odšel februarja 1944 v NOV 
Baje je leta 1944 padel v blažim Otlice. 

Na predlog sestre Zidar Marije rojene 
Jaôke, uradnice v Ljubljani, TyrSeva 60c, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre. 
sanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Grčar Anici v Ljubljani, Praža-. 
kova io, oziroma predlagateljici. 

Ok 327/48-4 11674 
Medved Milan, roj. 16. IX. 1928 v Liti- 

II, sin Ludvika in Tereztje rojene Pogla- 
en, dijak, samski,'Ljubljana, Ciglerjeva 

19, je bil interniran.v Nemčijo. Od maja 
1945 se pogreša. 
i Na predlog matere Medved Terezije TO. 
Jene Poglajen, gospodinje, v Ljubljani, 
Reslieva 27, se uvede postopanje za raz- 
glasitev zà;mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem v dveh mesecih po obja- 
vi v Uradnem listu LRS poroča eodisču 
•• skrbnici BajŽelJ Irmi; LJubljana, Slom 
Skova 19, oziroma predlagateljici. 

Jaške Dušan Ivan*In. Medved Mflan ee 
pozivata,, da sé zglaeita pri sodišču aM 

• dasta kako vest o sebi. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogih.. 
Okrajno sodišče v Ljubljani   . 

dne 22. decembra 1948i      •  •   : 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ' 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
 dne 5. februarja 1949. 

Uglasi sodišč 
Zemljiškoknjižni oklici 

Rz 6/49^/4*- Rz 7/40-A/4 1850 
Oklic 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja no. 
Tih zemljiških knjg za kaiatreko občino. 
Gorenje Vreme I v sodnem okraju Seža- 
na in za k. o. Gorenje Vreme II v sodnem 

okraja Postojna 
Dne 18. marca 1949 se začno poizvedbe 

zaradi osnovanja nove zemjiške knjige 
za katastrsko občino Gorenje Vreme I in 
Gorenje Vreme II. Poizvedbe bodo od 18* 
III. do 12. IV. 1949 vsak delavnik od 
8. do 15. ure v Gorenjih Vremah, St. 32. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posesa, 
mki, hipotekami upniki io vse druge 
osebe, ki imajo pravno korist od tesa, da 
se ugotovi istovetnost eedaniih označb 
parcel s prejšnjimi označbami. Navajati 
smejo vse, kar utegne pojasniti »tanje 

'stvari to očuvati,njihove pravice. 
Oni, ki imajo na teh "zemjiščih ali na 

njihovih deüh zastavne, služnostne ali 
drug© pravice, prikladne za knjižni vpis, 
naj te pravice priglasijo, če želijo, da ee 
vpišejo v novo zemlijiìko knjigo kot stara 
bremena. Prijave teh pravic ee morejo, 
podajati pismeno ali*ustno na zapisnik • 
pri okrajnem sodiSču v Sežani, eoba št 4, 
od 8. 1•. do 12. IV. 1949 pa v Gorenjih 
Vremah St. 82. 

V» prijavah le treba točno navesti pra- 
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, 
kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v ka- 
terih naj ee izwä vpis. Navesti je tudi, 
na kad ee opira priglašena pravica in na 
kaj zahtevani vrstni red. Prijavne dtolžno- 
eti v ničemer ne spreminja to, da te pra- 
vica, ki jo je treba priglasiti, morda očit- 
na te kakšne listine, kd Je že prtf sodišču. 
ali iz kakšne sodne rešitve itd. Edrao pra- 
vice ta činjenice, za katere so listine po 
uničenju starih zemljiških knjig zaradi 
pridobitve zemlji&koknjanih pravic že po- 
ložene pri sodišču, ee bodo uradno upo- 
števale in jib zato hi treba vnovič pri- 
glašati. * • i   • 

, Posestniki zemljiS in drugi upravičenci 
morajo ; prinesti k poizvedbam oziroma 
priložiti svojim prijavam v izvirniku ' ali 
prepisu vse spise, izpiske iz zemljiške" 
knjige, sodne odtočbe ali druge listine,' 
kolikor so potrebne za obnovitev „zemlji. 
Ske knjige in koKfcor • imajo oni ali nji- 

,t novi zastopniki. 
Da se vsakomur omogoči vpogled v pil 

datke, ki jih je sodišče do sedat) že zbralo, 
nodo razgrnjeni posestni listi, seznami 
parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižne 
mape od 20. II. do 2. III. 1949 pri okraj- 
nem sodlfiču v'Sezfloi. eoba St. 4, od 8.: 
•. do 12. IV; 1949 pa v Gorenjih Vre- 
mah St. 32.   , 

:   Okrajno sodišče v Seianr* 
7;   ;;dne 11. februarja 1949. 

J;  OWîcî o skrimikih 
« è.^   in razpravah 
G 84/49-4 . 1271 
«tt *i$ŠŠ* MerJ«*a. gospodinja • Kotljah 4, 
m    »    a protl Cehnerju Avgustu, l«me- 
•S.•SOTcu^,,^ootam., sedaj neznanega 

;,»«vali«ea, tožbo zaradi razveze zakona. 

Razprava bo 16. februarja 1949 ob 9. 
uri pri okrajnem sodišču na Prevaljah. 

Tožeuou se postavi za skrbnika Arh 
Ivan, pomožni adm. manipulant pri okraj, 
nem sodiSču na Prevaljah, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se sam ne oglasi ali ne imenuje po. 
oblaSčenca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 5. februarja 1949. 

G 19/49—3 1168 
Gemica Marija rojena Roj, delavka, 

Maribor, Koroška c. 47, je vložila proti 
Černica Petru, Šoferju, nazadnje v Mari- 
boru, Slovenska ulica 36, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo pri tem sodišču 22. II. 
1949 ob 8. uri v sobi št. 84/11. 

Tožencu ee postavlja za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica tuk. sodišča, ki ga 
bo zastopala na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišfe v Mariboru 
dne 5. februarja 1949. 

* 
G 18/49-2 1223 

Zigert Ana rojena Cyilak, tovarniška 
preddelavka v Mariboru, Mlinska 22, je 
vložila proti Zigertu Alojzu, varilcu v 
Mariboru 24, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 3. III. 1949 ob 8.30 pri 
tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker je toženčevo bivališče neznano, mu 
je bil postavljen za skrbnika Kirbiš Jo- 
sip, vratar, Košati 59, ki ga bo zastopal 
na njegovo nevarnost m stroške, dokler 
se ©am ne zglasi ali ne imenuje svojega 
pooblaščenca. . 

Ckicžno gođišče v Mari boi u 
dne 81. januarja 1949 

Oklici dedičem 
O 955/48-9 1182 

. Valantiï Alojz, soboelikar in hišni 
posestnik v Novem mestu, Prešernova ui 
rojen 10. VII. 1887 v Gorici, Slov. Pri- 
morje, je umrl 23. XII. 1943 brez sporo- 
čila poslednje volje. 

Sodiéihr ni-znano, ali je kaj dedičev. Za 
upravitelja zapuščine se postavi Valaintič 
Filip, oficir JA, Maribor, Makarjeva ui 
št; 12,' Studenci. 

Pozivajo se vei, ki uveljavljajo pravice 
do zapuščine, da v šestih mesecih od da- 
nes dalje naznanijo to sodišču lin svoje 
dedne pravice Izkažejo, Po preteku roka 
ee bo zapuščina, kolikor se te pravice 
izkažejo, prisodila dedičem; kolikor se pa 
to ne zgodi, pa izročila državi. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 3. februarja 1949.      , 

, Z 139/,4•-8 •.   . 11.0Ï3 
Kobe Jože, mehanik* iz Pocftuna 44, 

roj. 7. III. 1912. «dn Frančiške Kobe, 
ki je umrla 12. VII. 1942, je umrl 28. 
VIII. 1942 in nI zapustil sporočila po- 
slednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Kot dediči pridejo v poštev samo mo- 
rebitni potomci zapustnikovih starih sta- 
rttev, Karola in Uršule Kobe iz Podturna 
.44,'H jih pa po podatkih zapuščinskih spi- 
sov ni. 

Za skrbnika zapuščini je bil postavljen 
Jože Gorše. član KLO. Podturn H, 

Kdor hoče kaj zapuščine zase zahtevati, 
mora lo v treh mesecih od danes sodaScu na- 
znaniti,, in svoje dedno pravico izkazati. 
Potomci;-zapustnikovih pradedov nimajo 
zakonite dedne pravice.     ',.'."; "•" 

Po preteku tega roka ee izroči zapuSčk 
na dedičem, kolikor izkažejo svoje pravi-, 
ce, kolikor bi se pa to ne zgodilo, pripa- 
de zapuščina državi. 

Rok se je skrajšal, ker po sodnih za- 
puščinskih spisih ni zakonitih dedičev. 

Okrajno sodišče v Norem mestu 
dne 1, decembra 1948. 

VI R 862/49 1272 
Amortizacija 

Na prošnjo Rijavec Gabrijele, nameSčen- 
ke komisije za likvidacijo kreditnih za- 
drug v Mariboru, Majstrova ulica 3, se 
uvede postopanje za amortizacijo treh 
hranilnih knjižic, ki so bile pomotoma za- 
žgane in se ünojüelj poziva, da v dveh 
mesecih ođ te objave v Uradnem Ma 
LRS uveljavi svoje pravice, ker se bo si- 
cer po preteku oklicnega roka izreklo, da 
so knjižice brez moči. 

Oznamenilo vredooiaic: 
hranilna knjižica št. 1008 na ime èmidi». 

lehner Ane, Sv. Jurij ob Scarnici, stanje' 
30. IV. 1947 3325 din DFJ, 

hranilna knjižica št. 1955 na ime Smid- 
lehner Alojza, Sv. Jurij ob Ščavnici, sta- 
nje 30. IV. 1947 183 din DFJ, 

hranilna knjižica št. 1956 na ime Smid* 
lehner Alojza, Sv. Jurij ob Sčavnioi, sta- 
nje 30. IV. 1947 1537 din DFJ, vse tri 
knjižice so b>le izdane od Hranilnice in 
posojilnice Sv. Jurij ob ščavnici. 

Okrajno sodišče v Mar-born 
dne 8. februarja 1949. 

Razni oglasi 
1296 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpisu« 

je več mest asistentov na pravni fakulteti 
Kandidati naj v prošnji navedejo, za ka- 
tero .pravno panogo ee posebej zanimajo. 
Oni kandidati, ki so evojčas že.vložili pro- 
šnje in sedaj Se kómpetirajo, naj prošnje 
ponove. 

Prošnje s potrebnimi listinami je tre« 
ba vložiti na dekanatu pravne fakultete 
univerze v Ljubljani v roku 80 crai od 
dneva objave v »Uradnem Uetu LRSc. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 9. februarja 1949. 

Rektor: Melik l. r. 
» 

Razpis 
1829 

javnega natečaja za izpraznjeni dimnikar- 
ski omeialni okoliš Polje v glavnem "me- 

stu Ljubljani 
Na podlagi 29. člena splošnega zakona 

o ljudskih odborih razpisuje MLO glavne- 
ga mesta Ljubljana javni natečaj zajz. 
praznjend dimnikarski ometaM okrnil 
Polje. ;v 

Predpfcano kollkovane prošnje, oprem- 
ljene z dokaeili, da < prosilci Izpolnjujejo 
pogoje za izvrševanje dimnikarskega obrta, 
je treba- vložiti pri poverJeniStvu za ko- 
munalno gospodarjenje MLO glavnega, 
mesta Ljubljana, Nabrežje 20. septembra 
št. 2/III. v 8 dneh po objaivi tega razpisal 
v Uradnem listu ,LRS. Istotam lahko dob»j 
tudi podrobnejše podatke. .     1. 

Pozneje vložene prošnje se né bode 
upoštevale. ,      . ,      ;,   • 

MLO glavnega mesta Ljubljana, <- 
poverjenigtvo za komunalno goepodarjenjo 
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Poziv upnikom in doiznikpœ 
1181 

Trgovsko podjetje >Agraria<, Ljublja- 
na, TyrSeva cesta 12, je v likvidaciji. 

Pozivaju se vsi morebitni upu! ki, da 
priglasijo f»voje terjatve najpozneje do 
28. februarja 1949. 

Po tem roku se nobene terjatve ne bo- 
do več priznale. 

Likvidatorja 
.» 

1408 
Porivajo se val upniki im dolžniki Sto- 

dlkalne menze v Kranju v likvidaciji, da 
priglasijo evoje terjatve do 20. februarja 
1949 na okrajni sindikalni evert v Kranju. 

Na prijave, dospele po tem roku. ee ne 
bo ozirajo. 

Okrajni sindikalni svet v 
Kranja 

Preklici 
izgubljenih listin 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico, 
sindikalno in osebno izkaznico, izdano od 
KLO Voglje na ime AlJančiČ Stanko, zdaj 
v tovarni gumijevih izdelkov >Sava« v 
Kranju. 
1294 Aljanač Stanko 

Preklicujem izgubljeno oblasnu) nakaz- 
nico na ime Avsenak Antonija, roj. 12. 
XI. 1909, zaeetmica, Rajhenburg 16. 
1150 Avsenak Antonija 

Preklicujem tovarn i Sko izkaznico, izda- 
no od Litostroja, Ljubljana, Šiška na ime 
Bahor Jože, Ljubljana, Celovška 67. 
1286 Bahor JoSe 

Preklicujem prometno knjižico za žen- 
sko kolo na ime Basa Ana, Slatina Ra- 
Ienci. 
1170 ' Bafo Ana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Record<, izdamo 
1948 od NM v Ljubljani na ime Baum- 
gartner Leopold, Ljubljana, Hradeckega 
cesta 89. ' 
1257 Baumgartner Leopold 

Preklicujem ukradeni orožni list za lov- 
sko puško dvooevko kal. 16, izdan od od- 
seka za notranje zadeve v Ptuju, reg. St. 
508 S—10918, člansko izkaznico Lovskega 
društva St. 91, izdano od okrajnega lov- 
skeg» sveta v Ptuju, izkaznico OF, izdano 
od OF odbora v Juršinoih, osebno izkaz- 
nico St 95, izdano od KLO Juršinci, izkaz- 
nico o prostovoljnem dedu, izdano ođ, 
KUZD v Juräincih, izkaznico Kmetijske 
zadruge v JurSimcih St. 8 im iakaznico za 
kolo znamke »Mamut«. St. 1.005.689, izda- 
no na postaji NM v Jurlincih, vse na ime 
Bec Tomaž, roj. 15. XII. 1901, etam. v Jur- 
Hncib 66. 
1109 Bec Tomaž 

Preklicujem izgubljeno sindikalno član- 
sko izkaznico na ime Beden Drago. Ljub- 
ljana, Podlüirobarekeea 42. 
1250 Beden Drago 

Preklicujem izgubljeno osebno fakazni- 
co in vojaško  knjilžico,  izdani  na   ime 
Bensa Bogoslav, Solkan, TJ], IX, korpusa 
3t. 269. 
1036 Bensa Bogoslav 

Preklicujem JeguMjerio potrošniško po- 
trdilo za mesec marec, .izdano na  ime 
Blažiš Marija, Dragomelj 88. - 
1033 Blaži« Marija 

Preklicujem   Izgubljeno   oblačilno   na- 
kaznico St. 17597, izdano od voj, poŠte 

št. 5312, Vrhnika, na ime BoSkovic" Nje- 
goelav, voj, pošta St. 5812. Vrhnika, 
1149 BoŠkovi« Njegoslav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Vrh, izkaznico OF, iz- 
dano od RLO Dravlje, sindikalno izkazni- 
co, izdano od sind, podružnice tekstilcev 
št. 16, vse na ime Bridki Stanka. Ljub- 
ljana, Sv. Petra c. 43. 
1134 Briiki Stanka 

Preklicujem izgubljeno osebno in sin- 
dikalno izkaznico na ime Butara Franc, 
po5tni uslužbence, Ljubljana. 
1190 „ Butara Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, Izdano od NM v Ljubljani in izkazni. 
co OF, izdano od KLO Senuše na ime 
Cigter Martin, p. Kočevska Reka. 
1254 Cigler Martin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo. znamke >Evropa« št. 97692, 
izdamo na Ime Cipoth Stefan, Kupšinci 
St. 55. 
1110 Cipoth Stefan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
St. 043423, izdano od NM LJubljana, a* 
kaznico Zveze borcev St. 23036, izdano od 
RLO Moste, izkaznico OF St. 2106, izdano 
od RLO Moste, sindikalno izkaznico Štev. 
1228855, zvezna štev. 17662, vse na ime 
Cunder Sonja, Ljubljana, Savska 18. 
1196 Cunder Sonja 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkazni- 
co, Izkaznico OF in orožni list, vse na. 
ime čepon Franc, Gradac 2 pri Litiji. 
1292 Čepon Franc 

Preklicujem Šofersko izkaznico St. 1266 
s tremi talonii, izdano od notranjega od- 
seka Maribor okolica na ime Cerne Ivan, 
poslovodja, Sp. Potekava 100. 
1037 Cerne Ivan, >VIno«. 

Slov. Bistrica 
Preklicujem izgubljeno dijaško knjiži- 

co I. razr. gimnacije 'v Domžalah na ime 
Drolc Vida, Preeerje 52. 
1148 Drolc Vida 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO v Kranju na ime En- 
glsbergeT Stane. Kranj, Klane 111. 
1034 Engisberger Stane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime, Erdan Frančiška, Mariborska 4, 
LJubljana. 
1147 Erdan Frančiška 

Preklicujem iwruWIleno osebno izkazni- 
co, izdano od NM Ljubljana na ime Fugi- 
na Ana, Ljubljana, Opekarska c. 6. 
1123 Fngina Ana 

Preklicujem facrublieno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF, prometno knjižico za 
kolo znamke »Veetar«, sindikalno ta to- 
varniško izkaznico na •• Galjot Franc, 
Prebačevo 50. 
1252 Galjot Franc 

Preklicujem industrijsko nakaznico štev. 
118 na ime Gmajner Marjana, Celje, Cel 
sta na grad St. 8. 
1297 Gmajner Marjana 

Preklicujem ukradeno vojaško knjSSico 
na ime Gobec  (Mihaela)  Anton, roj. 9. 
VI. 1928 v Slivnici pri Celju. 
1151 Gobec Anton 

Preklicujem ukradene izkaznice na ime 
Golob Franc, reg. St. 10908, Golob Dani- 
ca, reg. St. 10909, Golob Franjo, reg. St. 
10911,   družinsko izkaznico na ime Go- 

lob  Franc ter bon za 900 din  na  ime 
Golob Franjo. 
1241 Golob Danica, Loke 507, Trbovlje 1 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 5507 in prometno knjižico za kolo 
znamke >Supra< št 1291148-BSV, oboje 
na ime Gosnifc Franc, rudar. Crna 118 
pri Prevaljah. 
1242 Gosnik Franc 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za osebni avto >Opel P 4<, številka 
S—2872, izdano od odseka za notranje 
zadeve 0L0 Jesenice na ime Gozdno go- 
spodarstvo. Bled. 
1030 Gozdno gospodarstvo. Bled 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta 
buco št. S-1170 in št. S—1477. 
1038   Gozdno gospodarstvo Novo mesto, 

avtopodjetje v Straži 
Preklicujem     industrijsko    nakaznico 

IR-2 št. 344692, izdano od RLO Bežigrad, 
Šiška, na ime Grat Dionizij, Ljubljana. 
Lepodvoreka 32. 
1138 Grat Dionizij 

Preklicujem živilsko karto TDb, izdano 
na ime Hlasten Marija, DelavekJ dom, 
Ljubljana. 
1259 Hlasten Marija 

Preklicujem izgubljeni indeks, izdan od 
Akademije za igralsko umetnost na ime 
Hočevar Janko, Ljubljana. Bernekarjeva" 

1139 Hočevar Janko 
Preklicujem izgubljena spričevala L, 

IL, III., IV., V. in \•. razreda gimnazije, 
izdano'od klasične gimnazije v LJubljani, 
na ime Hribernifc Alojzij, Ljubljana, Zvo- 
na reka 9 
1194 Hribernlk Alojzij 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM < Brezovica na 
tae Hudnlk- Pavle, Snjica 17 Dobrava. 
1251 Hudnik Pavle 

Preklicujem    prometeo    knPico    št 
888.068 na ime Jakob Karel, Celje. Tru 
barjeva ulica. 
1298 Jakob Karel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Stadion«, St. okvira 
1284122, izdano od NM v Murekl Soboti 
na ime Jeric* Stefan, tesar, Gancani 168. 
1152 Jerič Štefan 

Preklicujem izgubljeno spričevalo sred- 
nje gospodarske šole v LJubljani za četrti 
letnik In višji tečajni izpit, Izdano septem- 
bra 1947 na ime Ješe Antona Janez, ro- 
jen 1928. LJubljana. Devinska 11. 
1122 Ješe Jane» 

PrekBeujem izgubljeno Studentsko iz- 
kaznico, izdano od medicinske fakultete 
v Ljubljani na ime Joja Ante. Studentski    < 
dom, Sarajevo. 
1255 Joja Ante 

Preklicujem izgubljeno začasno osebno 
izkaznico St. 162, izdano od N00 Radov- 
ljica na ime Ka^ue Ivanka, Radovljica. 
Prešernova 7 ter izkaznico OF in oblačil- 
no nakaznico št. 223278, izdano v Trbov- 
ljah. » 
1248 Kapng Iviea 

PrekMcujetn  izgubljeno sindikalno  iz- s 
kaznico št. 51457, izdamo na ime Kežman   * 
Anica. Ljubljana, Tržaška 28 
1031 Kežman Anic« 

Preklicujem ukradene potrošniške kar- 
te za kurivo K 1, št 048673 na ime Ja- 
klič Ma-rko, K 4 št. 219210 na ime Be- 
nedikt Miroslav. K1 St. 048678 na ime Ki- 



Štev. • - 18. •. 1049 ÜH A DNI LIST LRS 6tran 88 

tek  Jo0ÌP|  Ljubljana,   Ulica  m.  Marka 
It. U/l. 
1146 Kitek Josip 
.  PrekMeujem izgubljeno voJaSka knjižico, 
odano na ime Klari« Alojzij, Ljubljana, 
Rimska 6. 
1035 Klari* Alojzij 

Preklicujem izgubljeno prometo knjiži- 
lico za kolo iL 598988, izdano od NM v 
Kranju na lm« Klemene Marija, Sv, Ana 
it 70. 
•48 Klemene Marij«. 

Preklicujem tegubljeno prometno knji- 
žico za kok), izdano od prometnega od- 
seka OLO Maribor mesto 22. H. 1948 na 
Ime Sabota Franc, tov. delavec, Studenci 
pri Mariboru, Ruška ceeta 38, zdaj lastni- 
ca KlemenčiJ Elizabeta, delavka v Zg. 
Zerjavcih 78, KLO 2erjavei, p. Sv. Lenart 
v Si. goricah. 
1299 Klemena* Elizabete 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co it, 66375, ledano leta 1946 pri odseku 
«a notranje zadeve za okra] Ljutomer na 
ime Klemenolc Lojzka. 
1140 Klemen«* Lojzka 

Preklicujem Izgubljeno člansko izkazni- 
co sindikalne podružnice St. 1 v StrniSču 

£ri Ptuju iL 1845490, it. zveze 86004 na 
ne Konpar Janez, tesarske vajenec, roj. 

S. X. 1932 v Zabjeku, Ptuj! 
U71 Korpar Janes 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano L 1945 od KLÜ Sp. Polskava, 
prometno knji*co za kolo i*. 01095. že- 
lezniško izkaiznioo za leto 1949, vse na 
Ime Koren Karel, tov. delavec na Sp. 
Polskavl iL 93. 
1245 Koren Karel 

Preklicujem ukradene živilske karte 
NA V na ime Kovce Marija, OM na ime 
Kovce Taliana, TD na ime Kovce Leon, 
Tbb na hue ViSek Ljubica, LJubljana, 61- 
Bka. Podlhnbartkega 27. 
1258 Kovee Leon 

Preklieujemo osebno izkaznico na ime 
Petek Marija, Turniice 120. 
1176 KLO TurniHe 

PrekHcuJemo osebno izkaznico Si. 17218 
na ime Rožic-BrinčiS Oizela, VlpolZe 1, 
Brda pri Novi Gorici. 
U15 '      KLO Vipolie 

Preklicujem   Izgubi leno   izkaznico   za 
kolo znamke »LBC<, iL 298400, izdano na 
ime Horvat Karel, Gomita Bistrica. 
1039 Kramar Ignac. Hotiza iL 118, 

DoL Lendava 
Preklicujem   izgubljeno   izkaznico  OP, 

izdano od RLO Center I n« ime dr. K rež 
Vladimir. LJubljana, Dalmatinova 11. 
»287 . Dr. Kre? Vlad mir 

Preklicujem Izgubljeno izkaznico sa 
kolo št. okvira 1904450. začasno osebno 
fekaznlco, Izdano od KLO Sv. Duh, «rož- 
beno pogodbo In aražbeno izkaznico It. 65, 
radano od elektrarne Faia, vee na Ime 
Krenenik Anton, elektrarna Fala pri Ma- 
riboru. 
UTO Krenenik Anton 

PreMteuJem tagubljeno prometno knjl- 
WM «a kolo. Izdano od NM v LJublianl 
«f «me Krllman Anton. LJubljana. Ižan- 
ska cesta 842. 
1!••       ' Krllman Anton 

PreklJculen» »zgubljeno kolesarsko kn«. 
P» • kolo ». 151415 • izkaznico OF 
tu» •••• Kn» Anton, BrSIJin 39, Novo 
mesto, 
1180 - Krne Anton 

Preklicujem ukradeno kolesarsko knji- 
žico H. 95161 na ime Krnc Metod, Hotel 
Metropol, Novo mesto. 
1246 Krnc Metod 

Preklicujem izgubljeno osebno iskazni- 
co, izdano na ime KroselJ Gregor, Ljub- 
ljana, Zaloška 189. 
1125 KroSelj Gregor 

Preklicujem   izgubljeno   iskaznico   OF 
it. 655904, izdano I. 1946 od sind podruž- 
nice   Indus,   Ljubljana   na   ime   Kumar 
Mara, Ljubljana, Graploviceva 18. 
1288 Kunier Mara 

Preklicujem izgubljeni eameki list in 
domovnico, Izdana 4 XII. 1948 od KLO 
Radgona na ime KunčiS FranoiSka. Ma- 
hovnik 11, Kočevje. 
1040 Kuneïe Franfiška 

Preklicujem tegubljeno prometno knfJ- 
žieo za kolo znamke >Miror Trieste«, iz- 
dano od NM Krško na ime Lapuh Mihaj- 
lo, Dobova 22. 
1188 Lapuh Mihajlo 

Preklicujem ukradeno voJaSko knJ'Hco, 
izdano od vojaikega okrožja LJubljana na 
ime Lapuh Milan, LJubljana, Albanska 29 
1189 Lapuh Milan 

Preklicujem tegubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od voj. uprave Maribor okolica, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Selnica 
ob Dravi in člansko Izkaznico industrij- 
skega njagazln« Tvornice duSika RuSe, 
vee na ime Lorber Alojz, Janževa gora 
SL 10, Selnica ob Dravi. 
1173 Lorber Alojz 

Preklicujem izgubljeno sindikalno is- 
kaznico It. 1225698, todeno od sind, po- 
družnice Zveze delavcev stavb, industrije 
in stavbarstva na ime Lotrič Božidar, Ce- 
lovška 61, LJubljana. 
1124 Lorri* Božidar 

Preklicujem  »zgubljeno prometno knji- 
žico za kolo St. 10100899, izdano na ime 
Lukan  Franc, Trzin it. 84. 
1119 Lukan Frane 

PrekHcuJem Izstubljeno Industrijsko na- 
kaznico St. 937903, re?. St 163 na Ime 
Majcen Ivan In St. 937904, reg. St 164 
na hne Majcen Marija ter nabavno knji- 
žico Kmetijske zadruge Sv. Miklavž pri 
Ormožu na ime Majcen Ivan, v'nioar, oba 
«tan. v DobrovnHru 51, p. Sv. Miklavž pri 
Ormožu. 
1153 Majcen Iran 

Preklicujem f »m bi leno osebno Izkazni- 
co ne Ime MarkiČ Justina, roj. Leban, 
pok. Jožefa in Terezije rojene Križnic, 
rojena 27. XT. 1920 v ftpmnetni pri Go- 
rici, stan. v Šempetru, Nova Oorlca 265. 
1111 Marki« Justina 

Preklicujem Izsrubljeno Šolsko soričeva- 
h. Izdano leta 1928 od meščanske Sole 
Ranica na Ime Pajnic Marija, Jurjevlea 
Rt. 41. '        , 
1041 Marolt Marija mAPami* 

PrekWculem prometno knllilou «i knlo 
znamke »Puoh«, it. 1,211 0*v»   vt«no na 
Ime Martine Arnold, Zgornja TIIHAJUJU t>ri 
Celju, 
912 Martine Arnold 

PrekHcuJem toguMJeno osebno izkazni- 
co. Izdano od MLO Solkan. Gorica na Ime 
Mamïi« Kario. pok. France, nrebivnjoc 
v N^vj Gorici, postaja , Tovarn^ka nI. 4. 
1112 MaruS'11 Karlo 

PieklteuJem Izgubljeno uslužbeneko iz- 
kaznico St. 42211, izdano cd OILO Ko. 

čevje na ime Medved Janez, Ribnica 172. 
1289 Medved Janez 

Preklicujem izgubljeno izkaiznJco za 
kolo znamke >Puch<, St. okvira 1219247 
žico St. 2«38 tovornega avtomobila znam- 
Vid pri Pluju, KLO Vareja. 
1300 Mere El'zabota 

Preklicujem izgubljeno plačilno knjiži- 
co St. 80007 in vojaško izkaznico serije C, 
et. 24485, izdano na ime Mihajlović Ora- 
giSa, vojaška poŠta 9685/11, Ljubljana. 
1032 Mihajlovie UragiSa 

Preklicujem voj. potno dovolilnico se- 
rije Z — No 50251, izdano 16. V. 1948 
na ime Mumlek Ivan, poročnik. 
1113 Mumlek Ivan, poročnik, 

V. p. 53034 - C, Slov. Grades 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za  kolo St. 535180,  izdano na  ime 
Musa Antonija, Vlimarje 41. 
1186 Musa Antonija 

Preklicujem izgubljeno uelužbeneko 
knjižico, sindikalno, mladinsko, osebno In 
OF izkaznico ter potrdilo o posojilu na 
ime Oblak Angelca, ŠkoIJa' Loka, Jegorovo 
predmestje SL 12. 
1195 \ Oblak Angelca 

Preklieujemo Izgubljeno evidenčno tab- 
lico tovornega avtomobila S-5326. 
1174 Odpremno podjetje 

OZKZ, Gor. Radgona 
Preklieujemo Izgublleno evidenčno ta- 

blico S—4820 za tovorni avtomobil znmir 
ke ^Chevrolet 38«, St. motorja 408617 
SIS na ime Turk Martin, Imeno, Podče- 
trtek, okraj Šmarje, last podjetja za od- 
kup klavne živine, OLO Celje okolica. 
1301 Okrajni LO Celje okolica, Podjetje 

za odBup klavne in plemenske 
živine 

Preklicujem ukradeno živilsko nakazni- 
co Nav II na ime Magister Marija, Nav II 
na ime Pavlic Marija, LD na ime Magd« 
eter Vinko, LD na ime Tepina Jože, LJub- 
ljana, Strmi pot 8. 
1143 Pavi*« Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz, 
nlco 8t. 085897, izdano 1. 1945 od uprave 
NM v LJubljani na Ime Pavlic MiloS, 
Ljubljana, Reeljeva 24. 
1144 Pavli« MiloS 

Preklicujem Izgubljeno udarniško te- 
kaznnco St. 11279 na ime ing. PejaSlnovfö 
Dragutin, veljavno od 1. I. do 1. IV. 
1949, izdano od OLO In od Železarne Je- 
senice na ime tag. PejaSinovič Dragutin, 
Železarna Jesenice, kemični laboratorij. 
1042 Ing. Pejagjnovié Dragutin 

Preklicujem    izgubljeno izkaznico   za 
kolo St. 5904 na ime Pelei Jelka,  Prlnv 
skovo SL 175, Kranj. 
1175 Pelei Jelka 

Preklicujem Izgubljeno evidenčno tab- 
fee K. S—4526 poltovornega avtomobila 
znamke >Tempo<. 
1114 < Perđih  Emil,   gostiln« 

In mesarija. LaSko 

Preklicujem Izgubljeno poiroSniSko na- 
kaznico za hrano St 351, izdano od voj. 
trgovskega podjetja Ljubljana na im» Pe- 
trov Alfonz, poročnik, voj. poŠta 5•,523, 
Rt. Vid. 
1249 Petrov Alfonz 

Prekliculem   Izeubljeno   Izkamico   OP", 
izdano od RLO Moste na ime Piave Fant 
LmMjana, Poljska 31 
1233 Plava Ft-i 
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• Preklieujem Izgubljeno prometno kuji- 
fico. ••  kolo > Kozino««,   izdano od   NM 
Ljubljana, Vic 08 ime Plenifiar Vladimir, 
Ljubljana, Ažbetova 2. 
1256 Plenirar Vladimir 

Preklieujem ukradeno vojaiko knjižico 
izdano od v«j. odwk» Novo nreeto na ime 
Plut Alojz, Ljubljana, Uutsnianova 30. 
1120 Plut Alojz 

„Preklieuj«m Izgubljeno sindikalno te- 
kaznleo it. 48729, ixdauo od Zvexe pro- 
svetnih delavcev Jug<*»lavije na Ime Pod- 
gornik Ljudmila, Postojna. 
1121 Podgornlk Ljudmila 

Prekiicujemo  Izgubljeno prometno knji- 
Bco It 2838 tovorne«a avtomobila znam- 
ke »Bussing«. S—1849 
1293       Podružnica »Odpade, Ljubljana 

.Preklieujem ljubljeno izkaznico aktiv- 
nih oficirjev .IA ieri je A, it 1139 izdano 
od vo]. poêle it. 4556/16, Novi Sad na 
ime Popovi* Savka, podporočnik, voj. po- 
ita ». 20533/c, Ljubljana. 
1191 Popovi* Savka 

Preldlcujemo izgubljeni tok. it. 8944 
as Mestno hraoim^co Celje z zneskom 
726dia. 
1158 Petroiniška zadruga, pekatna. 

Celje, Zidanikova nL 

PrekWeujem Izgubljeno knjižico za 
kolo ree.it. 442947 na ime Pucko, Anton, 
Grajenltak 99, Grajena,.Ptuj. 
1177 , , Pu«ke Anton 

Preklieujem Izgubljeno prometno knji- 
gi co za kokt znamke »Presto« it; 1341398. 
1178 Patlnlk Peter; Maribor. 

Kneza Koclja   •• 
Preklieujem osebno likaznlco m Izkaz- 

nico OF na ime Raièan Jožef, Brezovica 
it 36, p. CreuSovéi, Prèkmurje. 
1155 Baifan Jožef 

Preklieujem izgubljeno oblačilno na. 
kažnico it 0055722, izdano od MLO Tr- 
bovlje na ime Reje Silvo, Trbovlje. Ret- 
je 137. 
1244 Beje Silvo 

\  • 
Preklieujem : izgubljeno osebno. OF in 

(ÜzkuMurno 'izkaznico. pomočniško epriè*. 
valo etoktrostroke. ; majat reko, sprite vaio 
(prepis diplome) lo «pričevalo TI. letnika 
«brine tole na Jesenicah, Izdano od KID, 
ree na ime Rozman Adi, zdaj elan. Ja- 
vom Ik, Sta Hngrà jeka 38. 
1156 Bosnian Adi 

Preklieujem «pričevalo o mali maturi 
sei. državni realni g'mn«zi(i v Mariboru 
Junija  1937.     •. 
1160 SelfHed Anton. RuSe 181 

,    : pri Mariboru 

Prekltcujem  ukradeno  osebno   io   OF 
izkaznico,na ime Sihur Alojzija, Hrast- 
nik 180.' ; 
180§    v, , : Sihur Alojzija 

Prsklieujemo Izgubljenko sindikalno knjJ. 
»co «. 281840 na lme\ Kogovsek Ana, 
»J  1902 v Podlipl. j 
1179 *       Sindikalna podružnica li 1, 

. ; :  IndnMrlja u»nja Vrhnika 
Preklieujem Izgubljeno osebno izkazni- 

co H. 097440, Izdano od komande NM v 
LJubljani 14. VIII. 1945, Izkaznico »Ri- 
barskoga, druStva« v Ljubi lani to vozni- 
Ikó latraznieo za motoma vozila izdano 
od KM v Ljubljani. v«p na Ime'RmMkoli 

Leopold, dentiet v Ljubljani, Celovška ce» 
eta Si 82. 
1185 Smerkolj Leopold 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od  KJLO Tacen na 
ime Smole  Vida, Tacen  107 
1290 Smole Vida 

Preklieujem Izgubljeno delavsko knjiži- 
co na ime Stupan Marija, roj. 8. XII. 
1915. elan. Maribor, Primorska 4. 
1303 Stupan Marija 

Preklieujem izgubljeno osebno izkazni. 
co, Izkaznico za kolo it. 69128 izkaznico 
OF, vojaško knjižico in žttne bone za 
600 din (3 komade po '200 din), izdane 
od KLO Veličane, vse na ime ôef Janez 
Pleäivdca 30, KLO Valicane. Ljutomer. 
1316 Sel Janez 

Preklieujem Izgubljeno osebno izkazni- 
co, prometno knjižico za kolo ta vojaiko 
knjižico na ime Skrbeč Milan. Ljubljana, 
Gasilska 17. 
1197 Skrbeč Milan 
• Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za ženeko kolo znamke »Brenabor< 
i:. 1.211.128, kupljeno 1. 1926 od Franja 
VorSica, zaelopniika koles, Maribor. 
1116 Skrober Minka. 

Pobreije, Gajeva 15, Maribor' 
Preklieujem   izgubljeno  osebno   izkaz- 

nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
ômoa Valentin, Ljubljana. Železnikarjeva 
,«•"20.    .. 
1127 Smon Valentin 

Preklieujem izgubljeno izkaznico za ko- 
lo znamke »Ideal«, tov. it 1047700 na 
ime Stajner Jožef, delavec, Beltinci 93, 
M. Sobota. 
1304 Stajner Joiel 

Preklieujem izgubljeno uelužbensko 
knjižico it 40935, izdano 12. XII. 194fi 
v Gor. Radgoni na ime àteblb Anton 
uelužbenec 0L0, Radgona. 
1117 Steblb Anton 

Preklieujem Izgubljeno Šolsko »pričeva- 
lo, izdano leta 1941 od cenovne tole Rib- 
nica  na   ime Stupica   Marija.  Kot 4. 
1044 Stupica Marija 
, Preklieujem  Izgubljeno spričevalo  (I 
letnika uciteljiSèa, izdano 1943/44 od dri. 
uStteljiSca v Ljubi lami na ime Sulterii» 
Franziska, Savije 43 
1126 Suitergi* Franëiika 

Preklieujem Izgubljeno kolesarsko knjJ. 
fico na ime TeropSic Milen, Ragovo 18, 
MLO Novo mesto. 
1157 TeropS'l Milan 

Preklieujem   izgubljeno  osebno  izkaz- 
nico in izkaznico »Litostroja« na ime Tro- 
bec Anton, Litostroj, Ljubljana. 
1141 Trobce Anton 

Preklieujem izgubljeno potno dovolil, 
nico serije J it. 012334, izdano od voj. 
poŠte iL 18324)*, Ljubljana na Ime Tu- 
bin Mile Stana, podporočnik, voj. poŠta 
it. 20533/e, LJubljana. 
1192 Tnbin Mile Stana 

Preklicu jemo Izgubljene ČlanskeIzkazni. 
ee na ime Rozman Mijena, it. zveze us- 
nja reke predelovalne industrije 24.018, it. 
izkaznice 902011. Ti« Franziska, it zv«e 
tekstilne in oblačilne industrije 91498. II. 
«lanske Izkaznice lfi95768. 
1247 Uni*er«ale.   Domžale, 

Podruznira li 2 

Pretkllcujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Diamant«, številka 
1215434« izdano na 'me Mladinski dom 
BH Mokrice pri Jesenicah na Dolenjskem. 
1188 Uprava Mladinnkega doma Bil 

Preddvor 
Preklieujem ukradeno osebno Izkazni« 

oo, Izdano 1945 od MLO Maribor na im« 
Vari Pr. Janez, roi 16. VII. 1883 v Ra, 
dovljlei, poslovodja drž žel v Mariboru, 
ttanujo« v Mariboru, Hleoova 8. 
1159 Vari Fr. Jane« 

Preklieujem  izgubljeno  eindikalno Iz- 
kaznico it. 270519,  izdano  11. VI. 1945 
od sind  podružnice »Induplati«, JarSe na 
ime Velepee Ani, Ihan, Selo. 
1248 Velepee Ani 

Preklieujem izgubljeno potroSniiko ži- 
vilsko nakaznico Nav 1 za februar, izdano 
od MLO v Celju na. ime Verčkovnik Emi- 
lija, gospodinja, rojena 21 III. 1887, stan. 
v Celju, Dečkova 10, KLO Gabrje. 
1128 -   •        Verikovnik Emlija 

Preklieujem Šofersko izkaznico it. 1309,' 
izdano od uprave NM Maribor mesto na 
ime Vesterbach Adalbert, iofer, Dol Lea-, 
dava, in prometno knjižico it 8791, 'zda. 
no od odseka za notr. zadeve Dol Lends- . 
•a na ime Pomožna reševalna postala D. 
Lendava. v \ ' •   •• 
1812 Vesterbacb Adalbert 

Prekiicujemo izgubljene objave, izdane," 
od BVU Škof Ja Loka in sicer it. 421 na 
Ime Mere Jože. iL 91653 na ime Podgor. 
nik .Marjan, it. 24380 na Ime Bogadinovio- 
Stanko, St. 24350 na, ime JuriniiS Peter, 
it. 24339 na Ime Savg« Vule. ., . / 
1137 Voj. poŠta it. 8499, LJubljana 

Preklieujem Izgubljeno sindikalno Iz- 
kaznico St. 61304 ter osebno in udarniško 
izkaznico na ime Vujec Anica, delavka 
Tovarne perila. M. Sobota, Lendavska 154 
1118 Vnjee Anica 

Preklieujem ukradeno delavsko knjižico 
it. 1405 na itne Zaletel Zinka, Dol. Straža, 
KLO Straža. 
1043 ,- Zaletel Zinka 

Preklieujem tegubljeno osebno izkazni- 
co, izdano na Ime Zancan Galliano, Alek. 
Sandra In Marije roj Golautl, rojen ,6. . 
IV. 1921 v Castelnovem ni Furlanskem 
(Italija), zdaj pri »Gradient, vGuSianJ- 
Ravne. '',"', "-• 
1182 Zancan Gallia Ds 

Preklieujem faeubHeno «radikalno Iz- 
kaznico. Izdano na ime Zavräoik Ana, 
LJubljana, Fužine 8.   . ' 
1187 '"       '     Zavrtnlk Ana 

Prekliculem tagubljeno osebno ïzkaznV 
eo it. 057053 na   Ime  ZeMnka   Emerlk,        "* 
LJubljana, Celovlka cesta 84 
1291 .' ; ' Zellnke Bmerik 

Pre*lieujem   Izgubljeno nabavno «knfl» > 
ìleo na  tao Zùpànfio Jernej, LltcetroJ, 
LJubljana. " , '"       .',.,•   -," •-.'. \l"i-''•••'• , '•'• 

i\U2' Župan*!? Jernej     ; 
Prekiicujemo hgubljene pronirtne knjl. 

žice  za   motorno   vozilo   znamke   »Z s« 
evid. tablica S—2050 In •• motorno vozilo 
znamke' >Za* z eyid  tablico S—2073.,     .. 
1295   Zelezniiko gradb. podjetje Ji 5. 

...   gradbiSïe it 2, Sežana     ;    -;- 
Preklleuieimo izgubljeno evidenčno «Šte- 

vilko S—6341 za «ehni avtomobil. ' 
1315   prž. trs.  podietje  »Xivinnpmmet«, 

LjuMlane. Krekom trg 1'      r 

Izdaja »Uradni list LRS«, — Direktor in odgovorni urednik; dr. Rastko Močnik; tiaka Blaenikova tìskama, obrat 1- vil v Liebljâni?' 

Jt.,1?:: 
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Ok 326/48-3 11732 
Žižek Jane* Franc, roj. 4. VIII. 1914 v 

Ptuju, «.a Zizek Marije, poroten. služ^lj 
v Ljubljani, Verovèkova 22, je prijel « 
začetku zadnje vojne v nemSko ujetništvo. 
Zadnjič •« fe oglasil •. XI 1944 is Am. 
berga pri Nümbergu. Od tedaj ee po. 
greîa. 

Na predlog iene 2Ižek Julije, snažilke 
v Ljubljani, Verovikova 22. ee uvede po- 
stopanje za razglasitev zi mrtvega in «e 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča eodittu ali ekrbniku Rog i ni Petru 
t Ljubljani,  Gasilska 19, oziroma  pred 
lajraieliici. 

Žižek Janez Frane ee poziva, da ee tgla- 
«f pri sodižču ali da kako vest o sebi. 

Po. preteku roka bo eodiice odločilo o 
predlogu. 

Okrajno »odiSče v Ljubljani 
dne 28. decembra 1918 

Ok 270/48-4 ' 805 
Krmec Frančiška rojena Koncilja 3. 

XII 1894. hči Ivana in Antonije rojene 
Maci, vdove Klemene, gospodinja v Po- 
lju 51. ee od leta 1942 pogreea 

Na predlog sina Krnieca Maksa, brusil- 
ntókeg« mojelra v Polju 51. Ljubljana, 
ee uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvo in ee izdaja poziv, da se o pogreša- 
ni poroèa sodiSču ali skrbnici Dimnik 
Francki, Polje 186, Ljubljana, oziroma 
predlagatelju. 

;    Ok 816/48-5* 306 
Sveti«« AlojBfJ   roj. 20. VI   1902 v Se- 

breljah, sin Andtreja in Fran•ke rojene 
Bouč. uradnik v Ljubljani. Karuhova uli. 

V   ea' 10 se od poletja 1945 pogrela. 
Na predlog iene SveHiftč Slave, gospo- 

dinje, LJubljana, Karunova ul 16. se uve. 
de postopanje za razglasitev ta mrtvega 
hi.«e izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodiSèu ali skrbniku Mlkliču Ràdu v 
Ljubi (ani., Opekarska o. 17, oziroma pred- 
lagateljici.  , 

. Krme* Franciäka ta Sveti«? Alojzij se 
pozivata, da s» zgUHta  pri sodiSČu ali 

,,"'    drugače dasta kaiko yeet ••«••.; 
Po preteku dveh mesecev od te objave 

v Uradnem listu LRS bo «odiSče odločilo, 
', " Ò predlogu. 

Okrajno sodišče v L'iiMjanl 
.       dne 7. Januarja 1949.t 

• ::•-      ..V ,i- „•>..'     > ;...•; , . 
Ok 362/48—3 P66 

Bernlk Jožef, roj. 8  II., 1887 v LJub- 
; ljani sin Bernlk Marile, poročen, kmet v. 

HruSevem 16, p. Dobrova pri LJûWJan1, te^ 
bal 1942 interniran na Rab. Novembra 1942 

, Je'zbolel'in bil odpeljan v taboriščno bol- 
...,   nlro Od tedat se pogreea. ''''.-' 

Na.predlog Kozamernika Andreja, kme- 
,.-•' ta .te HruSeveça 16, p Dobrova pri Ljub. 

Mani, se uvede postopanje ta raawlasltev 
sa mrtvega m se izdaja poziv, da »e o po- 
p-eïanem v dveh mesecih po obiavl v 
Uradnem Vetu LRS norois sod»*« •• 

,sVrbitilkù.Roioglavn Antonu, nameîcencu 
pm, Uubliàna ,okoHca..    ' .     u 

Bernflt Joïe se ooztvà' da w zglael •• 
.   : «offlaou elida kako vest o '«eW. ' 

Po orételro roka bo sodišče odloSlo o 
.'. •..   predlogi».;       \ 

,   ;  ) I Okrajno sodlSče v .MnMfMd 
.'' ['• '^. ; •••.-. • ;^•:22•Januarja 1949.    •• 

'fl"4Pfewn Jote Ladislav roj. 28. VT-, 
:   *-»,•.•••••••, »to Jožeta In Kristin* 

Brezavefek, samski, grafik v LJubljani, 
Uubčeva 11, je odšel 6. VI. 1942 v NOV. 
Bil je bajp v pohorskem bataljonu in ss 
od takril pogreza. 

Na predlog Hauptmana Jožeta, postnega 
uradnika v Ljubljani, Uubčeva 11, se uve- 
de postopanje za razglasHev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodiSču ali skrbniku Kovaftu 
Antonu iz Ljubljane, Križevniika 11. 

Ok 849/48-5 865 
LegoviČ Kari. roj 4. XI. 1914 v Trstu 

sin Frančiške in Petre rojene Krulčič, 
samski, uradnik v Ljubljani, is bil sep- 
tembra 1943 interniran v Gonarsu. Po 
zlomu Italije je odJel v NOV proti Ko. 
pru, kjer je baje v bojih padel 

Na predlog Legovič Ane, gospodinje It 
Ljubljane. Rimska cesta 10, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
Izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodiaču ali skrbniku Premrovu 
Dragu is Ljubljane. Rimska 10. 

Hauptmen Jože Ladislav In Legovrtč Kari 
»e pozivata, da »e zglaeita pri sodiSču ali 
dasta kako vest o seM 

Po preteku roka bo sodiSce odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodiiče v LJubljani 
dne 24. januarja 1949. 

« 
Ok 358/48-8 864 

Pavi-« Stanislav, roj. 1. V 1914 v Bre- 
stu, sin Janeza in Ane rojene Zavlrfek, 
poročen, sedlar v liki vasi 64, se od leta 
1945 pogreša 

Na nredlog {ene Pavlic Antonije roje. 
ne Metan, delavke, Ig 112, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
Ok 330/48-4 > 868 

Živalic Stanko, roj 11. XI. 1921 v Sr. 
Gamelfnah, sin Lovrenca in Marije rojene 
Kosec, Je bil v ikof'eloäkem odredu NOV 
Baje je 12. VI. 1944 padel v emledniSkem 
gozdu. 

Na predlog Lampre* Marije, vdove Ži- 
valic, rojene Kosec, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu |e o pogrešanih kaj 
znano se nozfva, da to v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi. 
Sču aH skrbniku Koeoglavu Antonu na- 
meščencu OLO LJubljana okolica ali pred- 
IftgatelUcama. 

Pavi« Stanislav in Zlvalič Stanko se 
pozivaja, da se tgbvdta pri sodi&ču ali da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo, o 
predlogah '",.'' 

Okrajno eodiSče v Ltabljani, 
dne 28. tannar}« 1949. 

» 
V R 1239/48 11100 

Raih Edvard rot 24. I, 1928 v Selnici 
ob Dravi, sin Rafli Marije, samski, kiju. 
cavtfJtar na Janfcevf  gori,   |e bil 1   II 
1943 mobiliziran v •••••• vojsko. Od % 
VTTT. 1943 se •••••••. 

Na predlog matere Ro'h Marile, najem. 
rJee naJanievi, gori 138. se uvede posto- 
panie ZA r*ta<rlaeitev za mrtvega. 
VT;R 12W48 t1099 

8k** Ernes», rof. 10. XI. 1910 v Leo- 
hjiit. «im •••••• In Marile rnfen* Re* 
o*(»nI«i.„gozdni delavec v Kraphi 61, 
KLO Cveti nri. Liutomeru, je bil oktobra 
1944 moMMzfran v nemSko vojsk». Od no-- 
vembra 1944 ee pogreša, ,   ,\ .    , , ;,,. 

Na predlog žene Slacek Ane, delavke v 
Mariboru, Studenci, Obrežna 26, se uvede 
postupanje ta raziflasUev M mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kal 
znano, ae peciva, da to do 81. HI. 1948 
poroča sodišču ali ekrbniku Vetrihu Albi- 
nu, sod. uradniku v Mariboru 

Rajh Edvard in Slaček Ernest se pozi- 
vata, da se zglaeita pri sodi&ču ali dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogi». | 

Okrajno eodišfe v Maribora 
dne 8. decembra 1948.    ' 

» *• 
V R 1228/48-8 11215 

Mayer Greta rojena Qaugl, roj 13. VII, 
1916 v ât. Johannu a. d. Heide, okr. Hart- 
berg (Avstrija), hči Antona in Marjet* 
rojene Haberman, omožena, gospodinja v 
Ruiab pri Mariboru, se od januarja 1948 
pogreea 

Na predlog moža dr. May e rja Julija, '. 
zdravnika na Ptujekd gori, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
tedaja poziv, da se o pogrešani do 31. 
•. 1949 poroča sodiSču aH skrbniku Ve- 
triliu Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Mayer Oreta se poziva, da se zglaai prt 
sodišču ari da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodiice odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiiče v Maribora 
dne 11. decembra 1948. 

* 
V R 1244/48-3 11216 

Cvetko Srečko, roj. 22. V. 1921  v Zg. 
Radvanju 25 pri Mariboru, sin Srečka m 
Ivane rojene Zupanič, oženjen, vrtnar v 
Mari-boru, Stritarjeva 9, Je bil 6 XII. 
1912 mobiliziran v nemško vojsko. Od 18. 
IV. 1945 se poaresa. > 

Na predlog iene Cvetko Justine, tovar« 
niîke delavke v Mariboru, Pivkova 5 s» , 
uvede postopen te za  razglosiilev za  mr- 
tvega In se izdaja ooziv, da ee do 31... 
••. 1949" poroča sodiSču aH skrbniku Ve- 
trihu Albinu, sod. uradniku v Mariboru. , 

Cvetko Sreoko se poziva, da se zglad 
pri sodiSču ali da knko vetf o sebi. 

Po preteku roka bo sodiftče OdloČilo o 
predlogu. •' 

Okrajno sodiSFe v Maribora 
dne 13. decembra 1948.. 

» 
VI R 1246/48 6Î« 

Fri* Peter, roj 14. •. 1916 v Vrtcu v 
Banatu, sin. Joieta In Marije rojene 
Princ, oïenfen, čevljar v Beogradu, To- 
pličin venec 4, |e kot votak nemSke voj- 
ske leta 1944 zbolel'na kostmi tuberkulo- 
zi in ie bil nreoeljan v vniaSko bolnic© • 
Po*"*revcu  Od jeseni 19<4s« notrreïa. 

N« oredlog Jene Fris RorArl'A. Vn^rfee 
v Mariboru. Ulica h*ro> Bračlca 20. •« 
uvede postooanje za nwktotev ra mrtve- . 
m tn se WMù poziv, da s# o po<Treîsnern 
do 5. VT. •0 ooroca sodiïcu •• skrbni- 
ku Varlu Valentinu, sod . uradniku t 
Mariboru. 
VT R 1247-48 m 

Nem»>e "rene. ro». SO. XT. 1S99 v Pro«te- 
îovu ras Mo^vi, f!RB s'n Franca in Ma- 
rije roWe Silhpnek. oüfiiMi prlkroleva, 
lec v, Msriboru Tfmo. Ptička 60. se ođ 
leta 19*5 otresa. Po ••»"(•'(1• oddelka,« 
notr. zndeve «ri MT0 M«rlbor.ođ,'malt, 
10-15 iit nobenih podatkov o nJeifOvetn. 
hrv«HScu. '• „   ,-,. ,";,:., 

Na prpHVw »ene Nemec Msrfte,. wm*>- 
dlnie v Mariboru, Terno, PnteVs 60 se 
uvede postopanje «a nešlaeftet ta mr- 

' - -v. \ 



Stran 80 URADNI LIST LRS Stev. • - 16. •. 1949 

tvega • se teda ja poziv, da se o pogre- 
šanem do 5. i V 1Ü19 poroča sodišču uli 
skrbniku Perhavcu Francu, sod. uradnku 
9 Mariboru. 

Fris Peter In Nemec Franc se porivata, 
da ee zglasita pri sodišču ali das la kako 
vest o aebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo O 
predlogih 

Okrajno sodišče • Maribora 
due 21.Januarja 1949. 

iVI R 1248/48-11 836 
Ebfpl Milan, roj'. 22. V. 1928 v Mar. 

boru, em Martina in pok. Kristine rojene 
Drevenšek, samctki, strugarski vajenec v 
Mariboru, Barvarska 7. je odšel novem- 
bra 1944 v nemško vojsko, une 28 III 
1945 Je odšel proti Madžarski, od koder 
ee ni več vrni Vse poizvedbe' po RK so 
brezuspešne. 

Na predlog očeta Eberla Martina, mi- 
ta rja delavnice drž. železnic v Mariboru, 
Barvarska 7, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

V R 1241/48-5 835 
Lošnik   ivan, roj. 7. IX.   1900 pri Sv 

Magdaleni v Mariboru, ein pok. Ivana in 
pok .Jožefe rojene Harli, kaznilnišk' paz- 
nik, Maribor, Pobrežje, kaznilnica, se od 
leta 1946 pogreša. Po potrdilu odseka ta 
notr  zadeve pri MIO Maribor t dne 20. 
V 1947 ni nobenih podatkov o njegovem 
bivališču. 

Na predlog iene Lešnik Marije, gospo- 
dinje v Zg Koreni 56, se uvede postupa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, Id mu j« o pogrešanih kaj 
znano ee poziva, da to do 15. V 1949 po- 
roča sodišču ali ekrbniku VetHhu Albi- 
nu, «od   uslužbencu,v Mariboru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče • Maribora 
' dne 28, januarja 1949. ' 

'        V 
VT R 1249/48—• 837 

Veh Alojzij, roj. 10. V. 1f<6 v Mari- 
boru, slo .Jožefa -In Jolefe rojene Kaspar 
©ženjen^ ključavničar v Mariboru, Tkalski 
prehod 3. }e bj.1 27 III 1944 mobiliiz ran 
T nemško vojsko v Altkirch v Elzasu Od 
tam je bil poelan v Romunijo, St voj j»o- 
ite R4843/B kjer je bil ranjen m poelan 
y bolnico v Frankfurt. Pozneje je bil po. 
•lan na Češko, od koder je zadnjic" pi*al 
Ženi 23 III 1945 Od tedaj se pogreša. 
Poizvedbe po RK so hile brezuspešne. 

Na predlog Žene Veit Jožice v Skoplju, 
Uli<NB 22, 5t, 2, se uvede postopanje za 
mglaeitev za mrtvega in se izdala poziv, 
da «e o pogrešanem do 15. V 1949 poroča 
•orliScu nli skrbniku Perhavcu Francu, 
Body uradniku v MaT'boru 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
pTedlògu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 28. januarja 1949. 

* 
I R 177/48-5 869 

Gornik Fran<% roj. 4, TV. 1911 v Novi 
taetr »In pok Antona In Helene ro'ene 
Paterno»», noseetnik, poročen se od leta 
19« pogreša. 

Na predle« žene Gornik Amalije, goepo- 
'dlnle v Novi vasi 87. se uvede postopanje 
za ri7,f»'a«ltev za mrtvega, 
I R 147/48-9 870 

Tekavec Alolzlj, roj 2•. V 1911 v Rav- 
nah. sin pok Janeza In Frančiške •••••• 
Štrukelj, posestnik, p sročen, je bil julija 

1942 od Italijanov Interniran. Baje je ja- 
nuarja ali februarja 1943 umrl v nekem 
taborišču v Tre v isu 

Na predlog žene Tekavec Marije, po- 
etatili ce v Ravnah 9, se uvede poutopanje 
za razglasitev ta  mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, ee poziva, da to do 1. •. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Jerančetu Slav- 
ku, sod  uradniku v Postojni. 

Oornik Franc in Tekavec Alojzij se po- 
zivata, da ee zglasita pri sodišču ali da- 
sta kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo eodiiče odloČilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 21. januarja 1949. 

» 
I R 271/48 11042 

Strašek Ivan, roj. 28 V. 1944 v Oelešici, 
KLO Zusem, je odšel v NOV. Od pomladi 
194K »e pogreša. 

Na predlog Rabernlk Leopoldine, de- 
lavke v Oslešicf 13, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega tn se izdaja po- 
ziv, da ee o pogrešanem do 28 II 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Ralci Francu. 

StraŠek Ivan roj. 28. V. 1944 v Oelešici, 
sodišču ali da kako vert o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistriei 
dne 15. novembra 1948. 

* 
I R 672/48-3 10929 

Uršič Leopold, roj. 29. X. 1910, sin Jo- 
-žeta in Rozalije, poročen, orožnik. Vrhole 
34, se od leta 1945 pogreša Po potrdilu 
odseka za notr zadeve pri OLO Slov BI* ' 
strica z dne 27. V. 1947 ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču 

Na predlog matere Uršič Rože. posest- 
ni ce v Vrholah 34, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega In ee izdaja, po- 
ziv, da ee o pogrešanem do.l •. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Mercu Boži- 
darju sod uslužbencu v Slov. Bistrici. 

Uršič Leopold se poziva, da se zglaeJ 
pni sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, 

Okrajno sodišče v Slov Bistriei 
dne 2. decembra 1948. 

* 
R 463/48—2 11102 

Repenšek Miloš, roj. 12. VII. 1922. sdn 
Antona in Pavle rojene CiČigoj, samski, 
trgovski pomočnik v Celju, je bil 1941 
pregnan v Srbijo. V začetku 1944 je sto- 
pil v 2. feto, 2 bat. 1. krajiške brigade 
NO «. Iz bojev okoli Opatovca v Sremu 
17 I. 1945 se pogreša 

Na predlog matere Repenšek Pavle, go- 
spodinje iz Gornjega grada 49, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
28. II. 1949 poroča sodišču aH skrbnici 
Repenšek Pavli. 
R 464/48-2 11101 

Uratnik Vlncenc, roj. 16. VI. 1912 v 
Smartnem ob Paki, sin Andreja in Rele- 
ne rojene Radoelovrijk, posestnik na Vel- 
kem vrhu, poročen. Je bil junija 1944 od- 
peljrm v Celje in dodeljen neki nemšld 
vojaki edinki Zadnjič » Je oglasil ko- 
nec 1944 iz Krakova na Poljskem. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Uratmk FranČiSke. go- 
spodin te iz Velkesra vrha 17. ee uvede po- 
stopanje za razglasitev Za mrtvega in se 
izdaja poziv/da *e o pogrešanem do 81. 

V. 1949 poroča sodišču ali ekrbni« U rat- 
nik Frančiški. 

Repenšek Miloš In Uratnik Vlncenc se 
pozivata, da ee zglasita pri sodišču ali da 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 22. novembra 1948, 

• 
R 563/48-6 11580 

Eržen Emil, roj 19. VIII. 1919 v Koba- 
ridu, sin pok. Andreja in Frančiške ro- 
jen. Begue, samski, urar v Kobaridu, Ur» 
ìiS?va 6, je spomladi 1944 vstopil kot ita» 
lijanski ujetnik v 25. divizijo NOV Iz. bo- 
jev pri Kninu februarja 1945 se pogreša. 
R 564/48-6 11581 

Stres Franc, roj. 21. IX. 1926 v Kobari- 
du, sin Franca in Marije rojene âturm, 
samski, dijak v Kobaridu, Stresova 4, je 
vstopil 15 IX. 1943 v NOV. Bil je namest- 

nik komandanta III. bat bazoviške bri- 
gade in je baje okoli 15 IX 1944 padel 
v bojih med Štanjelom, Poni kvarni m 
Kobdiljeui. Od tedaj se pogreša. 
Ok 11/48-9 11582 

Zornik Anton, roj. 8. XII 1927 v Čez- 
soči, ein Zornik Magdalene, kmečki dela- 
vec, je odšel 8. IX 1944 v 8 bat. VIII, 
brigade Simona Gregorčiča pozneje pa je 
bil kurir štaba brigade v Cepovanu Zad- 
njič je pisal 12. III. 1945. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog sorodnikov se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtve. In ee izda- 
ja poziv, da te o pogrešanih do 15 III. 
poroča sodišču ali savllju Dragotinu, sod. 
uslužbencu v Tolminu, kot ekrbniku Erže- 
na Emila In Stresa France ter Kamacu 
Andreju, uslužbencu invalidskega odneka 
v Tolminu, koi ekrbniku Zornika Antona, 

Eržen Emil. Stres Franc in Zornik 
Anton ee pozivajo, da se zglasjjo pri so* 
dWču ali dajo kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo soddšče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Tolminu 
dne 20. decembra 1948. 

« 
III R 884/48-3 11690 

Gačnik Ernestine rojena Stoklas, roj. 
15. I. 1913 v Trbovljah, delavka Trbovlje, 
Loke 355, se od leta 1946 pogreša ' 

Ker obstoja upravičena domneva, da 
Gadntk Ernestine ni več med živimi, te 
uvede postopanje ta razglasitev za mrtve 
In se izdaja poziv, da se o pogrešani do 
l. III. 1949 poroča sodišču aH skrbniku 
Äibretu Filipu, sod. nameščencu v TrbOT- 
ljah. 

Po preteku roka bo eodieče odločilo © 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Trbovljah 
dne 21. decembra 1948. 

• 

IR 8/49-3 1169 
Vouk Ivan. roj. 26. ÌX. 1920 v Hrastni- 

ku, rudar v Hrastniku, Kduk št. 88 je 
odšel 27. IV. 1944 v NÓV In se od po- 
letja 1944 pogreša Padel Je baje v bojih 
na Dolenlskem. bMzu Novesra meet«. 

Na predi«? sestre Ranciüiger A lo tel je 
roj. Vouk, delavke v Hraftfolfcu. «téVIanna 
St. 60, »e uvede pedonante za razglasitev 
za mrtvewt in se r»Ha pozlv. da «» o 
••••••••••>•• do 1 V. 19*9 poroča «KVUSCU 
aH «krbnl«» fclbrehi Filipu, sod. name- 
ščencu • Trbovljah, 
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•. eleu 
Ulavna direkcija leene industrije, ki je bila uatanov- 

ljena i uredbo vlade LRS z dne 28. februarja 1947 (Urad- 
ni list LRS, št. 12—60/47) in prenesena v pristojnost mi- 
nistrstva za lesno industrijo z uredbo vlade z dne 26. ok- 
tobra 1947 (Uradni liât LRS, št. 45—271/47) se odpravi 
Njene pravice in dolžnostii prevzamejo v okviru svoje pri- 
stojnosti glavne direkcije iz 1. člena te uredbe 

9. flen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1949. 

'   St. S-zak 100 
Ljubljana dne 8,. februarja 1949. 

Minister 
za gozdarstvo jn lesno Predsednik 

industrijo LRS: vlade LRS: 
Tone Fajfar 1. r. Miha Marinko 1 r. 

24. 
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS iz- 

daja vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo in les- 
no industrijo LRS 

uredbo 
o ustanovitvi Uprave za nedržavno lesno proizvod- 

njo ter Uprave za narodne parke 
1. 61eti 

V resoru ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo 
se ustanovi Uprava za nedržavno lesno proizvodnjo in 
Uprava za narodne parke. 

2. cl»n 
Naloge Uprave za nedržavno lesno proizvodnjo so 

predvsem: 
1. de v okviru zakonitih predpisov in po strokovnih 

vidikih daje navodila v zvezi z lesno proizvodnjo (gozdno 
proizvodnjo, žagarsko proizvodnjo in lesno predelovalno 
proizvodnjo) ter s projektiranjem in graditvijo potrebnih 
prometnih naprav nedržavnega sektorja; 

'2. da v okviru svoje pristojnosti opravlja splošno nad- 
zorstvo nad lesno proizvodnjo, sestavlja splošni plan lesne 
proizvodnje nedržavnega sektorja ter regulira in nadzira 
njegovo izvrševanje; 

8. da opravlja nadzorstvo in daje navodila v zvezi z 
T" izvrševanjem proizvajalnega plana leenlh podjetij lokal- 

nega pomena; 
4. da v svoji pristojnosti in v okviru zakonitih pred- 

pisov izdaja upravne gospodarske ukrepe; 
5. da izvršuje naloge, ki so ji dame od nadrejenih or- 

ganov. ' 
3. člen 

Naloge Uprave za narodne parke eo predvsem: 
1. da vodi kataster republiških narodnih parkov; 
2. da zbira podatke, daje pobudo in sestavlja strokovne 

predloge za razglaševanje narodnih parkov im za gospo- 
darjenje z njimi; 

3. da nadzira organe, ki neposredno upravljajo na- 
rodne parke, pri iavrševanju njih nalog; 

4 da opravlja druge naloge, ki eo ji dame od nadre- 
jenih organov. 

4. člen 
Upravi vodita načelnika, ki imata lahko pomočnika. 

Načelnika sta podrejena ministru t» gozdarstvo in lesno 
Industrijo. 

Načelnika im pomočnika imenuje minister za gozdar- 
stvo in lesoo industrijo sporazumno s predsednikom vlade. 
>>rugo osebje se postavlja po ustreznih predpisih, 

5. člen 
Upravi imata v okviru predračuna ministrstva za 

gozdarstvo ki leano industrijo svoj predračun dohodkov lu 
izdatkov. 

Odredbodajalca za izvrševanje predračuna sta načel- 
nika uprav. 

6. člen 
Vsaka uprava ima kolegij, ki ga sestavljajo načelnik, 

sekretar uprave in vodje organizacijskih enot upravo. Ko- 
legij sklicuje ••*)1•• na posvet v vseh važnejših zadevah 
in načelnih vprašanjih in ga vodi. 

Ce se načelnik ne strinja s predlogi kolegija, sme 
vsak član kolegija obvestiti o tem ministra za gozdarstvo 
• lesno industrijo, to pa ne zadrži izvršitve načelniko- 
vega naloga. 

7. člen 
Ce ee obravnavajo v kolegiju važna strokovna vpra-. 

sanja, lahko sodelujejo pri posvetu tudi strokovnjaki 
uprave in drugi strokovnjaki, ki jih pokliče k posvetu na- 
čelnik uprave. V takem primeru se kolegij razširi v stro- 
kovni svet kot posvetovalni organ načelnika uprave. 

8. člen 
Natančnejše določbe o ustroju in delu posamezne 

uprave predpiše minister za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo. 

9. Člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1949. 
SL S-zak 101 
Ljubljena dne 8. februarja 1949. 

Minister 
za gozdarstvo in leano Predsednik 

industrijo LRS: vlade LRS: 
Tone Fajfar 1. r. Miha Marinko 1 • 

PRAV&•I.0DlLEDBB.NAV0DILJL0DL0ĆBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

25. 

Na podlagi 17. člena uredbe o gradbeni' inšpekciji 
(Uradni Met FLRJ, št. 46-350/48) izdaja minister za 
gradnje 

odiočbo 
o ustanovitvi gradbenih Inšpekcij pri nekaterih 

ljudskih odborih 
1. Za sedaj se ustanove: 
1. pri oblastnem ljudskem odboru Postojna oblastna 

gradbena inšpekcija; 
2. pri mestnih ljudskih odborih Ljubljana, Celje in 

Maribor mestne gradbene inšpekcije; 
3. pri okrajnih ljudskih odbori* Dravograd, Gorica, 

Jesenice, Kamnik, Kranj, Kräko, Novo mesto, Murska So- 
bota in Trbovlje pa okrajne gradbene inšpekcije. 

•. Navedeni ljudski odbori organizirajo gradbene in- 
špekcije v sestavu poverjeništev za gradnje, kjer pa teh 
ni, v poverjeništvih za komunalne zadeve. 

III. Ta odločba velja od dneva objave v ^Uradnem 
HetuLRSc 

St. P 186 
Ljubljana dne 8. februarja 1949. 

Podpredsednik vlado LRS in 
minister za gradnje: 

Iran Maček 1. r. 



Stran 40 URADNI LIST LRS Stev. 6 — 15. U. 1948 

26., 
Na podlagi 8. člena uredbe o obveznem odkupu živine 

y letu 1949 (Uradni list FLRJ, št. 6-36/49) izdajam v spo- 
razumu z ministrom za kmetijstvo LRS 

odločbo 
o določitvi živinorejskih rajonov in o normah, po 
katerih se bo določala obvezna oddaja v posamez- 

nih rajonih 
1. Območje Ljudske republike Slovenije se deli glede 

ua pogoje za razvoj in po razvitosti živinoreje v 6 živi- 
norejskih rajonov takole: 

a) v prvi živinorejski rajon spadajo okraji: Celje me- 
nto, Celje okolica, Lendava, Ljutomer, Maribor mesto, Ma- 
ribor okolica, Murska Sobota, Poljčane, Ptuj, Radgona; 

b) v drugi živinorejski rajon spadajo okraji: Dravo« 
grad, Kamnik in Kranj; 

c) v tretji živinorejski rajon spadajo okraji: Grosuplje, 
K râko, Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Novo mesto, 
Trbovlje in Trebnje; 

č) v Četrti živinorejska rajon spada okraj Gorica;    > 
d) v peti živinorejski rajon spadata okraja Jesenice in 

Mozirje; 
e) v Sesti živinorejski rajon spadajo okraji: Črnomelj, 

Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Postojna, Sežana in Tol- 
min. 

2. Količina obvezno oddaje živine se predpiše od vsa- 
kega hektarja kmetijske površine (njive, vrtovi, vinogradi, 
sadovnjaki, travniki in pašniki) v mejah spodaj določenih 
norm. 

Norma za 
en hektar 
kmetijske 
površine 

v 

Kategorije   gospodarstev   po obdelovalni  površini v  ha 
2—8 8—5 5—8 8—10 •0—15 

1. rajonu        24—33 kg 38-45 kg 45-66 kg 66-78 kg 78-96 kg 
2. rajonu        20-27 kg 27-38 kg 38-55 kg 55-65 kg 65-80 kg 
3. rajonu        17-23 kg . 23-32 kg 82-46 kg 46-55 kg 55-67 kg 
4. rajonu        16—22 kg 22-30 kg .. 30-44 kg 44-52 kg 52-64 kg 
5. rajonu        12—16 kg 16—22 kg 22—32 kg 32-38 kg 38-46 kg 
6. rajonu         8—10 kg 10—15 kg 15—22 kg 22—26 kg 26—32 kg 

4. Ta odločba velja od dneva objavo v 
etu LRS«. 

Te norme predstavljajo na 1 ha kmetijske površine 
skupno količino žive teže Živine (govedo, drobnica, debeli 
in mršavi, prašiči), ki jo je dolžno prodati posamezno go- 
spodarstvo na podlagi uredbe o obveznem odkupu ž&vine 
y letu 1049.   :••' 

3. Krajevni ljudski odbori lahko na podlagi 7. člena 
uredbe o obveznem odkupu živine v letu 1949 določijo po- 
eamezwim gospodarstvom vSino letne obveznosti nad do- 
ločenimi normami ali pod njimi, upoštevajoč okoliščine, 
navedene v tem členu. 

nad 15 
96-112 kg 
80-100 kg 
67-82 kg 
64—80 kg 
46—58 kg 
32-40   kg 

>Uradnem li« 

S/p-št 1056/1 

Ljubljana dne 12. februarja 1949. 

Se strinjam! Minister za trgovino to 
Minister1 za kmetijstvo LRS: '    preskrbo LRS: 

Ing. Levstik Jože L r. Jože Borijtnar L r. 

Popravek 
V ukazu o sklicanju Ljudske skupščine LRS k •. iz- 

rednemu zasedanju (Uradni Ust LRS, št. 5—19/49) se 
opravilna številka pravilno glasi: 

USt. 116 ^ 
,,, ••, Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St 10. z dne 2. februarja 1949: 

78. Uredba o razdeljevanju m predvajanju filmov in o 
ustanavljanju kinopodjetìj. 

79. Uredba o spremembah Ln dopolnitvah uredbe o obra- 
čunavanju in zaračunavanju oskrbnine v državnih 
zdravstvenih ustanovah. 

80. Odločba o davčni* stopnjah dohodnine (davka na do- 
hodke). 

81. Pravilnik o delu zvezne komisije za revizijo glavnih 
projektov. 

82. Pravilnik o cepljenju proti davicL 
83. Navodilo za izvajanje uredbe o vknjižbi lastninske 

pravice ;na državnih nepremičninah. 
84. Odredba oj tariti enotnega davka od prometa proizvo- 

dov lokalne proizvodnje. 

85. Odredba o oddaji žitne embalaže direkciji državnega 
• -žitnega sklada. 

86. Odločba o ugasnitvi računov za izenačenje cen za žito 
in moka ,       • 

Si H z dne 5. februarja 1949: 
87. Odločba o načinu uničenja dodatnih bonov/in kupo- 

nov z dodatnih bonov, za katere Je razlika (regres) 
priznana. 

88. Odločba o izročitvi v promet, emisije priložnostnih 
poštnih frankovnin znamk >Stoletnica smrtd Frances 

, Prešerna«. '',.>,'...•'' 
89. Navodilo o prenočišču in prehranit uslužbencev na 

uradnem potovanju,      •    ' 
Popravek pravilnika o pregledu 'ita prevzemu izvršenih 

gradbenih del    -' 

St. 12 z dne 9. februarja 1949: 
90. Obvezna razlaga 27. člena zakona o vojaški obvez- 

nosti državljanov Federativne ljudske republike Ju 
goslavije. ; ' 

91. Obvezna razlaga 17. Sena zakona o državni arbitraži. 
92. Obvezna razlaga glede pravice ljudskih odborov na- 

selij, da smejo'določati prekrške in vodita upravnika 
ženski postopek (4. člen v zvezi z 9. in 11. Členom in 
58. člen temeljnega zakona o prekrških). 

Izdaja >Uradni list LRS«: — Direktor ln odgovorni urednik: dr   Raetko Močnik: tiska Blaenikove tiskarna, obrat 1 — vsi v 
LJubljani Naročnina: četrtletno 60, polletno 120  celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 82 strani• 
12din za 48 strani, 16din za 64 strani P° poŠti 2.50din ve!. —Uredništvo im upravniStvo: Ljubljena, Gregorčičeva ulica8t88. 

Telel<m: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravnlétvo 65-79. — Čekovni račun 6-90180-0. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 22. februarja 1949. Številka 7. 

27. Odlok Ljudske skupščine LBS o potrditvi uredb, ki jäh jo 
izdale vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu m izda- 
janje uredb na področju narodnega gospodarstva. 

28. Uredba o davku od dohodkov (dohodnini). 
29. Uredba o ureditvi nabiranja prostovoljnih  prispevkov. 
80. Uredba o stalnih eodnih tolmačih. 

VSEBINA 
81. Pravilnik' o spremembi in dopolnitvi pravilnika o nagradah 

za delo odvetnikov. 
— Zapisnik 1. seje II. izrednega zasedanja Ljudske skupäSae 

LRS z dne 14 februarja 1949. 
— Zapisnik 2. seje II. izrednega zasedanja Ljudske skupščine 

LRS z dne 15. februarja 1949. 
— Zapisnik 3. seje II izrednega zasedanja Ljudske ••••&••• 

LRS z dne 16. februarja 1949. 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 

'./•'•. •• w- 

Odlok 
• Ljudske skupščine 1RS o potrditvi uredb, ki jih je 

Izdala Vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu 
Vlade LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 

^ gospodarstva , 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na 
• •podlagi zakona o pooblastilu Vlade LRS za izdajanje 
.  uredb ma področju narodnega gospodarstva z dne 28. ja- 

nuarja 1948 in sicer: ,• \ / , 
> 1. uredba z dne 18. decembra 1948 o ustanovitvi, ure- 
ditvi in poslovanju Državne banke za kreditiranje kme- 
tijskih zadrug (ur. L LRS St. 64-289/48); 

' '•';;,' 2. uredba z dne18. decembra 1948 o organizaciji od- 
• kjiipa živine in* mesa in o ustanovitvi Glavne direkcije za 

odkup in ,'promet"i\z živino in. mesom  (ur. L LRS šfc. 

.,.'..;•' ,3.'uredba! z dne 18. decembra 1948 o organizaciji od- 
kupa alkoholnih pdjač, sadja in zelenjave in o ustanovitvi 
Glavne direkcije za odkup in promet z alkoholnimi pija- 
čami, sadjem in zelenjavo (Ur, list LRS št 54-291/48); 
4 4. uredba z dne 18.-decembra 1948 o organizaciji od- 

; kupa kmetijskih pridelkov in krme in o ustanovitvi Glav- 
ne!direkcije za odkup in,promet e kmetijskimi pridelki in 
krmo (Ur. L LRS & 54-292/48); ;, ; 

" 5.'uredba'z dne 18. decemora' 1948 o organizaciji 
odkupa^ mlečnih izdelkov, jajc, perutnine -to' divjačine in 
P ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet z mle- 
kom, mlečnimi izdelki, jajci, perutnino in divjačino (ur. L 
LRS;St 54-293/48); :     " 

6. ufedba z" dne 6. januarja 1949 o trenicàh* in sadnih 
dTevesnicah (Ur. L LRS St. 2-9/49). ; "j ; . 

/!/."'.y/si'!mfi-m .'., ] .•       ;' ]^\?--'r " 
; Ljublana dne 16. februarja 1949.  :, 

.v        V LJUDSKA SKUPŠČINA " 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

-'•'•••••••:- 
tetlmek Milog L r. 

PredeedniK: 
Dr. Ferdo Kozak L r. 

UREDBE; ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

28. 

Na podlagi 55. člena uredbe o davku od dohodka z dne 
14. VIII. 1948 (Uradni list FLRJ, št. 71-596/48) in yo 
predlogu ministra za finance LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
o davku od dohodkov (dohodnini) 

I. SPLOCNE DOLOČBE 

1. člen 
V Ljudski Republiki Sloveniji so uvedene tele oblike 

davka od dohodkov (dohodnine): 
1. davek od dohodkov delavcev, nameščencev in usluž- 

bencev, ». 
2J davek od dohodkov kmetijskih gospodarstev, 
3. davek od dohodkov zadrug in zadružnikov, 
4 davek od dohodkov obrtniških gospodarstev, 
5. davek od dohodkov drugih poklicev in premoženja, 

•'• '     '2.,člen' '••' •'•'•:. ,.'•'•'•'.•'• 
Isti dohodek sme biti obdavčen samo z eno obliko 

davka, od dohodkov. 
Dohodki, ki so oproščeni davka od dohodkov ene obla- 

ke, se ne smejo obdavčiti z drugo obliko davka od do- 
hodkov. 

Dohodki, .od katerih se plača davek od dohodkov de- 
lavcev, nameščencev in uslužbencev, in drugi dohodki, od 
katerih ee davek plačuje z odtegnitvijo ob izplačilu ali v 
odstotkih od prometa, še né prištevajo dohodkom iz dru- 
gih yÜrOV. ' ' •"'.,"  ,,'/'  ./' ;,,'-":' 

3. člen  ,' S-, ;  ;",'•'.V \ ;"-" 
Državna gospodarska podjetja, državne ustanove, en* 

žavni uradi ter ljudske in družbene orgamkadje in njih' 
•podjetja ne plačujejo davka od dohodkov.'    • 

Ce je sporno, ali gre za ljudsko oziroma družbeno <cV 
ganiaacijo, odloči' minister za finance FLRJ. 

II. PLANIRANJE DAVKA       • 

' '; ,t,; '    4. Člen " ' . '•"  ' ', •; 

Letni zneski davka od dohodkov, ki naj ee naberejo po 
posameznih oblikah v Ljudski Republiki Sloveniji, sow 
ločeni s s plesnim državnim planom, <iàvka na podlagi pia* 
na narodnega dohodka in plana denarnih dohodkov in 

I izdatkov prebivaletva. • '\     ;.,i4/,;!"'':.'.';•;:••"; • '• 
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5. ölen 
Na podlagi splošnega državnega plana ""davka od do- 

hodkov izda vlada Ljudske Republike Slovenije plan dav- 
ka, s katerim določi zneske davka, ki naj se naberejo v 
območju, posameznih, okrajnih (mestnih) ljudskih od- 
borov. 

•. člen 
Način, kako se določi znesek, ki ga morajo od celot- 

nega za posamezen okraj (mesto) določenega davka pla- 
čati posamezni davčni zavezanci, je predpisan s poseb- 
nimi določbami te uredbe za vsako posamezno davčno 
obliko. 

III. POSEBNE DOLOČBE 
1. Davek ođ dohodkov delavcev, nameščencev in 

uslužbencev 
7. člen 

Davek od dohodkov delavcev, nameščencev in usluž- 
bencev plačajo delavci, nameščenci ih uslužbenci, in sdcer 
po kosmatem zaslužku iz veakega delovnega razmerja 
posebej. 

8. člen 
Stalni osebni dodatki, funkcijski' dodatki, premije in 

slučajni dohodki se obdavčijo ločeno od drugih prejemkov 
iz istega delovnega razmerja. Vsi drugi dohodki se sešte- 
vajo in obdavčijo kot en sam prejemek. 

9. člen 
Ne obdavčijo so tile dohodki; 
1. enkratne individualne nagrade za izreden uspeh 

pni delu, 
2. nagrade, M jih prejemajo delavci, nameščenci ali 

uslužbenci kot iznajditelji, novatorji ali racionalizatorji 
za iznajdbe, tehnične izpopolnitve aH nove delovne me- 
tode, 

3. nagrade, ki jih prejemajo odlikovanci po stututih 
za posamezne rede, 

4. podpore zaslužnim državljanom, 
5. socialne podpore, 
6. prejemki hišnih pomočnikov (pomočnic) v naravi, 
7. dodatki' za otroke, 
8. štipendije in 
9. zaslužki za nadurno delo, ki se odstopijo za gra- 

ditev zadružnih domov ali za druge podobne akcije splo- 
šnega pomena, 

10. člen 
Davka eo oproščeni: 
1. narodni junaki, 
2. diplomatski predstavniki tujih držav in njihovi 

uslužbenci, če eo tuji državljani, s pogojem vzajemnosti, 
3. gospodarski učenci, če njihov zaslužek ni večji od 

zaslužka, kakor je zanje določen z veljavnimi predpisi, 
4. dijaki glede dohodkov od poučevanja. 

11. člen 
Delawi, nameščenci im uslužbenci plačajo davek po 

mesečnem zaslužku. 
Od zaslužkov, • se ne plačujejo mesečno, se plača 

davek, sorazmerno davku, M bi' se plačal od ustreznega 
mesečnega zaslužka. 

Slučajni dohodki se obdavčijo kot mesečni. 
Izjemoma plačajo nošači, Žagarji, ulični prodajalca ča- 

sopisov, snažilci' obutve In podobni delavci davek v stal- 
nem letnem znesku. 

12. Sten 
Znanstveniki, književniki, umetniki ih publicisti so 

oproščeni davka od honorarjev do 20-000 dinarjev, ki jih 

I 

prejmejo za svoje znanstveno, književno, umetniško ozi- 
roma publicistično delo. Od zneskov, ki presegajo to me- 
jo, plačajo davek po znatno nižji stopnji, in sicer od vsa- 
kega honorarja posebej. 

Ce je znanstvenik, književnik, umetnik ali publicist 
v rednem službenem razmerju, plača davek od prejemkov 
iz take službe po predpisih 11. člena te uredbe. 

Tisti, ki po zakonu o zaščiti avtorske pravice uživajo 
to pravico po avtorjevi smrti, plačajo davek tako kot sam 
avtor. 

13. člen 
Davek od dohodkov delavcev, nameščencev in usluž- 

bencev se pobira tako, da se odtegne ob izplačilu za- 
služka. 

Ce izplačuje zaslužek oseba, ki ima svoje prebivališče 
v inozemstvu ali uživa v naši državi pravico eksteritorial- 
nosti, mora prejemnik zaslužka sam plačati davek. 

Ce minister za finance FLRJ odredi, morajo tudi dru- 
gi delavci, nameščenci in uslužbenci sami plačati davek, 
če je tak način plačevanja pripTavnejši. 

Davek od dohodkov delavcev, nameščencev in usluž- 
bencev se vplačuje v rokih, ki jih določi minister za fi- 
nance FLRJ. 

14. člen 
Minister in člani izvršilnih odborov ljudskih odborov 

plačajo davek od nagrad za svoje delo po določbah o davku 
od dohodkov delavcev, nameščencev in uslužbencev. 

' 2. Davek od dohodkov kmetijskih gospodarstev 
16. člen 

Davek od dohodkov kmetijskih gospodarstev plačajo 
gospodarstva, ki imajo glavne dohodke od kmetijstva. 

Kmetijska gospodarstva, ki imajo dohodke tudi iz ne- 
kmetijskih virov, obdrže svoj značaj, ako jih kot kmetijska 
gospodarstva šteje skupnost glede na ves način dela in 
življenja članov gospodarstva. Ne štejejo pa se več za kme- 
tijska gospodarstva, če imajo sama ali skupno z dohodki 
svojih članov redno večje dohodke iz nekmetijskih virov. 

Pri določanju davčnih stopenj se gleda na to, da je 
dohodek gospodarstev, ki uporabljajo tujo delovno silo, 
bolj obdavčen kakor enak dohodek gospodarstev, ki delajo 
z lastno delovno süa ' <*'" 

16. člen 
Znesek davka,, ki ga mora plačati posamezno kmetij- 

sko gospodarstvo, se določi po dohodkih, kd jih je gospo-, 
darstvo doseglo v enem letu iz vseh svojih virov dohodkov 
v območju posameznega okraja (mesta). 

Pri ugotavljanju dohodkov kmetijskih gospodarstev 
je treba vedno v prvi vrsti upoštevati, koliko posamezna 
gospodarstva izpolnjujejo svoje dolžnosti do ljudske skup- 
nosti, pri malih in srednjih kmetih je pa treba posebno 
paziti na to, da bo njihova davčna obremenitev sorazmer- 
na njihovi dejanski gospodarski moči', 

Ce Ima posamezno gospodarstvo poleg dohodkov iz ob- 
močja domaČega* okraja (mesta) še dohodke iz virov, M so 
v območju sosednih okrajev, se davek v domaČem okraju j 
(mestu) odmeri od vsote vseh dohodkov. V tem primeru 
tako gospodarstvo ne plača davka v sosednih okrajih. 

17. člen 
V osnovo, po kateri se odmeri davek, spadajo: de^ 

narna vrednost kmetijskih pridelkov in dohodki iz'ne- 
kmetijskih virov, odbijejo pa se stroški, ki so potrebni za 
dosego dohodkov. 

Kot. stroški, ki so potrebni za dosego dohodkov iz 
kmetijstva, se štejejo v glavnem: seme, krma za živino, 
vzdrževanje in amortizacija inventarja, kupljena umetna 
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, V®Jfl* ta gnoj, sredstvu za škropljenje im druga kemična 
•"Kletva •• tatirauje živalskih in rastlinskib bolezni, «tro- 
pi za cepljenje In «travljenje Živine ter plačila v denarju 
« naravi u delo s traktorji In «troji. 
IR» Y oenovo «padajo tudi dohodki, ki bi ee dosegli od zem- 
••••, namenjenega za, kmetijsko obdelovanje, ki pa ga 

, kmetijsko gospodarstvo po «voji krivdi ni obdelala 
;...-''/ ,,- la «lea- ' 

,' V davčno oenovo ne »padajo: 
1. dohodki, od katerih se plača davek od dohodkov de- 

lavcev, nameščencev in uslužbencev, in drugi dohodki, od 
krterih se odtegne davek ob izplačuu (42. člen) ali v od- 
stotku od prometa (43. člen); 

2. dohodlći, od* katerih «e plača davek od dohodkov 
«drug in zadružnikov; , 

8.-najemna vrednost zgradb, ki jih kmetijsko gospo- 
darstvo uporablja za stanovanje ali za kmetijske namene; 

4. dohodki kmetijskih in kmečkih obdelovalnih za- 
drug od zemlji«, ki preje niso bila obdelana (ledine), to 
•«er za tisto leto, v katerem «o ledin» obdelane. 

'• '-'.•'» ' •', v, .'•;/ '    .''i* ae° ' V /       • ',,,;. „ 
.'• Pri Izračunavanju davčne osnove se posebej ugotovijo 
donodkf iz vsakega posameznega vira. prav tako pa tudi 
«tOiki, ki naj se odbijejo od dohodkov. 

./' "'•'.V; '   •"'•'        '-• ':'       20  ^en,    ". ''    ;"' 

Denarna vrednost kmetijskih pridelkov se izračuna 
J*- 'ezanifa cenah, In sicer ne glede na to, ali so pridelki 
j^wenjeni za prodajo ali za lasi nò porabo. Tako ugotov- 
4*oa denarna vrednost se po odbitku dovoljenih stroškov 
weje v davčno osnovo kot dohodek od kmetijstva. ., 
,  ^j'ri izračunavanju dohodkov od kmetijstva se ugotovi/ 
h*îr   n del 1••••••1•• vrednosti pridelkov odpade na 
''«»^presežek gospodarstva. ^ 
st^if i^ preaeielt ,e ugotovi *anio pri Betih gmpodar- 

'.•52^,,• wnw» *a tiste pridelke, ki jih gospodarstvo \pri- 
Meskl ~i!k°'^* Preeegai° njegove lastne potrebe in Je njih 
•••••• ^"••1•• namenjeh za prodajo. 0 ugotovljenem 

.'•""••, ^• '••••• gospodarstvo obvesti pismeno.   • 

21. člen 

sežke, 
Davek, odmeVjen gospodarerfvom., ki imajo tržne pre- 

.~•e> »e Šteje'za dokončnega «amo tedaj,,če je gospo-, 
"•"»vo te presežke,tudi že vnovčilo ali kontrahiralo po 
ZJ^hih cenah. Ce Je te presežke deloma ali v celoti vnov- 
te?{

p0 cen*n » prošli prodaji; se odmera1 davka popravi, 
ta * t * talc'm TO°včenjem dosežen pri dohodkih presežek, 
^ P« odmori m bü upoštevan: 

©a 
22. člen 

darsA* ** Pr<?iaku»ValJ je bil p-rf odmeri davka gospo- 
hodek * tržnim Prfiee*Hom upoštevan ves doseženi,do- 
k«u .**'** ^1*0 Mio gospodarstvo zberejo podatkd, ka- 
*w le vnovčilo svoj presežek. 

!•'$&'•'': •,".'./' ' '•'', ;'.'• 28-&en';'• ':• '"''V'/' :.y ,""•, 
^^.P^A^om, »; katera se ugotovi, da so do od- 
o$eI«^I* a»voJ tržni presežek: deloma ali v celotti vnov- 
te'Äk^V pN>sti Prodaji, ee poleg davka po 20. členu 

"•••••!*1 tudi davek od Presežka dohodkov, ta 
' •*^••£ fr* dev6n-h »topnjah.Odmerjeni davek od 
bonirftifÄ^d^v «e šteje ia dokončnega, cevnovči aH 
Mnlh cétìà#^Sf4*******» ostanek tržnega presežka po ve- 
ali v celtitrS-£v

t
nov^, ostanek tržnega presežka deloma 

ka 'póph•ffi*.7 •••?11 P'odeJM* treba odmero dav- 
•': "Pf ^n2aem'obra«unu, ''•:•'.•'";•.'' 

• 24. člen 
Davčna odmera se dokončno popravi v marcu in apri» 

lu prihodnjega iota. Natančni rok odredi mnoister za fi- 
nance LRS. ' 

' Zaradi dokončne poprave davčne odmere ee pokličejo 
vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih so bili ugotovljeni 
tržni presežki, naj dajo podatke o vrednosti pridelkov, ki 
so jih oddala oziroma kontrahirala po vezanih cenah. Za 
tržni presežek oziroma njegov del, za katerega gospodar- 
stvo ne da podatkov, se šteje, da je bil vuovčen po jcenah' 
v prosti prodaji, kolikor se ne dokaže, da ga je gospodar- 
stvo zaradi izrednih potreb samo porabilo. Od presežka 
dohodkov, ki je bil dosežen s takim vnovČenjem, se obra- 
čuna davek po višjih davčnih stopnjah. Od tako obraču- 
nanega davka se odbije davek, ki je bil začasno, odmerjen 
po 23. členu te uredbe.    , •   ^' 

. Presežek dohodkov je denarna razlika med prejemki 
od prodaje pridelkov po cenah v prosti prodaji in vred- 
nostjo, e katero so bili ti pridelki upoštevani v davčni 
OSnOVi.   ,''   -'." , ,.,'.'./,:,,'•• 

!"2•. člen 
z-,    Ce bi davčna obrëmenitey presegala gospodarsko moč 
kmetijskega gospodarstva, se sme davek znižati največ do . 
30<•• malim ali šibkejšim srednjim gospodarstvom: 

a) lai vzdržujejo mladoletne otroke ali odrasle za delo \ 
nesposobne člane, ter tiRtim, ki niniajo delovne »ile, ker- 
so v narodnoosvobodilni vojni izgubila za delo sposobne 
člane; 

b) ki so imela večje stroške zaradi zdravljenja bolnih 
aH pogrebe umrlih članov; 
,     c) ki so imela stroške z obnovo ali popravilom v vojn! 
poškodovanih ali uničeniih zgradb in inventarja; 

č) ki so zaradi lastnosti sveta ali klimatskih razmer 
pretežno navezana ha pridelovanje neživibkiih pridelkov, 
a so precej oddaljena od-krajev, kjer se pridelujejo pre- 
težno kmetijski pridelki;     / • \  ''•'.'  l. , 

, d) ki so sestavljena iz več družin, tó živijo v dëjaneki 
skupnosti in štejejo, več kot 15 članov.   , 

Višino davčne olajšave določi po lastnem preudarku 
krajevna davčna komisija, ki mora svoj utemeljeni pred-; 

log'predložiti okrajni davčni komisiji y/potrditev.        • 
8. Davek od dohodkov zadrug in zadruïnikov 

26. Člen     _ _.; ' ',,  ^ 
Davek od dohodkov zadrug in zadružnikov se plača 

od, vseh dohodkov, ki jih zadruga doseže s svojo gospodar- 
sko delavnostjo, ter od dohodkov zadružnega premoženja,   ! 

, : Stopnje, po katerih se,bo odmerjal ta davek, morajo 
biti izračunane tako, da se z milejšim obdavčenjem fcme* 
tijstoih,; zlasti pa kmečkih obdelovalnih zadrug podpre,so* 
cialisttóna rekonstrukcija, kmetijstva. 

, Prav toko ee! mileje obdavčijo oibrtne proizvajalke inv, 
predelovalne zadruge.   ' ;    ; , 

'•'  ''   .''. ':'   '•',' 27.;Člen:   ; }•;•'"' '•\   ','     ' 
Zadruge plačajo posebej davek od dohodkov, ki gre« 

do v zadružne .sklade, posebej pa od dohodkov, ki jih ne : 
delijo med zadružnike. Od dohodkov, • se delijo med za-   , 
družnike, ee obračuna davek po deležu; vsakega posamez- 
nega zadružnika In çiora biti nnžji od davka, ki bi ga ođ 
prav tolikšnih dohodkov*plačalo kmetijsko gospodarstvo/ 

Kmečke obdelovalne zadrug© plačajo davek po svb» 
jem celotnem dohodku.«     \ ; 

..:':', :' ..' '•"•••'"'•' •"'.•'•»'„aen • ;••'••; • .••.•.-:\"':;:';v;;;^ 
V  Davek se ne plača od dohodkov, ki gredo y eklad «ä 

Investicije, v sklad za kultùrao-proevetne namene ta t 
I'8ochiloo;wlrave*veni:,eklad.\ •/ '• "..'v . ;",. :..,•;•'.• :• 
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; ' ,/,=     , y./'"-s ,./;///,//-;     29. člen •. 
Kmečke obdelovalne zadruge so oproštene davka od 

dohodkov ta leto, y katerem • u^tauovljene. Ce se.eadru- 
v ga ustanovi,, ko jeletina že pospravljena, se oprostitev po- 

'^'dcujia^do konca pribodnjegei letal '<, ••''-'",," 

t 4. Darek od dohodkov obrtniških gospodanter 
/V- /' \^//•'//;;/<:;/.;// •;,'.'  &•• eien /\  •„••'. v;/ ///- , •,'' .V; - 

Davek ;te oblike \ plačajo gospodarstva obrtnikov od 
/;,;. vseh svojih dohodkov od gospodarske delavnosti tn premo- 

ženja.        . , VV^;.'''/'/'-/' ; '"-;  /-,/•//-/ '/ .' 
'.;••!  Pri določanju davčnih stopenj je' treba razločevati go-, 

spoderai va/ ki pridobivajo dohodek z'détóvno eiiosvojib' 
/članov, od tistih, ki.; pri svojem delui uporabljajo tudi na- 

/jeto/delovno silo. ; ••..-; -v*,. ,••'., "/,.'::'-: ;;:\ ,/•'•. '''•„"''•'•'' -: 

-.;;• ' >''',;'/'-V/;,^l//.V.//'''v.;,'.;  81. člen   • '•••••:•)i'^1 \y' ;'•"''•'•/ v''' .;i:" 
.'.'•, "    Davek se obračunava po celotnem dohodku, Id «a Je 

doseglo gospodarstvo v območju posameznega okraja ozi- 
roma meeta v koledarskem letu, -aa katero se plača. 

Ce Ima posamezno gospodarstvo poleg dohodkov iz 
, območja domačega okraja (mesta) se dohodke iz kakršnih 

\::': kótì viròv^ ki so v območju sosednih okrajev, ee davek v 
"domačem okraju (mostu) obračuna, po vsoti/yseb'teb/do-, 

, '.,.  bodkov. V tem primeru tako gospodarstvo ne plača davka 
• :v so^nibjokrajih. ; ,    :   ^//r/^'f,//- /v '/ .•''>', •* /*. V/ 

.;';'•;,'•".; ; Dayonimizavmncemf ki imajo dohodke tudi iz k/me-/ 
tljslva, se viàina tokih dohodkov In znesek njihovih tržaih 
ppweiköv "ugotovi tako, kakor je predpisano •• kmetijska 

;   goap^jdafstva Presežek dohodkov. ki>ga'jjakH zavezanci dp-, 
, sé^jo • yçôytenjem itržnih presežkov v: prosti prodaji, se * 

/     izračuna tako, kakor je določeno •• kmetijska gospodar;' 
./^'etira^to/ïc^v^^^^ davčnih stopnjah.    /;'•/': / :•'•> ; 

?','/' '"';j'S''.•v'.^v.'','•.,-'''"r^"^':'''.v,''"''''.'•''• ;''^•i'-^ÇpW'"«-•''-'; '•/''/'/// '••':••?•!"',''•, 
;       ,, :;I^mM,ivjednost^^r^b/kd,ÌK('laat olanov/góspòdar- 
////.e-tva/in ki" jih člani gosj-odarstva sami uporabljajo ali da- 

jejo drugim v brezplačno uporabo, se Š4eje za dohodek m 
ïepada v osnovo, po kateri /se obračuna davek. j.    (    , 

-,'/(   .    Najemna vrednost ee ne ugotavlja od zgradb oziroma 
prostorov;' ki Jih obrtniška gospoda rsjtva uporabljajo za 

.y,1' ofràvïjahje svbfc obrhV :)<•• •:-,-/ ••,'• : / '•, r,>, / ;y';'v: '/...'•' 
:•;, './f^vC^;^e:t)liif^r44ba,'(e^ zgradbe) izročena drugemu v 

j ,   brezplačno uporabo zarada ; višje sile (požara, po^lâyëi epi- 
^emijeV/vojne^M^ 

/}, obftù4tVa, to ; nima za posledico davčne obveznosti, vender 
je treba takšno uporabo prostorov v davčni prijavi obraz- 
ložiti. 

i Kofstrolke za redno vzdrževanje, upravo lp za ainor* 
/ v točijo se prizhava 25»/e kosmatega dohodka; zgradb. • 

: ; :/ '• ;;,';/i •-; .:,/ V;' //'•,.%:,;.;! /''ses/aèn '•;'•". * //r/:\v;'//: fy' iV'..V v i 

::•• ; bili: l^r^biii ža nie^ovo /dosego, in sicer V glavnem: 
:   ••••••• najemnina za lokal in druge poslovne;••>.' 

'•''•/; J/^^'piac^ldW^ëv.in nameščencev;.-v :••";'     - ,u ;;••'; 
^)••*••;«i dolgove/ ki dokazano obremenjujejo 

//: /./ofcrat;4t'K^^ 
: ' •, ---', y 6)' <*••••!*•^Amortizacijo:' predmetov, potrebnih//ta: 

^^:V:opravliatije'Obrlj|^\/c'7^;;,:;\/;;/v.> vi /;V-;V. -'.;^/."v- V ' ,'//,-/ 
;', ''" ;.:';d);rlač«tti4đ»wk>o^ 

;   gospodarstvo o4pa^aj^i/prt,apèvW za socialno zavarovanje, 
zavarovalnine «t obrat. Stroj|?j|n podobno;/ , ;   ;, 

;   r ; e) obdavčeni dobfóki, ;p•èéenì 'j^'f^ini^'jpödondli' 
•;/^;'dOb}!;/;/;V,-;:':./'/^":''' 'V-:y/'':y''^'':':v:i ~*'''".\:i'•'"'•'-' 

f) vsi drugi dejaiwki izdatki, ki so bili potrebni za 
izvrševanje obrli, kolikor niso (.osebej izvzeti,. 

Stroški' se odštejejo v dejanskih zneskih. 

'['''.•y. ,';','/•':;'•   ' '.'"•/<•''''\84. • člen/, '   ,     ' . ''''•/''••"': ''•'•.'•i'.'', 
. Kot stroški, potrebni za dosego dohodkov^ se ne mo- 

rejo priznati:     i"   •/,','•,'','!4''" '•>.,: ;;; !",'•:;/   ':'; 

a) davki, ki se odmerjajo od premoženja ali od do- 
hodkov (dohodnina, davek od/dediščin 1 tn daril in/kra*/ 
je\ni eamoj-rispevek); *   " . "•','•''-;'• '.«' 

b) nagrade za delo članov obrtniških gospodarstev; 
c) osebni, stroški članov gospodarstva v kateri koli 

obliki;1 /».••.•.••. '..;,'.:.• •.-,.    /V -'.;';'.•.'..•'' :jr : .^''-'/V,'';" '-•,/. 
; , 6) povračilo za lastno premoženjejpki ga je gospodar- 

stvo vložilo v obrt;    ''-T';./. ••'/?;•;,      ..'••• /v//-/'''•'., .''V 
,/ d) .zneski, uporabljeni iz tekočih dohodkov:za pbve^ 

čanje obrata in/za poravnavo dolgov;. ;.'•", .;.-;   , :;; 
/   e).,izgube- iz prejšnjih poslovnih lei; <J V / ?? 

-•:".' f) ysi drugi izdatki In Izgube, ki niso v zvezr s po» ! 
slovenjem v dotlčnem letu,,  ,;.';./'/•/' •/' "''" ',',"', ì'1'é^'.-., 

V::/'/'-:- •• /•,, ' '''•:-; ;;-/ • 35.:čieri';/-/-'// /// -//•;/', ://:••, 4?' 
Ce bi davčna obremenitev presegala gospodarsKo moč, 

se sme davek znižati največ do 30% šibkejšim obrtniškim 
gospodarstvom:       7/ ,;'-,'.' •.,'/*,••-'.-,• ':i••/'''..'.•./.' .''-'. ^ ••' ' '•'• 

1. ki vzdržujejo mladoletne otroke in za pridobivanje 
nesposobne odraele člane, ">' ','',/;,, / .,•,/-',".>;/ •/ 

:.;;->'"SÎ-ÎÈi 'so imela, večje stroške zaradi zdravljenja obole*. 
Un/aM'/j.ogrèba/ uinrlih/.članov..•'/•';'•''''''/ .''''/•;.'/'/•'// :,\;ï] 

/Glede pr]stojnost^f za doio^ 
določbe 25. člena te uredbe.     ,;'''./ '//-V';  /:.;./.,.;':' 

'•''..,://\ !'>>-:::-'' -v/^;;>//86. ,člen ;•'•^'•;";/i"'//-•"•;/.{^ ;.i-/-/'-'/ 
; Da se pospeši kakovostna proizvodnja v obrtništvu ter 

da se ohranijo In nadalje razvijejo umetniške, /specialne 
in domače obrti, se priznajo takim obrtaikònV davčne olaj- 
šave- Take olajšave se priznajo tud) tedaj./ če iadelujejo 
taki obrtniki kakovostno blago in vzgajajo noye:ka^lres, 
tujo delovno šilo. '/":'-/'//.;• ]."'*', ' !{    /'-'v;-";''/ /./'v'/,';••/,'','' 

6. Davek od dohodka drugih poklicev in premoŽenja 

:/•;'•/"-•;;- '•.%'/lY:1!?,;.';, /W./aen,;-/' :>/;/,---v/,'/ v/-/ ;/'/"/;. 
/Davek te^obltke piač«jo gospodarstva drîavîjanov in 

pravne osebe, ki imajo kakršne koli dohodke, od katerih 
ne plačajo davka od doHbdka kale druge «bîlkfe.   < "\ 

r;Y,\'; '/':/-/: ;-;.;r,;',';, ''/"sa/cién1 'V^-%\î;ïXÏ''J^.x' 
: Davek se obračunava p> dohodku/gosp^aretvajido- 

seženem na območju posameznega okraja oziroma mesàè v 
koledarskem /letu, •• katero se plača davek. ^ /t ! " 

Glede dohodkov iz sosednih okrajev veljajo določbe 
-81^Clena;tô:uredbô.'-;;/:; ''•••• /r •;•'-."••..*• v''v ',••'•'^,-ï'p ';-; ->-'• '.'•.'•/.-.'.-._ 

; Pravnim osebam se obračunava davek po dohodku, 
^doeeienein na območju/vse države. >; ••' -}'.,/,•'::{,•-. '/;>^.;,v 

;Pi4 ugotaovijanju,dohodka,- od ka-terega ee; odmerja 
davek, , se upoAbljaJo določbe 82., 88. In 84. etenà te 

>uredba/'*'/'• ' "'•;'.';,/,'•..' '•/..',- ','•..•;,' .•''.-.;;.'•..' ;':.'v. 
'/^//•//;///;/..-///^/7/;8^/'•1•••'-- ";/ •'•>;i:/ '/.:^"•/,'/ 

Davčnim zavezancem; kfimajq dònodke tudj/tó kme- 
tijstva, se višina takih dohodkov ..n njihovi tržni presežki : 

, ugotovijo telo,; kakor/Je^ piré^pie>^./za "Umetfjeka ''«&&£; 
darstva. Presežek dohwteov, ki ga taki,zavezanci dosežejo 

\• vnovčevanjem tržnib presežkov' pò cenah v prosti prò«/ 
daji, se Izrazima tako, kakor je določeno za kmetiJsKajo- 
spodanitva, obdava pa se po/ tlejlli davčnih ! etopnïà^ ''•/; 
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'"','• 7"-\:' ' '•; ,''':. I'.'''''4U.; oteo  •; .';,'•'       '_••';. • 
y ; Pri odmeri, davka ,se pri, tej obliki, prizna vajo; olajša- 
ve ob pogojih la na način, kakor je to določeno v ••. členu 

"to uredbe.   •'  '' V"''       •''• ' 7v77' •••        :•','.,-''. 
,••..•';:'••';•./ .'.'".:''•'•''••'/''•'.' 41v^;v 

; -, •'      7"; 77 .-7 
Davek te oblike ee ne placa: 

.Va) odiObrestiin dobitkov ljudskega posojila,* 
.; ;.b) od dohodkov hranilnih vlog, :        , :;   ; ,.; 

'••'.'c) od zneskov, prejetih iz za varovanja, v primero d»-, 
živeti*,, '•'''•   ' -   '•"..•.''-   '•.    .'" ;'••') . .'/•    •;' 

«•i,6).od zavarovalnih rent, -7>7777 ' 4'7 
d) od dobitkov na srečke državne razredne loterije 

bvereßke, socialnih to dobrodelnih .u^nov,';   : ; 
,7 e) od dohodkov zgradb, ki eo bile zgrajene, dovršene 

ali popravljene,po vojni <>b pogojih, predpisanih z uredbo 
o .Unànônih olajšavah za graditev novih, za dovršitev za? 
oeMb in za popravilo ptókodovanib stanovanjskih zgradb 
»dne •, maja 1946, in ;';   ;   ','';'-,'- 7- '7,-77 "'•:' 
y ;'/'t) od dohodkov zgraoîb tujibdrlav,,v,katerih wnjiho-. 
W <ttptomatska4m konzularna predstavništva, aH vikate-, 
tih stanujejo njihovi uslužbenci s pogojem vzajemnosti. , 

:A:. 42. Sen 

«.<! 

Z odtegnitvijo ob prejemu dohodkov se plača davek:. 
7.7a)'.Qd j.Tov^zJje za/prodajo srečki državne ražredne'to- 
terije;      v/'-'.''  7'.'7 '" ;r-77,'.-- ''••; :77'-' 7-;:"-,;.^77^ 

1   b) od dobitkov na srečke -^; z izjemo dobitkov po, toc- 
tó d) 41, Sena •— in druge vrednostne papirje, Če pre- 
?e^a dobitek vredno»! • dinarjev; ;       „;7 

7 c),od dobitkov za 'stave v gotovini na dirkah ter šport- 
nih Jn drugih prireditvah; . : 

d) od prejetih provizij za posredovanje.         5 

:*"^'-V>4:,'n'!l,,.'ï'^''"'r'.-';'"4&.;i5lei»Ii'-Vi*
;.'t":;,\*""*^/'J' .'777 7 

|;^'p^^tkïh'^;jwmeta!pla«ajo davek: i'-"'. 777/ 
;i.M;'l^Joffl/;abaviH:,ob'r^H;V,,';'; :;V;;^":i.-''.àv-'":i''' 

'• : > ,i W najéinnjkJ èstarioyahj,' fcj oddajajo opremljene, sobe 
^ *(p6J5nàjem, ••'•^?•••••1• najemnina nad 3,6W dinar- 

,  ,,"v Jevna leto.'v -/.'" :-'•',.'•;''.C/-'.-, ••' 7/,V ;'''''.';''' '"".„'i-'1,,7- "; 

^     ^ DOLOČBE 6 ODMERI; IN POBIRANJU ÎDAVKA 

\V"'. '• ;7;'''' '':''''-!'vv'"':v:'; "Mniera ••••,//7--•'7: •'"•.•• - 
^rt' .,'14.*!'.. •'"-,'      *''-    " • • ,'     * '. •• " •••     ,- »    .'      i* "',j ,..;',!\ 

Ife;;^.^«fcvdr2avij8n kakor tudi;vsia;.driavnail»,aaeebna* 
; f * ;^|^• uttanoye in uradi so dolžni na poziv pristojnega 

:,-'^&;^^^^ft''pob^»np podatke za odmero svojega M tuje-, 
^HIÄ^^AV;^^-:;^^';;, ;•}<:• :.,•• :•?,:. •••'. • 
wé$&Ë*^•> <^[b<>ri ^•»30',3^•••1 -Ugotavljanja dohodka. • 

••^••••••• dlavka pravio», da ;po popblaSfenih 
•»•••1•*' ' -*^*M<*'poslovne knjige ih listine ter daöprav- 
^W^^fflf^***''PWlovulh1:prostorov,, uaprev.4eüro'v4iu>'ma-'' 

46. Hen 
piftyjieâKçtfé'.zacne,,z'idn,ën),,k(i),i,pri8ne •••••- 
^ij^jna'."„••••• ori.javtiati pHdobHno idejo;'-orf.^ 
^\^•'^^^•,'•••••••••8••,•••^•|•^ 
••^^•••, |to preneha opravlja;«, pridob'tnó 

-^dsvojj i\ì izgubi premoženjski predmet 
Pona^iIÎAw*' *^ a^' pravna oseba mora,?' 15 dneh 
obveè^t^^M^fvP^enftnJu''davčne obvezAosUó tem: 

.•-'•;'.;. :- .  '     \".v"'      ,4,1. ••• • t . • '• \i;\[.\:
:'\.. 

/   Davöne prijave so načeloma dolžni vlagati, z Izjemo/ 
kmeti Jakih gospodarstev, vsi davčni zavezanci, Id jim, ago- 
tavlja dohodke' davčna komisija.. ,; -;, 

Kateri davčni zavezanci, kdaj In kje so dolini violiti 
davčne prijave, določi vsako leto minuter za finance LR3. 

Davčni: zavezanci, kt eo po določbah zakona o enotnem 
računovodstvu z dne 26. XI. 1046 dolžni voditi poslovne 
knjige, morajo prijavi priložiti računski zaključek. 

'",S-;'.'•,''' 'v';':;'v'::;Ä-'«l« r>"'•••.''/'•''"'•'•' i .'•;"(v 
Davčne prijave za dohodke. 4. in •. oblike dohodnine 

(80. in 37. člen te uredbe), in sicer ; ia dohodke iz obmoèV 
ja okraja oziroma mesta, kjer je sedei gospodarstva, in 
za dohodke iz območja eosednjlb okrajev,-je treba ivlozitì 
pri tistem krajevnem  (mestnem, rajonskem)  ljudskem 
odboru, kjer je sedež gospodarstva. Ce ima gospodarstvo 
viré dohodkov,,tudi na obmofju drugih okrajev, se ivloSi- 
prijava..pri.tistem krajevnem (mestnem, rajonskem) ijud-ï; 
skem odboru, na katerega območju trna gospodarstvo naj- 
večji vir dohodkov."-:.'' •/':- ;,,'V:,l

;.!' ';" ;.'• •' ..''•..--'•r.';.;V-'-''i''.';'.L*'''' 
; Pravne osebe vtofe dav&ie {.-rijave za dohodke z ob- 

močja vse države pri:,H«f.em; krajevnem (mestnem, rajon-, " 
skem) ljudskem odbora, kjer je sedež pravne osebe- ":. 

'": j' <•'  ' ,;''. ,'•"'; ';;':''''•",''49, ••• .';;-*'''•'.':','''^'fV^V?.^: 
. ";, VÜöno dohodka, po' katerem se ^odmeri idavek, Ugo* 

tövijo 'davčne koìpià>ije^ ki se ustanovijo pri krajè|vnih<ori-. 
roma mestnih (rajonskih) ljudskih odborih. ;!.;./!,',;,'•.'^',. 
; ' \Pri okrajnih IzvrSilnib odborih «e. ustanovijo okrajne; 

, davčne, komisije, da uravnavajo delo komisij pri krajev-. 
nlh lludšikih odborih. '•'., yy-:\ ::';;;.,j':*";','-;-'

:'\/.-:}':-[;'.'-',';,;'::":• 
; Davčna komisija ugotavlja višino dohodka\vieni^dav8- 

nim zavezancem, Jzvzemši zavezancem. po I. obliki dohodr ;. 
nine te twtìni, ki; plačujejo davek v odstotkih od prorneta 
ali se Ijimdavek odteguje ob izplačilu dohodka (4S. ia 
4•;.•1••).'':/;'>;;', •;{] ::•:)•••/1':••:••••

!:•••:•••: 
' v-' •' ';',:)"' ' ;,'.,''; :'y' i'.y'X ró';cTÌw;^;c';;f-;;J^,;'--'v';,;>.:,V' ,:\:,:y 

V, davÄnf Komisiji mora WW najmanj • •••••.   • 
Clane davčnih komièlj imenuje okrajni (mestni, ra> 

Jonski) tevriiìhi odbor oziroma krajevni ljudski odbor.'prt;, 
katerem se ustanovi komisija; Man« davčne komisije iti 
krajevnih ljudskih odborih potrdi okrajn-f*izvrS'lni odbor,» 

' VdavSni komteiji pri okrajnem (mestnem,rajonskem) ', 
tovräilnem odboru Je obvezno Član poverJe»!k za ffaance,7 
ln;slčer 'koY'predsodnifc/-\' •',')'/. ''> ',';,: '; -,•,-•"'.'V/ ",.7-;7:'7 

' V davčni komisiji pri krajevnem ljudskem odboru Je 
obvezno ••• tudi predsednik ali tajnfi^krajevnega ijud!- 
8kega-'odb^.'.7'\-,*r.7-'",'-;VÏ''-r::- :-V:V';-'''yìv7;7;v':'''-7--.;:' 

Pri delu davčnih komisij emfejo sođelovetl e posveto-; 
valnim fflasoml tudi predstavniki ^udikib organ^zadj. 

',.';' •••••••••• funkcije člana davčne komlirfje je častna 
dri^vllariska dolžnost     :/U'i.7''::„ •',. 7""7'7.-J,'i'7 :;}•<^ 

^Ilrileteriza; Rnanèe LR3 «me Äänom davčn'h komisij 
kot povračilo za dejanske stroške oziroma iwnibllerri za- V 
služek določiti dnevnice in ^••••••• potnih etroSkov.:; ; . 
'//    Davčna komisijaiódlo^.'->M|aynoi''fc;eta;.pol^,'.preÀ';':' 
eeđn'ka'i'na'vzoča''ivseJi5e"'đvi ^»uav- 7'-; •''7;''"''7 

Pa.bi se.s čini ;ve?k> udeležbo ljudskih mno^ mho« 
•••••. pravilna Hcotov'tëv dohodka jz/ vs^kéera davčnega < 
zavezanca, imajo dav8ne • komisije javne obravnave.; ; • ; 

:/.' 81. fflen 
K^etijslia gospodarstva se o odmeri d*vka«fe|esč9J<> 
J' m Javni bbrévnâyi davfne komisije Razen |•|• màç 

rajo biti v prostoru pristojnega krajevnega ljudskoga od« 

•!•?• ^V" 
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bora davčni razporedi na vpogled zavezancem 16 dni po 
izvršeni odmeri. '    /,, 

Drugim davčnim zavezancem, lü jim višino dohodka 
ugotovi davčna komisija, ee izda odločba o ugotovljeni 
davčni osnovi in visini odmerjenega davka; pri tem je 
treba napraviti tudi obračun za plačilo.morebitnih razlik 
med odmerjenim davkom in plačano akontacijo, 

2. Pobiranje dark» 

,"'    • "/'/,.'  ,'      ' /62. Sen 
Davek ee pobira po planu, ki ga sestavi ministrstvo 

ca finance LRS, upoštevajoč plačilne roke io višino de- 
narnih sredstev, e katerimi razpolagajo davčni zavezanci 
ob dospelosti posameznih obrokov.       . 

Do odmere davka ee plača akontacija, ki «e praviloma 
določi po zadnjem davčnem predpisu. 

Ce; so sé dohodki med letom inatneje povečali ali 
«manjšali,se sme tudi: akontacija povečati.ali zmanjšati. 

Novim davčni m ° zavezancem se akontacija. določi po 
rezultatu enomesečnega dela aid po primerjanju • podob-' 

»'nami, zayezand.'. V', 
Odločbo o zvišanju ali znižanju akontacije kakor tudi 

o višini akontacije za nove davčne zavezance izda okraj- 
ni izvršilni odbor (poverjenik za finance), pri katerem 
so zavezand obremenjeni z.davkom.   . •/,,  • 

'//vA..1^ '^V./ij ;'•'—•'    Ca člen    V1...', ••;.:[-   •" ;    -.."v. '' 
Kmečke obdelovalne zadruge in kmetijska gospodar- 

stva plačajo davek v 2 do 6 obrokih, ki «mejo biti tudi 
neenaki. Višino posameznih obrokov kakor tudi njihovo 
Btevilo določi minister za finance LRS. \ 

D rujji davčni zavezanci plačajo davek • Štirih letnih 
obrokih, in sicer; do 16. januarja, do ,16.; aprila; dolo/ ju-/ 
••• in do 15. oktobra ^,   / ' " ''>''• '   '• 

Od dohodkov, ki jih zadruge delijo Članom po njiho- 
vem delu ali po deležu, se plača davek ob izplačilu dohod-! 
kov v vsem po predpisih o davku/od dohodkov delavcev, 
nameščencev/ in uslužbencev. 

Davek od podnajenmine se plača v dveh enakih let- 
nih obrokih, in sicer do 15. januarja in do 15. julija. 

Potujoči zabavni obrati plačajo davek hkrati z davkom 
ođ; prometa proizvodov. /////," ". .''••' -.'v/r'l:'.;'"-.;ii 

' Novi davčni zavezanci plačajo dospeli del določene 
akontacije v 10 dneb po tem, ko jim je bila sporočena od- 
ločba o določitvi akontacije.:/ , - : : 

/• Razlika med odmerjenim davkom in plačanimi akon- 
tacijami ee mora plačati v 10 dneh po sporočitvi odločbe 
o odmeri ,•'; "' '' '•/, /i, -, ,•;'''.;•" , /.•.-;,'":„, 

'•v'."..' ',"" .•'.',.' ' '• •':''' i rv.\,;"' M. člen ,,"':,.V;i, •'.',;':,'" ": 
Preveč plačani davek se na zahtevo vrne davčnemu 

zavezancu. Vplačani zneski davka ee zaračunajo najprej 
MI poravnavo najstarejšegadavčnega dolga., 

•'V'/, :' "•/'•' /    '•:•" /,55. člen .: •/"'',, ':..;:/ 
/Od davka; ki ni bil plačan y določenem roku, »e za- 

računajo •»/« obresti : 
: .izjemno se ne zaračunavajo obresti zaradi prepozne- 

ga vplačila davka od dohodkov delavcev, nameščencev/in 
uslužbencev terv/ vseh drugih primerih, kjer se davek 
odteguje ali,pobira y stalnem zneskui V teh primerih se 
namesto obresti lahko izreče kazen zaradi davčne ne- 
rodnosti v,;/v..",;'.,;',•'„/v- ;••/'• * v , •" 

'/"/• •''.' ': ; ;••'•  58. člen '" 
V opravičenih primerih sme poverjenik za finance 

!   na prošnjo davčnega zavezanca dovoliti odlog^plaHla za- 
:  padlega davka ali obročho plačevanje. V tem primeru se 

davčnim zavezancem ne zaračunajo obresti 

'/"t 

'     ..   • 57včlen ;••.'' 
Ce davek ni plačan o pravem času, se «me izterjati 

prisilno po predpisih o prisilnem izterjanju; davka. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 
58. Člen , 

Ce je predpisano, da mora davčni zavezanec violiti 
davčno prijavo, pa je ne vloži v določenem •'roku, plača 
kot kazen S*/i obračunanega davka; če pa prijave niti na 
pismeni poziv ne vloži v določenem roku, plačq kot kazen 
è0/* obračunanega davka. Kazen zaradi opustitve davčne 
prijave ne more presegati 50.000 dinarjev. Ta kazen se od- 
meri obenem z davkom.   ' 

.;••' Kršitev drugih predpisov te uredbe ima za posledico 
odgovornost po zakonu o davkih.     • 

YL PRITOŽBE/1 \]y ;•''. "//" ' 
'59. 'Sen ';-  ...... V:     _ .;',/ ,• 

Zoper vsako, prvostopno odločbo, izdano po tej uredbi, 
se lahko vloži pritožba na okrajni (mestni, rajonski) izvr- 
šilni odbor, Id o njej dokončno odloči. 

Pritožba se mora vložiti v 15 dneh po sporočilu od- 
ločbe o odmeri oziroma po preteku prvega dne, kar je 
bi] razpored javno razgrnjen.      v 

Rešitev pritožbe se mora izdati v 80 dneh po njeni 
vložitvi/ .• / •,/"   ,       ''   " . 

Pritožba ne zadrži izterjanja davka. 

"VII.;ZASTARANJE', V.        ..•:.,:/•'.• 

v. ,,,.•«» •••'.-•'';•'..'••',';',• v-!\,fv':; 
; ;,V5 letih zastara pravica države: 

.    a) do odmere.davka, in sicer po preteku leta, ; v ka- 
terem bi moral biti davek Ddmerjen;    . 

b) do izrekanja kazni, in sicer po preteku leta, v ka- 
terem je bilo dejanje storjeno; '/;'<"/' 

c) do izterjanja davka In kazni, in sicer po preteku 
leta, v katerem bi morala biti davek In kazen plačana. 

Pravica davčnega zavezanca do povračila davka in 
kazni, katerih ni bil dolžan plačati, zastara v 5 letih po 
preteku leta, v katerem je plača] davek oziroma kazen 

Zastaranje se prekine z vsakim uradnim dejanjem 
pristojnega organa, ki se po predpisih priobči davon-mu 
zavezancu ali kaznovani osebi oziroma njenemu zastop- 
niku.   ,,   .;,'    •/,' ' ';•//  V',' ,''••        ', '•• ,-•    , ;"'.'',/ .   ', :,;•;!;, •., 

,•//,'::''/•'•''•• ''-''/i'/'. :'•       f&- Çlm v'-!''•."•• .'^'/V' '.:',' • 
Tisti, ki so po tej uredbi dolžni obračunati ta pobfc 

rati davek ob izplačilu oziroma potrditvi dohodkov,so po- 
roki za, plačilo te«a davka. 

; / ' Za plačilo davkaj : predpisanega posameznim gospo^ 
darstvòm in skupnostAm, so poroki nerazdelno vsi Člani 
katerih dohodki so skupno obdavčeni. 

\/\ ; /',' ;•/,:.>':'•/ ,' ';'  :' /-02. Člen' .// ;-;- /.','      \  .,, 
: Država ima prednostno pravico za Izterjanje davka, 

obresti in kazni te dohodkov to premoženja davjfaega za- 
vezanca oziroma poroka 5 let po preteku leta,,v. katerem 
sta davek in kazen dospela v plečflo.. , 

•.,:'"''/- ':,\,     •       ,/     63. 8Ien/>/,/^ //;'• / . •   // ': 
;    Pri prenosu, nepremičnin morata prenosnik ta pre- 

vzemnik predloži« potrdilo o plačanem davku, sicer ee. 
; prenos re sme opraviti» ;•• i''•••['-.,;•.!• '///r.// 

;   V    VIII. PREHODNE TN KONČNE DOLOČBE^     - 
; "'   ' •' '\i'".'"'/"'i' , /•'; '•' 64 čten \/„'\ '•• :' \\ '//,">'   '"'' 

"Po predpisih te.uredbe se bó davčnim zavezancem; 
obračunal za leto 1948 davek od dohodkov kmetijskih go- 

',_»"> $ '•?4-*. 
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478. 
S*de* Noro meato. 
uan vpisa. 8. februarja 1948. 
oeeedilo; Mizarstvo MLO NOTO moeto. 
operativna   upravni   voditelj:   lavrïitad 

°dbor MLO Novo meato. 
izbile ee Cigoj Henrik, upravnik, vpi- 

Jevšfiek Miloi, upravnik, ki  podpisuje 
I» pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto. 
poverjeniStvo za finance, 
dne 8. februarja 1949. 

St. 893/1 1438 

m., 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa:  12. juKJa 1947. 
Besedilo: Okrajni magacin Ptuj. 
«a novo se odpro poslovalnice: 
Zetale, poslovodja -DrobnlC Ivan, 
Majaperk,  poslovodja Lorger Slavica. 
Leskovec, poslovodja Kekec Alojz, 
izbnäe  ee   poslovalnica   Galanterija   v 

^nju, Lackova ulica. 
Poslovaljiica Delikatese — bife v Ptuju 

*e spremerai v. Špecerijsko poslovalnico. 
Okrajni LO Ptuj, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 15. februarja 1949 

Št.   136/3—49 1542 
* 

481. 
Sedež: Ltvek. 
Dan vipdaa: 21. septembra 194». 
Besedilo: Krajevna gostilna »Matajur<. 
Izbrise ee MedveŽ Viktor, računovodja, 

vpaäe se 
Stunm Venceslav, računovodja a poobla- 

m* po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolm>n. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 14. februarja 1949. 

St 8/16-49 1439 

482. «abrief 

Sedež:' Skofja Loka, 
Dao izbrisa: 3. februarja 1949. 
BesedHio: Škofjeloška predilnica« SKofjo 

. 3?radi spojitve z Gorenjsko predilnico 
w tkajmrtoo-, škofje Loka. 

, Ministrstvo »a finance LR8, 
Ljubljana. 

dne 29. januarja 1949. 
St. 243 53-1949 1162 

/'  " # 
488. 

WoJabrtea: 3. februarja •9. 
Ufa*®lo: »Škofjeloška tkalnica. Skofja 

in^»w '"H*** z Goren jeko predđfaico 4 tkaMco, âkofja Loka. 
Ministrstvo • finance LBS. 

.       LJubljana, 
• 1,ne 29. januarja 1949. 

-, S. 248 63-1949 1168 

n•'*** - Dan )abri«Ir'«- 
Besedilo.   ' 2e- Januarja •». 

Zaradi prehoda v sestav obrtnih podje- 
tij KLO Črna. 

Okrajni LO Dravograd, 
.    poverjeniStvo za finance, 

dne 29. januarja 1949. 
St 127/2-49      1046-1048 

* 
485. 

Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo; 
Brivuica, Dravograd. 
Čevljarstvo, Dravograd, 
Klepareko-vodoinStalatersko-kovaSka de- 

lavnica, Dravograd. 
Mesarija, Dravograd. 
Pekarna, Dravograd. 
Zaradi   prehoda v sestav   Obrtnoatari- 

tvenib podjetij KLO  Dravograd. 
Okrajni LO Dravograd. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 29. Januarja 1949. 

St. 127/3—49      1060-4064 
* 

486. 
Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 26. fanuarja 1949. 
Besedilo; 
Hotel  KoSenjak,  Dravograd. 
Ljudska menza Dravograd. 
Zaradi  prehoda v sestav Gostinskih pod- 

jetij KLO  Dravograd. 
Okrajni LO Dravograd^ 

poverjeništvo za finance. 
dne 29. januarja 1949. 

St. 127/8-49      .1065-1066 
* 

487. 
Sedež: Dravograd. 
Dan izbriea: 26. januarja 1949. 
Besedilo:  Kurivo, Dravograd. 
Zaradi prehoda v sestav Trgovskih pod- 

jetij KLO Dravograd. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 29. januarja 1949. 

St. 127/3-49 1067 
* 

488. 
Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: 
Uprava  stanovanjskih   zgradb,  Dravo- 

grad. 
Vodovod in kanalUactja, Dravograd. 
ZaradÜ prehoda v sestav Komunalnih 

podjetij, Dravograd. 
Okrajni L0 Dravograd. 

poverjeniStvo za finance, 
'  dne 29. januarja 1949. 

* St. 127/3-49      1058-1059 
* 

489.      " 
Sedež: Prevalje, 
Dan izbrisa: 36. januarja 1949. 
Besedilo: 
Gostilna I, Prevalje, 
Gostilna II, Prevalje. 
Krajevna menza, Prevalje. 
Zaradi   prehoda   v sestav   Gostinskih 

podjetij KLO Prevalje, ' 
Olcrajni LO Dravograd, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 29. januarja 1949. 

St  198/1-49     1055-1057 

490. 
Sedež:  Prevalje. 
Dan izbrisa: 26. januarja 1949, 
Besedilo: 
Kleparska  delavnica, Prevalje. 

|    Krojažka delavnica, Prevalje. 
Mesarija in klavnica. Prevalje. 

Pekarna, Prevalje. 
Sedlarstvo-tapetništvo, Prevalje. 
Zaradi prehoda v eestav Obrtnih go- 

spodarskih podjetij KLO Prevalje. 
Okrajni,LO Dravograd, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 29. januarja 1949. 

Si 193/1-49      1050-1054 
# 

491. 
Sedež:  Prevalje. 
Dan izbrisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb«       i 

Prevalje. 
Zaradi prehoda v sestav Krajevnih ko- 

munalnih podjetij KLO Prevalje. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 29. januarja 1949. 

St. 193/1-49 1049 
* 

492. 
Sedež: Radovljica. 
Dan izbrisa: 4  februarja 1949. 
Besedilo:   Mestna trgovina   Radovljica. 
Zaradi   končane likvidacije. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 4. februarja 1949. 

St Sk/V-VIII-296/2-1949   1084 

493. 
Sedež: Radovljica. 
Dan izbrisa: 4, februarja 1949. 
Besedilo:    Mestno   trgovsko    podjetje 

»NaSa knjiga«:, Radovljica, 
Podjetje je prešlo v upravo Državne za- 

ložbe Slovenije v Ljubljani kot podruï- 
niča. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 4. februarja 1949. 

St. VIII-57/3/49 Sk /V       1085 
* 

.494. 
Sedež: Gornja Radgona, Kardeljeva ce- 

sta 34. 
Dan Izbrisa: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna avto-strojna meha- 

nična delavnica, Radgona,      ; 
Zaradi združitve z na novo ustanovne- 

nim podjetjem >Uprava zgradb Radgo- 
na«. 

Okrajni L0 Radgona, 
poverjeniStvo za finance, 

dite 4. februarja 1949.   * 
St.'26/49 1210 

* 
495. 

Sedež: Gornja Radgona, Lackova «I. 4 
Dan izbrisa: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna avto-strojna meha- 

nična delavnica, Radgona, 
Zaradu združitve z na novo ustanovlje- 

nim podjetjem >Uprava zgradb Radgo- 
na*. 

Okrajni LO Radgona, 
—poverjeniStvo za finance, 
/   dne'4. februarja 1949. 

St. 26/49 120» 
* 

496. 
Sedež: Toplice, Zagorje. 
Dan izbrisa: 9. februarja 1949. 
Besedilo: Gostinstvo Toplice KLO Z%» 

gorje. 
Zaradi spojitve z novoustanovljenim 

podjetjem Gostinstvo Zagorje e sedete» 
v Zagorju 56 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 9. februarja 1949. 
S. 287/1-49 18•• 
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497. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 9. februarja 1949. 
Besedilo: Hotel >Kum« KLO Zagorje. 
Zaradi  spojitve   z   novoustanovljenim 

podjetjem Gostinstvo Zagorje s sedežem 
v Zagorju 56.   ' 

Okrajni LO Trbovlje. 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. februarja 1949. 

St. 236/1-49 1401 
* 

•. 
Sedež: Zagorje 61. \ 
Dan izbrisa: 9. februaTja 1949. 
Besedilo:   Gostinstvo  KLO  Zagorje • 

Zagorju 61. 
Zaradi spojitve z novoustanovljenim 

podjetjem Gostinstvo Zagorje s sedežem 
v Zagorju 56. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 9. februarja 1949. 

St 238/1-49 , 1367 

Register 
invalidskih podjetij 

Vpisi 
'499.     v / 

Sedež: Polzela. 
Dan vpisa: 11. februarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje elektro- 

mehanika« v Polreli.        '    • 
Poslovili predmet: Obrtno in industrij- 

sko tedelovtanje In popravljanje elektro- 
ingtalaterelrib to ključavničarskih izdel- 
kov; trgovina e temi predmeti na debelo 
fo drobno.   * 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Celju, odločba St 1138/48 z dine 
24. XI. 1948.     - 

Operativni upravni voditelj: Okrajni 
odbor VVI v Celju.    ** 

Podjetje .zastopajo: 
Jelen Ernest, upravnik, 
Lufeanc Rado, poslovodja, "ki podpisu- 

jeta v obsegu pooblastil, določenih v pra- 
väjäh podjetja, 

TurnSek Mihael,-lmjigovodja, ki sopođ- 
pteuje knjigovodske listine. • * ,. 

Ministrstvo za finance LRS,. ; 
'      ;..'Ljubljana,"   • .';,. 
dné 10. februarja 1949. 

St. 24376-^1949 1343 
. * .,    • ; 

8M). 
..Sedež: Polzela. 

', •''/   ,Dan vpisa: 11. februarja .1949. : 
Besedilo:  Invalidsko podjetje "»Miza*» 

/'• stvo« v Polzeti. 
;      Poslovni predmet: Obrtno in. industrij- 

• > sko izdelovanje in popravljanje mtoarekih 
predmetov; trgovina .s temi predmeti na 
debelo Jo drobno",4, "•••» 
^Ustanovitelj podjetja: Okrajni , odbor 
VVI v Celju, odločba St 1138/48 z dne 
24. XI. 1948.   ,; 

Operativni .apravni   voditelj:   Okrajni' 
edbor VVT v Celju. "'..'•';  .;"•,. 

Podjetje ; zastopata: 
^       Jelen ; Ernest, upravnik, fti podpisuje v 

obsegu   pooblastit določenih v pravißh 
podjetja, ., ,.•„; „;.,„.> ••;,: -iv ,   • 

Turalek Mihael, knjigovodja,; ki sopod- 
pisuje knjigovodske listine.      ^ ,   >, 

Ministrstvo •• finance LR8, 
,      Ljubljana.   ,. v   ; 

,    -        dne 10. februarja 1949.     . 
St. 24377/1949,   v;'-    1844 

80. 

Zadružni register 

Vpisi 

Sedež: Goli«, KLO Tepanje. 
Dan vpisa: 20 januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna, «a- 

druga »Borisa Vinterja« na Goliiu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 12. X. 1948. 
Naloge zadruge so: 1, proizvodnja in 

prodaja kmetijskih pridelkov; 2. živimo, 
reja in prašičereja; 3. sadjarstvo in vrt- 
narstvo; 4. perutninaratvo in 5. vinograd- 
ništvo. 

Zadružna delež znaša 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Zbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih, najpozne- 
je pa v 5 letih. Vsak zadružnik odgo- 
varja s petkranltim zneskom vpisanih de- 
narnih deležev. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasu! deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov 
za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadome&ša po. 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kolar Alojz, kmet, Golic, predsednik, 
Pozeb Ivan, kmet. Golic,   , 
Pliberšek Frane, kmet'Golič, odbornika. 

•   Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1949. 

Zadr VIII 47-2 943, 

81. 
* 

Sedež: Zidani most. 
Dan vpisa: "28.. januairja 1949. 
Besedilo: Delavsko nameSèenska po. 

troSniika zadruga z o. j. v Zidanem mo- 
stu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 4, VII. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejSi in gospodarska način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov, zlasti skrbi za dobavo 
povrtain, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racioalno, tehnično dovršeno in kul- 
turno, da bodo ciani dobro posfreženi, 
da bo trgovina vedno založena s potresni- 
mi predmeti, da ne bo Imela blaga, ki se 
ne prodaja, da bo zniževala zakonito do- 
pustno maržo, da bodo lokali in izložbo 
okusno opremljene itd; 2. da ustanav- 
lja za potrebe svojih članov po potrebi in 
možnosti'lastna podjetja, obrtne delavni- 
ce, podjetja" za konservirarije sadja, po. 
vrtaine, jajc itd.; 3.da 'skrbi* ob so- 
delovanju elndSkolnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za zadruž- 
no vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znala 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Slana-20 di- 
narjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko 'dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik odgo- 
varja z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temelinega oziroma družin, 
skega deleža. ,• " •"    '•• ;:'.'i'F, 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasna deski. -; 

Upravni odbor se sestavlja za dobo ene- 
ga leta. " 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora. 

Člani upravnega odbora so: 
Sojič Melhijor, železničar. Zidani most 

št. 7. / 
Dobnikar Franc, železničar. Zidani 

most 2, 
Vodišek Janez, železničar, Zidani most 

št. 7. 
Plaznik Franc, železničar. Zidani most 

št. 34, 
Pratnemer Eta. labor, d., Zidani /most 

št. 24, 
Vramkar Miha. tovarniški delavec. Zi- 

dani most 25, 
Trebše Avgust, Sv. Peter 70. 
Kožuh Ana,, gospodinja, Vel. Strje 44,- 
Draksler Franc, posestnik, Marija,šir- 

je 16, 
MarKnšek Jože. železničar. Zidani most 

št 66, 
Završnik Maks, železničar,- Zidani most 

St. 1. \ - 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1949. 

Zadr VIII 48-2 .  942 
*' 

82. • , 
Sedež: Ihan. , 
Dan vpfca: 5. februarja 1949. ", 

i Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Ihanu.   ' ',.. 

Zadruga je bila ustanovljena nia usta- 
novnem zboru 13. II. 1948 iza nedoločen 
čas."- '',.,   v "   '-,_  •','..> ,   ,•••   „„ ! '•'••   -., 

Naloge zadruge so: L da „na čhn boljši, 
čim kulturnejšd in gospodarski način oskr- 
buje svoje člane z vsemi ^trebnimi po- 
trošnhni predmeti. V ta namen: a) ugo- 
talja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b} skle- 
pa pogodbe s proizvajalnimi potjjetji, z 
državnimi trgovskimi podjetji in. s kme- 
tijskimi zadrugami. oziroma ..njtoovimi 
zvezami za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko pošlo- 
vanje v vsakem pogledu racionalno tèh> 
nično dovršeno in kulturno; da bodo člani 
dobro postreženi, da ho trgovina vedno 
založena s pcAroenimi predmeti,,da.ne bö • 

[imela blaga, ki ••.•• prodaja,, da bo 
zniževala zakonito dopustno maržo,- da, 
bodo lokali in izložbe okusno opremljene' 
itd.; 2. da ustanavlja za potrebe .svojih,; 
članov po potrebi in /možnosti lastna pod- 
jetja, tako obrtne delavnice, podjetja, za 
konserviranje sadja, povrtnine,. jajc ïtdL; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za, dvig kulturne in .prosvetne 
ravni in za eadnižno vzgojo svojih članov'      ' 

Delež znaša 60dim, kd 6© lahko plača v , 
obrokih. Delež,zadružnikovega družinske- 
ga člana znaSa. lO.dîn.;'      ;' •,:: ',/•,,' 

Ciani odgòvreiajo za öbvezno?ü .zaiiru- 
•ge z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 

:'deleža., ,.  •<-";-î-   "'"•'•'  •"•"•' 
1   Zadruga razglasa važnejše ekleipe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnih 
deskah svojih poslovalnilc. 

:   Upravni odbor sestavlja 7 članov, kf ' 
! jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja:eno leto. Zà zadrugo pod- 
pieujeta dva člana upravnega odbora, "ka- ,. 
terih enega lahko nadomešča po nprayr 

; 

nem odboru'pooblaščeni uslužbenec za- 
'druge.      ' \.        " '• » ,";* •••£-"-č"' 
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Razglasi in oglasi 

>v 

Opozorilo naročnikoml 
V oasi aaložbi so v 1. 1949. izšli: 

Zbirka, gospodarskih predpisov I. del. Druga izpopolnjena izdaja. — 
Straal^565, cena 88 din.v •      • 

1       / Draga Izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 1947, ki je že zdavnaj razprodana, 
. * veebuje,preurejeno ter s popravki itn novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 

• ' snov. Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji in rudarstvu, 
v gradbeni;, gostinski in trgovski stroki dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij .in o gozdnem' 
in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki,je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 

'..,'• preglednosti in.praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za, uslužbence vseh 
strok in poklicev, z literaturo In navodili. Strani 46, cena 7 din. 

.    Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen In v, tri skupine raz- 
, deljen začasni program splošnega dela strokovnih Izpitov uslužbencev vseh 

, ,   strok ki bodo polagali izpite   V drugem delu so k posameznim temam 
dodane se kratke teze in vsa potrebna literatura Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo. Ici Je program sestavil in priredil, je s to brošuro 

;   podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo. po tečajih in seminarjih prt- 
' pravijali za izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 

_     "      olajšala delo tudi predavateljem 
Splošni nadzor javnega tožilstva. Stranj 41, cena 12 din. 

'!,',<, ' Avtor knjižice Mirko Hočevar, ]e s tem delom prikazal naloge splošnega 
nadzora, hotec tako pomagati mladim kadrom javnega tožilstva pri uva- 
janju y delo. Zato knjižica ne obravnava «amo delovnega področja sploS- 

, nega nadzora, ampak tudi pravna sredstva in nakazuje metodo dela. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore II. del. Strani 167, cena 33 din. 
' ' JCnjižicc obravnava nadrobno petnpravnlh panog ki spadajo v pristojnost 

krajevnih  ljudskih odborov: kmetijstvo,   gozdarstvo m  lesno industrijo. 
i trgovino in preskrbo, turizem in gostinstvo ter lokalni promet Naznačene 

. so tudi:naloge kmetijskih zadrug, zlasti kako naj te krajevnim ljudskim 
• i   odborom pomagajo pri dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 

•'       in, lesnega gospodarstva, y vezani trgovini in pri odkupih. Izdal sekretariat 
•     za koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlade LRS  , 
Posebej opozarjanio še na nekatere zbirke, ki so izšle v naši 

zslóibiry, i. 1948: 
Pravilnik;o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in, odredbo o 
matičnih okoliših na ozemlju LRS. Strani .96, cena 18 din. 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani 752, cena 105 din. 
Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del. Strani 304, cena 90 din. 
Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 

.Priročnik za krajevne ljudske odbore L del. Strani 120, cena 17 din. N 
abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, Imenikom kra- 
^Vnih Uadsikih odborov, njihovih, pošt in zemljevidom ljudskih odborov 

'>*•.,tv pBÌrédbi Statističnega urada LRÇ),f Strani.156,. céna 70 /Un. 
•;.* .;•'; •;" Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« ?v...; 

jìster državnih 
^spbdaršlpH ^odjetij 

>'p,i;8i"  *••,';   •''';• • 

fg• Dolaja LenOBTa:      ' 
np!•£ie.' februarja 1949. 
ls

đgPToSno gradbeno^podjetje • 

^*eđmet: a)' gradnja stanovanj- 
v P) -gradnja gospodarskih ixt-' 
îBWdb, c)' izvreevarije -.stavb- 

Ustanovit 
loSba ». •••*%' Vlada: LRS, od- 

*9 a dn», 2. U. 1848." (."' 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za gradnfe LRS. '„-., •      i 

Podjetje zastopata: 
\ Ing. Mesaric Stefan; uHrektor, ki pod- 
pisuje samostojno v obsegu zalk. poobla- 
ettd in pravil podjetja,     ,'     / 

Jazbec Anica, 'komercialni pomočnik 
direktorja, ki soppdpieuje vse Kettae, na- 
vedene v 47 členu spi zakona o drl go- 
spodarskih' podjetjih. \ 

;';MinìetretTÒ ta/ finance LBS, 
:•• *•'.•';•> ''y. ; LJubljana, : ', 

dne' 14. februarja 1849. 
.   -, .;,,,      St.;24887-1949 ' -V,; "    1547 

1 "•'""••'•) ''*£'>'"••••••' '"!  ! '!      ,/• ' 

Razglasi ministrstev 
SI 65/2 1668 

Objava 
Z nalezljivo ohromelostjo prašičev eo 

okuženi okraji: Jesenice, Ljubljana mesto, 
Maribor okolica, Mozirje, Murska Sobote, 
Poljcane in Radgona, 

Ljubljana dne 17. februarja 1949. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

888. ' "\ 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

>Rog<, Kočevje. 
Poslovni predmet: a) gradnja stano- 

vanjskih zgradb, b) gradnja gospodarsko 
industrijskih zgradb, c) izwievaoje stavb- 
nih obrti. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
točna St S-zak, 90 z dne 2. II. 1949: 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za gradnje LRS ',,.';.' 

Podjetje zastopata: 
Vffllencic Demeter, direktor, ki podjpi- 

fluje samostojno ,v obsegu zak. pooblastil 
In pravil podjetja, 

ZupanSc Rajko, komercialni pomocnilc 
direktorja, ki eopodpisuje vse v 47. Členu 
spi. tak o drž. gospodarskih podjetjih 
navedene listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. februarja 1949. 
Št. 24389/1949 1660 

* 
88». - 

Sedež: LJubljana. , 
Da vpisa: 10. februarja. 1949. ,; 
Besedilo: Direkcija državnega žitnega». 

fonda, filiala Ljubljana. , ii • •   , 
Poslovni predmet: Prevzem vseh ko- 

•• Sta od odkupnih organizacij — pod- 
jetij m drž. Žitni fond; vskladiScenJe in 
evidenca Sita in Žitnih izdelkov drl Bit- 
nega fonda; razdelitev £ita in Sitnih iz-, 
deikov po nalogah ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo PLRJ. 

Ustanovitelj podjetja: Direkcija dri. Stt- 
nega fonda, centrala v Beogradu. 

Operativni upravni voditelj: Direkcije 
drž. Sitnega fonda, centrala v Beogradu. 

Podjetje rastopa: 
Leskošek Franc, direktor, • podpisuje 

v vseh zadevah v mejah pooblastil po za- 
konu o drž. gasp,  podjetjih in enotnih' 
pravil Direkcije drl žitnega fonda. 

Ministrstvo •• finance LRS. 

dne 8. februarja 1949. 
i :8t. 24378-1949 1841 

* 
890. 

Sedeï: Ljubljana. ' 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. • 
Besedilo: BepubliSko adaptacijskp pod- 

jetje v Ljubljani.    - v 
; Poslovni .predmet: Izvrševanje gradbe- 
nih, adaptacijskih, tesarskih io obrtniških 
del. .'."V "      •:•• ' \ ';•   *;,"• ' •  / •; 

-, Ustanovitelj podjetja:' Vlada LRS, od- 
locWWï S-zaik. 92 z dne 3. II. 1949 

Operativni upravni wìlteljt Mtaietastro 
za gndoje LBS. :' 
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Podjetje zastopata: 
Cedilnik Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zak. pooblasti] in 
pravil podjetja, 

ömugelj Jože, komerciaini pomočnik 
direktorja, ki sopodpisuje vse listine, na- 
vedene v 47. členu spi. zakona o drž. go- 
epodarekih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. februarja 1949. 
St. 24382/1949 1546 

ft 
891. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Republiško tesarsko podjetje 

>Tesar< v Ljubljani skrajšano: >Tesar« 
Ljubljana. 

Poslovni predmet: Izvrševanje tesar- 
skih dei. 

Ustanovitelj podjetja: Vladla LRS, od- 
ločba it. S-zak. 91 z dne 2. II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za gradnje LRS. 

Podjetje zastopalo : 
Kamnika* Alojz, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zaik. pooblastil In 
pravil podjetja, 

KnAiio , Anton, tehnični pomočnik di- 
rektorja, ki podpisuje v odsotnosti direk- 
torja v tòtem obsegu, 

Kopriva Tanja, komercialni •••••• 
direktorja, ki «opodpleuje vse listine, na- 
vedene v 47. členu epi. zak. o drž, gospo- 
darskih podjetjih.     , 

Ministrstvo ia finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. februarja 1949. 
6t. H4888-1949 . 1548 

Sedež: Dovže. 
Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajna opekarna. Dovže. 
Poslovni (predme*: Izdelovanje opeke. 
Ustanovitelj podjetja: 0L0 Dravograd 
Operativni  upravni  voditelj:  IzvrSllnl 

odbor OLO Dravograd. 
Za podjetje podpisujeta: 
Prešeren Stefan, upravnik, in 
Oberžan Katica, računovodja, ki podpi- 

•ujeta v vseh zadevah skupaj z enakim 
pooblaetdliom. 

Okrajni LO .Dravograd, 
poverjeniStvo ia finance, 
dne 2. februarja 1949. 

St. 286/2-49 1079 

Sedež: Dravograd. 
Dam vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo:   Trgovska podjetja. Dravo- 

»rad. 
Poslovni predmet:   Nakup in prodaja 

premoga in drv. • 
Ustanovitelj podjetla: KLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd.   • 
Za podjetje podpisujeta: 

•    Vezonig Ludvilk, upravnik, v vseh za- 
devah   e&mosojno; - listine,  navedene  v 
47. členu eploänega zakona o drl. gospo- 
darskih podjetjih podpisuje 

Milhberger Jole, računovodja, ki podpi- 
rajo Judi v upraivnikovi odsotnosti 

Okrajni LO Dtravograd, 
poverjeniitvo ca finance,, 

dne 2. februarja 1949. 
Bi 127/4-49 1075 

894. 
Sedež: Preraljo. 
Dan vpisa: 1. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostinska podjetja, 

Prevalje. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil in pi- 

jač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hober Pavel, upravnik, v vseh zadevah; 

skupaj z njim 
Krištof Drago, računovodja. V odsotno- 

sti enega od njih podpisuj© z istim po- 
oblastilom 

Koren Pavel predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 1. februarja 1949. 

fit. 193/2-49 1074 
• * 
895. 

Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa; i. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna hranilnica. Preva- 

lje. 
Poslovni predmet: Poslovanje s finančni- 

mi in kreditnimi sredstvi gospodarskih 
podjetij KLO Provalije in drugih krajevnih 
odborov, ki gravitirajo po prometnih zve- 
zah k Prevalju. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hober Pavel, upravnik, v vseh zadevah; 

skupaj z njim 
Krištof Drago, računovodja. V odeotno- 

stl enega od njih podpisuje 2, istim po- 
oblastilom 

Koren. Pavel predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 1. februarja 1949. 

St. 90/8—49 1078 
* 

898. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa; 1- februarja 1949. 
Poslovni predmet: Upravljanje stano- 

Prevalje, 
Pnslovni predmet: Upravljanje stano- 

vanjskih in gospodarskih poslopij. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Podružnica podjetja: 
Uprava stanovanjskih zgradb. v 

Za podjetje podpisujejo: 
Bober Pavel upravnik, v vseh zadevah; 

skupaj z n|ta 
KriStof Drago, računovodja. V odsotno- 

sti enega od njih podpisuje z istkn po- 
oblastilom 

Koren Pavel, predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 1. februarja 1949. 

,    St 198/2-49 1071 
* 

897. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 1. februarja 1949. 

. Besedilo: Obrtna gospodarska podjetja 
KLO Prevalje. 

Poslovni predmet: Sedlarska In tapet- 
niška dela; krojaška dete; kleparska dela; 
izdelovanje ženskih oblek, plašcev itd.; 
peka in prodaja kruha, klanje živine in 
prodaja mesa. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj: KLO Prevalje, 

Poslovalnice: 
Krajevno sedlarstvo in tapetništvo, 
Krajevna krojaška delavnica, 
Krajevna kleparska delavnica. 
Krajevna šivileka delavnica. 
Krajevna pekarna, 
Krajevna meeariia in klavnica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hober Pavel, upravnik, v vseh zadevah; 

skupaj z njim 
Krištof Drago, računovodja. V odsotno. 

sM enega od njih podpisuje z istim po- 
oblastilom i 

Koren Pavel, predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjenistvo za finance, 
dne 1. februarja 1949. • 

St. 193/2-49 1072 

Sedež: Vuzenica. 
Dan vpisa: 20. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna obrtna gospodarska 

podjetja, Vuzenica. 
Poslovni predmet: Mletje in čiščenje Ži- 

ta; klanje živine, izdelava in 'prodaja 
mesnih izdelkov; brivska in frizerska de- 
la; nakup in prodaja alkoholnih in brez- 
alkoholnah pijač, izdaja hrane potnikom 
na uradnem potovanju; nakup in izdaja 
hrane abonentom; izdelava, popravilo in 
prodaja kolarskih izdelkov; Izdelava, po- 
pravilo in prodaja sedlarskih in tapetni- 
ških kdellkov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Vuzenica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vu- 

zenica. 
Poslovalnice: 
Mlin, 
Mesarija, 
Brivnica, 
Gostilna, 

.   Delavsko-uelužbenska menza, ' " 
Kolarnica, 
Sedlarstvo in tapetništvo. 
Za podjetje podpisujejo: 
Potočnik Leopold, upravnik, v njegovi 

odsotnosti in v vseh administrativnih za- 
devah ter listine, navedene v 47. členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih 

AndraliS Alojz, administrativni mani- 
pulant podjetja, v njegovi odsotnosti la y 
vseh blagajniških zadevah podpisuje 

Kresnik Maks. blagajnik podjetja. 
4 Okrajni LO Dravograd, 
lpover}eniStvo za finance, 

dne 20. januarja 1949. 
,    St. 90/4-49 1081 

899. 
Sedei: Jesenice. 
Dan vpisa: 8. februarja 1949. 
BeeedMoT>Zaga<, mestno podjetje, Je- 

senice. 
Poslovni predmet: Dela žagarske stro- 

ke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Jesenice, 
Za podjetje podpisujejo:    ' 
Ramiti Mwko, •••••••••, 
Gene Janez, namestnik upravnika. 
Tavi Simona, glavni računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo sa finance, 
•8. februarja 1949. 

Sk/V-VIII-829/2        1803 

400. 
Sedei: Kamna gorlc*. 
Dan »piša: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Uprava zgradb la ••••• 

KLO Statua gorio». 
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Poslovni predmet: Uprava ia "*dervo 
tgradb ia zemljiîc, njihovo paprWvSjanje 
«u vzdrževanje 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kampa go- 
rica. 

Operativni   upravni   voditelj:   Ierriilni 
odbor KLÜ Kanina gonca. 

Za podjetje podpisujejo; 
Bertoticelj  Franc, poslovodja, 
Kapus Lovro, namestnik poslovodje, 
OušterstČ Alojz, ki »"podpisuje VM listi- 

ne po 47. ctenu splošnega «akoaa » ari. 
••••. podjetjih 

Okrajni LO leeenice, 
poverjeniitvo ta fi Dance, 

dne 4  februarja 1949. 
St. SK/V-VlII-293/2-49       Ï088 

* 
401. 

Sedel: Sp. Lipnica, KLO Laneovo. 
Dan vpisa: 17   februarja 1949 
Beeedüo: Krajevno çoHtiiistTO, Laniero. 
Poslovni   predmet:   Nakup   in   prodaja 

alkoholnih pijač ter opravljanje vseh del 
gostinske stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Laneovo. 
Operativni  upravni   voditelj:   IzvrtiW 

odbor KLO Lancovo 
Podjetje zaetopajo in zanj podpihujejo: 
Mulej Janko,  poslovodja, 
Pogafcnik  Filip,  namestnik  poslovodje. 
Goknajer Frame, ki sopodpiauje vse li- 

stine po 47 (lenu zakona o drü. gospodar- 
ekih podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 17. februarju 1949. 
St   VIII-396/2-1949 1604 

401 
SodeŽ: Jezersko. 
l>an vpisa: 7   februarja 1949. 
Besedilo* Elektrarna ••••••••. 
Poskrvn predmet: Proizvodnja ta pro- 

daja električne energije. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jezerska 

odloîba St   6« z dne 28 I   1949 
Operativni upravni voditelj: KLO Js- 

*ereko 
Podjetje zastopata In sanj podpisujeta: 
Jeki Franc, poslovodja, oziroma njegov 

namestnik 
Virnik Anton, v obsegu zakonitih poobla- 

či in pravil podjetja do 10 000 dm   nad 
tom ••••••• 'n za investicije samo s pri- 
volitvijo  operativnega   upravnega   vodi- 
telja. • 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeniitvo ca financ«, 
dne 7   februarja 1949. 

St   II—242—49 1615 

408. * 
.ffdei: Jezersko. 
\>*a vpis«: 8  februarja 1949. 
Besedilo: Kamnolom Jezersko. 

,Ä/°?,ovni predmet: Pridobivanje kamna 
•"?•ka v gradbene namene. 

UMajiovitell   podjetja:   KLO  Jezerska 
nS" ?• 17 « *«V «   I. 1949 

sereni »Pravni voditelj:  KLO Je- 

2^ietJe, »««opate in zanj podpisujeta: 
gov ;»L/Ln,OT1' poeiovodja, oziroma n]e- 

•••••• Janez, v obsegu zakonitih po- 
nad tLn prav» podjetja do 10.000 din; 
9 nrWom^eekom in w tavesrtioije samo 
đHelfa.     '^.«PerativTififfa tmravneg» w>- 

.•WraM LO Kranj. 
P^epI*n«tvo za finanee. 
*U februarja 1949. 

«., II--297-1949 1614 

404. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: SI. januarja 1949. 
Besedilo:   Cerljarua,  Kranj. 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljarske 

stroke • izdelovanje ortopedicnib čevljev. 
Uetanovisij podjetja: M LO Kranj, od- 

ločba it  247/49 z dne 19. 1. 1949. 
Operativni! upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kranj. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Grasii Ignac, upravnik, 
Bitenc Vera, knjigovodja, v obsegu za- 

konitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeniitvo ia finance, 
dne 31. januarja  1949. 

St. 11-211-49 1616 
» 

405. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpis«: 16. februarja 1949. 
Beeedilo: Mestna ekonomija. Kranj. 
Poslovni predmet: Vsa kmetijska in 

vrtnarska dela ter prodaja svetli« in ze- 
len jave. 

K   podjetju  spadajo: 
Vrtnarija, Cesta na Golnik, 
Kmetija z gospodarskim poslopjem. 

Huje 14, 
Cvetlicama — prodajalna cvetlic. Ko- 

roška ceste 18. vse v Kranju      / 
Ustanovitelj podjetja: MLO -Kranj, od- 

ločba it. 4107/48 z dne 16   XI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kranj. 
Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo: 
Zupane Pavel, upravnik. 
Golob Pavel in 
Vehovec Fani, obe uslužbenca MLO, v 

obsegu zakoniikh pooblastil in pravdi 
podjetja      Okrajni LO Kranj. 

poverjeniStvo ia finance, 
dne 16   februarja 1949. 

St. 11-2411-48 1612 
• 

406. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 10   februarja 1949. 
Beeedilo: Mestna klavn ca. Kranj. 
Poslovni predmet: Klanje živine in 

drobnice, predelava mesa v mesne izdel- 
ke in prodaja mesa. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj, od- 
ločba « 4548/48 z dne 29 XII. 1948 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Kranj. 

Poslovalnice podjetja v Kranju: 
Klavnica •> Savski cesti 
Predeloveilnica mesa. Titov trg 8 
Mesnica it.   1, Majstrov trg 14 
Mesnica 8U   2, Titov trg 8 
Mesnica *t.   8, Primskovo 64 
Mesnica it    4, Majstrov trg 10 
Mesnica iL   5, Savski breg 6 
Mesnica H    6. Savski breg 17 
Mesnic« St.   7, Cankarjeva ulica 11 
Mesnica št    8, Obleki trg 13 
Mamica it.   9, Tavčarjeva ulica 28 
Mesnica it. 10, KoroSka cesta 19 
Meso i« it. 11, Pntnskovo 66 
Mesnica »t  12 StražiHSe—Kalvarija 
Mesnica »t. 13, Straziale 
Mesnica St  14, Gorenja Sava 49 
Mesnica M. 15, Partizanske    cesta    16, 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
B'ïjen Matteo, upravnik, 
Ličen Marite, knüeovodja, * obsegu za- 

konitih pooMastll im oravil podjetja. 
Okrajni IX) Kranj. 

poTerJenlfffvo ca finance, 
dne 10   februarja 1949. 

8U 11-2253-48 1618 

407. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa-, 3. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Kran), 
Poslovni predmet:  Izdelovanje in pro- 

daja zdravi! ter sanitetnega materiala po 
zakonitih predpisih za lekarne. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajna LO Kranj, 
odločba St. 323/1 z dne 7  I. 1949. 

Operativni   upravni  voditelj:   IzvrSilni 
odbor OLO Kranj. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujete: 
Mr  ph. Piccolü Jurij-Marjan, upravnik, 
K laic Ana. farmacevtka, v okviru zako- 

nitih pooblasti] in pravil podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 3   februarja 1949. 

&t 11-251-1949 loll 
* 

408. 
Sedež: Skofja Loka. 
Dan "vpisa. 10. januarja 1949. 
Besedilo: Mlekarna Skofja Loka 
Poslovni predmet: Oskrba s mlinom In 

mlečnimi izdelki. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Skofja Loka, 

odločba št. 558 z dne 20. VII. 1948. 
Operativni   upravni   voditelj:   IzvrJilnl 

odbor MLO Skofja Loka. 
Podjetje  zastopa   in  zanj  podpisuje: 
Pire  Helena,  upravnica,   po  pravilih 

podjetja do zneske 30.000 din. 
Okrajni  LO Kran}, 

poverjeniitvo za finance, 
dne  10. Januarja 1949. 

St. H-1404/1—1948 827 
• 

409. 
Sedež: Skofja Loka. 
Dan vpisa; 10   januarja 1949. 
Beeedilo: >Odejac, Skofja Loka. 
Poslovni predmet: Izdelovanje presitih 

odej iz vate In drugih odej. 
Ustanovitelj podjetje: MLO Škof Ja Loka, 

odločbe «t. 809/48 z dne 20. X   1948. 
Operativni upravni voditelj:. Izvriilnl 

odbor MLO Skofja Loka. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Dolenc Vera. upravnica, po pravillH 

podjetja dO vrednosti 100.000 din samo- 
stojno, za Investicije do 10.000 din, nad 
tem zneskom pa sopodpisuje operativni 
upravni voditelj 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeniitvo ia finance, 
dne 10. januarja  1949. 

6L II-2063/1—1948 818 
* 

410. 
Sedež; Skofja Loka, 
Dan vpisa; 10.  januarja 1949. 
Beeedilo: Pleskarstvo In »obo«likar»tre, 

Skofja Loka. 
Poslovni predmet: Soboellkarska In pie- 

eie&••li& đel& 
Ustanovitelj podjetja: MLO Skofja Loka, 

odloCba it 557/48 • dne 20. VII. 1948. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvriilnl 

odbor MLO Skofja Loka. 
Pod jet fe zastopa In zanj podpisuje: 
PrlmožiS Jožef, upravnik, po pravilih 

podjetja  do zneska 80.000 din. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 10. Januarje 1949. 

Si II-1403/1-1948 82* 
» 

411. 
Sedež: Skofja Loka,; 
Dan vpisa: 25. Januarja 1949. 
Besedilo: »Sadje in zelenjava«, Skofja 

Loka, 
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Poeterai  predmet:  Nakup la prodala 
aadja, zelenjave in semen. 

Ustanovitelj podjetja. MLO Skofja Laka, 
Odločba it 569/48 z dne 20.   VIL  1048. 

Operativni   upravni  voditelj:   ItvrSimi 
Ođbor/MLO Škofje Loka. v 

Poslovalnici: 
âkofja Loka, Mestni trg 1, 
Skofja Loka, Mestni trg 24, 
Podjetje   zaetopa   in    zanj   podpisuje: 
Przyhoda Otllija,  upravuica, v obsegu 

aakonitih pooblastil in pravi) podjetja do 
60000 din. nad tem zneskom ia za Inve- 
eüoije eopodpieuje operativni upravni vo. 
ddtelj.        Okrajni LO Kranj, 

poverjeniitvo za linauee, 
dne .25. Januarja 1949. 

fit. I1-H05/1—48 816 
* 

418. 
Sedež: Skolja Loka. 
Dan vpisa; 1U. januarja 1949. 
Besedilo: Sivllstvo Skofja Loka. * 
Poslovni predmet: Izdelovanje ženskla 

oblek po meri in konfekcija. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Škofje Loka, 

Odločba St. 655/48 z dne 20  VII. 1948. 
Operativni upraivni voditelj: IzvrUlni 

odbor MLO Skofja Loka. 
Podjetje zaetopa in zanj podpisuje: 
Stare Marija, upravnica po pravilih 

podjetja do zneska 5.000 din. nad tem 
zneskom bi ca investicije pa sopodpisuje 
operativni upravni voditelj 

Okrajni LO Kran], 
poverjeniitvo ta finance, 
dne 10. januarja 1949. 

St. II-1401/-48 820 
* 

418. 
SedfS: Skolja Loka. 
Dan vpisa: 10 januarja 1949. 
Besedilo:  Trgovina i  drobnimi  pred- 

meti, Skolja Loka. 
Poslovni  predmet:    Nakup lip prodaja 

'drobnih predmetov te lesa In gline. 
' Ustanovite!) podjetja: MLO Skofja Loka, 

odločba St. 560 z dne 20. VI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvriilni 

odbor MLO Skofja Loka. 
Podjetje zaetopa in zao) podpisuje: 
Guzel] Helena, upravnica, po pravilih 

podjetja do/vrednosti 50.000 din samo- 
tfofao, nad tem zneskom pa samo a pri- 
volitvijo operativnega upravnega vodi- 
telje.' 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeniitvo ta finance, 
dne 10. januarja 1949. 

St. 11-1406/1-1948 828 
* 

414. 
Sedei: Skofja Loka. 
Dan vpisa: 26 iannarja 1949. 
Besedlto: »Vodovod«   Skofja Loka. 
Poslovni predmet: Oskrba glavnega vo- 

da in'celotnega omrežja, popravila vodo, 
vodnih naprav m Instalacije ter pobira- 
nje vodarlne. 

U**anovH*rJ DOdferJa: MLO Stòffa Loka, 
odloSba «; 554/48 « dne 20  VTT. 1948. 

Operativni upravni voditelj; IzvrSIlnl 
od*nr MLOftkofjaLoka. , 

Podjetje zastopata In 'zanj podpisu- 
jeta;     -"     "•,"' :' ,,/"'' 

•••• Prane, npravnilč. 
fiesnlk POVPI "lcnjlgovodte," v obsegu za- 

konitih pooblastil In pravil podjetja, 
Ofcrslnt LO Kranj, 

poverlftf'Sfvo ta finnnce. > 
dne 26. tannarla 1949. \* 

fit. •-1.400/1-48     .817 

415. 
Sede2: St Lenart St. 75. 
Dan vpisa: 7. lebruarja 1949. 
Besedilo: Kino Brežice. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Brežice oko- 

lica, odločba fit   162174s z dne 28. XII. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bre- 

žice okolica. 
Za podjetje podpisujejo; 
ZakSek Alojz .upravnik, samostojno do 

zneeka 10000dim, nad tem zneskom pa 
skupaj z nJim 

fiatine Martin, predsednik KLO. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 8. februarja 1949. 

fit. 20/25 1211 
V 

418. 
Sedež: Senovo. 
Dan vpisa: 27 Januarja 1949. 
Besedilo: Krajevna trafika, Senovo. 
Poslovni  predmet: Prodaja tobaka in 

monopolnih predmetov 
Ustanovitelj podjetja: KLO Senovo, od- 

loSba M. 2131/1 z dne 12. XII. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Se- 

novo: 
Za podjetje podpisuje:- 
Fabjaneic" Avgust, poslovodja, samostoj- 

no za, vse zadeve do zneeka 200.000 din. 
nad tem zneskom pa mora preskrbeti do- 
voljenje. , operativnega upravnega vodi- 
telja. Okrajni LO KrSko. 

poverjeniitvo ta finance, 
đno 81. januarja 1949. 

fit. 20/15 815 
* 

417. 
Sedel: LJubljana, Lepi pot 1. 
Dan vpisa: 10. februarja 1949. 
Besedilo: Preeitna mehanika. 
Poslovni predmet: Popravljanje pisal- 

nih, računskih in Ovalnih strojev ter 
blagajn »National«. 

Ustanovitelj podjetja: RLO IV odlo&ba 
5t. 69944/48 z dne 19 XI  1948 

Operativni upravni voditelj: Izvrillni 
odbor RLO IV, poverjeniitvo ta gospodar- 
stvo. 

Podjetje zastopata tn tanj podpisujeta: 
Kumar Jože. upravnik, samostojno v ra- 

čunovodskih zadevah pa:, skupaj z nJim 
Drnovšek  Milka, računovodja 

MLO ta glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniitvo ta finance. 

Fin, •   898/49 •0 
* 

418.    •• 
SedeZ: Ljubljana. Tržaika 151/a. 
Dan vpisa: 11. februarja 1949. 
Besedilo: Tovarna konzerv. 
Poslovni predmet: Izdelovanje mesnih, 

sadnih in soSvnih konzerv ter pločevin- 
sklh Izdelkov. 

'Uetanovitell podjetja: Predsedstvo vla- 
de LRS, odločba S-zak. Si 676 z dne 18. 
XI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni. 
5*vo m ^ živilsko proizvodnjo MLO Ljub-, 
tjana, 

Podtetje zastopata in zanj podpisujeta; 
Suttar Martin, direktor, v vseh zade- 

vah samostojno. 
žužek Anton, glavni računovodja, v ra- 

čunovodskih zadevah z direktorjem, v od- 
sotnosti direktorja pa v veeh zadevah sa- 
mostomo. '•-'•* 

BILO za glavno mesto LJubljana, 
poverjeniStvo: ta Rnanee, 
<toe 11   februarja 1949. 

Fla. K. 4636748 1473 

41»., 
Sedef: Križeve* pri Ljutomeru, 
Dan vpisa: 9. februarja 1949. 
Besedilo:   Krajevna brivnica, Kr'.iercl 

pri Ljutomeru. 
Poslovni predmet: Vsa dela brivske in 

frizerske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Križevci pri 

Ljutomeru. 
Operativni  upravni   voditelj:   Izvrillni 

odbor KLO Križevci pri Ljutomeru. 
Podjetje zaetopa in zanj podpisuje:   . 
Koai Gabrijel, upravnik. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 9. februarja 1949. 

St. 214/49 1222 
* 

420. 
SedeZ: Križevci pri Ljutomeru, 
Dan vpisa: 9. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna êovIjarska delavnica. 
Poslovni predmet:  Izdelava čevljev in 

vsa dela im popravila te stroke. 
Ustanovite^ podjetja: KLO Križevci pri 

Ljutomeru. 
Operativni  upravni voditelj:   IzvrSlni 

odbor KLO Križevci pri Ljutomeru. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kosi Gabrijel, upravnik. 

Okrajni L0 Ljutomer, 
poverjeniitvo za finance, 

" dne 9. februarja 1949. 
. St. 215/49 122! 

* 
4M. 

Sedei: Ventane. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Pletarna. Veličane. 
Poslovni predmet: Pletarski izdelki. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Veličane." 
Operativni upravni voditelj:'KLO Ve- 

Hcaae 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Majert8 Prane, poslovodja, 
••••••   Janez,   blagajnik,   do   zneeka 

5000 din, nad tem zneskom mora eopod- 
pisati prede<>dnik KLO 

Okrajni LO Ljutomer, 
MLO za glavno mesto LJubljana, 

dno 16. februarja 1949. 
01 248/49 1475 

• •'»•••,'". "•• 

422. "    4-, 
Sedel: Pram Bt 84. " ''-   ' ' 
Dan vpfaa; ,27  januarja ,1949. 
Besedilo: Krajevna mesarija. Pram. 
Poslovni predmet: Vsa dela mesarske 

stroke.   •' "'' "'   •'" '"'   ••"•'• 
, Uetanoviteij podjetja: KLO Prem. 

Operativni upravni voditelj: KLO Prem. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Meja! Jože, postovodja, neomejeno, za 

operativno^ upravno vodstvo pa 
Pe5ovnlk Stanislav, predsednik KLO, 

neomejena *• 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

poverjeniitvo ta finance. 
dne 14. februarja 1949. 

,   ..    St 242/2-49 V/6 1597 
*        ' 

428 '''•'• ' 
Sedefc Pram W. 62. 
Dan vptea: 27 .januarja 1949. 
Besedilo: t Krajevna   pekarna.   Pram, 
Poslovni predmet: Vsa dela pekovske 

<#rokev-r* •' '"   ' ' 
TTetanoviteli podlétfa TCT.O Pram. 
Onerativnii upraivni voditell: KT.O Prani. 
Pndletle »«tonata in zanl podrrfenleta: 
MarkuS Rudolf, noslovodia. neomejeno, 

za operativno upravno vodstvo pa 
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Pecevuik   Stamela«,   predsednik • KLO, 
neomejeno. . , 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeuistvo za liuance, 
dne 14. februarja 1949. , 

••254•-49 V/6 1696 
*       • -   : m. 

•' Sedež: Maribor. Partizanska cesta 8. 
Dan vpisa: 24  januarja 1940. 
Besedilo:   Okrajno   trgovsko   podjetje 

>Sadje<, Maribor okolica. 
Poslovni   predmet :..Nafeirp. In  prodaja 

**dja « se)enj8ve In njihovih izdelkov. 
, Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor oko- 

lica 
Operativni upravni  voditelj:   Isvrfilnl 

*dbor OLO Maribor okolica 
Podjetje zastopata in zanj, podpisujeta: 
DoSler "Stane, ravnatelj, neomejeno, 
Zupan  Anton   kom   vodja  podjetja v 

edeotooeä ravnatelja, neomejeno 
Okrajni LO Maribor okolica, 

'...'.   ,. . poverjeni*»»« za finance, 
dne 14. februarja 1948. 

,i St, 241/2-49 V/8 1S98 
# 

«5.      ,•'..   .      .    , ;,•,-.•. 
Sedel: Prageroko «t. 85. 
Dan vpisa,: 7. februarla 1949. 
Besedil«:. Krajevna čevljarska delavni- 

ca, Pragereko. 
Poslovni  predmet: 'Izdelovanje m po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Pragereko. 
Operatfvni upravni voditelj: KLO Pra- 

Wrsko 
Podjetje zastopata in ženi podpisujeta; 

.   Kajtroajer Julijana, poalovodja, neome- 
jeno, ta operativno upravno vodetvo pa 
.LurSak A loja ml. tajnik KLO, neome- 
jeno. 

.:.., .Okrajni LO Maribor okolica. 
peverjeniStvo za finance. ; 
dne 17  februarla 1949. 

'-,.,.,' ..', St. .878/2-49 V/6 1602 

4ae. 
Sedel: Pragereko. 
Dan vpiea: 8 februarja 1949. 
•••••••! Krajevna mesarija. Pragersko. 
Poslovni   predmet:   Zakol  la   prodaja 

mesa 
Uetanovttelj podjetja: KLOPrenrereko 
Operativni (trpravnî vođftelj: -KLO Pra- 

Bpmko.   i 
cPodlPtje saetopata in zanj podpisujeta: 

Berelea Karl poslovodta, neomejeno, za 
> operativno upravno vorWvo pa  - 
'    M»r8ak Alòfe. tafnfk KLO. neomejeno 
',   Okrafni LO Maribor okolica, 
,\  -     poverientftvo za finenre, 

. ,     -dne 14. féhrnaria 1949 
- St. 820/2—49 V/6 1598 

';«.:''..'• '..' „•••.- '       ••   • " 

f Sedel: •••••••••. 
' BS? ^1ea! ,s  fehnwHa 1949 
K!r  '0: K"4e»na ne*sntä. Praeemfce. 

?.«SiVwhf ?redrae,! letovanje tn pn>- 

oJA','?î' w^'etla: KLO Prä«*«*« 
•••^1"^ «pravni voditelj: KLO Pre- 

"SKAA*"* *n »»1 pođoteufete: 
operatine?     • •••^^•''«. neomejeno, za 

*    rt^AV>y>Wv *TA neomejeno. 

St,, 819/2-49 V/6 1892 

Sedei: Pragersiio. 
••• vpisa; et. lebruarja 1949, 
iit»e<liiO: krajevna sivaiuicu, f ragersko. 
Puetovm  predmet:   Vea   dela  •••••• 

stroke,. 
Ucjhuwviteli podjetja: KLO Pragenko- 
üperativaj upravni voditelj: KJuU £Ta- 

••••&•. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta. 
Veajak Manja, poslovodja, neomejeno, 

za operativno upravno vodstvo pa 
Lursak Alojz, tajnik KLU neomejeno. 

Okrajni LO Maribor oiioüca, 
poverjeniitvo sa liuance, 
dne 17. februarja 1949. 
St. 4•2-49  V/6 1601 

* 
428. 

Sedei: PuSèava št. 7. 
Dan vpisa: 4- februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna «laećicarna, Pullara. 
Poslovns predmet: Izdelovanje slaSoio. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Puiòava. 
Operativni upravni voditelj:  KLO Pu- 

ščava. 
Podjetje zastopa jo tn zanj podpisujejo: 
Jerot Milan, poslovodja, neomejeno. 
Murko  Lojze, knjigovodja, za  admini- 

strativne zadeve, za operativno upravno 
vodstvo pa 

Napotmlk  Miloš,  predsednik  KLO, ne- 
omejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjenih • za finance, 
dne 14. februarja 1949. 

St. 814/2-49 V/6 
* 

429. 
Sedel: Selce fit. 28. 
Dan vpisa: 27. januarja 1949. 
Besedilo: Krajevno mizarstvo. Selce, 
Poslovni predmet: Vea dela mizarske 

stroke:  - 
Ustanovitelj podjetja: KLO Selce 
Operativni upravni voditelj: KLO Selce. 
Podjetje zastopata in sanj podpisujeta; 
Sabeder Franc, poslovodja, neomejeno, 

zâ operativno upravno vodstvo pa 
Rola Jožef, tajnik KLO. neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverJeniStvo za finance, 
dne 14. februarja 1949. 

St 244/2-49 V/6 1595 
« 

480. 
Sedel: Selce 78. 
Dan vipiea: 27  Januarja 1949. 

/ Besedilo: Krajevno krojaitvo. Selce. 
Poslovni predmet: Vso   dela   krojalke 

atreke -   ' 
Ustanovitelj podjetja: KLO Selce. 
Operativni upravni vodHeli: KLO Selce. 
Podiette zastopata in zanj podpisujeta: 
Pio! Stanko, poslovodja, neomejeno, za 

operativno upravno vodetvo pa 
Boia .loie, tahiîk KLO. 

Okrafni  LO Maribor okolica, 
poverJenlSfvo za finance, 
dne 14   fehroarla 1949. 

St. 243/2-49 V/6 «94 
» 

481. 
Sede«: Slivnica St. 8. 
Dan vpisa: 12. februarja 1949 
Besedilo: Kratevna awtllna. ffltvniea. 
Poslovni predmet: Točenje atkonorn'b 

InvhîrftjMlkoholnfh pfW! ter postrežba % 
nunìllnr1 In toplimi fediti. 

Ust*m»vfki| nodlétla: KLO Slivnica. 
Ormratlvni ùpravrd voilWelJ: KLO SKv. 

ni<a.   '     S   • 
Pod'etlo wi«itom»V> in wnnf nodnjeufejo: 
Lesjak Rafael, poslovodja, neomejeno. 

LeSnrk Jožo, knjigovodja, za finančne 
m administrativne zadeve, za operativno 
upravno vodetvo pa 

, Viher Anton, predsednik KLO, neome- 
jeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
póverjeoiilvo sa finance, 
dne 17. februarja 1949. 

Si 178/2-49 V/6 1600 
« 

138. 
Sedel: Sv. Miklavž. 
Dan vpisa: 4   februarja 1949. 
Besedilo:   Krajevna   mesarija. Sv. Ml* 

fciavl. 
Ustanovitvi podjetja: KLO Sv Miklavž. 
Operativni  upravod  vodiMj:  KLO Sv. 

Miklavi 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Hojnik Martin  poslovodja, neomejeno, 

za operativno upravno vodstvo pa 
TomSe lyan, tajnito KLO, neomeieno. 

Okrajni  LO Maribor okolica, 
porerjeniSlTn za finanre, 
dne 17  februarja 1949. 

6t 855/2-49 V/6 1808 
« 

488. 
Sedel: Mnrek» Sobota. 
Dan vpisa: 8  februarja 1049. 
Besedilo: Okrajne odkupno podjetje po- 

ljedelskih pHdelkov v Murski Soboti, 
Poslovni predmet: Odkup poljedeleldb 

pridelkov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Murska So» 

bota. 
Operativu*  upravni  voditelji   IzvriHni 

odbor OLO Murska Sobota. 
Za  podjetje  podpisujeta: 
Savel fllefan. upravnik. 
Erjavec Jože. računovodja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeoiitvo ta finance, 
dne 8. februarja 1949. 

Št. 85/1949 1082 
• 

484. "•' 
Sedel: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 8  februarja 1940. ' 
Besedilo.' Okrajno odkupno podjetje ss 

l'vino in meno v Murski Soboti. 
Poslovni predmet: Odkup živine, mesa' 

ra mafâob. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO MuPr, 

eka Sobota. 
Operathnri  upravni  vodttelj:   Iavriftal 

odbor OLO Murska Sobota/ 
Za podietje podpisujeta: 
Bucar Ivan; upravnik. 
Scancar Franc, urtdnfk podjetja» 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniätvo za finance, 
dne 8. februarja 1949: 

6L 87/1949 1086 
• •» 

485. 
Sedel: Pneone1.      < 
Dan vpisa: 10. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna tehtnica v Pncen. 

eih. 
Poslovni predmet: Tehtanje. 
Uetane^tell podjetja: KLO Puconert. 
Operativni upravni voditelj:  KLO Pe* 

coûel. .1 ; 
Podletle zastopata fn san} oodp4euje**: 
So8'6 Stefan, predeednlk KLO.        t, 
Kuhar ftMan. tainik KLO •• 8« «san 

zakona o •••, cwTenMoroVlb Tvvlletjlh. 
0lt»ii?«i1 •^ w«r«îri« *M»ofà.\ 

pftfprlon'ïfvn «M ""»ni^, 
đne i«  feSr«*.?« 1949. 

St. 102/1114» 1840 
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m. 
Sedel: Salovcl, 
Dam vpisa: 12. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna jama mostna tehtni- 

ca, Salovc«. 
Posloval predmet: Tehtanje. 
Ustanovitelj podjetja:  K LO fiatarci. 
Operativni   upravni   voditelj:   IzvrSUmi 

Odbor KLO Salovci. 
Podjetje zastopa in xanj podpisuje: 
Zižko Janez, poslovodja, v njegovi od- 

sotnosti pa 
Zapanek Aleksander, predsednik KLO 

ßatovoi, po 88. členu zakona o drl gospo- 
darskih podjetjih. 

Okrajni LO Maraka Sobot«. 
poverjeniStvo za linaneo, 
dne 12. februarja 1949. 

Si 107/1949 1839 . 
« 

487. * •..'     # 
Sedež: Koro' mesto. 
Dan vpiea: 8. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno avtoprevoznifto pod- 

jetje NOTO mesto, skrajšano OKAP — No- 
to mento. 

Poslovni predmet: Prevoz blaga s avto- 
mobili lin avtotaksi. 

Ustanoviitelj podjetja: OLO Novo mesto. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Novo mesto. 
Upravnik podjetja: MiklM Jo&. 
Za podjetje podpisujeta: 
Miklič Jože,. upravnik, 
Matelič Alojzij,   knjigovodja,   la deer 

Oba ekupai po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 

l poverjeniStvo ca finance, 
dne 8. februarja 1949. 

St. 118/1 1849 
« 

488. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpiea: 14. februarja 1949. 
Besedilo:   Okrajno  podjetje  za  odkop 

kmetijskih in ostalih pridelkov T Novem 
mestn. 

Poslovni predmet: Odkup kmetijskih fin 
ttrugih pridelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Novo meet». 
Operativni upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Novo mesto. 
Upravnik podjetja: 
Rusija Ivan. ki  podpisuje • upravnih 

ttdevah, v finančnih pa skupaj t nJim 
Sonica Kristina, računovodja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeniStvo za financ», 
dne 14. februarja 1949. 

ôt,   671/1 1474 
* 

439. 
Sedež: Pođturn. 
Dan vpisa: 6 septembra 1948. 
Besedilo: KrolaSka delavnica v Podtor- 

BU, skrajšano >Kroj«. 
Poslovni  predmet:  Izdelovanje in po- 

pravilo oblek in vsa druga dela kroJaSke 
stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Podium. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pod- 

turn. 
Poslovodja podjetja: fttrave Avgust, 
Za  podjetje podpisujeta: 
fttrav»  Avgust,  poslovodja, v  njegovi 

odsotnosti  pa . , 
GorSe Penca. tajnik KLO. 

Okratnt LO Novo mesto. 
pnver'eniStvn za finance, 
dne •. septembra 1948. 

fit. ßR39/l Ï485 

44a 
Sedež: Podčetrtek. 
Dan vpiea: 5. februarja 1949. 
Beeedito: Krajevna gostilna. 
Poslovni predmet: Gostinski posli 
Ustanovitelj podjetja: KLO Podčetrtek. 
Operativni   upravni   voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Podčetrtek. 
Podjetje zastopa • zanj podpisuje: 
Roikar Alojz, upravnik. 

Okrajni   LO  Poljcane, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 5. februarja 1949. 
Št 607/2-49 1208 

« 
441. 

Sedež: BnkovJ». 
Dan vpiea: 5. februarja 1949. 
Besedilo:    Čevljarska   delavnica   KLO 

Bnkovje. 
Poslovni  predmet: Izdelovanje novega 

in popravilo starega obuvala. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Bukovje. 
Operativni upravni  voditelj: KLO Bu- 

kovje. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Baje Franc upravnik, v vseh pravnih 

in finančnih zadevah samostojno» v od- 
sotnosti pa pomočnik 

PoljSak Stanislav 
Okrajni LO Postojna,. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 5 februarja 1949. 

St. 208/1—49 1129 
*> 

441 
Sedež: Gornja Radgona, Kardeljeva S. 
Dan vpiea: 4   februarja  1949. 
Besedilo: Uprava zgradb, Radgona. 
Poslovni  predmet:   Vzdrževanje stano- 

vanjskega   fonda,   popravila   zgradb   in 
opravljanje obrtnih del. 

Ustanovitelj podjetja- Gornja Radgona 
Operativni upravni voditelj: KLO Gor- 

nja Radgona. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Škafar Jožko, upravnik. 
Cimerman Frano, računovodja, 
JurSič Alojz, namedčenec KLO Gornja 

Radgona. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeniStvo ta financ«, 
dine 4. februarja  1949. 

fit. VII 28/8-49 1476 
* 

448. 
Sedež: Dol pri Hrastnika. 
Dan vpisa; 11. februarja 1949. 
Besedilo: Vodovod KLO Dol. 
Poslovni predmet: Preskrbovanje prs- 

bivalsva s p'tno vodo., 
Ustanovitelj   podjetja:    KLO  Dol  pri 

Hrastniku. 
Operativni  upravni   voditelj:   IzvrlUni 

odbor KLO Dol pri Hrastniku. 
Za podjetje podpisujejo: 
Draksler  Danilo,   upravnik,   skupaj i 

nJim za vse zadeve 
Matek Jože. predsednik KLO ali 
Kuhar  Milina,  blaeainičarka   KLO. 

Okraln» LO Trbovlje. 
poverjeniStvo ta finance, 
dne 11. februarja 1949. 

826/1—49 1899 
* 

444. 
Sedež: Zagorje 61. 
Dan vpisa: 9   februarja 1949. 
Beeed'lo: Gostinstvo Zagorje. 
Poslovni  predmet: Točenje alkoholnih 

m  brezalkoholnih pijač In  prldelovanle 
povrtnine na lastni ekonomij! za potrebe 
menz. 

Ustanovitelj podjetja; KLO Zagorje. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Zagorje. 
Podružnice: 
Zagorje 14, 
Zagorje 61, 
Toplice 31. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Skrabar Franc, ravnatelj, sa vse zade- 

ve, v finančnih zadevah skupaj z nJim 
Jokovič  Dušan, knjigovodja. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 9. februarja 1949. 

fit 102/1-49 1898 
¥ 

445. 
Sedež: llirna. 
Dan vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo:   Krajevna   Siviljsko-krojaika 

delavnica, Mirna. 
Poslovni predmet: Popravila in Mela- 

va oblek. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Mirna, od- 

ločba St. 2377/48 z dne 26. XII. 1948. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Mirna. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Žibert Josipioa, poslovodja, v njeni od- 

sotnosti pa 
Zakrajdek Roža, namestnica, na podlagi 

pravil. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 9. • februarja 1949. 

6t. 2309/1 1208 
* 

446. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa- 12. Januarja 1949.' 
Besedilo:  Krajevna  mesarija v  Treb- 

njem. 
Poslovni predmet: Nakupovanje živine 

za zakol In prodaja mesa na živilske na- 
kaznice. 

Ustanovitelj podjetja- KLO Trebnje, od- 
ločba M 915 z dne 11. XI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Treb- 
nje. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Slavine  Gusti, predsednik KLO Treb- 

nje, na podlagi pravil. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeniStvo ta finance, 
dne 9. februarja 1949. 

fit 2302/3 1204 

gp re membe 
447. 

SecW: AjdovSIina. 
Dan vpisa: 11. februarja 1949. 
Besedilo: Tekstilna tovarna v Ajdovšči- 

ni 
VpiHe se dr.  PrelovSek  Borut.  v.  d. 

glavnega računovodje, ki sopodpisuje vse 
listin*, navedene v 47. Senu zakona o 
drl Roep. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10   februarja 1949. 
fit. 24371-1949 

* 
448. 

Sedež: Begunje na Gorenjskem. 
Da» vpisa: 14. februarja 1949. 
Beoedllo:   Drž.   Šiviljsko   in   pleÜIifco 

podjetje »Pletilka«. 
Se*ež odslej: Rajhenburg. ' 
IzbciSete se Bognar Krista, dosedanji 

knfrwvodje ta Pakiž Marija, delovodja, 
vpM Al se 

1842 
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Bave» Slavika, knjigovodja, ki eopod- 
pteuje s ravnateljem vse ••••, nave* 
•Lese T 19. členu pravil, io 

Humar ••, blagajmlAariea, M podpi- 
huj» T odsotnosti knjigovodje v Mem ob- 
•400, 

Ministrstvo ca finance LBS, 
LJubljana, 

doe 11. februarja 1940. 
t    St. 24815/2-1949 

Sedei: Ljubljena. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Prodajni servis sa oskrbova- 

& republiških gradbenih podjetij, Ljub- 
a. ekraj5amo: »Servis — gradnje«. 

Besedilo odslej: »Gradbeni material«, 
Ljubljana. 

Posloval predmet odele]: Oskrbovanje 
«veznih in republiških drl gospodarskih 
podjetij in Jugoslovanske armade z grad* 
bentoi stroji in njihovimi nadomestnimi 
deli, i orodjem tor z gradbenim m insta- 
laoijekim materialom. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 14. februarja 1949. 
Öt 24885/1949 1546 

4«. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa; 16. februarja 1949. 
Besedilo: Splošno stavbeno podjetje v 

Ljubljani. 
Vpoše se JakSe Jože, likvidator, ki eo- 

POdpleuje v odsotnosti glavnega računo- 
vodje p© določbah 5. oiena pravil podjetja 
••• v 47. 61eniu epi. zak. o drž. gospodar- 
e«i'h podjetjih navedene listine. 

Ministrstvo za finance LBS, 
/  - Ljubljana, 

dne 15. februarja 1949.        ó 

,   St. 2482/3-1949 1549 
* 

4SI. 
Sedež: LJubljana. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: »Tkanina«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj je od l: ja- 

nuarja 1949 dalje Ministrstvo za trgovino 
in preskrbo LRS. 

Ministrstvo ca finance LBS, 
Ljubljana. 

dne 14. februarja 1949. 
St. 24384—1949 1548 

m. 
Sedeï: Maribor, 

/Dan vipfea; 8. februairja 1949. 
Besedilo: Predilnica in tkalnica. Ma. 

«ber. 
Vpiïeee 

H•8. Vodeb VÜadlo, glavni računovodja, 
F1 ^^edpisuje vse listine te 47. ïlena za- 

.,,.*ee« e'dri gospodarsWh podjetjih. 
,.,   Mfeitetretvo ta finance LRS, 

' i ' '     Ljubljana, 
dne 5. februarja 1940. 

8t. 24866-49 1988 

S2?liitafte«. 
l&SSH'-J*' Granfe 1949. 

dìr^ektór '** Mesart8 Stefan, đoeeda- 
lI>K- Lah ivain, direkter, ki eopodpiauje 

samostojno v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetje. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 10. februairja 1949. 
St. 24867-49 1892 

* 
454. 

SedeS: Rogaška Slatina, 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo:   Slatiusko   podjetje   Rogaika 

Slatina. 
Izbriše se SbU Henrik, dosedanji rav- 

natelj, vpile se 
Rodete Vincono, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje v obsegu pooblastila operativ- 
nega upravnega voditelja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 14. februarja 1949. 
Št. 24383/1949 1644 

455. 
Sedež: Sv. Peter ob Savinji. 
Dan vpisa: 8. februarja 1949. 
Besedilo: Valjenj mlin KLO Sv. Peter 

ob .Savinji. 
Izbrise se Vodononik Mihael, upravnik, 

vipdSe se 
Keršan Stefan, upravnik, ki podpisuje 

v vseh zadevah. 
Okrajni LO Celje okolica.    . 
poverjeniitvo za finance, 

dne 3. februarja 1949. 
St. 3839/2-48 1088 

* 
456. 

Sedež: Crna. 
Dan vpisa: 12. februarja 1949. 
Besedilo: Avtoprevoz Crna. Kino orna. 

Vodovod Crna. Krajevna gostinska pod- 
jetja Crna. Krajevna obrtna podjetja Crna. 

Izbriše  se   Rihtarič  Dušan,  upravnik, 
vpise se 

Podstemsek Ivan, upravnik, ki podpi- 
suje z istim pooblastilom. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 12. februarja 1949. 

Št. 275/2-49 1847 
* 

457. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa:: 12. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin, Dravograd. 
Izbriše ee poslovalnica: »Okrajni ma- 

gazin — oddelek za odkup prostih viškov«. 
Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 12. februarja 1949. 

St.  269/3-49 1845 
* 

458. 
Sedež: Pamece. 
Dan vpđea: 2. februarja 1949. 
Besedilo:   Okrajna lesno predelovalna 

industrija, Pamece. 
Izbriše se pooblaščenec za eopodlpäeo- 

vanje Poljamee Leo, vpiSe ee 
Oberžan Katica, računovodja, z istim 

pooblastilom. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 2. februarja 1949. 

&t, 287/2-49 1046 
ft 

459. 
Sedež: Slovenj Gradec. » 
Dan vpisa: 12. februarja 1949. 
Besedilo: Mestna gostinska podjetja. Slo- 

venj Gradec. 
Vpiše ee nova poslovalnica: »Gostilna 

uri Kolodvoru«, Slovenj Gradec, Celjska. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniitvo za financ«, 
dne 12. februarja 1949. 

&t. 228/8-49 1346 
* 

460. 
Sedež: Ivancna gorica. 
Dan vpisa: 18, februairja 1949. 
Besedilo: Kino KLO Ivanina gorica. 
Izbriše se Vidic Jože, upravnik, vpffie 

se 
Pajk Jože. upravnik. 

Okrajni L0 Grosuplje, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 18. februarja 1949. 

St. 274—1949 1607 
* 

461. 
SedoŽ: Brežice. ; 

Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Mestna podjetja Brežice, pe- 

karna in slaščičarna«. 
Izbrišejo se Plazar Ivan, ravnatelj, Bla. 

ževič Ervin in ZaorSiS Ivan, vptóejo se 
Gregi Milan, ravnatelj, 
Plazar Ivan, glavni računovodja, 
Rožar Nando, referent za gospodarska 

podjetja, 
HrastovSek Martin, poslovodja» 

Okrajni LO KrSko, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 8. februarja 1949. 
Št. 20/17 •» 

* 
462. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 18. februarja 1949. 
Besedilo:   Mestno   gostinsko   podjetje, 

Krško. 
Izbrise ee Bizjak Janko, upravnik, vpU 

ie ee 
KovaSiS Mila, v. d. upravniJža, • tettimi 

pooblastili. 
Okrajni L0 Krlko, 

poverjeniitvo ca finance, 
dne 18. februarja 1949. 

9t. 20/26 MOB 

468.       ' "      • 
Sedež: KrSko. 
Dan vpisa: 16. januarja 1949. 
Besedilo:   Mestno   gostinsko  podjetje« 

Krško. 
Izbrise se VaMSS Altans, upravnik, vpi- 

se se 
Bizjak Janko, upravnik, z istimi po- 

oblastili. 
Okrajni L0 Krik», 

poverjeniStvo ca finance, 
dne 16. januarje 1949. 

&t. 20/8 a 171« 
* 

464. 
Sedel': LJubljana, Bv. Petra c. '41. 
Dan vpisa: 12. februarja 1949. 
Besedno: Trgovsko podjetje »Usnje «*» 

čevlji«. 
Vpifie se 
Zupančič Viljem, pomočnik ravnatelja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 12. februarja 1949. 

Fin. 9t. 838/49 161f 
* 

465. 
Sedež: Ljubljana, TyrSeva 86. 
Dam vpisa: 8. februairja 1949. 
Besedilo:   Mestno   prevozno    podjetje 

»Meprom«. 
Izbriše se KokalJ'Dušanika, glavni ra- 

čunovodja, vpiSo ee 
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Novak Frano, nižji računovodja, ki pod. 
pisuje skupaj i upravnikom . 

MLO sa glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 3. februarja 1949. 

Fin. et. 87/49 1130 
jI* 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa; 16. februarja 1949. 
Besedilo,  Okrajno   podjetje   Ljubljana 

okolica za nakup in prodajo živine, mesa, 
mleka, jajc, eira in maščob. * 

Izbrišeta se Sovine Stane, upravnik, Je- 
eeašek  Albin, • namestnik upravnika, in 
Hauptman Stana, računovodja, vpiše se 

Purkart Janez, upravnik, 
Suhadokik  Darinka, računovodja, oba 

x isttmđ pooblastili kot prejšnji. 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

'   poverjeniitvo za finance, 
dne 15. februarja 1949. 

St. 722-1949 1608 
* 

i». 
Sedel: Pirntöe.  i 
Dan vpisa: 15. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja. 
Izbriše se Mihalic" Ivan, upravnik, vpi- 

le ee: ' 
EroSelj Miha, upravnik, z istimi poobla- 

stili kot prejšnji. 
Vpiše ee poslovalnica: »šiviljska delav- 

nicam 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

poverjeniitvo za finance; 
dne 15 februarja 1949. 

;• ât 723—1949 1609 
.',;     '• • '•• '••,'*«"'', ' 

• (   Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 3  februarja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Drobna obrt« 

Maribor, Orožnova ul. 2. 
SedeS odslej: Maribor, Orožnova ul. 2. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di' 

rekcija leene, papirniške in kemične in- 
dustrije MLO Maribor. 

Izbriiejo  ee   poslovalnice:   Sedlarska 
delavnice, Gosposka ul. 13, Izdelovalndca 
Itampiljk, Meljeka o. 3, PuSkaraa. Ulica 
10. oktobra 2, zaradi premestitve.    ' 

'•• VpiSejo se:    ; \- •„••• ",    "•,'• 
Puškarna, Slovenska uL 20, ,- 
Popravljalnica pisarniških in racunatem 

strojev it. 2, Gregorčičeva uL 14, 
Vrvarna, Kajuhova ul 8, 
Izdelovalaica Itampilfk In trgovina, Go- 

sposka 19, 
' Trgovina šeetkarekih, pletarekih in w- 

; «irskih izdelkov, Vetrinjska ul. 17, 
.  Izdelovamica glasbil. Slovenska uL 8 in 
Orožnova uL 6,    • * 

]   Trgovina z glasbili, Gosposka «L 22. 
Mestni LO Maribor, 

;,     i\ poverjeniitvo za finance, 
;    dne 3  februarja 1949. 
. ; &t.  Pov, 86/26-111-49       1017 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »žtvila<. Ma- 

»bor. ;;,-, > •'•,,•;  •' =>;\ -, , 
IzbriSeJo ee;; r 
Prodajalna 81. • Smetanove .ul  60, 
Prodajalna H • 9, Betnavska e, 2, 
Prodajalna St W-LlmbuSka c. 82, 
Prodajalna St. 22, Stojnica, oa trgu Stu- 

denci; , -*-,.'-;' *'< ..",' '"•.'• •'>••*. 
'<••••, Vpiiejo «e: .>•>'" i: .":,<:-'-'-'-•.•• 
; •Rrodajatoa St. 11, Kettejeva ul. li{ 

Prodajalna St 22, ' Ruška   c 43.   Stu- i 
denci, , 

Prodajalna 8t 28, Orožnova uL 1, 
Prodajalna št. 29, Koroška c. 48, 
Prodajalna št SO, Tyrseva uL 6, 
Prodajalna št. 31, Meljeka o. 26, 
Prodajalna št 82, Betnavska c. 17, 
Prodajalna št. 83, Zig. Radvainje, Hoste- 

jeva ul. 1, 
Prodajalna št 34, Tržaška c. 67, ' 
Prodajalna št 35, Ptujska c. 40, 
Prodajalna št 12, Limbuška c. 23, 82, 
Prodajalna št. 6. Smetanova ul. 60 m 

Gajeva ul. 15, 
Prodajalna  Št. 92, Betnavska c. 2 in 

Gorkega ul. 35. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 2. februarja -1949. 
St. Pov. 56/23/111/1949        1015 

* 
470. 

SedeS: Maribor. 
Dan vpisa: 1   februarja 1949.. 
Besedilo:   Mestno,  trgovsko   podjetje 

>Mleko<, Maribor, Partizanska c. 51. 
Izbriše se s pooblastilom za podplsova- 

Je Mavric Viktor, kot  vršilec dolžnosti 
ravnatelja, vpiše se z istim pooblastilom 

Jan Alojz, kot vršilec dolžnosti ravna- 
telja. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 1. februarja 1949. 
St Pov. 56/27••/1049 939 

471. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. februarja 1949. 
Besedilo:   Mestno stavbeno mizarstvo, 

Vinarska ul. 29. 
Izbriše se obrat: Delavnica II, Smeta, 

nova ul., 1. ^ 
Mestni LO Maribor, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 2. februarja 1949. 
St. Pov. 56/13•••949        1016 

* m. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajna tovarna gumbov, 6o- 

StanJ4 •!,'•... 
Operativni upravni voditelj: OLO Mo- 

zirje; ,     '•        ''•.•";',.•,' 
Izbrišejo• se:. Pejovnik Vinko, fJeeenSek 

Ru<M, Pocajt Viktor, Videnšek Adolf, vipi«' 
ioje se: ,. , 

Steinbaeti Nada, 
Legvart Štefka,   ; 
Kenda Ludvik. .  . ' 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 4. februarja 1949. 
8*. 709/49 1260 

.*  , .• 

473. 
Sedež: Sogtaaj. , 
Dan vpisa: 4. februarja 1949., 
Besedilo: Okrajna tovarna otroSke kon- 

fekcije. 
Operaitivni upravni voditelj: OLO M* 

žirje. , "', 
. IzbriSeta ee: Turk Ivan in Lane Savica, 
vpiSejo se: 

Stèinbach Nada, upravnica, 
Kenda Ludvilk. knjigovodja, ,   . 
Legvart Štefka,  knjigovodja, 
Antiefl Mirko, za OLO Mozirje.,,     > 

Okrajni LO Mozirjo, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 4. februarja 1949. ;.. 
St. 708/49 1261 

474. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 31. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje v 

Murski Soboti. 
Izbriše se tehnični voditelj in planski 

pomočnik direktorja Sraka Stefan, vpiše ee 
Cer Viktor, tehnični voditelj in planski 

pomočnik direktorja, s pooblastili po 47. 
členu zakona o drž. gospodarskih pod» 
jetjih. 

Okrajni LO Murska Sobota,       , ; 
poverjeniitvo za,finance, r,.,,.. 
dne 7.  januarja 1949.      ,»t,.. 

• &t. 1620/1949,/,  . .     ;493 
*     •   ' .   '••,   ,i\   >••' 

475. •.•.•: 'C   «-;•• 
Sedež: flavo mesto,  .      •..,:;      »;- 
Dau vpisa: 6. septembra 1948. •.,:•.v 
Besedilo: Bombažna tkalnica MLO No- 

vo mesto, s .,.'.->' 
Operativni   upravni   voditelj: . Izvrillnl 

odbor MLO Novo mesto. 
Izbriše se Cigoj Henrik,- upravnik, vpi- 

še ee ,   • •• ';••-' ' 
Jevšček Miloš, upravnik, ki podpisuje 

po pravilih podjetja., 
Okrajni LO NOTO mesto, 
poverjeniitvo za finance, ' 

dne 6. februarja 1949. 
St. 462/1 1437 

* 
476. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 5. februarja 1949; 
Besedilo:   Kovinarska  delavnica   MLO 

Novo mesto. 
Operativni upravni voditelj: MLO No- 

vo'mesto. "•",'•   i ' ' r     '•; ' ,'.'; ''•'•' 
Izbriše se Cigo] Henrik, upravnik in 

poslovodja, vpišeta se   '          ^ 
Jeviček Miloš, upravnik, ' -: 

Majerle Leopold, poslovodja, ki podpi- 
sujeta po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 5. februarja 1949. ; '- 
St. 406/1 ,- 1362 

••        * 

477. 
Sedež: Novo mesto,' 'j;' 
Dan vpisa: 5. septembra 1948, ' 
Besedilo:    Mestno    krojaško  ' podjetje 

>Krojač«. - ,;.  „.•;• ,.•;•.'   ';- '"• 
,   Operativna  upravni r voditelj:   IzvrîtmJ 
odbor MLO ' Novo mesto., ,"• ' 

Izbriše se Cigoj Henrik, upravnik, vpi. 
Se se '."','"„'.:' 

Jevšcek Miloš, upravnik, ki podpisuje 
po prav» podjetja. ' .  i\ 

Okrajni LO Novo mese».   .   ,,'-j " 
poverjeniitvo za finance,      ' 

'        dne 5. februarja 1949.     ',    .: 
-     V St. 865A1 .       £• 

'   •'    "'•    i"» ,*      i. r 

478.   [        ':"•>  .' •    -.   '••• '••/• '•-'•'„.- 
Sedež: ,N«ve mesto.'-, ,/, •.-;,'•;•;•'.,•;/•. 
Dan vpisa: 5.februarja 1949. y- 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje >Cev- 

Ijarstvoc Novo mesto. '.>•' t       ,   • • 
Operatävni .upravni voditelj: MLO Novo 

mesto. *.:. 
Iibriže  se dosedanji upravnik  OJROJ 

Henrik to vpiSe 
Jeviüek Miloš, upravnik, • podpisuje 

za podjetje, skupaj z nJim        '•'>   .„•  u., 
Heèteman Anton, poslovodja, po prav4- 

lih' podjetja... •  '4'-    ,,-'•"•: •' 
Okrajni LO Novo mesto,        -d 

, poverjeniitvo za finance, • : 

dne 6. februarja 1940.! ' c 
, fit. 868/1      •     ,;  18M 

: i! •• 
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Zadruga je bila ustanovljena 14. II. 
1948. za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov In iz- 
delkov v svojem .okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki BO nadrob- 
no navedene v 3. Členu pravi] zadruge. 

Delež zadružnika znala lOÓdin, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 50 
dinarjev, ,Vsak. od teh odgovarja Se z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. Deleži ee ne obrestujejo. 
'Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti*, 

«ti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta dva Slana upravnega odbora ali en 
San upravnega odbora in en pooblašSeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7, članov, 
in «cer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in odgovarjajoče število odbornikov. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih. 
- člani upravnega odbora so: 

Lozar Jože. kmet. Rožanc 9, predsed- 
nik, 

Lowin Anton, kmet, •helja vas 3, 
podpredsednik, 

Springer Jakob, kmet. Petrova vas 3, •••• 
tajnik, 

Simonie Matija, kmet, Ručetna vas 11. 
Grzin Jože, kmet, Gorenja Paka 3, 
Grahek Jakob, kmet, Rožanc 8, 

. Grahek Stanko, kmet, Lokve 2. odbor- 
niki; 

Za podpisovanje sta predvsem poobla- 
.   Scena predsednik Lozar Jože in tajnik 

springer Jakob. 
Okrožno sodišče v Norem mestu 

dne 8. januarja 1949. 
•. ,     Zt 8/49 — Zadr III 161/1      894 

•    .   * 
»i. .    -..;' 

•Sedet!: Ratež gt. 33.(••©• obsega vasi 
Sela pri RateŽu, Ratež, Gumberk. Dole- 
nja vas, Zihovo selo),  . 

Dan vpisa: 25  januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s omeje- 

n»m Jamstvom Sela,— Ratež na Rateïu 
St 88, okraj Noro mesto. 

Zadruga }e bila ustanovljena 25, II. 
1948 za nedoločen čas. 

c haloge zadruge so: oskrbovanje članov 
« vsemi potrebnimi potrošnlmj predmeti: 
odkupovanje kmetijskih pridelkov In iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
'seh • panog kmetijskega gospodarstva in 

> opravljanje drugih zadev, M so nadrob- 
no navedene v 3. členu pravili, 

Delež zadružnika znata 100 din. delež 
«Jdružnikovege družinskega Slana pa 25 

:   dfoarjev.  Vsak od teh odgovarja Se z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. Deleži se ne obrestujejo, 

•Zadrugo zastopa .upravni odbor all tì- 
«•. • ga ta'pooblasM. zanjo pa podpisu- 

' xu   *^• ^800 opMvnega odbora ail en 
*«erJ*Prav-iega odbora in en pooblaščeni 
"••••••• zadruge. 
£**?*• in eMepl zadruge članom se 
P!g4*lo na zadružni razglaeni desti, va. 
^^» Aor pa -Se • skupnimi vabili. 

; ^upravni odbor sestavlja 8 do 6 članov, 
•--••»: predsednik, podpredsednik, taj- 

iS^^^fregovarjajoce število odbornikov. 
u^npwwnega odbora eo: 

nMc   ^    ^ lmt1' RateS -
38

î P^"60' 
^1»®? Jože. posesbaJk, Zihovo sel© 5, 

Jože, delavec, Sela i, tafoîkV 

Medle Jakob, posestnik, Seda 7, 
Novak Alojz, kmet, Raitež 30, odborniki. 
Za podpisovanje sta predvsem poobla- 

ščena predsednik in tajnik zadruge. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. januarja 1949. 
Zt 11/49 -r Zadr IV 7/1        897 

* 
92. 

Sedež: Sevnica, okraj Trebnje. ! 

Dan vpisa: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Sevnici, okraj Trebnje. 
Zadruga je bila ustanovljena 5. III, 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v evojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, kd so nadrob- 
no navedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znala 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Slana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja še z 
dvàjsetkratoim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. Deleži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta dva elana upravnega odbora au en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in trije odborniki. 

Razglasi in obvestila zadruge sé nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski v poslov- 
nih prostorih. 

Ciani upravnega odbora so: 
Rebernik Frane, kmet, Sevnica 2, pred- 

sednik. 
Golob Rafael, kmet, Gorenja vas 21, 

tajnik, ' 
Strajnar Marija, kmetica. .Skrjance 

St. 3, 
Stades Leopold, kmet, Zagorfca 1, 
Zupančič Franc, kmet. Sevnica 8. od- 

borniki. ... 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 26. januarja 1949. 
Zt 12/49 - Zadr IV 8/1      • 898 

93. * 
Sedei: Trebelno. 
Dan vpisa: 24. januarja 1949, 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Trebelnem, okraj Treb- 
nje.    » 

Zadruga je bila ustanovljena 5. III. 
1948 za nedoločen cas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potresnimi, predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov In iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrob- 
no navedene v 8. členu pravil. 

Delež zadružnika znala 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja Se z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti- 
sti, ki ga fa pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jete dva clama upravnega odbora ali en 
clan upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavljajo 4 'ciani, in 
sicer predsednik, tajnik in dva odbornika. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa Se na krajevno običajni 
način.       ..•/',.-: •,!(..•    -'. .   • 

Člani upravnega odbora so: 

Pavlin Leopold, čevljar, Zafbukovje 18, 
predsednik, ,  , 

Zgajnar  Franc, kmet, Derečji vrh  5, 
tajnik, 

Mercina Alojz, čevljar, Trebelno 27, 
Miklavčič Alojz, kmet, Trebelno 11, od. 

borni ka. 
Okrožno šodiSče v Novem mestu ,_ . 

dne 24. Januarja 1949. 
Zt 9/49 — Zadr IV 5/1        895 

* 
94. 

Sedež: Veliki Cirnik. 
Dan vpisa: 24. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga g omeje- 

nim jamstvom v Velikem Cirniku, okraj 
Trebnje. 

Zadruga • je bila ustanovljena 5. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnima predmetij 
odkupovanje kmetijskih pridelkov, in iz* 
delkov v evojem okolišu, izvrîevanje vseh' 
drugih zadev, ki so nadrobno navedene 
v 3. členu pravil zadruge, 

i Delež zadružnika znala 100: din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa-10 
dinarjev. Vsak od, teh odgovarja še z 
dvajeetkratnim zneskom vpisanih obvez. 
nih deležev Deleži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
gli, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora, ali eo 
član upravnega odbora in' en poobtóScenl 
uslužbenec zadruge. , 

Razglasi in sklepi zadruge člainom ee 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in trije odbor, 
niki. 

Člani upravnega odbora so: < 
Kos Anton, posestnik, Veliki Cinrfk 6, 

predsednik, 
Erman Franjo, uradnik, Vel*ki (»muc 8, 

tajnik, i   ' .' 
Majcen Jože. posestnik. Vefflsi Ciroik8, 
Renko Ernest, posestnik, Maß Cirnik 4, 
Kralj Janez, posestnik. Svinjsko l,1 od- 

bornifci. '!•••,      . .. •     i>. '' '-i 
Okrožno sodišče v Novem .mesta 

dne 24. Januarja 1949.      " 
Zt 10/49 - Zadr IV 6•        898 

95. 
Sedež1: Rihemberk, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 30. Januarja 1949., 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v» Rihemberku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. IX. 1948 za nedoločen čas. - : * 
Naloge zadruge so: a) da pod vodstvom 

tehničnega strokovnjaka prouči4 terenske 
razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas; b) da pod vodstvom gospodar- 
skega strokovnjaka izdela proračun ob- 
novitvenih del za vsakega posameznega 
člana in .za ves okoliš, nadalje, da določi 
viSno obremenitve v.delu.in denarju la 
odplačilni načrt za .vsakega člana; c) da 
posreduje med dlani in narodno oblastjo 
pri uredttvl zemljiškoknjižnih, služnost« 
nih m drugih morebiti spornih razmerij 
(komasacija); č) da preskrbuje kredit\m 
nabavo materiala in izvedbo obnovitve- 
nih del; d) da skupno nabavlja in izde- 
luje, zbira in porazdeluje med svoje čle- 
ne gradbeni material; e) da e pritegnit» 
vijo vseh razpoložljivih delovnih moči 
pod vodstvom tehničnega strokovnjaka 
obnovi porušena. naselja po predloženem 
potrjenem obnovitvenem načrtu; f) da po. 
možnosti od pristojnih ••••••; oblaste? 
izposlnje pritegnitev moči; zlaistt it w»t 
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vapili ujetnikov, ter Jim doloSa đelo po 
Odinovi usposobljenosti. 

Zadružni dele* znaša 200 din. Veau za- 
družnik odgovarja e trikratnim zneskom 
vpisanega deleža. 

Priobmt ee razgiaiajo v poslovnih 
prostorih k na raaglasni deski 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki od- 
sekov to 10 Stanov, ki Jih voli ekuipSčma. 

Zadrugo zastopata to zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
ce «ta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora, 

ölaiti upravnega odbora so: 
Žeiijal Anton, Rihemberk 84, predsed- 

Utk, 
Vidmar Rado, Rihemberk 5, tajnik, 
Zgonik Rudolf, Rihemberk 44, 
Anderlič' Alojz, Rihemberk 125, 
Robid Andrej, Rihemberk 18, 
GvardjanSič Anton, Rihemberk 70, 
Vidimar Stanko, Preserje 94, 
Dima Rafael, Preserie 48, 
Vidmair Bernard, Rmemberk' 18, 
Vidmar Franc, Rihemberk 26. 
Fabjan Ludvik,  Rihemberk 110, 
Lijen Hrabfy Rihemberk 92, odborndfci. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 20. januarja 1949. 

Zt 224/48-8 - Zadr VII 182  1887 
* ••. 

- Sedei: Bakitovec, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga > omeje- 

nim jamstvom v Raldtovoa. 
'   Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
•• 18, III. 1948 za nedoločen Sas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSi 
to Sim kultuiraejSi način oskrbuje svoje 
Sane z vsemi potrebnimi potrolniml 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dilS in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
taetifaäcega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 

-sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev   industrijskih  in  drugih   kultur, 
nrstvo domačo obrt itd. posebno 

rte panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila "itd., ustanavlja 
ambulante za Sivino, plemenllne postaje, 
organizira selekcijo Ovine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.;'5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice ca 
potrebe evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za uetvarjanle 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
litov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliSa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne priredMive stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajania fil- 
mov, goji fizkultwro itd 'ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

•   Zaradi smotrnega in uspeSneJSega .iz- 
mjonja evojih nalog izdela potrebne na- 

črte v skladu a splosnâm državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
druznikovegia družinskega člana 20 dio. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razgiaiajo v poslovnih 
prostorih zadruge In na raaglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
.jih voli zbor iaaned zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 

člani upravnega odbora eo: 
gigante Jožef, kmet. Rakitovee •7, 

predsednik, v 
Rožac Anton, kmet, Rakitovee 61, taj- 

nik, 
MiklavHS Jožef, kmet, Rakitovee 80, 
MikUavčTč Jožef, kmet, Rakitovee 8, 
Žigante Jožef, kmet, Rakitovee 3. 

Okrožno eodiSce v Postojni 
dne 29. januarja 1949. 

i        m 281/48—3 - Zadr VII/86   1836 
* 

97, 
Sedež: Velike Zabije, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Velike Žablje, okraj Gorica, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bofjSi 

in čim kulturnejSl način oskrbuje svoje 
Slane z vsemi potrebnimi potroinM 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere. 
diSč in eklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju}, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt Itd. posebno 
Se tiste panoge osçiroma kulture, • v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd,, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenUne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne euTOvine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki • hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev, to podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 

gredavanja, kulturne prireditve, stro- 
ovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 

mov, goji fizkultuoro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega to uspešnejšega iz- 
vajanja evojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnimi državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 dim, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja e petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Prfobötve  se  ragiaiajo v 
prostorih zadruge to na razglasili de 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
Jih voli zbor tamed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpssuieta diva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeičati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, 

Mani upravnega odbora «o: 
MerkeU Rafael, kmet, Velike Zabije 79, 

predsednik, 
SJejko Franc, kmet. Velike Žablje 27, 

podpredsednik, 
Stokal] Rudolf, kmet. Vel. Žablje 101, 

tajnik, 
Merkelj Evgen, kmet, Ved. Zabije 87, 

.obal Jožefa, gospodinja, Vel žablje 
St. 88, 

Ormek Zdravico, kmet, VeL Zabije 26, 
Ceket Alojz, kmet. Vel. žablje 36, od- 

borniki. 
Okrožno eodiSie v Postojni 

dne 29. januarja 1949. 
Zt 156748-5 - Zadr. VII/86   1383' 

98. 
Sedež: Vogrsko, okra] Gorica. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

ntm jamstvom na Vogrekem. 
Zadruge je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. II 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSi 

in čim kulturneJSI način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSniml 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom z& dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture, kd v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične In. agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organiziM semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. .«la organizira predelavo kmetij-' 
skih pridelkov In obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvse* lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev ta podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. d» skrbi za go- 
apodarsW strokovni, kulturni in pro- 
svetni đvig vseh prebivalcev svojega 
okoliSa teko, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
pred*va»la, kulturne prireditve, stro- 
kovne * tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, gofl fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico: 

Zaradi smotrnega in uspežnejSega Izd- 
vajanja *«>jih nalog izdela potrebne na- 
črte ' v *l«du s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadrulni delež znaSâ 100 din. Vsak za- 
dlružnik Jamči z desetkratnim zneskom 
vpisaftfega deleža. 
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Priobötve ae razglašajo v pr«tovnih 
proetoriu zadruge in oa razglasu i desld- 

Upravni odbor sestavlja 5 čla*Dv, Id 
jih voli xbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva člana upravn-«ja od- 
bora, katerih enega «me nadomeWali po 
upravnem odboru pooblaščeni ualrtžbenee 
»druge. 

Člani upravnega odbora «o: 
Ziimond Ivan, kmet, Vogreko 8, pred- 

sednik, 
Moravee Jožef, postai uradnik, Vogr- 

«ko 12, tajnik, 
Oregons Ivan, kmet, Vogreko 2», bla- 

gejnik, 
Marvin Andrej, kmet, Vogreko 04, 
Žižmond Andrej, kmečki delavec, Vo- 

°*eko 82, odbornika. 
Okrolno sodišče v Postojni 

dne 29. januarja 1949. 
Zt 2/49-2 - Zadr.  VII/84   1332 

» 
». 

Sedei: Zabita, okra] Ilirska Bistrica* 
Dan vpisa: 28. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruge i omeje- 

nim jamstvom T Zabran. 
Zadruga Je Mia ustanovljena na skup- 

ščini 14. XI. 1948 za nedolžen •••. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

In Srn kulturnejii način oakrb»ie evoje 
Slane   z   vsemi   potrebnimi   potrebnimi 
Îwedinetl; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Su vse kmetijske pridelke in Izdelke » 

skladu • postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih ere- 
<Mč In eklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje !n razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na «vojem 
področiu, tako poljedelstvo, živinoreio, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev Industriieklb In drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd posebno 
*e tiste panoge oziroma kulture, ki » 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
'ajo; 4. da uvaja • povečanje kmetijske 
proizvodnje In « tem za naraščanje bla- 
gostanja evoiih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetli- 
etvu fn v (a namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za «Ivino, plemenilne poetale 
organizira selekcijo živin«, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
Wjltev sadnih, gozdnih In druelh sadik 
'«L; 5. da organizira predelavo kmetij. 
»Wh pridelkov in obrtne delavnice za 
strebe svojih članov In Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; • da zbira 
«nečke prihrankov obliki hranilnih 
v]°<? in notranilh posoiil •• ustvarjanje 
poratnih sredstev In podeljevanje kre- 
sov svojim članom; 7. da skrbi • go- 
spodarski âtrokovnl. kulturni te pro- 
metni dvig vseh prebivalcev svojega 
«KolWa tako. da prireja v «vojem za- 
«"""nem domu strokovna In politična 
1"••*««|•, kulturne prireditve, sfro- 
rzj18 tečaje. razstave, predvajanja III- 
Z2Tl Leoii   fizkuttuTo   Itd.   ter   ustanovi 

yawi** *motrne«ra hi nepeSnejJega h- 
?rU evo'lh naloc Meta notrebne na- 
črtom   *•*&* • splošnim državnim na- 

drSnitl!?-1 «to«* «ne*» «0 din. dele? za- 
Vsak JZ*** dmïinskeca člana 15 din. 
'••••~ đru?"*k odgovnrm s petkratnim 

JiïZkT*** rawrlaSaJo v poslovnto 
••••• zadruge la na nutkani deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Stanov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Ciani upravnega odbore «o: 
Moljevac Anton, delavec, Kirteževo, 

predsednik, 
Štemberger Rudolf, kmet, Podgorje, 

tajnik, 
Prosen Franc, kmet, Kuteževo, 
Iskra Matija, delavec. Žabice, 
Hervetin Rudolf, kmet, Trebcene, 
Brno  Anton, kmet, Zabiče, 
Hrenoveo Ivan, kmet. Zabiče, odbor- 

niki. 
Okrožno sodiiče v Postojni 

dne 28. januarja   1949. 
Zt 1/49-2 - Zadr VII/83     1834 

8*>retnembe 
100. 

Sedel: Mestinje. 
Dan vpisa: 25. Januarja 1949. 
Besedilo.' Potroiniika zadruga v Mesti- 

nju i o. j. 
Izbrise se član upravnega odbora Sre- 

denšek Milan, vpiše se novi član 
Boži* Štefan, mizarski pomočnik, Kri- 

stan vrh -"K). 
Okrožno sodišče v Celja 
dne 25. Januaria  1949. 

Zadr  VIII/39 1096 

101. 
Sedež: Pekel, OLO Poljčane. 
Dfin vpiea: 3. februarje 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

s o. j. za Dravinjsko dolino v Pekln pri 
PoWanah. 

Na občnem zboru 1. VIII. 1948 eo bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odele): Kmetffska zađrnga i 
omejenim jamstvom v Poljčanah. 

Naloge zadruge so: 1 da na Čim boljSI 
in čim kultumejSi način oskrbuje svoje 
člane z vsenr! potrebnimi potroiHiW 
nredmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
Mu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom ze dobro 
oskrbo* mest in drugih Industrijskih sre- 
dišč in eklepa v ta namen pogodbe: 
8. da pospešuje In razvija vse panose 
IcmeHjekeea gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstva • »morejo*.' sad- 
Jarstvo vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
Htev Industrijskih te drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt Itd., posebno še 
tiste panoge oziroma IraMure. ki v 
danflh naravnih pogojih najboll uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
profovodnje In s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične In agronomske metode v kmetij- 
etvu In v ta namen nabavlja kmetijske 
"troie, umetna omojtla Md.. ustanavlja 
ambulante ta *ivino. nlemenilne Dostaje, 
oreanizira selekoffo «ivine, gradi «'lose, 
onrsnizlra semensko službo, skrbi za 
"ojitev sadn'h, gozdnih in drueih sadik 
'td,; 5. da oreanteira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
notrebe svojih članov In rzraWJ* nrl tem 
nredvson, skalne surovine; 6. da zhfra 
kmpol?« prihranke v oblik' hrsm'lnih 
v'oo In notranjih posojil za ustvarjanje 
nhrahnih sredstev fn podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go. 
"nodamkl strokovni, kulturni In pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliSa  tako,   da   prireja v svojem za- 

družnem domu strokovna In politiftu 
predavanja, kulturne prireditve, strokov« 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji tizikulturo iML ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zadružni delež se zmanjša na 100 dia 
in je določen Se delež 20 din za vsakega 
zadružnikovega  družinskega  Člana, 

Upravni odbor sestavlja 9 Članov, k; tffi 
voli zbor za dobo enega lerta. 

Za zadrugo podpisujeta dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado« 
mésca po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Kranic Franc. Novak Alfonz. Melač Štef- 
ka, Prietovnik Pavel, Drnovšek Janko, 
Koleno Vinko, Vidmar Leopold. Kolar 
Anton in Mesaric Cita, vpišejo se Slani 
upravnega odbora: 

Požeg Anton, upokojenec, Poljčane 2, 
predsednik, 

Flis Anton, poetajenačemlk, Poljčane, 
tajnik, 

Pihler Ignac, poseetnilk, LuSečka va«, 
Zorko Ludvik, posestnik, LuSeSka vaa, 
Golob Ivan, pos. sin. Pekel. 
PreSerett Jakob, pos. sin, Poljčane. 
Kodrič Alojz, posestnik, Sp. Poljčane, 

odborniki, 
Dettëek Anton, pos. eto, Poljčane, 
Oni S Franc, posestnik, Poljčane, rw 

mestnika. 
Okrožno ' Bodliče v Celja 

dne 3  februarja 1949. 
Zadr VIII 46—10 1268 

• 
102. 

Sedež: Vrbje. 
Dan vpisa: 16  februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadro- 

Ka >Slavka Sland rat i o. J. v Vrbjn pri 
Žalen. 

Izbrišeta se Člana upravnega odbora 
Lanovsek Ivan In Miklavžin Stanko, vpi. 
5eJo se novi Sani: 

Podbreear Mirko, dijak, Vrbje 4Ä, 
predsednik, 

Cokan Maitlja, kmet. Vrbje 85. 
KuSčar Mirko, kmet, Vrbje 84, 
Strnad Fani, kuharica, Vrbje 84, o3- 

borniki.. 
Okrožno sodiuče v Celja 
dne 16. februarja 1949. 

Zadr VII 64 Ï47f 
« 

103. 
Sedež: Orosnplje. 
Dan vpisa: 11. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodafn* 

zadruga t omejenim jamstvom. Orosnplje. 
Na skupščini 20. II. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetllska- ladmga • 

omeientm Jamstvom, Orosnplje. 
Naloge zadruee so: 1. da na čfm holfK 

h 9im kultumejSi naWn oekrbnije svoje 
člane z veeml potrebnilml potroSniml 
oredmetl; 2. da odkupuie v svojem oko- 
lišu vse kmet I teke pridelke !n IzdMke v 
skladu s poslavlienim načrtom ta dobro 
o«krbo mest in druelh Induetrljek'h ere- 
diSJ in ekleea v ta ••••• poeodbej 
3. da ooepeSuJe In razvija vse panoce 
kmeti4«keca gospodarstva n« svolem 
nodroČiu, tako polfedolstvo, ìivìr\r*rf\o, 
eaHtarstvo, vinogradništvo, čebelsretvO 
eoiltev IndustrileVlh in drutnh kultur, 
(••••1••«•7• domačo obrt Itd posebno 
*e tiste panoo-e oziroma IniWure. W T 
danih naravn'h posolili nafboll osno- 
valo; 4. da uvaja za povečanje kmotilske 
proizvodnje in s tem za oaraSČamje Via- 
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gostanja svojih članov naprednejše teo- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
•tvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
•troje, umetaa gnojila, >tđ.< ustanavlja 
ambulante za favino, plemenilne postaje 
organizira selekcijo alvine, gradi silose, 
organiti» eemeoeko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organaira predelavo kmetii- 
•Wh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe evojib članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne «»rovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblik) hranilnih 
vlog is notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih eredfttev m podeljevanle kre- 
ditov svojim čianom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni to pro- 
svetni dvig veeh prebivalcev svojega 
oioliSa tako. da prireja v svojem za- 
družnem  domu  etrokovna   in   politična 
Sredavanja, < kulturne    prireditve,   stro- 

ovne  tečaje,   razstave,   predvajanje   lil- 
'     fflov,   goji   fizkuUuro   itd.   ter   ustanovi 

wo jo knjižnico. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 

teto 
Izbrišejo se  ciani  upravnega  odbor* 

Perovšek Jaka, Pervanja Mirko, Tratnik 
Jože,   Trootelj   Prane,   LfuhiČ   Anton m 
Zaje Martin, vpišejo «e novi člani: 

Okom Alojzij, kmet, M  Mlacevo 16, 
Kadunc Alojzij, k mrt, Brezje 2. 
Janežič Anton, teear, Perovo 6, 
Skubic Herman, kmet. Brvaoe 12, 
Grum Ivan. delavec. Stranaka vaa Si, 
Zrnec Joie, kmet. Blato 12. 

Okrolna «odlBee v Ljubljani / 
dne 11. februarja 1049. 

Zadr V 39/5 '     1854 
c,        » 

104. •••-,••• •      • 
SedéìY Grosuplje. ' 
Dan  vpisa: 5   februarje  1949. 
Besedilo: Živinorejska »drapa i ome- 

jenim jamstvom Grosuplje okolica na Gro- 
supljem. 

Na podlaga zapisnike občnega zbora z 
one 22- Vili. 1948 te zadruga prenehata 
lo  prešla  v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s prlstavkom >v 
•kvidaeiji« 

Likvidatorji: 
Eaetelie JoZe, posestnik. Vel. MleSevo 11. 
Mehle Frane. poe. «m. Paradisee 1, 
Potokar Anton/poe. ein. Mala Raina 6. 

Okroino sodifte v Ljubljani 
dne 4. februar}a 1940. 

Zadr II 110/11 1001 
* 

10•. 
»Sedei: Ig. 
•Dan vpisa: 29- Januar!» 1949. 
Besedilo: PorrognilSka tadrnga • onwl> 

nlm : iametvom na Ign. ' 
Izbrišejo ee Slan)  upravnega odbora: 

Mlklaivčič Jurij. Oven Anton. 2mue Joiko, 
Brezovtiik  Franc.  «-pii«r}o ee  nov»  ciani 
»pravnega odbora: 

ZupanMS Jole;. ključavničar, Ig 98. 
Cankar Prane, tesar, ilß 119. 
Heraver Mirko, kliuSavnlčar. Ig 208. 
Bolha-Frane, meear   la B4. 

Okrolno «odiHe v Llnbllaaf 
dne "29 «januarja- 1949. 

Zadr.: VI  155/2 892 

rftfl 'V > ;•;• 
Sedo«: Kranj. • •V-'.ï- 
Dan vpisa: 15 februarje 1949' 

,    Brmdllo NalwTfln In preda'na zadruga 
a emeicn'm'*m*tvom v Kr*nf«.'t 

Na rwdlîtffl eklen* oh!"»iecra' ?bnra i đne 
.,,17. V. 1948 Je zadruga prenehata in pre- 

Ua v likvidacjo. 
Likvidacijska (Irma kakor dotlej a pH- 

slavkoni  >v likvidaciju. 
Likvidatorji:   Erjavec  Ludvik, železni- 

ški uradnik. EranJ, Smarjetna eora 19, 
Zupan Ivan. poeeetnik   Pivka 5. 
Ogrin Cvetaoa. uradnica, Kranj, Koro- 

ška 14 
Likvidatorji    podpisujejo   ßkvidacijeko 

rirmo tako, da po dva Izmed njih prista- 
vita pod beeed.lo firme evoj podpie. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16   februarja 1949. 

Zadr V 19/5 1470 
» 

107. 
Sedei: Ljubljana. 
Dan vpiea: 28   ianusrja 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavne, prodajna za. 

druga eobo-črkosllkarjev. pleskarjev h) 
HCarjev • omejenim Jamstvom v Ljubljani. 

IzbriSejo ee Sloni upravnega odbora: 
Boritnar Stefan Vojska Stane, ftehenlk 
Bla2. Kosak Ivan m vpišejo novi Slani 
upravnega odbora: 

Martine Ivan. Zrinskega coeta 7, 
Vrbinc Ivan. Ambrožev tre Jj, 
Letnar Ivan. Latigusova 18, 
ouilerSič Egfdii Salendrova 4, vel so- 

boslikaru v Ljubljani 
Okroino sodisfa v Lluhljani 

dne 28   ianuaria 1949. 
Zadr.  VI 22/2 801 

* 
108. 

Sedei: LJubljana. • , 
Dan vpisa: 16  februarja 1949. 
Besedilo: Potrolnifta «tdrnga z omeje- 

nim tamstvom Ljnhltana 6. 
VnlSe ee pooblaščenec za eopodpiso- 

vanje: 
Teršek DuSan. glavni poslovođja, LJub- 

ljana. Zeljarska 11 
Okroïnn «odRče v Ljubljeni 

dne 1ß  febnrsria 1949. 
Zadr Vï 131/2 1469 

# 
109. 

Sedei: Ljubljana. 
Dan vptea: 11; februarja 1949. 
Besedilo,: PotroKn'înta zarimga z omeje- 

nim Jamstvom. Lin biJana 15. 
Na sknpSčirii If. I 1949 ee Je eprmne- 

nflit. Člen-zadružnih pravil. » 
Okoli? «druse obsega poslovalnico v 

ftreoanll vasi >'•»••     >••   •/•<' < 
Izbrišejo se" Sani upravnega odbora 

HlebS Zofka. Zavrïnik Vera. Jerln 8»ane. 
Skrab« .lafrob.voìSeloee novi Mani: '" 

Podlotrar Atejzlf. delovodla. LitlVtlra 8 
Bregar Cllka. eoat)odinJa. •••••• B7. 
••••• LeonoM. Hvar. LlttlsVo 55" 
Ättnik FranSSli«, perica. Na «rrnalnl 99 
fterne Ma-Hja, gospodinja, eiepanjéka 

eeeta 10.' 
PooblaWenec aa -Mrxtdpleovanje: Kolar 

Albin, poslovodja, Krekova 17. vei v LJub- 
ljani. 

Ofcroznn (uiilWe v LroMlanl 
dne 11; felirnarfa-1949.' 

Zadr VT 184/2 1390 

119. ' 
Sedel« LtnWJ*ne, 
Dan voira: 29  decomNra 1948. 

•   Be*e<W1o? >R»dlar4n vr»n«r<. nabavna 
In nrortn'na wdrn«ra y LJubljani, zadruga 
z o»»»eleii*m law»v«im. ' ' ' 

Na elnimWIni 8 X. 1948 eo bfla «prejeta 
now  nrwvfle. '    ' 

Besedi« •»•«1«1: *S»rHav In vrtnar«, za. 
••»• * e"e»»n'm jamatvom za glavne 
mesto Lfnbljana.. 

Naloge zadruge ••: 1. da na £im boljSi 
m čim kuHurnejii naoio oekrbuje evoje 
čteue z veem potrebnimi potroSuimi pred- 
meti; 2- da odkupuje v evojem okoliSu 
eadne in vrtne pridelke h> izdefke v skla- 
du a postavljenim načrtom za dobro oskr- 
bo mest In drugih induatrijekib «redigi 
ter sklepa v ta namen pogodbe; 8. da 
poapeüuje in razvija tsadjeretvo io vrtnar- 
stvo na svojem področju, zlaeti kuhure, 
W,v danih naravnih pogojih najbolt uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje aadne 
tn vrtne proizvodnje in s tem m naraeca« 
nje blagostanja svojih članov io njihovih 
družin naprednejše tehnične in agronom, 
eke metode v sadjarstvu, zeleniadareWu, 
cvetličarstvu- in vrtnarstvu sploh in v 
ta namen ustanavlja blagovne prodajalne, 
drevesnice, matične sadovnjake, zelenjad- 
ne In cvetlične rasadnike, organizira se- 
lekcijo semenja te semenske službe, do- 
bavlja evojim članom sadjarske !n vrtnar- 
ske stroje in orodje, umetna gnojila, za. 
Sčilna sredetva Itd. gradi rastlinjake, su- 
šilnice, sndna skladišča itd. ustanavlja 
»Kupne družinske vrtove In otroSka igri- 
šča za svoje člene, da se tako vzeaja 
mladina za eadjaretvo in vrtnarstvo; 6. 
da oreanizira predelavo sadnih-in vrtnih 
pridelkov |n obrtne delevhlce In poprav. 
Ijalnice orodja za potrebe;svojih članov; 
6 da skrbi za gospodarski, strokovni, 
kulturni in prosvetni dvig svojih članov 
'In veeh prebivalcev svojega okoliSa na 
ta način, da prireja v svojem zadružnem 
domu strokovna, ta politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne fecale, raz- 
stave In sejme, predvajan|a filmov ter 
da ustanovi syòje knjižnice In strokovne 
posvetovalnice, ter po potrebd tzdaja etro- 
kovno glasilo. *     • "•' 

Zaradi/smotrnega in uspeSnejïeea- te- 
pornjevanja svojih nalog izdela potrebne 
naorte v skladu 9 splošnim državnim na- 
črtom. 

Dele« zna?« 100 din te se. lahko plače 
v obrokih Delež zadru*n'kovecra družin- 
skega člana znaSa lOdin, Çlanl odgovor, 
jajo za obveznoeti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
pa oziroma dnilfinskeira deleža^ / " 

Zadruga razglasa sklene «bonu, uprjv. 
nega in nadzomeea odbora v. svojih pO. 
.srpvnlb prostorih In na razglosnih deskah 
ofl podnižnlcah 1 

üoravni odbor, sestavlja .5 do,9 Članov,. 
• |ih voli zbor izmed žadminiikov  Doli- 
noet upravnega odbora trafa eno leto, 

TzbrfSeta • se cima npravneiTa odbor* 
ftatar Alojzij In GabrovSev .Tttftoh. 

Vnttejo «e Moni.uorevnfra odbora: 
Sinili Andrei, Solsld nadzornik, PJeter. 

Snlkova-1,   ',.   '>•' -   '' ' 
DoboviSek Mlhaelt nameščenec. Tugo- 

,merjeva 19.   . .   •  '   ' • 
Errimi Ferdlnmid. nameSčenec. Posaiv- 

Rehorl Frane, Solslrf, upravitelj. Posav- 
skega 15. vsi v Llnbllani. 

Okroino'sortile v LfnMIaai 
"   -      dne .28  derembra 1948. 

IV 121 12V6 862 
•    '    « 

lit., •    . .'       .. " 
Sedef : LtnMIana. '     % 
Dan votaa: 5  fehrnarfa 1949.    '       - 
Besedilo: ITmetnlfte zadruga • •••••- - 

nini l"«n«tvdm v Llnbllani. 
Izbrlïelo ee cTmi , uprrvnetre odbor» 

;lakar Bo«1d*r. Omerza " N*Wribil;' K**TJ 
•••• Ravnikar Liubo. PetrM1 Duï»n. Ko- 
be: Borie In frmkelfà predsednika VMmtr. 
^1 Draga, vptRejo ee člani uprav, odbor** 
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Pengov Božidar, Kolodvorska 20, pred- 
sednik, 

. Trpla Jamee, grafik, PovSetova 48, 
Pregelj Mardi, akademski alitar, Žu- 

pančičeva 12, 
MaleS Miha, akad slikar, Pod turaom 5, 
UrSič Franc, akad. slikar, Mestni trg 25, 
Godec France, akademski elikâr, Go- 

sposka 3. v« v Ljubljani. 
Okrožno sodiEče v Ljubljani 

dne 4. februarja 1949. 
Zadr V 107/2 1092 

* 
112. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan.vpisa: 3. februarja 1949. 

:,Besedilo: Potrošniška zadruga i o. L • 
Mnrekl Soboti. 

-Vpiše ee kot pooblaščenec za eopodpi- 
OTanje po 21. členu pravil: 

Polak Rudolf, upravnik. 
Okrožno «odlïèe • Maribora 

4ae 3. februarja 1949. 
Zadr • 128 1093 

Icbrief 
118. 

Sedež:  Mozirje. 
Dan Izbrisa: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Zadružna elektrarna Mozirje, 

a." z o. j. v likvidacij'. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno godiîee v Celju 
dne 4. februarja 1949. 

Zadr VI 19/58 1269 
» 

U4. 
Sedež: Solcava. 
Dan izbrisa: 4. februarja 1949 
Besedilo: 2ivinorejska udruga z o. f. 

»• Solfati. 
Zaradi združHve e kmetijsko zadrugo 

* a J. v Solcavi.     . 
Okrožno sodiSce v Celju 
dne 4. februarja , 1949. 

Zadr VII 67 1270 
* 

115.       * 
Sedež: Ozeljan. 
Dan izbrisa: 29. Januarja 1949. 
Besedilo: Ljudska nabavna In prodajna 

aatfrnt» z omejenim Jamstvom. 
Zaradi prenehanje obratovanja, ker je 

• bila Izvedena decentralizacija. 
Okrožno sodiSte v Postojni 

! •.     dne 29. Januarja 1949. 
Zt 89/47-10 - Zadr tU/48 • 1388 

/      Trgovinski register 
Spremembo 

116. i. • 
Sedež: Ljubljana. 
•• vplaa: 2. februarja 1949. 
Besedilo: »Dom-dobrodelnosti«, družba 

* omejeno zvezo T Ljubljani. 
;L5« Podlagi:odlo&b okrafoege sodišča v 

i ••••« t dne 20. I 1949. opr »,Zp 
^fe-ie. Zp 80/45-18. Zp 81/45%-9 
s? ^/46^-11, Zp 116/47-5. in 11632/48 
••^••^ prenos poslovnih deležev: dr. 
••2•,•? &**>• di. Odarja Alofellà, Ko 
P&T814.  Klopdoa   Jožeta.   Zabreta 

Okrožno sodlWe v LinMJani 
•e 8. februaria 1949. , 

Rg C V SeO/4      .- 1009 

117. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa; 2. februarja 1949. 
Besedilo: Franc Sumi & Co, Industrij- 

ska družba i o. s  Ljubljana v likvidaciji. 
Na podlagi  odločbe okrajnega sodieca 

v Ljubljani z dne 22. I   1949. številka I 
2162/48—31 se vpise zaznamba  prenosa 
lastnine deleža družbenika Franca Sumija 
iz LJubljane v aplosno ljudsko premože- 
nje. 

Okrožno podlace v Ljubljani 
dne 2   februarja 1949. 

Rg C III 99/29 1022 
• 

118. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2   februarja 1949. 
Besedilo:   Frane   Sumi,   imporrne   tn 

eksportna dražba z o. z. v likvidaciji v 
Ljubljani. 

Na podlagi odločbe okrajnega eodlsoa 
v Ljubljeni z dne 22. I. 1949. Številka I 
2167/48—51,-ee vplie zaznamba prenosa 
lastnine deleža družbenika ftumija Franca 
v splošno ljudsko premoženje 

Okrožne sodišče v LJubljani 
doe 2. februarja 1949, 

Rg C I 82/43 1028 
» 

119. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 2  februarja 1949. 
Besedilo;   Isvozna   in   uvozna „ dražba 

z o. z. v Ljubi la ni v likvidaciji. 
Na podlagi odločbe okrajnega eodiSča v 

LJubljani z dne 22. I 1949. številka Î 
2162/48-81, se zaznamuje prenos last- 
nine delefcev družbenikov Sumila Janka 
in Sumi Nadine v aploSno ljudsko pre. 
možen {e. 

Okrožno «ortlîfp v LlnWIani 
dne 2   februaria  1949. 

Rg C  V 254/8 1021 

U/edba Dostopania 
za rkssrlasitev sa mrtve 

R 474/48-2 • 11179 
Sikora Rihard, roj. 19 XII. 1910 v Gii- 

Stanju, sin. Jožefa m Helene rojene To 
plič, oženjen, delavec v ( železarni, ee od 
leta 1945 pogrela. 

Na predbg žene Sikora Gabrijele, de- 
lavke v Železarni v GuHanju, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee Izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
15. III 1949 poroča «odMču aH skrbniku 
Êegovîuku Filipu, sod. uradniku na Pre- 
val Jah. 

Sikora Rihard se poziva, da se, zglasi 
pH eod'Seu aH da kako vosi o sebi. 

Po preteku roka bo eodiače odločilo o 
predtosru. 

Okramo sodiSče na Prevaljab 
dne 8. decembra 1948. 

* 
IV R 8/49 1402 
, Omerzel Frane, roj. 1. TÎT. 1916 v An- 
Žah 17. sin Antona ta Antomlie rojene So- 
toSek   ••••   v   AnŽah  17. KLO  Raztez, 
okraj KrSko. je bH od 1942 v NOV  Kot 
borec 2. cete T. bal, 2. hrtesde te Omer-' 

-eel Franc padel baje 18. aH 19. X   1944 
* vasi, Hip Je na Dolenjskem 

Na predlo? nečaklnie. Stefur. Marije, „de- 
»avke.j«: TreW 21, KLO St Peter pod Sv. 
aerami, se uvede postopanje sa, razglasi- 
tev, ••, mrtvega, 
IV R 155/48 1408 

Sav54 Janez, roj. 24. V. 1919 v Trbov- 
ljah, Retju 80, afn Jožefa hi Angele roje- 

ne Ulrich, poljski delavec v Pisecan 69, 
je odSel aprila 1943 v kozjanski odred 
NOV. Maja 1943 je baje padel na Bohorju 
v bojih z Nemci. 

Na predlog očeta Saväe Jožefa, delavca 
z PiSec 69. ee uvede postopanje M raz« 
glasitev za mrtvega. 
IV R 107/48—5 1404 

Založnik Marjan, roj. 12. TX. 1927 v: 
Stari vasi 7, ejn Franca in Marije ro- 
jene Habinc, poljski delavec v Stan v^si. 
KLO V dem ob Savi, Je odšel maja 1944 
v NOV V bojih na Bocu je baje 18. IL 
1945 padel 

Na predlog matere Založnic Marije, po» 
seetnice iz Stare vasi, KLO Videm ob Sa- 
vi, ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Veakdo, komur je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva da o do 81. III. 1949 po* 
rota sodižfu ali skrbnici Kozak Marici, 
uslužbenki okrajnega ••••• v Brežicah. 

Omerzel Franc, Šavsa Janez in Založ- 
nik Marjan ee pozivajo, da se zglaeijo pri 
sodisfa aü dajo kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo eodiSče odločilo o 
predlog*. 

Okrajno sodižče v Brežicah 
dne 12. februarja 1949. 

* 
I R 283/48-5 Ï1072 

Blatnik Vincenctj, roj. 28 I 1907 v VU 
sejcu 29, ein Franca in Marije rojene 
Vidmar, oženjen, poljedelec, ee od leta 
1945 pogreša 

Na predlog žene Blatnik Jožefe rojene 
Perko ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se teda ja poziv, de «e o po- 
grežanem do 1. IV. 1949 poroča eodliSa 
aH predlagateljici Blatnik Jožefi 

Po preteku roka bo sod i {Se ođtofilo • 
predlogu . 

.Okrajno sodile v Novem mestu 
 dne 4 decembra 1948. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklic 
R 660/49-2 140T 

Draïba . 
Na podlagi lastnikove proSnje bo 17. 

marca 1949 ob 10 v Pleiivcu št 41, KLO 
Skale, okra] Mozirje na podstavi e tem 
potrjenih dražbenih pogojev Javna dAž- 
ba nepremičnine, vi St. 4 k. o PleSivee, 
obstoječe iz zemljiškoknjižnih parcel ïtevH« 
ka 104/2 etavblsče » hlio. it 41.974/1 
njiva s travnikom, 976 travnik. 979 vrt, 
980 travnik.. 981 vrt, 983 travnik. 984, 
njiva, 985 pasntk. 985/1 njiva, 98672 trav. 
nik, 986/8 pesnik, 989/2 njiva's travni« 
kom, 989/4 njive, 989/5 pot. 989/6 pašnik, 
989/8 gozd, 989/9 gozd, ver kakor stoji In 
leži, z vsemi na. zemlJIScu stoječimi po- 
slopji brez pritiklfn in premičnin, v eni 
celoti •• teklicno ceno v znesku 120.000 da- 
narjev (fltoindvajeet tisoč dinarjev) kol 

' najmanjši ponudek. pod katerim ee ne bo 
s prodajalo'. 

Varano v znesku 12.000 din morajo 
ponudniki položiti pred priïetkom dražbe. 

Največji ponudek se mora položiti T 
15 dneh no dražbenem naroku pri okraj- 
nem sod'Scu v SoManJu. -•• ; 

Podrobni dražbenl pogoji in Hsitóne eo 
na vnoerled pri podpleanem eodiïïu med 
uradnimi urami, v eoM »." 4. 

Okrajno sndlSee v ftoïtanju 
dee 14, februarja 194SK 
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Amortizacije 
IV B 162/48-6 1405 

Na prošnjo Cerjaka Jožefa is A rtič 22, 
ELO A rtiče, okraj  K riko, ee uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednostnih pa- 
pirjev, ki «o ee baje med okupacijo izgu- 

. bili   m se njihov  imetnik  poziva, da  v 
treh mesecih po objavi v Uradnem lietu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bodo 
vrednostni papiru po preteku roka razve- 
JJavMl. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
zavarovalne police Ljudske samopomo- 

•, Maribor: St  2766 D - 4 in A 4, St. 
1476 D 5 In A B, et 8724 D 2, it. 2622 
D 8 in A 8. 

Povojna  vrednost zavarovanja k gor- 
njih poMc  ie 6.752 din. 

Okrajno sodisfa v Brežicah 
dne 12. februarja 1949. 

• B 493/49-4 1406 
Na prošnjo Debeljaka Viktorja In Ma- 

rije Iz Škofje Loke. Blaževa ul. M. 7, 
se uvede postopanje za amortizacijo baje 
med vojno izgubljene zavarovalne police 
H. 8003653, izdane 16. XI. 1927 od za- 
varovalnice Feniks v Beogradu S to za- 
varovalno polico sta bila zavarovana oba 
predlagatelja za 100.000 dm na doživetje. 
Pričetek zavarovanja 1. XII. 1927, dospe- 
lost I   XII. 1947 

Imetnik te police ee poziva, da v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, ker bo sicer so- 
diSSe po izteku roka polico razveljavilo. 

Okrajno sodišče v Kranja 
dne 12. februarja 1949 

* 
••• B 863/49 1555 

Na predlog Rotner Pongraca, zasebnika 
v Selci ob Dravi št. 13, se uvede posto- 
panje za amortizacijo dveh vložnih knji- 
žic, ki so bile baje ukradene in ee imejl- 
telj poziva, da v dveh mesecih od te ob- 
jave v Uradnem listu LRS uveljavi svoje 
pravice, ker se bo sicer po preteku roka 
izreklo, da so vloine knjižice brez moti. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. vložna knjižica št 7017 z vlogo 

4.780 din, < 
2  vložna knjižica §t. 9056 z vlogo 5.020 

'dinarjev, obe izdani od bivše Mestne hra- 
nilnice v Mariboru, sedaj Komunalne ban- 
ke MLO Maribor na ime Rotner Pongrac. 

Okrajno sodišče v Maribora 
dne 15. februarja 1949. 

* 
IB 40/49—8 1672 

Na predlog Hajmerja Ludvika iz Mur- 
ske Sobote, sedaj stud. tehn. v Ljubljani, 
TržaSka uj 42/•, m uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice. ki se je med 
okupacijo baje Izgubila ter se imetnik 
tete poziva, da v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, ker se bo sicer po preteku roka 
fareklo, da je vrednotnlca brez mod. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna.polica št. 513.418 zavaro- 

valnice Feniks Dunaj, Riemergesse, fi- 
liala Ljubljana, Izdana v. Beogradu 9. 
XII 1926 na ime Oskar Heimer, zobo- 
tehnik v Murski Soboti ln Jolanda Heimer 
v Mnrsk' Soboti Korielnlka v primeru 
doživolfa sta obe zavarovanca, v primeru 
smrti pa eden od preživ^Jih zavarovan- 

cev, v primeru istočasne smrti obeh pa 
otroci zavarovancev. Zavarovalna vsota v 
primeru doživetja 100.000 din, v primeru 
smrti 50.000 din. 

Okrajno eod'šče v Murski Soboti 
dne 16   februarja 1949. 

Razni oglasi 

Natečaj 
1663 

Okrajni LO Celje okolica razpisuje v 
smislu 3 člena uredbe vlade LRS o ukre- 
pih za preprečevanje požarov (Uradni 
list LRS, dt 11-81/48) dimnikarsko mesto 
v novo postavljenem dimnikarskem ome- 
talnem okolišu s sedežem v Žalcu, OLO 
Celje okolica. 

Prosilci naj pravilno sestavljene in 
opremljene prošnje vlože pri OLO Celje 
okolica, poverjeništvu za lokalno industri- 
jo io obrt po pošti ali osebno najpozneje 
do. 5. marca 1949. 

Okrajni LO Celje okolica, 
••••••••••• sa industrijo in obrt, Celje 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
1441 

Splošno gradbeno podjetje  >Beton«   v 
Celju, Ljubljanska cesta 16, kot naslednik 
nacionaliziranih podjetij: 

Gologranc  Konrad, gradbeno  podjetje, 
Celje, Mariborska c. 66; x 

Kukovec Vinko nasi.. Žaga In stavbeno 
podjetje. Lava 7 pri Celju; 

Grem Franjo, gradbeno podjetje Celje. 
Cret; 

Jezermik Kari, gradbeno podjetje. Ce- 
lje, Drapšinova ut. 14, poziva vse upni- 
ke, da mu priglasijo svoje terjatve ali 
druge premoženjske zahteve do naštetih 
podjetij z navedbo temeija in dokazov, na 
katere se opirajo 

Prav tako se pozivajo dolžniki, da po- 
ravnajo svoje denarne ali druge obvez- 
nosti. 

Rok za priglasitev in poravnavo poteče 
15 marca 1949. Po tem roku se prigla- 
šene terjatve ne bodo upoštevale, dolgovi 
pa se bodo sodno izterjali. 

Splošno gradbeno podjetje 
»Beton« T Celju 

* 
1408 

Požirajo se ved upniki in dolžniki Sin- 
dikalne menze v Kranju v likvidaciji, da 
priglasijo svoje terjatve do 28. februarja 
1949 na okrajni sindikalni svet v Kranju 

Na prijave, dospele po tem roku, se ne 
bo .oziralo 

Okrajni sindikalni svet v 
Kranju 

* 
1632 

Nabavna in prodajna zadruga z o )., 
Kranj v Ikvidaciji pozive vse dolžnike, 
da do 20 marca 1949 poravnajo svoje ob- 
veznosti, in upnike, da predlože svoje ter- 

Po tem roku se bodo terjatve Izterjale 
po sodni poti, priglasitve terjatev pa se 
ne bodo več upoštevale 

Likvidacijski odbor 
•     i 

1440 
Lesna produktivna zadruga z o. j. Lo- 

ški potok je od 6. 11. 1949 v likvidaciji. 
Pozivamo vse upnike da, od 15 II. do 

15. lil 1949 priglasijo vse terjatve, Po 
preteku tega roka priglašene terjatve ee 
ne bodo upoštevale. 

Pozivamo vse dolžnike, da v tem roku 
poravnajo   vse   svoje   obveznosti, ker se 
bodo sicer dolgovi sodno izterjali. 

Lesna produktivna zadruga 
it. j. Loški potok 

« 
1451 

Električno-strojna zadruga v Mengšu, 
zadruga z o. j. v likvidaciji, poziva vse 
upnike in dolžnike, naj priglasijo svoje 
terjatve in obveznosti najpozneje do 20. 
III. 1949. 

Vse pozneje priglašene terjatve se ne 
bodo upoštevale, dolžniki pa. ki bi se 
do tega roka ne priglasili, bodo izročeni 
arbitraži. 

Likvidatorja 
* 

I486 
Odpremno podjetje Okrajne zveze kme- 

tijskih zadrug v Ptuju je po nalogu MTP 
prešlo v likvidacijo. *' 

Pozivajo se upniki In dolžniki, na) pri- 
glasijo, oziroma poravnajo terjatve in dol- 
gove do 8. marca 1949 na gornji naslov. 

Po tem roku se terjatve ne bodo upošte- 
vale, dolgove pa bomo sodno izterjali. 

Odpremno podjetje 
OZKZ Ptuj 

* 
1664 

Kmetijska zadruga v Sorici poziva vse 
upnike bivše Živinorejske zadruge v Se- 
rici ki se ie spojila s Kmetijsko zadru- 
go da priglasijo svoje terjatve do Živi- 
norejske zadruge do 31. marca 1949 

Od teja dne dalje se prijave ne bodo 
več upoštevale 

Kmetijska zadruga z o. J. v Soriei 
1485 

Preklici  listin 

Navedeni preklicujejo 
tele izgubljene listine: 

Andtin Alojz. Domžale, Ljubljanska 33, 
prometno knjižico za kolo znamke >Ram- 
zes«, ledano od NM Domžale 

Artopark iu mehanična delavnica glav- 
ne direkcije rep. gozdnih gospodarstev 
LRS, LJubljana, evidenčno tablico za oseb- 
ni aWomobll S-1984. izdano od NM Ljub- 
ljana. 1585 

Avioprevozništvo SAP, Ljubljana, evi- 
denčno tablico tovornega avtomobila 
S-81&9, Izdano od NM LJubljana.        1464 

Baader Alojs, St Lovrenc 14, prometno 
knJISico za kolo «t 211806, Izdano od NM 
Trebnje. 1825 

Borisi* Matija, Ptuj, Vičava 2, volaško 
•••••. 1383 

Use RozalHa, LJubljana, Celovške 90, 
delavsko knjižico. 1417 

ttedrač Franc, Replšče 8, p Sv. Vid pri 
Ph,|u. knjižico za kolo znamke >Adler« 
št. 11R23002 in knjižico m kolo znamke 
>Cb« Record« št 1832248 na ime Bedrač 
JoM, Repttče 8. •—* 
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Benedik Budoll, Ljubljena, Trtta 23, 

prometno knjižico za kolo »Blrčc» izdano 
od NM Ljubljana. 1506 

Bitenc Ivan, Kranj, Koroška c. i,i, pro- 
metno knjižico za poltovorai avtomobil 

>• znamke   »Peugeot«  S-  24B5» 
Blažic Julija, Gorica, Tovarniška 2c, po- 

trdilo o ljudskem posojilu za 1000 din. 
1591 

Blumauor Marija, Ljubljana. Trnovski 
pristan 14, izkaznico OF. 1376 

BratuS Emil, Tolminska Lom 38, vojaSko 
knjiüco št. 13/271, izdano 24. I. 1948 od 
voj. odseka Tolmin. 1605 

Breaker Doroteja, Ljubljana, Ko>teizijeka 
ulica 4, ukradene živilske nakaznice na 
ime Breuker Doroteja, Karen, Voltgang, 
Franz, Donza Janez, Danza Marijo, obla- 
čilne nakaznice na iete Imena, sindikalna 
izkaznico, nakazilo za 2 m* drv, nakaznico 
«a kurivo K-4 na ime Breuker Franc, do- 
datni bon za 900 din in osebno iskaznico 
na Ime Breuker Doroteja, izdano od jugosl. 
konzulata v Düsseldorfs 1426 

Breznik Jakob, Gorica št. 16, p. Smart- 
no v Rož. dolini pri Celju, prometno 
knjižico za kolo znamke >Styrija<, Števil- 
ka 667116. 1525 

Cep Cvetka, Hajdina 79 pri Ptuju, pro- 
meteo knjižico za kolo znamke »Kosmos«, 
St. 284485, izdano od notr. odseka OLO 
Ptuj. 1570 

Camer Ana, Šmartno 1, prometeo knji- 
žico za kolo* tov. St. 3950-B. 1515 

Crnugel] Joeipina, Ljubljana, TopniSka 
M. 17, prometno knjižico za kolo znamke 
>Prior«, St. 533482, izdano od NM Ljub- 
ljana. 1428 

Cucek Stanislav, Ljubljana, Gajeva 1, 
prometno •••••• za kolo znamke >Dla- 
mant<, tov. St. 100401. 1874 

Devié Berta, Kranj, Strazile 85, oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Kranjska 
gora, izkaznico OF, izdano od OF odbora 
Kranjska gora, potrdilo o državljanstvu, 

. Izdano od OLO Ključ, Bosna, spričevalo 
4. razreda osnovne Sole v Alekeandrovcu, 
190 bonov In krstni list, izdan od cerkv. 
pisarne v Ključu, Bosna; na ime Devic 
Stavko pa 728 bonov in 20 toSk oblaHme 
nakaznice, izdane od OLO Kranj.      1282 

• DolnHSar Katica, Ljubljana, Gledališka 
St. 13, uničeno spričevalo trgovskega" te- 
čaja; Izdano 1. 1922/28 od Mladike, Ljub- 
••••. 1454 

Drole Valentin, Ljubljana, Marijin trg 2, 
Prometno knjižico za kolo znamke >Ad- 

- «M, St. 1297834. 1418 
Dejakovió   Jovo,   Ljubljana,   Poljanski 

ÏM*P 40, ••••••• ••••••, Mraz o demo- 
-  MUzaciji, mladinsko izkaznico In diplomo. 
>.« mladinske proge Samac—Sarajevo. 

1680 
Mektro-Ljubljana, evidenčno tablico 

«ebnega avtomobila Fiat-Bellilla St. 8-7108 
STJime SoSkih elektrarn Doblar, p. Ho- 
"»i ©torej Gorica, 1685 

5t*2i,elfe? vlda. ***• pomočnica, 8topnSk 
& tnkJrJ° Izkopa, tekaznieo s» koto 
nI    h izkaznico LMS. 1288 
Ä,'*"?!, Otovol 8t. 2, p. Markovd, 
££°^ L& 224947748 W osebno iz- 
~•••   72/46. 1578 

nr©mÄfebeta. J«1«« **. P- Domžale, P«*»«*» kam» ia M» MA »Chea. 

pione il 1337951, izdano od NM v Dom- 
žalah. 1462 

Gantar Slavka, Kamnik, Mekinje 14, 
prometno knjižico St. 10100518 za kolo 
znamke »Koemos<, izdano od NM Kamnik 

1508 
Gerbec Ivan, Domžale, Rojaka c. 39, 

osebno izkaznico, prometno knjižico za 
kolo in izkaznico OF, > 1590 

Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto s 
sedežem v Straži, evidenčno tablico tovor- 
nega avtomobila S-8206. 1571 

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, ko- 
lesarsko knjižico za kolo St. 714087.    1391 

»Gradiš«, avtopark, Ljubljana, promet- 
no knjižico za osebni avto znamke >OpeI 
Kapitan«, S-0267, St. 1838, izdano od NM 
v Ljubljani. 1424 

Grahornik Jože, Viniška vas 19, p. Sv. 
Barbara v SL goricah, prometno knjižico 
za kolo znamke »Organ« St. 15293.     1633 

Gregorio Edvard, Murska Sobota, Kre- 
kova 1, indeks tehnične fakultete univer- 
ze v Ljubljani St. 997. 1582 

Gregorio ïlartin, porotnik, vojaSka poŠta 
9685-14, Ljubljana, oblačilno knjižico St. 
17347, izdano od voj. poŠte 22948.      1519 

Grlica Anton, miličnik postaje NM, Sv. 
Jurij ob öcavnici, službeno izkaznico, iz- 
dano od min, z« notranje zadeve LRS, 
uprava NM za Slovenijo, izkaznico kluba 
NM, odjavnico vojaškega odeeka v Ljub- 
ljani, dve izrabljeni žel vozovnici za smer 
Radgona—Ljubljana in nazaj, izdani od 
uprave NM Radgona in potrdilo o zavaro- 
vanju DZSZ. 1526 

Hajne Angela, Zagreb, luca 199, spri- 
čevalo II. razreda meSo". Sole, izdano leta 
1936787 od upraviteljetva Sole Lichten- 
turna, 1456 

Hanptman Francka, Jarše 52, p. Dom- 
žale, prometno knjižico za kolo.znamk« 
»Age«, št. 174845, izdano od uprave NM 
v Domžalah. 1463 

Hedžet Katarina, Vescica 85, Ljutomer. 
Izkaznico St. 2899 za kolo znamke »Puch« 
St. 704150, S-487889.    ' 1884 

HodoHn Janez, Sv. Ana 62, p. TržiiS, Go- 
renjsko, vojaSko knjižico, izdano od voj 
odeeka v Kranju L 1946, izkaznico OF, iz- 
dano od OF odbora Kranj in osebno iz- 
kaznico, izdano od KLO Sv. Ana.       1889 

Horvat Mihael, Zg. Radvanje, Mencin- 
gerjeva 4, prometno knjižico za kolo 
znamke »Standard« Si 69148. 1280 

Hrastnik Adolf, Zg. Hudlnja 28, Celje, 
prometno knjižico za kol» St. 8497.   1539 

Hrastnik Marija, Ljubljana, Gajeva 80, 
izkaznico OF. 1820 

Hrovatin Brna, Vipava St. 216, ukradeno 
osebno izkaznico it, 7797. 1425 

Ivana! Ivica, Ljubljana, Maearvkova 58, 
osebno izkaznico in univerzitetno izkaz- 
nico. 1416 

Jager Marica, Sp. ReSo» pri LaSkem, 
osebno izkaznico BI 282. 1540 

Jeretina Marij*, Domžale, Stoboveka ce- 
sta 2, prometno knjižico m koto znamke 
>Puch<; 1878 

Jordan Anion, Ljubljana, Bemekarjeva 
St. 10, elužbeno, mladinsko, sindikalno in 
železniCareko Izkaznico za brezplaftio 
vožnjo 1516 

Jovamovié Radovan, zastavnik, voj. poŠta 
89063/K, Tolmin, oficirsko ofolaalmo knji- 
&» • 10888-48/48.   

Jnhant Pavla, Prebacevo 14, prometno 
knjižico za kolo znamke »Dürkopp« šte- 
vilka 1816620. 1410 

Jurečič Franc in Frančiška, Reätanj, Se- 
novo pri Rajhenburgu, ukradeno sindikal- 
no izkaznico izplačilno karto, tobačno kar. 
to, izkaznico OF in osebni izkaznici   1572 

Jurjovec Marija, Sneberje 50, prometno 
knjižico za kolo in izkaznico OF.      1588 

KariZ Velislava, Ljubljana, Celovška 32, 
osebno izkaznico, prometno knjdžico za 
kolo znamke »Apko«, izdano od NM Ljub- 
ljana, dijaško izkaznico, in potniško do- 
volilnico 150Î 

Kmetijski magazin, Ljubljana, TyrSeva 
št. 29, prometno knjižico za kolo, izdano 
od NM Ljubljana. 1512' 

Kordež Jožef, Jesenice, Obrtniška 28, 
osebno izkaznico. 1284 

Korgig Alojz, Ljubljana, Cesta v mestni 
log št, 277, prometno knjižico za kolo, iz. 
dano od NM Ljubljana. 1581 

Korïe Stanko, Zrkovoi, Maribor, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Wdttkop« 
St. 416113. 1364 

Kos* Angela roj. Rus, Ljubljana, Vefina 
pot 5, začasno osebno izkaznico, izdano 
od KLO Vrhovci. 1579 

KovačiS Vida. Ljubljana, -Caleva 2, «pri- 
čevalo IV. letnika Trgovske akademije v 
Ljubljani. 1872 

Kralj Anica, Ljubljana, Pokopaiffika uli- ' 
ca, osebno izkaznico St. 98348. 1514 

Kramar Terezija, Kranj, Huje 38, ukra- 
deno prometno knjižico za kolo, osebno 
izkaznico in izkaznico OF na ime Kramar 
Terezija ter zadružno izkaznico in izkaz, 
nlco OF na ime Kramar Janko. 1377 

Kranjc Bajko, Gor. Radulje. Bafika, iz- 
kaznico za kolo Si 187516. 1588 

KraSoveo Stanko, Sv. Duh Si 5, KLO 
Ravnik, okraj Postojna, izkaznico ta koto 
znamke »Helvetic« Si F. 83722. 1581 

Križnik Pavel, Nove Jarše, Krizna u®ca 
St. 45, prometno •••••• za kolo znamke 
»Triumph« in potrdilo o zaposlitvi.    1459 

Kristan Janez, Mr. ph., lekarnar, Dole- 
nji Logatec St. 181, ribarsko izkaznico ft 
336, izdano od Ribarske zadruge, Ljub- 
ljana. 1480 

Kristan Viktor, LJubljana, Sveteeva 8, 
izkaznico OF St. 046679, izdano od RLO 
Rakovnik, VK. 1880 

Križaj Mariia, Ljubljana, Zaloika 108 b, 
prometno knjižico za koto znamke »Puch«, 
izdano od NM v Ljubljani. 1821 

Kader Vinko, Ljubljana, Tomacevska 
Si 41, izkaznico OF. 1881 

Kunej Jole, Ljubljana, Clglerjeve 20, 
univerzitetno izkaznico, izdano 10, X. 
1945. 1422 

Kns Martin, Vrje 57 pn* Medvodah, dl- 
jaiko knjižico Si 99. 1518 

Leneek'Marjanca, Ljubljana, Bolgarska 
uHca, ukradeno sindikalno izkaznico in 
oblačilno nakaznico. 1822 

Leskovar Ivan, KonjŒka vas *i 81, pro- 
metno knjižico za kolo. izdano od notr. 
odeeka v Poljcanah na ime Brgles Franc, 
Konjiška vas Si 5. " 1B27 

Lešnik Janes, Sp. VoMtëina 80, promet- 
no knjižico za kolo znamke »Ekcelsior« 
». 9088. 1874 
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Lwrber Konrad, Maribor, Turner jeva 11, 
domovnico, krstni list, prijavnico, poročni 
Met, vojaško knjižico in potrdilo o vpisu v 
državljansko knjigo. 1575 

Magister Vida, Ljubljana, Trata 2, ukra- 
deno osebno izkaznico in oblačilno na- 
kaznico. 1819 

Mlinari« Marija, Odranci št 77, Sp. Bel- 
tinca, izkaznico OF St. 404629, izdamo od 
akrajenga OP Lendava in osebno izkaz- 
nico at. •••, ladano od KLO Odranci. 

1634 
Mriek Marjan, Ljubljana, Jernejeva 35, 

osebno izkaznico, mladinsko izkaznico, 
Sindikalno izkaznico in potrdilo o ljud- 
skem posojilu. 1323 

Mnrovec Ivan, uSitelj, Sv. Lucija, oseb- 
no izkaznico, izdano od okrajnega Izvršil- 
nega odbora v Tolminu. 1886 

Novak Gabrijela, Ljubljana, Lestikova 
St. 25, promento knjižico za koto znamke 
»Pueh«, Izdano od NM Ljubljana.       1452 

Okrajno artoprovozniško podjetje, Mari- 
ribor okolica, Mlinska 8, prometno knji- 
žico tovornega avtomobila Opel Bite 5956. 

1355 
Palka Genoveîa, Ljublana, Salezljanska 

št 11, knjižico za kurivo K-4, izdano od 
.RLO Moste. 1421 

Pavčic- Boris, Ljubljana, Mariborska 17 a, 
izkaznico OF, izdano od RLO Moste. 1326 

i |PerSl Mira, Ljubljana. Knafljeva 9, spri- 
čevalo I. raar. meščanske iole, izdano leta 
1921/22, od ravnateljstva zavoda pri Sv. 
Jatkobu, Ljubljana. 1465 

Petek i Anton." Ljubljana, Prisojna, ui. 1, 
osebno izkaznico, prometno', knjižico za 
kolo in lafcaznico OF. ,  ,.      1578 

Petkovih Boženko, poročnik, Ljubljana,* 
Dam,armije 414, oblačilno knjižico Šte- 
vilka 58.116, ladano od voj. poŠte 18824/1," 
Ljubljana. 1587 

Petrova« Jožefa, Na Dražici pri'Borov- 
nici, osebno izkaznico, Izdano od KLO 
Borovnica. 1382 

Plohi Franc, Bukovci St. 93, p. Markovo! 
niže Ptuja, prometno knjižico za kolo, 
znamke »Indian«' St 1446925. . 1528 

V Pogaïar Jožica; Kamnik, Hudo St. 7, 
prometno knjižico > za kolo znamke 
»Kaiee« tov. St! 279893, izdano 1. 1946 
od NM Domžale.   ; '•:";. ;     1518 

Poljanec Ivan, Ljubljana,1 Polafcova 13, 
i osebno izkaznico, prometno knjižico za 

koto in izkaznico OF. 1875 
Potočnik Maks, Dominikanski trg 1, 

Ptuj, prometno knjižico /a kolo št 394064 
V;,;H ' ' •'.'       1284 

'   Pozvek Janez, roj. 26. VIII. 1931 v Do- 
Vr:licu>8t. 6, osebno Izkaznico; St. 2.      ,1413 

; Pregelj Milan, Sv, Lucija ob Soči 16, 
ça&ano osebno izkaznico na ime Pregelj 
MUan Drobo&išik, izdano od KLO Sv. Lu- 
••• ob Soïi. 1390 
'.BajSter Marija, Ljubljana, Gregoräoeya 

«'Ci7 a' »priïevato IV.' ••••, višje narodne 
«ole* Izdano i; 1938 ed "osnovne Sole v 

•Beogradu.--; •• V-v^;,,i.•• :.•:.-•„• * 1504 
Rekar Ana, o Bled, Grad 120, izkaznico 

za, koto; znamke ;>Dürkopp«. :   1576 

RitoSa* Anđjelko, ••••••••, voj. poŠta 
'40178, ' M. PodgraôV, Slov. :; Primorje, oseb- 
no Izkaznico Sit./7414, serija H  potrdilo 

o redu za hrabrost St 24273 Ja potrdilo 
o redu za zasluge za narod III. stopnje, 
St. 40858. '   1236 

Rozman Josip, Ljubljana, Igriška 35, 
izkaznico OF, Izdano od RLO Bežigrad, 
SdSka. 1328 

Rug Franc, Ljubljana, Zirinjskega c. 9, 
prometno knjižico za trokolo, izdano od 
NM Ljubljana. 1503 

»Sadje — zelenjava«, Ljubljana, pro- 
metno knjižico za trokolo St NM 021302, 
izdano od NM Ljubljana. 1423 

Sedaj Anica, Tržič, Ljubeljska 17, oseb- 
no izkaznico St. 2650, izdano od NM Tržič. 

1457 
Sekae Nazar, Novo mesto, Šolska ul. 3, 

osebno izkaznico St 7454. 903 
Skaper Verena roj. Ferencek 27. XII. 

1927 v Odranoih, sedaj v JEtollcu St. 125, 
osebno izkaznico St. 471, izdano od KLO 
Odranci, okraj Dol. Lendava. 1412 

Smerdelj Janez, Klemik 8t. 55, p. St. 
Peter na Krasu, osebno Izkaznico St 2785, 
izdano od OLO Postojna. 1532 

SreSkoviS Savo, Voj. poSk 6615/47, Novo 
mesto, nabavno knjižico St. 9315.       1577 

Starin Marija, BiSce 17, prometno knji- 
žico za kolo St. 1480, izdano o& 000F 
Domžale. 1588 

Strah Anton, Čemerno 13, p. Radeče, iz- 
kaznico OF. 1371 

Strgor Alojz, Boh. Bistrica 56, prometno 
knjižico za kolo znamke >Stjrm< Števil- 
ka 130669, izdano od NM v Boh. Bistrici. 

•,,"'•':.- '. 1357 
Supovec Ivan, delavec, Tovarna usnja 

SoStanj, oblačilno nakaznico reg. St 793, 
> izdano od KLO Skale. 1538 

.'. Svetlin Alojz, Dob? Količevo 80, promet- 
no knjižico za kodo znamke »Tribuna«, 
it. 566042, izdano od okrajnega odbora 
OF, Domžale. 1420 

Sebenik Franc, Kožarje 74, prometno 
knjižico za kolo Št 711340 in za kolo Šte- 
vilka 49603 na ime Sebenik Ivan.      1586 

Škof lek Stanko,-Verpete St. 28, p. Fran- 
kolovo pri Celju, prometno knjižico za 
kolo znamke »Bundesradt St 52.783.   1541 

Skrbeč Milan, Ljubljana, Korotanska 9, 
eindikamo tókaznico, izdano od sind, po- 
družnice Litostroja, ^Gradiš:   .' '    '."_ '1373 

Skufca Jožeta, Traccino 4, ukradeno 
prometno knjižico za kolo znamke »Dur- 
kopp«, izdano,od•• Grosuplje.   ' ;1455 

Šmnc Ida, Ljubljana, ukradeno oblačilno. 
nakaznico. St.   16676  na. ime Podobnik 
Neža, 5t 16677 na taie Smuč Franc, Šte- 
vilka 16676 na ime Smuč Ida In sindikal- 
no Izkaznico St 94967 na ime Smuč Ida. 

/ ';".•• 1327' 
Spindler Pavla," Ljubljana,, Bleiwélsovà 

o, 18, osebno Izkaznico In izkaznico OF 
'      • •  '  •'-'•   •, 1517^ 

' Steblaj Danica, Gor.Radulje,8, •••••, 
Kiiko, ukradeno izkaznico' za koto znam- 
ke »Diamant« St 11883.     • '1585 

Stekar Allons, roj, 27. X. 1931 na Humu, 
Kojsko, okraj Gorica, osebno izkaznico. ' 

••    1529 
Štrukelj Marija, Dolinice 14, "osebno iz- 

kaznico, sindikalno izkaznico ter promet- 
no •••••• za kolo znamke »NSU< Števil- 
ka 625844 na ime štrukelj Helena.   1460 

Tekstilindus, Kranj, prometno knjižico 
St. 4013, izdano od NM Kranj za osebni 
avtomobil Steyer 100, tov. St S-2547. 

1537 
Tresk Ivan* KLO Kapele, prometno 

knjižico za kolo St. e-kvka 641890.     1496 
Udovfi Jože, Ljubljana, Frankopanska 

St. 11, dovolilnice za prehod v STO-Koper, 
izdane 2. II. 1949 od min. za notranje za- 
deve LRS. 1502 

Uhan Jože, Ljubljana, BelJaSka 22, pro- 
metno knjižico za kolo zamke »Ideal«, St. 
98956. 1453 

Uhan Olga, Ljubljana, KoroSceva 6. pro- 
metno knjižico za kolo, Izdano od NM 
Ljubljana. 1824 

Urbane<{ Anton, Dobrova 64, promet- 
no knjižico za kolo, tov. St C 1060.     1584 

Urbanija Anton, poročnik, Ajdovščina, 
Lokarlev drevored 4, vojaško knjižico St. 
956638, brezplačno nabavno oficirsko knji- 
žico ter potno dovolilnico. 1887 

Volit! Milan, -Žirovnica 56, spričevalo o 
zavrSnem izpitu gradbene delovodske 
iole. 1458 

Varnježevie Momir, oficiT JA, ••••• 
Bistrica, voj. poŠta 7964, knjižioo za pre- 
skrbo hrane St 188, izdano ođ voj. trg. 
podjetja lirska Bistrica. 1628 

Veselic Jakob, Borovnica 40, p. Sv. Mar- 
ko, Ptuj, prometno»•••••• za kolo znam- 
ke »Puch«, St 443095. 1888 
. Vì&$ Avgust, Ljubljana, Riniska c. 14, 
sindikalno izkaznico. 1510 

Viänar Drago, Jesenice; Gor. roj. 14. X 
1890 v Gor lah, ukradeno osebno izkaznico, 
izdano'od MLO Jesenice. I 1•84 

Voj. poŠta St. 4083, Bohinjska Bela, ob- 
lačilno knjižico 5t. 15347,' na ime MJalć 
Milan, major, voj. poŠta St. 29167, Bohi 
Bela in spomenico 1941, St. 8492, izdano 
od pere. uprave min. za narodno obram- 
bo, Beograd na ime Minič Milan, major, 
voj. poŠta St 4088, Boh. Bela, gt. obvezni- 
ce spomenice 9636 z dne 21.1.1947.  1885 

Vojaška poŠta St 1656, Ljubljana, vo- 
jaško potniško dovolilnico serija »L«, ,6t , 
79814 na ime Vaeiljić' Vaso, in. medalj« 
za zasluge za narod na "ime Trojković-Ti- 
homir. '   1509 

.VojaSka poŠta St. 6615, Novo mesto, ob- 
lačilno knjižico St. 8632. na tme Mohorič 
Jože, vodnik.,    .    'o •',./• 1567 

11 Vois Anton, LJuMtiana/DrabomjakoVa" 
Bt.t4, izkaznico OF St. 032438. 181Ç' 
," Vrbtac' Marija. Ljubljana; Na gmajni'.6 
prometno knjižico za kolo"St 168758. ... 
:  •.- ; -'•:    „'•     i    ; . ;.:•••:'."11589 . 

Vrhove Janez,-Horjul 22, prometno knji- 
žico St ,127; za kolo znamke »Dünkopix, 
tov. St   1611850.        ,|  r ; 1611- 

Zlateveki Dragan, kapetan, voj. pûSta 
20588/r, Ljubljana, oficirsko • oMaHlno 
knjižico..'.   ; , ' ,:-'    "•:'('•,-.^.;'v;'vi;M4B7 

Železniško gradbeno podjetje St. 5, od- 
sek za mehanizacijo m avtopromet, Ljub- 
Ijana,. St BH-8506.   •        ,    ' 1429 

, ZUko Ivana, Laze 43, osebno izkaznico 
St :81," Izdano 13. VII. 1945 od KLO Laze 
V-"1 '-"-'"'  •       ••'"••. .    '   >  14el- 

2irkovtt Sline, Split spričevalo o zavr- 
Senem Izpitu V. razreda gimnazije v Llub- 

.Izdaja »Uradni Ust LRS«, —' Direiktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; tiska BlaiSiük^raÜakainia, obrat 1—vsi v LJubljani l-'.i 
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"Clami upravnega odbora eo; 
Majcen Lovro, nüzar,. Prolog 17, 
Svetlin 2ani, mizar, Prelog 15, 
Locar Andrej, nameščenec, Prelog 24, 
••••• Jože, delavec, Ihan 74, 
IiukovSek Danica, delavka, Selo 84, 
Meznar 'Antonija, gospodinja, Ihan 64, 
Hribar Franc, tesar, Brdo 5. 

Okrožno godište v Ljubljani 
dno**6. februarja 1949. 

*     JA 8/49 - Zadr. VI 249•      1131 
,   '        * 

83. 
Sedež: Mavčiče. 

•    Dan vpisa: 9. februarja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Mavčičah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. XI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na Čim boljši 
in čim bolj gospodarski način oskrbuje 
svoje Stane z vsemi potrebnimi potroš- 
nim! predmeti in v ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi 
na podlagi ugotovljenih potreb načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe e proizvajal- 
nimi podjetji, m državnimi trgovskimi 
podjetji,in e kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, po- 
sebno pa skrbi za dobavo povrtnin, sad- 
ja, mleka itd; c) skrbi, da bo vse trgov- 
sko poslovanje na stopnja racionalne, teh- 
nično popolne In kulturne trgovine, to 
je, da bodo člani dobro postreženi, da 
bo trgovina založena e potrošnima pred- 
meti, da bodo lokal in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in mož- 
nosti svoja podjetja, kot na primer obrt- 
ne delavnice, podjetja za komeerviranje 
•adja, povrtmne; jajc.; 3. da skrbi ob 
sodelovali Ju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in ta 
zadružno vzgojo svojih Slanov. 
i Delež znaša lOOdin in se lahko placa 
* obrokih. Člani odgovarjajo za obvez- 

, nosti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziro- 
ma-družinskega deleža.  '' 

Zadruga razgk&a važnejše sklepe 7 
poslovnih ; prostorih in ha razglasniih de- 
el^^oslovalnic. .        . 
_ypßamiil odbor sestavlja 7 članov, ki 

jih voli zbor 'izmed zadružnikov. Dolžnost 
«pravnega odbora traja eno leto.   . 

Za .zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poabfct- 
«eii uslužbenec zadruge. 

' Ciani upravnega odbora so: • 
, Drakeler Peter, tesar, Podreca 64, 

Zavrl Tone, mizar, Podreca 49. 
; Dra&aler Franc, zidar,' Mavčiče 5,      ! 

Wvaik Peter,'kamnosek, Jama 23j 
^Vfpole  FrančiSka, gospodinja. MavèV 
co 86, r'^ r 

,  ^•• Ivana, gospodinja,  Mavčiče 3, 
S*^T;Mairija, gospodinja, Mavčiče 62., 

Mfp??°£*&•& za sopodpisovanje: Toni 
,"?,*.-, *Fg. pomočnica, Mavčiče. 
\    ?   Okrožno sodišče v Izubijani 

';•*'?.   :^e 9. februarja 1949. 
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lfej?«*A - kolodvor. 

iehtm^wJ<''troSnin» "drug» «  „„ zadruga t ome- 
*• Trata ' — ; kolodvor, 

i zboru 7. I. 1949 je Mia 
pena za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: L da na čira boljä, 
čim kuKurnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnima predmeti in v ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovljenih potreb na- 
črt potrošnje; b) sklepa pogodb« e pro- 
izvajalnimi podjetji, z državnimi trgov- 
skimi podjetji in s kmetijskimi zadruga» 
mi oziroma njihovimi zvezami za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd; c) skrbi, da 
bo vse trgovsko poslovanje na stopnji 
racionalne, tehnično popolne in kulturne 
trgovine, to je, da bodo Sani dobro po- 
streženi, da bo trgovina založena e po- 
tresnimi predmeti, da ne bo imela blaga, 
ki se slabo prodaja, da bo zniževala za- 
konito dopustno maržo; 2, da ustanavlja 
za potrebe svojih Članov po potrebi in 
možnosti svoja podjetja, kot n. pr. obrt- 
ne delavnice, podjetja za konserviranje 
sadja, povrtoine, jajc itd.; 3. dia «torbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega Slana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 čiamov, .• 
jih voli zbor izmed' zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Malovrh Alojz, ključavničar, Suha 64, 
Doljak Avgust, mizar, Stari dvor 29, 
Cede Ivan, trg. poslovodja, Suha 18, 
Oman Milka, gospodinja, Suha 94, 
Mrak Prane, skladiščnik, Stari dvor 3, 
Drenik Stane, železničar, Suha 96, 
Mavrin Rajmund, mizar, Stari dvor 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. januarja 1949. ' 
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85. . 
Sedež: Bokrači, okraj Mure!« Sobote. 
Dan vpisa: 7. februarja 1949. 
Besedilo: Bokrači, okraj Murska Sobota. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 10. I. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
œkrbo mest in. drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, teko poljedelstvo, živinorejo, sad. 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt itd., posebno še 
tiste' panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih. pogojih najbolj uspeva, 
jo; .4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu, in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna., gnojila itd., ' ustanavlja 
ambulante za živino, plemenih» postaje, 
organizira; selekcijo živine,  gradi, silose, 

organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih/ sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranlndh 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go« 
Sipodareki strokovni, kulturni In pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega: 
okoliša tako, dia prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji tiakulturo .'itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim drž. načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača «e 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah* 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 15 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik od- 
govarja še z desetkranim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglaeni 
đeaki. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor; zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

člani upravnega odbora so: 
Malačič Joie, kmet, Bokrači, predsed- 

nik, 
Horvat Janez, kmet, Krnci, podpred- 

sednik, 
Vukan Geza, kmet, Bokrači, tajnUc*, 
Rituper Ludvik, kmet, Bokrači, 
Kovač Jožef, kmet, Bokrači, 
Kukojca Ludvik, kmet, Krnci, 
Kranjec Aleksander, kmet, Krnci, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru•• 4 "" 

dine 7. februarja 1949. '. ' 
Zadr III 128 1806 

* 
86. 

Sedež: Domava, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga 1 o i. % 

Domavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas.   ••> 
Naloga zadruge je: da na čini boljši 

in čim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti1; 2. da odkupuje v svojem otov 
Mu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in raevija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem #' 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, ea* 
Jarstvo, .vinogradništvo, če^betaretvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go? 
zdarstvo domačo obrt itd., posebno še 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
ja; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla-; 
gostanja svojih članov naprednejše teh>„ 
nične h agronomske metode v kmetjf 
stvu "in v ta namen nabavlja/kmeti w- 
stroje, umetna gnojila <fod, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenime postale", 
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organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim,dlanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, •••••• prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave,- predvajanja filmov, 
goji fizkulturno itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu • splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružna delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družniikovega družinskega člana znaSa 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja Še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. \ 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 Sia- 
novi Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 

Člani upravnega odbora so: 
Žgoč Simon, kmet, predsednik, 
Verlak France, kmet, podpredsednik, 
Korpar Ivan, kmet, tajnik, 
žgeč Anton, kmet, 
Toplak Franc, kmet, 
Valenko Alojz, kmet, 
Peteršič Jožet, kmet, 
Peteršič Rozalija, kmetica, 
Horvat Terezija, kmetica, vsi dz Dwna- 

ve, odborniki. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 29. januarja 1949. 
•    V 10 946 

* 
87. 

Sedež; Loka, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 7. februarja 1940. 

. Besedilo^ Kmetijska zadruga z o. 1. • 
Loki. 
' Zadruga je bila uetanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

, in Srn kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnlmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
liSu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest In drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad. 
jarstvo vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev Industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo' obrt itd., posebno ie 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske, 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske inetode v kmetij- 
sivu in v ta namen nabavlja kmetijske 

Phroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go. 
epodarskl strokovni, kulturni • pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliSa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim drž. načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din,, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovolli plačilo v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 di. 
narjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglašal 
deski. j 

Upravni odbor sestavlja • do 9 Čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dVa člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav. - 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so; 
Babic Ivan, kmet, Loka, predsednik, 
Huber Ivan, Rošnja, podpredsednik, 
Simek Vinko, delavec, Loka, tajnik, 
Babic" Jože, kmet, Loka, 
Fras Vinko, delavec, Loka, 

i  Ilec Franc, Rošnja, 
Fras Oto, kmet, Rošnja, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. februarja 1949. 

Zada- V 11 1805 
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88. 
Sedež: Selce, p. Sv, Rupert v Slov. go- 

ricah, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 7. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska sadjarska obdelo- 

valna zadruga t o. j. Selce. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

27. I. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča do- 

nos, zmanjšajo proizvajalni stroški, pove- 
čajo dohodki in s tem doseže večja korist 
za zadružnike in državo s čim pravilne]- 
šo izrabo obstoječe delovne sile," strojev 
In orodja. 

Vsaka družina al posameznik vloži v 
zadrugo vso svojo zemljo razen ohišnice 
s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki so potrebna za osebno go- 
spodarstvo, ta sicer na ta način, da jo 
da zadrugi v zakup. V zadrugo vložena 
zemlja ostane lastnina tistih, bi so jo vlo- 
žili. Vsak zadružnik je dolžan vložiti v 
zadrugo vso vprežno živino in kimettjeke 
stroje, orodje pa toMko, koHkor sklene 
zbor. 

Pd vstopu v zadrugo ••••• vsaka dru- 
žina ali član posameznik enkratno pri- 
stopnino v  znesku  20din;   razen tega 
plača vsak član zadruge najmanj enkrat-, 

1 ni denarni delež 50 din. Za obveznosti za- 

druge odgovarjajo zadružniki najmanj z 
desetkratnim zneskom vpisanih denarnih 
deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 Čla- 
nov, vštevM predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbota pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
d*a Člana upravega odbora, katerih ene- 
ga sme nadomeščati za to * pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. * 

Clami upravnega odbora so: 
Ceh Jožef, kmet, Selce, predsednik, 
Pukšič Jožef, kmet. Selce, tajnik, 
Plešej Jožef, kmet, Selce, blagajnik. 
Banko Jožef, kmet, Selce, 
Polič  Genovefa,  kmetica. Črmljenšak, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 7. februarja 1949. 
Zadr V 12 1438 

* 
89. 

Sedež: Zrkovci, okraj Maribor mesto. 
Dan vpisa: 14. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. v Zrkovcih. 
Zadruga je bila uetanovljena na zboru 

6. II.J949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča do- 

nos, zmanjšajo proizvajalni stroški, pove- 
čajo dohodki in s tem doseže večja korist 
za zadružnike in državo s čim pravičnej- 
šo izrabo obstoječe" dolovne sile. strojev 
in orodja.   _^ 

Vsaka družina aä posameznik vloži v 
zadrugo vso svojo zemljo razen ohišnice 
s stanovanjsko hišo in gospodarskimi- 
zgradbami, ki so potrebna za osebno go- 
spodarstvo, in sicer na ta način, da jo 
da zadrugi v zakup. V zadrugo vložena 
zemlja ostane lastnina tistih, ki so Jo vlo- 
žili. Vsak zadružnik je dolžan vložiti v 
zadrugo vso vprežno Živino in kmetijske 
stroje, orodje pa toliko, kolikor sklene 

Pn vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina aM član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 20 din. razen tega naj- 
manj enkratni denarni delež v znesku 
100 din na vsakih 100.000 din od ocenjene 
vrednosti zemlje,1 ki jo je vložil v zadrugo. 
Za obveznosti zadruge odgovarjajo za- 
družniki z desetkratnim zneskom vpisa-, 
nih denarnih deležev. , 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, všteval predsednika in tajnike. 

Predsednic   upravnega   odbora   pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana upravega odbora, katerih ene- 
ga sme  nadomeščati  za  to  pooblaščeni' 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gašperič Maks. kmet. Zrkovci. predsed- 

nik, 
Bauman Angela, nameačenka, Zrkovci, 

podlpredsedniça. 
Lemež Mirko, kmečki sin, Zrkovci bla- 
Jmik. 
Raduna Rudi, kmečki delavec, Zrkovci, 
Ličen Vojmir, agr. interesent. Pobrežle 
Vrecl Franc, kmet, Zrkovci. ' ' 
Kuzman Marija,  kmečka delavka, Zr- 

kovci.  Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. februarja 1949 

Zao* V 13 Ï482 
* 

90. 
Sedež: Petrova vas. 
Dan vpisa: 8. Januarja 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Petrovi vasi, okraj Čr- 
nomelj. 
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spodarstev, davek od dohodkov zadrug, davek od dohod- 
kov obrtniških gospodarstev in davek od dohodkov pre- 
moženja io drugih poklicev. 

Glede dohodkov,, od katerih se davek odteguje pri 
njihovem izplačilo, ee bo davek po tej uredbi obračunaval 
od prvega prihodnjega izplačila. 

Glede dohodkov, od katerih se Je doslej pobiral da- 
,.' vek v stalnem znesku, po tej uredbi pa je določen dru- 

gačen način pobiranja, ee predpisi te uredbe začno upo- 
rabljati po preteku časa, za katerega je davek plačan v 
stalnem znesku. 

, 65. clen! 

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba 
vlade LRS o davku od dohodka z dne 18. V. 1047, razen 
glede davčnih stopenj, po katerih se bo pobiral davek 
vse dotlej, dokler ne bodo s posebnimi odločbami vlade 
LBS predpisane nove davčne stopnje.% / 

•Ï '   '''•'' ee. čien   ••• ,,"' ;•..';,;_' 
Če je pridobitev ali izguba kake pravice odvisna od 

viiSine davka, se upošteva samo davek od dohodkov. 
Če je davčni zavezanec gospodarstvo, se davek gospo- 

, darstva deli s ôtevilom članov, nato pa,se vzame davek, 
: ki odpade na posameznega Člana. Kot davek gospodar- 
stva je mišljen tako davek, ki je odmerjen samemu go- 

j spodarstvu, kakor tudi davek, ki ga plačajo posamezni 
njegovi člani _ 

Viši \'• pokojninskih prejemkov ta vilina davka od de- 
diščin in daril se izjemoma od določb prejšnjega odstavka 
določila po davku, ki bi ga od svojih osebnih dohodkov 
plačal član gospodarstva, ki Je upravičen dò pokojnine, 
oziroma po davku, ki bi ga od svojih osebnih dohodkov 
plačal član gospodarstva, ki Je dedič oziroma*volilojemnik. 

Posebni ^predpisi, po katerih je pridobitev ali izguba 
toke pravice odvisna od davka od dohodka, ki ga plača 
gospodarstvo kot celota, veljajo dotlej, dokler ee ne spra- 
vijo v sklad z določbami drugega odstavka tega člena. 

, ":,";• j ^ .' ;',''.,'/. •''•••••'V?, člen i. :''/' •'!,.• ^ ;, " \;.- }'--\ 
Pravice,. ki Jih posamezni predpisi priznavajo eiro- 

maSnim osebam, veljajo za davčne zavezance, ki plačajo 
na leto 400 dinarjev aH manj davka od dohodkov, kolikor 
posamezni predpisi ne določajo višjih zneskov. 

ViSina davka se ugotavlja po določbi drugega od-. 
.' «tavka 68. člena te uredbe.  ;. 

"".',' V •/V';''1, •'. '''/J .;v. 68. .«ieu''.';;.r' ,:'.•.'.' .';•" ';/;/'fi ,'";:.-,/','• 
Ta uredba začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

.'••• MetuLRSc ' • ••.'•.;.::'.'' ": .\ •/!' ":,,      v/';,'".'-' 
6t, S—zak 99   '     ..    . • ''•?-'•.'      :. -V;,/' 
Ljubljana dne 17. februarja 1949.   *      '    ;     c) 

Minister za finance LRS: ;   Predsednik ylâde LRS; 
v       Koran •••• l r. Miha Marinko L r. 

',.•:•<:•':.•'.  ;, y:;:•••:• ,/•'.. :•,«.•,:,-,;.:..•;   •>,..' :":-v;-.y'; 

J ^a podlaga 4. točke 44. člena' ustave LRŠ v zvezi s 
l^*očko 3, Člena temeljnega zakona o prekrških izdaja, vie- 
^j|ÌRS po predlogu ministra za notranje zadeveLRŠ•:'-;;, 

. •''•?• r••'" .•;!••"' uredbo ''V>''.-••' '.'•'•,,''.•' '••S:1 
0
 ttt^đltvl nabiranja prostovoljnih prispevkov 

1. člen: ', ' ' '-.•• •     •,<•• •';•/•'•'••'• 
•1• prispevki v denarju aH blagu se smejo 

- ozemlju Ljudske republike Slovenije • nabirati le z do- 
voljenjem pr^ioînlb organov in na način, ki je predpisan 
s to uredbo.   :^,    •"...,     ••, ,„.; ,   y yy-: ,r.   •• •, . :•.-•, 

'2. Člen   ' •; ; \' •.;,' 
Dovoljenja za nabiranje prispevkov, določenih za re* 

Sevanje posebnih in splošnih nalog socialnega skrbstva, 
se izdajajo edinole upravam socialnega tonda OF. 
• Dovoljenja za nabiranje prispevkov za druge name* 
ne, ee izdajajo kulturnim, znanstvenim, strokovnim,,te* 
lesnovzgojnim, cerkvenim in drugim društvom ter orga- 
nizacijam, ustanovam in zavodom s pogojem, da se zbirka 
uporabi za namene, ki jih določajo društvena pravila, ali 
pa za.splošne koristi. 

Posameznikom ee dovoljenja za nabiranje prispevkom 
ne izdajajo. 

3. člen ' ''i'  ' ',. 
Nabiranje prispevkov na celotnem ozemlju Ljudske 

republike Slovenije ali na območju več okrajev dovoljuje 
ministrstvo za notranje zadeve LRS, nabiranje prispevkov 
na območju enega okraja pa odsek (oddelek) za notranje 
zadeve pri okrajnem (mestnem, rajonskem) izvršilnem 
'odboru. |•   '• . (..'   ',' -:' .', 

Druôtvom ali organizacijam, ki imajo svoj sedež izven. 
Ljudske republike Slovenije, dovoljuje prostovoljne zbir« 
ke za celotno območje Ljudske republike Slovenije ali za 
posamezne upravne enote ob pogojih te uredbe ministrstvo 
za notranje zadeve LRS, če nimajo dovoljenja pristojnega 
zveznega ministrstva za nabiranje prispevkov na vsem 
ozemlju Federativne ljudske republike Jugoslavije./   1 

Dovoljenje za nabiranje prispevkov, ee izda le za do« 
ločeno zbirko in najdalj za pol leta. 

, i        -, 4. člen .; 
V prošnji za dovolitev zbirke morajobiti tue podatki: 
a) naziv, sedež, statutarni namen in statutarno pod«i 

ročje društva ali organizacije oziroma ustanove, ki prosi 
za dovoljenje; ;   / ;..      •.,.'."   : :'- '• /'/V' '''-V'., 

1   b) namen, predmet, krajevni obseg zbirke in višina 
prispevkov, ki naj bi jo zbirka dosegla; \ 

C ';. yc) način" nabiranja;     , \* ',' •    ,   .'". ';•)':•;. '•: '.. • ,' 
y ö) kdo bo nabrane prispevke razdelil in kako, ako" 

je zbirka namenjena za razdelitev. 
Prošnja ee mone vložiti pri odseku (oddelku) za no> 

tranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) izvršil- 
nega odbora, na območju katerega je sedež prosilca. 

Odsek/(oddelek) za notranje zadeve mora preizkusiti 
navedbe prošnje. Ce je pristojno za izdajo dovoljenja mi* 
nistrstvo za notranje zadeve LRS, predloži prošnjo s evo- 
jira mnenjem ministrstvu v odločitev, sicer pa odlocUo 
'.njej eam.'     :.'>•''• ,;.;..: y.;,",        . ;. ;, ' .• -, ••  j' ,; 

'• ,! /  ',''":'('.'.' '       /:  'B. člen.' ; '/' ,:'.';. .'',/' ' ;:'. y"' 
Prletojnf organ presodi utemeljenost proSnJe glede 

na namen zbirke, način nabiranja in višino, ki naj bi Jo 
zbirka dosegla, kakor tudi glede na način uporabe nabra- 
nih prispevkov. Pristojni organ sme omejiti višino denar- 
nih prispevkov alf .količino blaga, ki se sme nabrati, ter 
določiti pogoje nabiranja ali uporabe zbirke. 

0 vsaki dovolitvi s? izda pismena odločna. Odločba, ee 
mora objaviti rudi v dnevnem časopisju ali na drug način» 

Zoper odločbo, s katero ee prošnja zavrne, Je dovoljen 
na pritožba v osmihi dneh po prejemu odloöbe. 

'.•;/:; i'.l';." ;":>-y ;   •, člen    ' ',.' ''•''. y"v;-yy ' -.-••-\ 
Ï4siî, kl Jim je zaupano nabiranje.prispevkov po MV 

šah, morajo imeti nabiralno knjižico ali seznam, potrjen* 
od predstavnikov društva, organizacije ali ustanove, 'ka> 
teri je'nabiranje dovoljeno, in pooblastilo; M yelja z» 
vsakega nabiralca posebej. - ' '•:;*.,.-• " 
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.    Ce ee nabirajo prispevki po ulicah, v javnih prosto- 
rih,; na'.pitred.üvali itd., mora,hiti • upravičenost, pesa mest- 
nega nabiralca na zunaj vidna. ; .•    «• , ,,   •'!"',,X- : 
'     Nabiralci se morajo ravnati po izdanem dovoljenju, .:, 
/        '>''"'M."i;.''     '"j V        /        '      '-i       J*>'  •*''|,'iil'i    '      -l      t\ r      *        , 'l'        ,    Il       fi1     ' <- 
: :::%:?":;. i-•;:;,• •  7. Men   :;.(,..•,'••''. ,; !•.' •.-;> 

:    ;. 
;X'';&'Wi*irke 'B^'mwej^ra'bttJ/.M^pf^no dolooeni ' 
»anten ali'•••• ne bpolóijó pogoj!, • predpisani "v dovo- 
ljenju, sme organ,, kl je Izdal dovoljenje, določiti, da«? 
ibirka i uporabi, aa podobne namene. ',,    ', ;(   , 

XXXiX^iX-X/XX'Xi^'fleuX'riX',,;' ,,'•     ' y."-' '• " 
Kräitve te uredbe kaznuje i denarno kazirijo do 10.000 

dinarjev odsek za notranje zadeve pri okrajnem (mestnem, 
rajonskem) izvršilnem odboru, na območjo katerega je 
bM prekršek storjen. '<;' |">';• \y\ ^ :./.:•; ; •> -xXi ';, ','_ --v/f V V". 
:'•";'.X'.Ceso ee nabirali prispevki brez* dovoljenja «K '.če 
ee nJBoupoötevai; pogoji dovoljenja,» lahko poleg kazni 
po prednjem odstavku izreče tudi odvzem nabranega de- 

•'narta4all>làga.!f,;;i>
,.:i

;>;v;-?vl;l 
:XX ,':'•-''' "••;•" ''''"' '"•':•'' 

•    Odvzeti dena«- cai roma izkupiček sa odvzeto blago ee 
odvede v proračun Ljudske republike Slovenije. 

XX vX-,,,.-'^ 'I:'.!..:;;; ,;M9^eienX''XvX.X', -,"',. .•• ;V. 
:; ; Zà nabiranje rednih mesečnih prispevkov, ki jfh na- 
bira >Sooia!ni fond OF«, predpW te uredbe ne veljajo, 
razen določb prvega odetavka 6 flena in, kolikor gre za 
.ìtrÉtvei'te;doloCbe, kazenske določbe 8. člena.  i'; "XX" 

\ i' ••-;,',V(',iXX:XX ;' 'X"ip.;äen • J• XX ' XV;;X X''';'.;;X 
•:••:"',''Ta uredba velja od dne^a objave v »Uradnem listu 
^^••.•••'•^.•'•;"'2•'',: XX^2\^:'X-/X.',vv,v':;';'VX -;/;;>-V:;Z uveljavitvijo te';ûredbeyp>^nehajio''.velJati:';i'; 

a) uredba vlade I-RS o ureditvi nabiranja prostovoljk 
(• priepeykovim'nM'^J^iii-Ë^mtAini^Yf:./^. 
XX\W ••.**•>• vladeLRS o spremembi i to dopolnitvi ured- 

be o ufeđttvi; nabiranja protfovolJnihV prispevkov z dne 
27,;maja 1946-'(Uradni list LRS «12-63/47) tn*.';•   \    > 
: '' c) uredba vlade "Ljudske republike Slovenije o ure- 
ditvi nab j ranja cerkvenih prispevkov (UradniUst LRS, 

;• *Vi8-i•/47)v •••- X.. : I:-;:;:;, \V\.^ XX X,^ ! >. 'XXX.,;;. v 
: X<(XQX^n^X; Vv:. ^': - & U.,-' ;.' X' X-•' '' •\/• X'; • •/; '.,X> 
[X '.{ ••••^ X/X ' ;;• v:;; 

ijM^tej«|;]^^ 
v^v"^4:jtó^^^^erVr.':r.^7V-i-'' "v" Miha Marinko t r. v 

i   Zaradi• hvejanja določbe 7. člene zakona o ureditvi 
ljudskih •••^ izdaja vlada Ljudske rei-Tiblike Slovenije 

'VWìVodlBtìì 77.'tìena ustave Ljudske tepublike Slovenije 
; 1•1•  .-;,,<; v^'', ' ',„• 'Vv."i. • ...•;,.•••.,;• ,7 .'.-'-'';*.    -.."--* >"•> .",.•• i'. 
:-^/<V'tt-v.','t:.-<vUv'.-''.r-' >.'r;v.:. :.':•'. ".;-:•-:; •",.•;.• '..'''v'.'V:;,;- 

;• i* •   '.'  ft-,1' '    ^ '.  «r,<
> i'1*,*    ./• •   '.'—(•« '/'<"">   -.,; , i i *• , • ,    •   .'•, /  x i'1 

:'V \'n;^Xàf.-;.XX^ ••.•Ore«!»«,-v-1 ::.';';••,>, U.«, .^f. ; '. ; 
, ,' J," v '"* ;f jr. '-., ',•.., ,i., ,  ; ',^ ,i i ,, ' .v " ..^' •  •* '    '  '"'' '' ' ' '*  r    '''   '* I' / ; 

V - '"/-;**' -s,, '•,•• M /\. sv-'i\f,   .^', ^    >    .'.••>• '    -, - ,y   ,'•  - • .•    v1 '" '"'"     ' -f   i '' ' t 

i'.\-, ;•,.;.'. '^^Jrrf^^V--^'^^;^..'*«^1•,-;,'V'•;•'••'v  'I'v'S'-   ';.'('•'"•'•* " '''<-' 
;:•\>8••^11( tot•cì''prévajaj^iria^ra•t?vo''8o•^;tó: 

drugih wgiìnoV lJtfđ*kV «W»*' «II državne uprave aH 
drîàyljànoyi gonjeno |ìèS'•pišano besedo iz tujih Jezikjov, v ' 
uradni ;-••^•)!^•«|•^||[ ^-'ttillh ;Miwv'; v>' drag» vta]è:. 

•'Jezike. :-•"-•-•;':•2•"-*•' '•'' '••'«' ';'•-;" '-V;.'V„'" ' >;' ,: ''"'••'"' 

: ;:r, ;{;:''; ;aaïnV,eoa>ï; Wma«(Btt^b^::^ 
<ï ,;:f^ i; ' Id î.faBé'W«' pogojd za '••^^''•••»1 .V";\' •:'', ' 

;''' 2.;]ki '»AiAiita tenieijna ria^eia naâe.«akonodaje in uprav- 
no terminologijo ali pa se da od njega pričakovati, da se 

.'(».«'nirmi^eziianiV!,,'. ';', v-?•',.'.      •: j/.' ';.. •;•,    >•,-'••:'•'''• 
X 3. (ci ohvla<la jezik, Iz katerega prevaja, tn jezik, v 

.katerega prevaja.-;.•';;-,.,y\..ij ,-;;,, ./" :'.'•,•' '•,,""' --.:,-'.f*'..i. 
/   .Državni uslužbenec ••• biti stalni eodni tolmač. 

-•',:"" •':2:2'''••    .".'VA aen?:." ;;''^". '  '."'V',1,. ;i'i'; ,,
1.'1 

,., .Stalne eodne tolmač postavlja' minister za ^pravo- 
sodje LRS lài obnwCja okrožnih eodiSč in, •• je treba, tudi 

Ita območja\okrajnih sod'iÉ? po predlogu •••••••• pred- 
«ednikov, ki se morajo poprej prepričati, .aM ima, toimafi 
(.ogoje za opravljanje dolžnosti tolmaća., .•';-,"_,' (• 

Tolmače 'za posamezne primere postavlja 6Pnats ali 
sodnik posameznik po' predpisih sodnih postopnikov. ' ' 
X' .Stalni sodni tolmač opravlja evojo dolžnost predvsem '; 
v sodnem območju; za katero je| postavljen, po potrebi pa 
tudi izven nJega né^vabilo drugega ii^is^aii: drugega 
organa ljudske oblasti ali državne uprave. , ;   ir 

rX;ì xy-^^^X'XX [' :!'X;'^]SM'XX^2' •'"'"'•''•; :.;". '\'2-•2 ' 
Minister i« jiTayoeodjeizda stalnemu eođnetnu toi- 

maču.odločbo o postavitvi; v njej mora biti iiavedeti Jezik, 
za katerega je postavljen, tolmačevo prebivališče m sodno 
območje, za katero je postavljen.v,      :^'r'2 . X''".' 
XV;V-'"'' "'tV'' '"• '''i'-.-XXX •.''oV'čIee :-:X':. •'.'    x'-''''•''': "*v;'.'':'. 

Preden ; J»8ne stalni sodni tolmač- opravljati ' evojo 
dolžnost, mor« pred predeèd^kóm okroz^e^ eodiäSa, v 
območju katerega Je postavljen, priseči takole: 

' »Prisegami pH svô)i čaeti in časti svojega naroda,' da 
bom dolžnost tolmača']»', J,^.^,.'..»c,.,„>;„• ',• jezik opravljal 
natančno in vestno to po svojem najboljSem znanju.« 

^ ; Pred prisego mjora, predsednik poučiti tolmač^ o tjjè^ 
goy<h dolžnostih,;o ••••• prisege ter ó i posledicah'.••• 
vestnega ali malpmarnega iizpolnjevanjà dolžnosti.!       { 

0' prisegi /sestavi predsednik okrožnega sodišča za- 
pisnik; vanj ee zapiSe datum, ime predsednika, zapisni- 

karja in tolmača, Jezik, ki ga tolmači, in sodno obniočK 
zàl katero je postavljen, besedilo prisege In, da je bila 
tolmaču vročena odlocTia. Zapisnik. podpišejo tolmač, 'predi, 
eednik in aapisnikaK brani pa gà predjsediïj|. Na od. 
točo! pntrdi pTedsednik, da je tolmač prisegel In kdaj je 
prjbègeL'"^ i- '.'.>.' '^';.i''', ::'X,'i'>"v-ii V, »:•'''''''';."• .1,:.;^'•':,,,.•,;:•.: 

. Predsedn^éoài^ 
•;••;.•#,^••«>•1«•••1, 'XÏXX I.Xh-^i/i. ;•-'.-:.•: 

Minister;'isi pravosodje'XRS "objavi postavitev etaloegja; 
eòdneg» tolmùca v iUradnem liistn LRS<. 
••:',;, . , '•.'.   'i- :\'X'- ''•',' i '.' ''!'ß' S*lO',,,.'"'1 i   v; ' l','",X; ">'''' ','.'. '"''i ' •'' 

;    Okrožne «odiÄfe vodijo ra 
svoj#ga območja imenik etalrtih eodulh tolmačev, ki ime 
tele, podatke: zaporedno Številko* l^'imèk, ime, poklic ; 

in prebivališče -tolmeča^datum; in Številko odločbe mittletra 
za pravosodje, jezik, ki ga tolmeči; sodno območje, za 
katero Je postavljen, đaiw <••**\1••0 •^^^ \ 
tolmača, e katerim W podpMoval prevedeni» Ifetine. odtis 
njegovega pečata, detum in Številko 'odločbe ministra ià-;j 
pravosodl«, s katero je ođvezaij; dolžnosti tolmaiä, ó^tum 
1zl>r^iî^|unenilkai:in:|aip^nuîe;vi^^   • ;•••;/'; :';,•:'••. ;-,.';;,;X\ 
'";-'"' X,;, ;' V\V [i' •' ''" ;.v'\:i )7-',3lfO' li/ 'iX; ',;'-X" S'J- ';"• ;,X-'"X 
,';,• ' Stàinî eodni tounač mora imètî okrogel pečat, e •••- 
meróm 8ft mm. Id Je 'i niem prlime|t, ime m preWvaïiSCe 
tolmača In prlétaveksAlni *odtii tolmač za* ^ JLUX«^'' 
jezikf V,pečatu ne 8Jne;blt!;drža.Vr^;grb.;('>':,;i.'.; \XX'' Xi 
v Pečat ei p^eskrW .stilni »odrti tplme? na is^oje stïoSké 

po predeedalku^roaiega i eodiSca od mtaîstretvai sas pra; 
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voaodje LRS; mora ga skrbno branili in uporabljati samo, 
Jbatìar opravlja diolinosti kot tolmač.        " 

':• •• •'      .'''''.'•'••' r>/ •• k.Am   '" •'..•• '.'.''-V. ''••,,"'.•'.• ;'• 
Stalni sodni tolmač potrjuje pravilnost prevoda listine 

pod besedilom 8 temle zainauikom: >Pod(.lsani ____„„ 
/V--.I,.-.; ' •-:'...„'-..-i. ' -.'... ; ; -: y odločbo ministrai« «"pravosodje-LRS 
I dne " '• ' ' - ' ' ' • • ; " ' ,' štev. »_-__——, postavljen za 
ftalnega godnega tolmača za jezik, potrjujem, 
da se ta prevod popolnoma ujema t izvirnikom, ki je se- 
etavljen V, jmr.lltii    Pri  pravwlir o tiij  JA7ilt 
poetavi pod ta zaznamek tudi j/revod. zaznamka v tem 
tujem Jeziku. Nato zapiäe kraj.io datum, se;podpiše in 
pristavi svoj pečat Pod pisati se mora zmeraj tako, kakor 

: ee Je podpisal]v imenik stalnih sodnih tolmačev. , ' ^ 
'.'»;•   Kadar ima; prevod dve; ali/več strani,/morajo imeti 

; strani zaporedne itevilke, de pa • ima več: posameznih li- 
stov ali pol, morajo biti sešite, konci niti pa morajo bW: 
pritrjeni s pečatom. Razen tega mora tolmač podpisati 

V vsak posamezen listali polo// • ',-•;;,'. > ! ; "~ iy-'/;','•//;' 
,/,,. Prevod mora biti na ta način spet is izviriro'kom.  ; 

'•••; "','•'•'"'•ï'v.i:^''/',;:;'':i/[:^y^^'\'ì'':l'"' Y'\, VrY//'/;- 
;;•:,;.'•':•/, Stalni eođni tolmač .mora voditi knjigo prevedendo 

listin; v katero1 vpisuje: zaporedno sievitoo, den prejemi 
/ /listine za prevod, aodi(Mé,;;oblâetvo alJ osebo. * za Hétéro 
: ee prevaja listina, ter njen naslov, kratko navedbo pred-: 
^//'M^/znesek-pristojbini viiino nagrade in.pripombe. ; 

i ;KnÌ'ga m<>ra biti se5lta;iD overjena s pečatom pkrož- 
>: nega sod^a in podpisom predsednika okrožnega sodišča, 
. pri kâtereni je tolmač/ vpisan v imenikstalnfh sodnih 
-X - tolmačev; strani morajo imeti zaporedne Številke.,;      ;, 

V., v.') ' ' '•''• '• •' K. H;- '• :''l':-'l% $len. '•> '.>' *• \''!' ': •: >"•'.- •'('•'.'•..'•'fi';'\ 
ji/  Predse 
l "1&, stalna sodni tolmač postavljen, nadzonije njegovo deló 
;v ter ga;smo kaznovati zaradi, disciplinske. nerednostir ; ' 
;    ,     1.is  pismenim opotoinom ali  denarno , kazaljo 40 

1;0ÒÒ din,- ce neredno, ali matoma rho op revija, dolžnosti, 
•'/• žene ugodi vabilu eodiača ali drugih organov ljudske qb- 

M»ri/ali državne uprave èli/prošnjam državlja.iov za prei» 
;/ Rajanje ali če zagreši stvarne;napake v; toimačenju; 

2: z denarno kaznijo 200 dp 2•00 din, če Je zahteval 
; šil prejel večjo nagrado, kakor je predpisana.     :j 

Preden se stalni sodni tolmač kaznuje, mora biti za- 
:' / *$&»; •'•'•'•' ; ''/ ;•>''-• " '' ':"• .'/:/••• /^'V": •;. //• ':••:' i ••/ ':f ''•: '. • 

Denarne kazni';se stekajo",• proracW LRS krt Izredni 
>;; ..dbüdäeit,'.;'•.•.'•".!-;.

v:.:*..'-:-''• •• !".••••-'-:'.-'• "'\:-.V''4?"--v•r,::'";//Vy..'.K 
|y  v    Disciplinske kazni se vpteujêïo v pripombe imenika 
//'stalnih sodnih tolmačev. '.\V;',/;/;, ;</•,. ;// .; ,' 1/.//"' •'•/•' 
'i ^Tolmač je odgovoren tudi /za!.•••%•''••e ••• de- 

••" •' •••••-•••••••!.' ''•'••••: '..'•'!'"'• '•••'•:. Y-Vo-Vl' "\ // '••./,•'•/;". 
 '"'"     ";\;v."':;i.V $•//',-//.,'/ ^••;,',";'^';';;4"::vv 

> Protf sklepu; predsednika okrožnega šoaSca, e kate- 
Je;terefena denanja kazen, Ima tolmaÄ,pravico.pri» 

t?e »a flijadstra; za pravosodje, LRSv 16 dneh po preje- 
"•4. Pritožb* se. •• pri pr^dnilÄ MdWa.'-.U' 

^»rkazen.t;:
: ". :\":'•:•.-:•'•.    '•'.:«,'•,•.•.';• :!•' \\-\ '••-'' 

tov)."^:i :»'i''• >'<1% n^i::':-'"'3^ ' • '-,' •''"•'i.'.;«• ;•• 
* lie>,za pravosodjei LRS odveze stalnega sodnega 

nesp^Boben ;, ali nezaneslh* y opravljanju 
r?fpu^i' ob^nc«je;'sc41Ka, • 'katero^je, poi>: 

'$4Ml';za;razreäitevl".,;'";:•)]} ',:'JX'.'.:,;,'"<f • !; 

-ml^8^;;š»."pwa8pdje' ni prftoŽE^s.^ •'•;; * 

Razrešenega stalnega sodnega tolmača izbriše pred* 
sednik okrožnega sodišča iz uuemka stalnih sodnih tolm*. 
6ev. Razrešeni tolmač mora izročiti predsedniku ' pečat 
v treh dueh po prejemu odločbe o razrešitvi. Predsednik 
uniči pečat m vpise to v. pripombe imenika stalnih sodnih 
tolmačev ter obvesti minjetra za pravosodje!LRS./ 

Minister za pravosodje LRS objavi razrešitev'• »Urad» 
nem/iiStU'LRSl.,,/-''^'^./ .-".'."";.: i,\. ',;,,',' \',:'ù;\'> )X 

. Stalni sodni tolmač ima pravico do nagrade za svoje 
delo.''Nagrada1 znaia^ ;;-/.,,v. 'r,^,',,;.•-.•,,•>:_:.•<.• ,:' %•',!•• . 

1. za prevod iwüne iz tujega'jezika v^uradhi jezik do , 
100 besed izvirnika 40 dia, za vsako nadaljnjo besedo 
'po 0.25din; ;, \!   

K<i, '.-,[ V^J', '•,';';' -v,''' '; }„>-.: '••\•< y^\ : 
2. za prevod listine iz uradnega jezlka v tuj Jezik do 

100 besed izvirnika 80 din, za vsako nadaljnjo besedo 
po-Ü.50din; •;; ,; r '" > -iyv \'-^ ,•'•••'•';••;'• ,.y '•, '-'"•', '!:. 

;  , 8. za prevod listine iz tujega jezika v drug tuj jezik 
do 10Q besed izvirnika 100 diin, za • vsako nadaljnjo ; be- 
sedo po 0.75 din,      •'.. :   ';".; ;( " ,''.';.,'   ;':'>'';:;,V,   *<''/':• "-"^ 

Za vsak nadaljnji izvod prevoda se eme računati po 
ipdin.;/' •'.•'.•:\-.,'-;.'-,.v,,.'-,v.v '•'•'''\''""!,'ï:- ' *,,';• :"!i'\'.' \ 

Ce je stranka, sâma napravila prevod ,ln ga tolmaS 
pregleda in potrdi;5 ame zahtevati polovico, nagrade, ki 
je določena za p.revod.4;''';/'•';. ;;:•:\•; "/.;-;\;1 li,, •;"",:; IJ^j] 

Za prevode .posebno težke4 znanatvenè ali tehniöttel 
vsebine, ki so bolj zamudne In zahtevajo večjo natenčnost,; 
se sme, nagrada zvišati do največ 50 % navadne nagrada. 

Za ustno tolmačenje pred sodisCem ali drugimi organi 
ljudske oblasti ali državne uprave pripada tolmaču na- 
grada pò trajanju uradnega opravila od 60 dò I00vdinarr 
jev. Ce (.e obravnava ali uradno opravilo traja/več kakor 
dva dni nepretrgoma, mu pripada za vsak nadaljnji dan 
:po':50:':do":500din!;. : ,•''":/'.;,t,'•.••'' '•.'•"; •-'/'-;•:'-'•!:'^.1:';;1'• 

Ce mora tolmač nà začetek;alii nadaljevanje'Wnäie»'' 
nja čakati, mu po preteku pol ure pritiče za vsàko začeto 
uro. čakanja 'J po" 80 dinv

ičakarine;v4^^',^;\^;;;,:\:''^'"\,!v*i';;^'.7 
Ce opravlja tolmač svoje delp nad 8 ta zunà) swjej»; 

PTebivâltSca, ima pravico ,do^^ povrnitve izdatkov po iSk 
št 82 tarife za odvetniške nagrade (Uradd list LRS, % 
24-l47/47).:••;•''.;;r\-r. •';' ' i.' ;.;/, 1}: "'",v v';.';';!'.• "t -•^; " 

; : V'teh nagradah ni obsežen /davek od; pipeta- pro- 
izvodov. -.'•'.._ '';/\/.^'.:_ '\:•;,;,'/(:;^:',," v,,;;',;;/:;'';-;;, - .-v,/;. 

•;,,. ,     •:.:•„,> ..,,..   ; i.-:-. •»-, -14.( filen/.. ;" .'''^- -;., -;,;;i;; •,./.?;. •';•, • 

;   • Nagrado 'in etrcžke oâmeri spdiS8e aH oblestvo. W )»; 
odredilo tolmačenje. Zop^rc4llo^ p odmeri ima prl?sà* 
deti pravico pritožbe v 8l-idnéb/:na;itttdreienó''eo^s%,'^'; 
roma óblartvo; odločba lë-tèga Je dokonča '; ; j   ' 

Nagrado to aroške plača stranka, ki je zahtevala ali 
v katëre korist «e Je opravilo tolmačenje ali prevajanje. 

Ce se opravi tolmačenje >'^,;nra^a^\d6ÌiÀW:ali/;ffé;'> 
ima • stranka pravico revnih;/ veljajo predpisi sodnega ali 

iupravnegalpc^pnika,,/;'/"/'';^'; /";/'>. '."v':"'" > vrT
t". /V 

' './,/• '',}':, ';:"•••"•',. \;/1.,;--\^/./•5.;,•1••'/:•;/;.'/;;, -'.',;",, ^'À:l'; ] //"/ 
Za tolmačenje all' pwvàjaâJeV ki ga opravi tolmae 

brez odredbe eodiičia ali drugega obketve po naroČilu 
stranke, plača stranka nagrado in etroäke po računu, • 

''jga ; sestava;, tolmač "'po*" p^p^.'W./členfc,/;//;/;'.,,/;/•.•',/';;. 
''"";// ; Če' .nas^è/;.zaradl"'*nfg^âde/epor '.nj^/^mačem/'ta;, 
osebo; /W jç ; zabtoyala tolinafenje ali ••••••^•••« Bj* 
zahtevo ene aU druge stranke nagrado v nepravdneinrpo» 
stopkù 'okrajno^ kodiač^;.!p^oJno/:/po/leploenih';••^^ 
civilnega postopnika 0 krajevni pristojnosti. i //,. 

; /i Zoper sklep^okrajnega sodttMa o c^hvsri/i^g^/là/ 
/stroškov Una vsaka.stranka pravico pritožbe y 18 dneK 



Btran 60 URADNI UST.LRS Štev. 7-22. •. 1949 

to vročitvi na okrožno eodiâôe, ki odloči dokončno. Prav- 
nomočni eklep Je izvršljiv. /  .    • 

','.; " ••     16. člen •• 
Določbe te uredbe veljajo smiselno tudi za tolmača, ki 

ga postavi sodišče ali drugo oblastvo ca posamezen primer, 

.'ivj' .•,,.• ':yil. Q.ea\ > - 
Po osvoboditvi postavljeni stalni sodni tolmači osta- 

nejo še nadalje. Dokler ne prejmejo po tej uredbi predpi- 
sanih pečatov, smejo uporabljati sedanje pečate, morajo 
pa v. enem mesecu po uveljavitvi te uredbe prositi za 
nove.; .- ; ,;.••',' '"'"'•• ,    ". ' 

;. •./   ;,; 18.'člen v,'', 
Minister za /pravosodje LRS je pooblaščen, da po po- 

trebi izdaja navodila za izvajanje te uredbe. 

' '"':\ V:\I ':•'    ''"•,'''' _ 19. člen ' • ;
; ' ..".'   .    •"; 

Ta uredba velja od dneva objave y >Uradnem Ustu 
LRSC••.-."vv •••-' -•:•!••        i  •"    ' •• 

St. S-zak 97  ,7,'" " _ 
Ljubljana dne 16. februarja 1949.    . 

.-/-, Za predsednika vlade LRS: 
Minister za pravosodje LRS: podpredsednik: . 

v    Dr. fleli Jlodic L r. Ivan Maček L %'i;, \ 

PHAVILNIKl.ODREDBE.NAVODILA.ODLOČBE 
MimSTBSTÇV U0ĐSKE BEPÜBUKE SLOVENIJI 

'V"'• ,;i'* *• .'• '•. •,••'' ,'• •',',''- ' •»*•."'''. .•'>',|.''('• '.•'''''• ' •'' '. 

Na podlagi 18. člena zakona o odvetništvu z dne 12. 
XII. 1946 (uràaailietFLRJ.ôt 102-716/48) predpisujem 

J':'7\Y'/;'7 ;l '','.''''W v1'--:, ', '''pravilnik • .", ! '/•>7   '      < /> 7 
o spremembi in dopolnitvi pravilnika a nagradah 
za delo odvetnikov (Uradni list LRS, št. 24—147/47) 

'••.•"••::'-'/'':.7' ''•'. •    '" *• •1••    •' ''   ' 
'r* ^rayilmko nagradah za delo odvetnikov (Uradni Het 
LRS, št 24—147/47) se dopolni s tem, da se y 4. členu 

'vstavi za prvim odstavkom kot drugi odstavek besedilo: 
;    >Vrnagradeh, določenih v tarifi za odvetniške nagra- 

de, ni obsežen davek od prometaf,Toizvodov.< 
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena po- 

stanejo tretji, četrti in peti odstavek. ; )''.        ; 

•;',,;',,'":,''''r-, '  ''v.'',,:-', \-,2.;'č1en',7> • :'^:':}':^'-', 7"-:7;f ; 
•  Ta sprememba in dopolnitev dobita veljavo. », dnem 

objave v »Uradnem listu;LRS<.   ;     : 
S|. ÌII-r223/47—10      /:-\0 yl '. ''•;•.'••.   ,7 "/':;<; 

;   Ljubljana dne 11. lebruarja 1949.   ^ * 

!',' \'1- ' ..'i/1.'-' * . : .    7 -Minister za' pravosodje, LRS:, 
::..;.''i;..:>'':"•.'•'•".! ,",• •'.\ \     ' :•:', ''   Dr. Hcli Modic L r. 

7/;?7;.-'' ":777 7"7. 'ZAPls^.!.:.,..;;;••'.;.;•'-''•••;.;•' 
I.eeje •. izrednegazasedanja ljudske skupščina LRS 
;77;-;i7-:_i;:'\i^,^dne,,14. lebraarja 1949 • 

iredsédoyai: dr. FerdoKozak, predsednik. ; 
.    ; Tajnik: Jože Murač.   7    ..;- ' 

Predsednik odpre 1- sejo IÎ. Izrednega zasedanja Ljud- 
ske skupščine LRS ob 16. uri 20 minut ter prečita Ukaz 
Prezidija Ljudske skup&ine LRS, Ü št. • z dne 4- febru- 
arja 1949, o sklicanju Ljudske skupine k 11. izrednemu 
zasedanju na dan 14. lebruarja 1949. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, da 
je Ljudska akupščma prejela naslednje predloge: 

, V. predsednik Vlade LRS je dostavil,Ljudski skup-* 
ščind v razpravo in sklepanje naslednja zakonska pred- 
loga: ;        .',.-.•: 7^ ;\, •,,  , ; •. •'" , 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravni razdelitvi LRS, 

:.   predlog zakona o spremembah zakona o imenih na- 
selij io označbi trgov, ulic in ntë; /' ..'..' .•• t 

2. minister za finance LRS je v imenu vlade dosta- 
vil skupščini v razpravo in sklepanje: 

predlog finančnega zakona za državni proračun Ljud- 
ske Republike Slovenije za proračunsko leto 1949, 

predlog državnega proračuna Ljudske Republike Slo- 
venije za proračunsko leto (949 in 

predlog zakona o zaključnem •••••• Ljudske Repu- 
blike Slovenije za proračunsko leto 1947. 

Vsi • zakonski predlogi so bili dostavljeni pristojni- 
ma skupščinskima odboroma. Odbora sta o zakonskih 
predlogih sklepala, jih v celoti sprejela ter dostavila;Ljud- 
ski skupščini tvoja poročila. Zakonski predlogi z obraz- 
ložitvami in poročili so bil razmnoženi in razdeljeni ljud- 
skim poslancem. • 

8. Prezidij ljudske skupščine LRS Je dostavil Ljudski 
-kupščlnii LRS v potrditev Ukaz o ep remembi Ministr- 
stva za industrijo in rudar»tvo»LRS; 

4. Vlada LRS je dostavila Ljudski skupšolni v potrdi- 
tev uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na podlagi zakona 
o pooblastilu Vlade LRS za Izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva. v 

Ver'navedeiii, predlogi pridejo ha dnevni red, če bo 
tako sklenila skupščina. ,       7 

5. Zakonodajni odbor je dostavil skupščini dopis z 
dne 14. decembra 1948, s katerim sporoča, da je bi] izvo- 
ljen za : odborovega predsednika ljudski poslanec Stane 
K.avčič.\";-,'J."'7;,7i''    ;. " ;. ;" /7   •    ,.'•''       ^ 

Nato sporoči predsednik skupščini prošnje ljudskih 
poslancev za dopust. Skupščina odobri na predlo« pred- 
sednika dopust naslednjim ljudskim poslancem: Antonu 
Dolirišku, Andreju Stegnarju, Rudolfu Hriberniku, Bdvar^ 
du Kardelju, Borisu Kidriču, Francu Leskošku, Borisu 
Zlherlu, Zdenki Kidričevi in Otonu Zupančiču. 

/ Nato se preide na dnevni red, to je na določitev dnev» 
nega reda. • 7\. ';v"7 •'• 7'7;,7 -7' ''••''V.,7;:'~7,7:

] 

'^/i^Olede.na^.iivodu objavljene predloge predlaga pred- 
sednik skupščine naslednji dnevni red:    ' , 

; 1. razprava • sklepanje o predlogu državnega prora: 
čuna Ljudske Republike Slovenije; za proračunsko leto 
1949 in o\.redlogu finančnega zakona za državni proračun 
Ljudske Republike Slovenije za proračunsko^ leto [ 1949; 

2.' razprava m sklepanje b predlogu zakona o zaključ- 
nem računu Ljudske Republike Slovenije za proračunsko 
leto 1947; .•'•    ''7-;   ?•  7 ••:•:, ! :':.;:, :; :"•••'•... 

8. potrditev Ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRSj 
U št 115 z dne 2. februarja 1949 o spremembi Ministr- 
stva za industrijo In rudarstvo LRS? 

4. potrditev uredb, ki Jih Je izdala Vlada LRS na 
podlagi zakona o,,pooblastilu. Vlade LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva; 

8. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah  In dopolnitvah zakona  o upravni ; razdelitvi 
LRS.in,' ,','••• :;."'\ 7'••'•','' 7 7": ":' "''". .-•'   l '•"' '/'••''"-';••,':•'. 

i   .6. razpTava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah zakona o imenih naselij in o označbi trgovf ulio 

• m^hii''''^'";;-^'''' '.'. .7 ./7'; 'i'.','",;''".';:''',•;.• I:/ ;.';'•'; 
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Skupščina sprejme predloženi dnevni red soglasno, 
nakar preide predsednik na prvo točko dnevnega reda: 
razprava im sklepanje o predlogu državnega proračuna 
Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 1949 In 
o predlogu finančnega zakona za državni proračun Ljud- 
ske Republike Slovenije za proračunsko leto 1949 ter 
objavi, da ae bo razprava vršila v smislu 36'. in 40. člena 
poslovnika, a glasovanje v smislu 88. in 47. člena po- 
slovnika. 

Po poročilu poročevalca odbora za gospodarski načrt 
in finance dr. Mine Kambiča, je podal ekspoze predsednik 
Vlade LRS. 

Nato je predsednik odredil 16 minutni odmor. 
Po odmoru se seja nadaljuje. Sledi ekspoze minietra 

za finance LRS. 
Po ekspozeju ministra za finance ee, na predlog pred- 

sednika, prva seja zaključi. Predsednik objavi, da se bo 
druga seja II. izrednega zasedanja vrSUa jutri, to je dne 15- 
februarja t. 1. ob 10. uri z nadaljevanjem dnevnega reda, 
ki ga je skupščina sprejela na tej seji. 

Ljubljana dne 14, februarja 1949. 
LJUDSKA SKUPŠČINA 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Predsednik: .    Tajnik; 

Jože Jurač 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
2. seje II. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

dne 15. februarja 1049 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. ^ 

.  Tajnik: Miloš Ledinek. 
Predsednik odpre 2. sejo II. izrednega zasedanja ob 

10. uri 15 minut ter določi za tajnika Miloša Ledineka. 
Prečita se zapisnik 1. seje, ki ga skupščina odobri, nakar 
se ta {.odpiše. 

Predsednik predlaga, da skupščina odobri zaprošeni 
dopust naslednim ljudskim poslancem: Radu Pehačku, 
Janku Sekirniku, Vidi Tomšičevi, Olgi Vrabdčevi in Miri 
Tomšičevi. Vsem imenovanim skupščina, odobri predlagani 
dopust. 
, Nato preide predsednik na dnevni red, to je na nada- 
ljevanje razprave in sklepanja o predlogu državnega pro- 
računa Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 
194Ô s predlogom finančnega zakona za državni proračun 
Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 1949. 

v nadaljevanju razprave so podali ekepozeje: Sergej 
Kraigher, predsednik planske komisije, dr. Marijan Bre- 
•4» podpredsednik vlade in minister za industrijo, Lidija 
^tjurC) mi.njeter • komunalne zadeve, ing. Jože Levstik, 
^ieter za kmetijstvo. 

.    _0b 13. -uri 50 mmi4t prekine predsednik sejo to obja- 
,  •» da se bo nadaljevala ob 16. uri. 

dali  t °—oru se se*a nadaljuje. V nadaljevanju eò po- 
lo •••^•!1®1* ••: Toue Failar> minister za lesno industri- Jo ''Jtì» • e>    J -ione rajiai, «»«uioioi- *« itwuu •••••• 
Reeenf BorStear, minister za trgovino ih ••••••••, Ivan 
tl^^> nikiister za delo, Viktor Avbelj, predsednik kon- 
dr. Mar» ^8^' dr- Jože Potr6> mimi9t€r ** prosveto in 

« l'aö Ahoin, minister za ljudsko zdravstvo. 

predsediräw1**^11 minÌ8tra • ljudsko zdravstvo predlaga 
odobriN* ^ ** danai5nJa 9eia zaključi, kar skupščina 

• wat0 °öjavi predsednik, da »e bo prihodnja seja 

vršila jutri, to je dne 16. februarja ob 10. uri z nadalje« 
vanjem dnevnega reda, ter zaključi sejo ob 19. uri 40 
minut 

Ljubljana dne 15. februarja 1949. 
LJUDSKA SKUPŠČINA 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Tajnik: Predsednik: 

Ledinek Miloš 1. p. Dr. Ferdo Kozak i M, 

ZAPISNIK 
3. seje u izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

dne 16. februarja 1949 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: Miloš Ledinek. 
Predsednik odpre 3. sejo II. izrednega zasedanja ob 

10. uri 25 minut ter določi za tajnika Miloša Ledineka; 
Prečita se zapisnik 2. seje, ki ga skupščina odobri, nakar 
se ta podpiše. 

Na predlog predsednika odobri skupščina dopust ljud-> 
skemu poslancu Albinu Dujcu, ker je bolan. 

Nato preide predsednik na dnevni red, to je na na- 
daljevanje razprave in sklepanja o .predlogu državnega 
proračuna Ljudske Republike Slovenije za proračunsko 
leto 1949 e predlogom finančnega zakona za državni pro- 
račun Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 
1949. 

V razpravi) so govorili naslednji ljudski poslanca: 
dr. Božidar Lavrič, Lojze Colarič, Jože Petejan, Matija Ma- 
ležič, France Čeme, dr. Miha Kambič, Milica Gabrovec, 
Franc Hojnik, dr. Anton Melik in Tone Ulrih — vsi >za*. 

Ob 13. uri 26 minut prekine predsednik sejo in objavi; 
da se bo nadaljevala ob 16. uri. 

V nadaljevanju razprave so govorili: Franc Simonič, 
Vinko Šumrada, Franc Belšak, Ivan Ocvirk in Gabrijel 
Peternelj — vsi »za«* * 

Ker je bila Usta govornikov izčrpana, preide predsed- 
nik h glasovanju. Glasovanje se je vršilo poimensko. Po 
končanem poimenskem glasovanju objavi predsednik, da 
je glasovalo 122 ljudskih poslancev in da so glasovali 
vsi >za<. S tem je predlog državnega proračuna Ljudske 
Republike Slovenije za proračunsko leto 1949 s predlo- 
gom finančnega zakona za državni proračun Ljudske Re* 
publike Slovenije za proračunsko leto 1949 soglasno spre- 
jet in ga bo skupSčina dostavila Prezidiju Ljudske skup* 
ščine LRS, da ga proglasi. 

V drugi fački dnevtfega reda je skupščina soglasno 
sprejela predlog zakona o zaključnem računu Ljudske Re- 
publike Slovenije za proračunsko leto 1947. Poročevalec 
odbora za gospodarski načrt in finance je bil dr. Miha 
KanVbič. 

Nato preide predsednik na tretjo točko dnevnega re* 
da, v kateri je skupščina.soglasno potrdila Ukaz Prezidija 
Ljudske skupščine o spremembi Ministrstva za indœtTajô 
in rudarstvo LRS. 

Prav tako je sfeupščlna soglasno potrdila uraïbe, • 
jih je izdala Vlada LRS na podlagi zakona o pooblasÄ 
Vlade LRS za izdajanje uredb na področju narodnega ga 
spodarstva. Ljudska skupščina bo izdala odgovarjajo« 
odlok. 

V peti in šesti točki dnevnega reda je ••••••• so-. 
glasno sprejela predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravni razdelitvi LRS in predlog zakona 
o spremembah" zakona o imenih naselij in o oznafflM tr- 
gov, ulic in hiš. Poročilo zakonodajnega odbora je poM 
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za oba predloga poročevalec dr. Stanko Štor, pri razpravi 
P predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravni razdelitvi LRS pa je govori ljudski poslanec 
Matija Maležič — >zac. 

Po sprejetju obeh rafrnnsTrih predlogov objavi pred* 
sednik, da ju bo dostavil Pjrezidiju Ljudske skupščine 
LRS zaradi proglasitve. 

Ker je bil s tem dnevni red izčrpam, predlaga pred- 
sednik skupščini, da pooblasti predsednika in tajnika, da 
podpišeta zapisnik današnje seje. Skupščina predlog sprej- 
me. Nato zaključi predsednik 3. sejo in s tem je zaključe- 
no tudi II. izredno zasedanje Ljudske skupščine LRS. 

Ljubljana dne 16. februarja 1949. 
LJUDSKA SKUPŠČINA' 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Tajnik:    ,  ' Predsednik: 

Ledinek MiloS 1. r. Dr. Ferdo Kozak L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 12 z dne 0. februarja 1949: 

93. Ukaz o določitvi elektrogospodarske šole v Sarajevu 
za , ustanovo splošnega državnega pomena. 

94. Ukaz o določitvi ribarske postaje v Dubrovniku za 
ustanovo splošnega državnega pomena. , 

93. Ukaz o določitvi trgovskega podjetja >2lto< v Ljub- 
ljani za podjetje'splošnega državnega pomena. 

90. Ukaz o določitvi podjetja za globinsko vrtanje v Za- 
grebu in podjetja za globinsko vrtanje v Skoplju za 
podjetji splošnega državnega pomena, 

97. Ukaz o določitvi' državnih gospodarskih podtetij: 
>Elektroboka<f podjetje za elektrifikacijo Boke v Ko- 
toru, in >Elapred«, električno podjetje LR Crne gore 
v Kotoru, za podjetji splošnega državnega pomena. 

98. Uredba o ustanovitvi generalne direkcije za vojaško 
gradbeništvo in glavnih direkcij vojaških gradbenih 

-.i (podjetij ter o odpravi uredbe o ustanovitvi glavne 
direkcije za vojaško gradnjo ministrstva za .narodno 
obramba .:•.•,'• 

99. Odredba o izvrševanju plana gradbenih' objektov v 
letu 1949. ^.»•'•;.'-.V'.',. •..-,-. 

100. Pravilnik za: izvajanje.carinskega zakona. 
101. Pravilnik, o ^organizaciji in delu komisij za delovne 

norme v metalurški in kovinski industriji 
102. Navodilo o veljavnosti predpisov o potnih in selitve- 

V     näh stroških državnih uslužbencev za uslužbence ozi- 
•'  -roma namešč^cezadioižmh in družbenih organi- 

zacij. .  .- ~ "-" • ' '  *',•?•••,   . 
;   Popravek uredbe o finančnih prekrških. 

'" ""' '""v . v.    ; 

„ 8t 13 x dne 12. februarja 1949: 
103. Pravilnik o odpisovanju cestnih'vozil. 'J', h*"-''  , 
104^ Odločba o uporabi navodila za popis in oc^itev sred- 

stev, za uporabo kontnega «plana ter za ravnanje s 
premoženjem ta za kontrolo in obračunavanje pre: 

' : 'moženja zdravetvenih ustanov. 
105. Odločba o spremembah in dopolnitvah temeljnega 

razporeda kontov (kontnega plana) za kreditna pod- 
jetja^ • ,./,::,'"; , 

106. Odločba o splošnem računskem faktorju za kmetij- 
ske strojne postaje. 

107. Odločba o prepovedi izdelovanja, uporabe in pro- 
meta s pecilnim praškom >Aroma«. 

Popravek uredbe o razdeljevanju in predvajanju filmov 
in o ustanavljanju kinopodjetij. 

Popravek odredbe o tarifi enotnega davka na promet pro- 
izvodov, lokalne proizvodnje. 

St. 14. z dne 16. februarja 1949: 

108. 

113. 

Ukaz o določitvi podjetij republiškega itn lokalnega 
pomena za podjetji splošnega državnega pomena. 

109. Uredba o potrjevanju zaključnih računov državn'h, 
gospodarskih podjetij,zveznega in republiškega po- 
mena. 

110. Uredba o stroških državnih bank in državnega zava- 
rovalnega zavoda. ' 

•. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o odkupu 
in razdeljevanju surovih živalskih, kož. 

lia Odredba o rokih za sestavitev, pregled in potrditev 
zaključnih računov državnih gospodarskih podjetij 
zveznega in republiškega pomena za leto 1948. 
Odredba o določitvi prodajnih cen za proizvode dr- 
žavnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega 
pomena v prosti pTodaji. 

114. Odredba o spremembi odredbe o državnih (vezanih) 
cenah za kmetijske pridelke. \ 

115. Pravilnik o dodatku za rudarsko delo, ki se oprav- 
lja ob posebno težkih pogojih. 

110. Navodilo o načinu obračunavanja splošne državne 
akumulacije v letu 1949. . 
Začasno navodilo za sestavljanje programa gradbe- 
nega dela investiedjeke gradnje za izdelavo projekt- 
nega elaborata v visòkogradnji. - 
Odredba o poročanju podjetij o vplačanih zneskih 
državne akumulacije in njenem knjiženju v poverje- 
ništvu za finance. 

119. Odredba o dopolnitvi odredbe o rokih za sklenitev 
pogodb za izdelavo idejnih in'glavnih projektov. 
Odločba o specialnem dodatku za delavce, zaposlene 

:   pri gradnji luke Ploče. 
121. Odločba o določitvi del v , Kovinski in metalurški, 

matični panogi, za katera ni obvezna določitev de- 
lovnih norm. i f'.; 

122. Odločba o določanju delovnih norm po izkustveni 
metoda v metalurški in kovinski predelovalni matični 
panogi.,    '   • ,,,',/ ' ,>. <;'• , ; . .   '     '"J '•'".'; 
Odločba o ustanovitvi in delovnem'področju šole'za 
avtomobilske mehanike in elektromehanike.   ;   : 

117. 

118. 

120. 

123. 

St. 15 ss đne 19. februarja 1949: 
124. Pravilnik o načinu določanja delovnih norm v grad- 

beništvu po itehničnl in izkustveni metodi.-      , 
Pravilnik o dolžnostih,in o višini dodatka preddelav- 
cev v metalurgiji in kovinarski panogi.     ,' 
Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji In delu poli- 

•   klinik.' <' V'    >'' '•"•'        ••••'''.' 
127. Odredba o sestavljanju in predlaganju predlogov go- 

tovinskega plana za dobo apTfl^junij 1949. 
128. Odredba o odstotkih' znd&nja; polne lastne cene graioV 
,','''', .benih^pT^zvofov.^^^^^A''-'.,'1., •';'•".'••' 

125. 

128. 

Izdaja »Uradni Uet'LRSt',— Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko MoSnlk: tiska Btasnikova tiskarna, dbrai i   -  reJ » 
Ljubljani., Naro&Äia: četrtletno eO/pòuetoo .120 celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16, strani! 8 din za 32 strani , 
12din za 48 etraiüy 16dio aa 64 strani po pošti ŽSOdin več. — Uredništvo im upr&vniStvo: LJubljana, Gregorčičeva uUcn8i,?a 

Telefon: ravnateljstvo 4940, uredništvo'49-90, opravnotvò 58-79. ~ Cekovr! račun 6-90180.0. ' 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubiiaui dne I. marca 1949. Številk» 8. 

VstiBlNA: 

88. 
84. 

88. 
39. 

4a 

FinanSni zakon za državni proračun- LRS za proračunsko 
leto 1949 
Zakon o zaključnem računu LRS za leto 1947. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni raz- 
delitvi LRS 
Zakon o spremembi zakona o imenih naseli] io o označbi 
trgov, ulio to hiS. 
Ukaz o določitvi >Induatri]e brusnih  kamnov, kamnolomi 
Sv Rok pri Rogatcu« za podjetje republiškega pomena. 
Uredba o ustanovitvi komiteja vlade LRS za zakonodajo in 
Izgradnjo ljudske oblasti. 
Uredba o odpravi komiteja za zadružništvo pri vladi LRS. 
Uredba o likvidaciji družb z omejeno zavezo, komandWoJb 
družb • tajnih trgovskih družb 
Odredba o odpravi nazivov »prosvetni referenti, >prosvebU 

inštruktor« m »prosvetni inspektor« v prosvetuo-mianstveai 
stroki. 

41. Odredba o razvrstitvi nazivov iz prosvetno-znanetvene stroke. 
42. Odredba o spremembi temeljnih plač v, prosvetno-znanstveni 

stroki za nazive: vzgojitelj, učitelj, strokovni učitelj, pred- 
metni učitelj, profesor srednje Sole in profesor višje iole. 

43. Navodilo za izvajanje pravilnika o zatiranju melitukokote 
(malteške bruceloze) pri ovcah •• kozah 

44. Navodilo za izvajanje uredbe o podeljevanju prehodnih za. 
stav  najzaslužnejšim delovnim  kolektivom 

45. Odločba o osnovnem kontnem razporedu (kontnem plenu) 
za državna industrijska proizvajalna podjetja • o minimal- 
nem kontnem razporedu za državna storitvena proizvajalna 
podjetja lokalnega pomena. 

— Popravek 

PREZIDI? LJUDSKE SKUPŠČINE • 
i ••. 
• Ukaz 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LK Slovenije 
razglaša predsedstvo Prezidi ja Ljudske skupščine LR Slo- 
venije finančni zakon za državni proračun LRS za pro- 
računsko leto 1949, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 

i LR Slovenije na II. izrednem zasedanju dne 16. februarje 
1•9, taki ee glasi: 

Finančni zakon 
za državni proračun LRS za proračunsko leto 1949 

•>- •   • 1. člen 
Državni proračun za leto 1949 znaša: 

dohodkov      .    .    ...    .   \    din   4.798,800000 
kdatkov      ,     .din   4793,800.000 

A   \ 2. Sen ( 

Državni proračun za leto 1949 obsega: 
a),republiški proračun: 

a dohodki v znesku ......    din   8.013,602.000 
'« tedatki v znesku   .    . '   .    .    •    din   2.910,752.000 
tos presežkom dohodkov v znesku .    din     102,850.000 

b) proračune okrajnih ljudskih odborov in sicer: 
Glavnega mesta Ljubljana: 

? dohodki v znesku   .    /   •    . ' .    din     258,208.000 
•** fedätki v znesku • .    .    .  •;,..    din     268,208.000 
'*-Okrajnega ljudskega odbora Celje mestò: 
J dohodki v.znesku        .    .    .".  .    din 
^ *,kdatki. v znesku   .    - • •. •: .    din 
•«ii5kîNBe«» ljudskega odbora Celje okolica 

•MftJ* * ••n*ta  ...    .    -din 
5z^atkiv znesku .    .    •    . •''.    din 

doS]negft 'iudskega odbora Črnomelj: 
. •••• v znesku din 

v znesku   .    ,    ,    .    .    din 
P^sežkom Izdatkov v znesku   .    din       18,171.000 

z donJu??*** Jiađskega odbora Dravograd: 

ins 

80,547.000 
80,547.000 

'• <  '' 

69,458.000 
69,458.000 

17383.000 
86,056.000 

din 
dio 

.57.944.000 
87,944.000 

Okrajnega ljudskega odbora Gorica: 
z dohodki v znesku din 93,389.000 
in z izdatki v znesku    ....    din 98,389.000 

Okrajnega ljudskega odbora Grosuplje: 
z dohodki v znesku din 28,567.000 
z Izdatki v znesku   ....    .    din 32,294.000 
in s presežkom Izdatkov v znesku   .    din 3,727.000 

Okrajnega ljudskega odbora Idrija: 
z dohodki  v znesku    ....    din 17,238.000 
z izdatki v znesku   ....    .    din 87,980.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   .    din 20,742.000 

Okrajnega ljudskega odbora Ilirska Bistrica: 
z dohodki v znesku din 18,831.000 
z izdatki v znesku   .     .    .     .     .din 28,417.000 
in e presežkom izdatkov v znesku   .    din . '9,586.000 

Okrajnega ljudskega odbora-Jesenice: 
z dohodki v znesku din 46,925.000 
in z izdatki v znesku    ....    din 46,925.000 

Okrajnega ljudskega odbora Kamnik: 
z dohodki v znesku din 44,945.000 
in z izdatki v znesku    .    .    .    .    din 44,945.000 

Okrajnega ljudskega odbora Kočevje: 
z dohodki v znesku  .....    din 87,897.000 
in z izdatki v znesku    ....    dan 37,897.000 

Okrajnega ljudskega odbora Kranj: 
z dohodki v znesku din 80,445.000 
in z Izdatki v znesku    .    .    .    .din 80,445.000 

i 
Okrajnega ljudskega odbora Krško: 

z dohodki v znesku  .....    din 64,768.000 
in z izdatki v znesku    .    .    .    .    din 64,768.000 

Okrajnega ljudskega odbora Lendava: 
z dohodki v znesku dih 30,089.000 
in z izdatki v znesku    .    .    •    .    din . 30,069.000 

Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica: 
z dohodki v znesku .    »    •    .    .    din 57,784.000 
in z izdatki v znesku    .    ,    »    ,    din 57,784.000 

V 
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Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer: 
z dohodki v znesku        ....    din 80,768.000 
in % izdatki v znesku    .     ...    din 80,768.000 

Okrajnega ljudskega odbora Maribor mesto: 
z dohodki v znesku din 165,225.000 
in z izdatki v znesku     ....    din 165,225.000 

Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica: 
z dohodki v znesku   .     . •   .     .     .   . din 68,658.000 
in z izdatki v znesku     ....    din 68,658.000 

Okrajnega ljudskega odbora Mozirje: 
z dohodki v znesku din 32,103.000 
in z izdetki v znesku     ....     din 32,103.000 

Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota: 
z dohodki v znesku din 60,892.000 
in z izdatki v znesku     .     .    .     .    diin 60,892.000 

Okrajnega ljudskega odbora Noro mesto; 
z dohodki v znesku din 65,642.000 
In z izdatki v znesku '' .     .     . '  .    din 65,642.000 

Okrajnega ljudskega odbora Poljcane: 
z dohodki v znesku       ....    din 66,549.000 
z izdatki v znesku din   '    76,521.000 

%                                                                                                                                                                                                                                      I             ll I                                                     II            !        • 

in s presežkom izdatkov v znesku     .    din 9,972.000 

Okrajnega ljudskega odbora Postojna: 
« dohodki v znesku   .     ;     ...    din 50,288.000 
z izdatki v znesku din 65,242.000 

,                            '        • 
in s presežkom izdatkov v znesku   .    din 14,954.000 

Okrajnega ljudskega odbora Ptuj: 
% dohodki v znesku  .     .     .,  .     .     din 76,449.000 
in • izdatki v znesku   .     .''   «     .     din 76,449.000 

Okrajnega ljudskega odbora Radgona: 
z dohodki • znesku din 31,662.000 
im z izdatki v znesku    ....    din 31,062.000 

Okrajnega ljudskega odbora Sežana: 
z dohodki v znesku    . «...    din 28,007.000 
z izdatki v znesku   ....     .    din 37,229.000 
in a presežkom izdatkov v znesku   .    din 9,222.000 

Okrajnega ljudskega odbora Tolmin: 
z dohodki v znesku \.     .     .'    .     .    din 20,635.000 
z izdatki v znesku   ....     .    din 87,111.000 
in s presežkom izdatkov v znesku   •    din * 16,476.000 

Okrajnega ljudskoga odbora Trbovlje: 
z dohodki v znesku dih 59,644.000 
in z izdatki v znesku     .     .    •     .'    din ,    59,644.000 

Okrajnega ljudskega odbora Trebnje: 
z dohodki v znesku din 28,881.000 
in z izdatki v znesku    ....    dia 28,831.000 

,    Skupaj proračune okrajnih ljud- 
*i      skih odborov: 

z^lohodki v znesku       .    ,    .     .    din 1,779,698.000 
* izdatki v zne»ku: ;    '.    .    .     .din 1.88° 548,(1 *i 
in e presežkom izdatkov v znesku ~   "dui 102,850.000 

8. člen 

Ljudska Republika Slovenija odvaja  v  zvezni pro- 
račun naslednje zneske svojih dohodkov: 

1. od doseženega presežka dohodkov po državnem 
proračunu LRS za 1. 1948 50% 

50%, 

20% 
30% 
25% 
15% 
10% 

5% 

i. 

2. od tržnega dobička  lokalnega  gospo- 
darstva         

3. od davka na dohodek: .    .    . 
a) delavcev, nameščencev in uslužben- 

eev  ........    . 
b) kmečkih gospodarstev  .    .    ,    . 
c) zadrug in zadružnikov       .    t    • 
č) obrtniških gospodarstev     .    .    . 
d) drugih poklicev in premoženja .    ( 

e) od zaostalega davka na dohodek    . 

4, člen 

Ljudski odbori odvajajo od doseženega tržnega do- 
bička v korist republiškega proračuna: 

Glavno mesto Ljubljana     .   . 
Okrajni ljudski odbor Celje mesto 
Okrajni ljudski odbor Celje okolica 
Okrajni ljudski odbor Črnomelj   . 
Okrajni ljudski odbor Dravograd      . . 
Okrajni ljudski odbor Gorica      .     . * 
Okrajni ljudski odbor Grosuplje   .     . 
Okrajni ljudski-odbor Idrija .     . 
Okrajni ljudski odbor Ilirska Bistrica . 
Okrajni ljudski odbor Jesenice    .     . , 
Okrajni ljudski odbor Kamnik    .    . . 
Okrajni ljudski odbor Kočevje    .    . , 
Okrajni ljudski odbor Kranj       .    . . 
Okrajni ljudski odbor Krško       .    ... 
Okrajni ljudski odbor Lendava   .     . . 
Okrajni ljudslv odbor Ljubljana okolica 
Okrajni ljudski odbor Ljutomer   . 
Okrajni ljudski odbor Maribor mesto . . 
Okrajni ljudski odbor Maribor okolica . 
Okrajni ljudski odbor Mozirje     • .   • • 
Okrajni ljudski odbor Murska Sobota 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto   . , 
Okrajni ljudski odbor Poljcane    .     . . 
Okrajni ljudski odbor Postojna    .    . . 
Okrajni ljudski odbor Ptuj    .... 
Okrajni ljudski odbor Radgona   .    . . 
Okrajni ljudski odbor Sežana      .    . , 
Okrajni ljudski odbor Tolmin      .    . . 
Okrr.jni ljudski odbor Trbovlje   .    . , 
Okrajni ljudtki odbor Trebnje    .    . . 

15% 
40% 
25% 

1% 
30% 

1% 
1% 
1% 

'1% 
35% 
10% 
5% 
5% 
5% 

20% 
15% 
5% 
1% 

16* 
2% 
5% 
5% 
1% 
1% 

8% 
1% 
1% 
1% 
1% 

6. diem 

Zaradi uravnoteženja proračunov okrajnih  ljudskih 
odborov se okrajnim ljudskim odborom odstopajo naslednji 
zneski republiških'dohcdkov, ki se zberejo v njih ob- 
močju in so že izkazani v skupnih zneskih dohodkov y 

| 2, čienu tega zak,on#; 
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Glavnem« roleto Ljubljana« 
Okrajnemu ljudskemu «»dlwru 
Okrajnemu ijuiLikemu odWu 
Okrajnemu iju«, kerau udburu 
Okrajnemu ljudskemu udboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskomu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ijudekemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
CUra^ncmu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odlioru 
Okrajnemu ljudskemu udboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 

- Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu liudskemu odboru 
3"..rainemv 13•;1•<•••• odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 
Okrajnemu ljudskemu odboru 

• člen 
> PooblaSča se vlada, da po izkazani potrebi lahko me- 

nja odstotke udeležb* ljudskih odborov na dohodkih, na- 
vedenib v 5. členu. 

Prav tako ee pooblašča vlada, de lahko menja od- 
stotke odvajanja doseženega tržnega dobička ljudskih 
odborov v korist republiškega proračuna. 

7. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki v proračunih 

okrajnega ljudskega odbora Črnomelj 
v znesku ...-..,. din 18,171.000 

okrajnega ljudskega odbora Grosuplje 
v zne*ku   ....... 

okrajnega ljudskega odbora  Idrija v 
znesku '...•'... 

okrajnega ljudskega odbora Ilirska Bi- 
etrlea v znesku   .    ...    . 

Pkrajnega ljudskega odbora Poljčane 
v •••••        . 

^rajnega, ljudskega odbora  Postojna 
v znesku 

krajnega   4wWwg*   odbora   Sežana 
.^««esku  

finega  ljudskega  odbora  Tolmin 
v znesku   ...    .    .    .    . 
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0.5% 0.6% — 40% 25% 30% 30% 40% 
Celje mesto — — — 1% 5% 10% 10% 1% 
Celje okolica — — —» 9% b% 8% 8% Zb% 
Črnomelj 
Dravograd 

6» 6% 79» 69% 74% »4% 84% :>4% 
— . — — 17% ••% 20% 20% -.0» 

Gonca                     s 6% 5% W\ 69% 73% 84% 84% J4% 
(iri)suplje 5% 5% 79% «9% 74% 84% 84% •4% 
Idrija 5% 6% 19% <>9% 74% 84% 84% 94% 
Ilir. K is trica b% 6% 79% «9% 74% 84% 84% 94% 
Jesenice _ — — 10% 10% 6% 6% 11% 
Kamnik _ — — 10% 17% 15% 15% «0% 
Ko«*evje 6% 6% 79% «5% 61% 84% 84% •4% 
Kranj 0.6% u.5% — 36% 35% 30% 30% ••% 
Krško .    2% 2» 4% 65% 55% 80% 80% •0% 
Lendava _ _ — 50% 25% 20% 20% 48% 
Ljubljana okolica __ _ —• 30% 47% 46% 46% •50% 

Ljutomer 6% 5% 16% 69% 42% 84% 84% i>4% 
Maribor mesto 1% 1% — 50% 48% 80% 80% ••0% 

Maribor okolica _ — — 45% 33% 30% 30% 45% 
Mozirje 5% 6% 3% 65% 60% 80% 80% •% 
Mur. Sobota — — 60% 50% 47% 47% 1ò%     ' 
Novo mesto 7% 5% »3% 65% 67% 80% 80% ••% 
Poljčane 5% 5% 79% 69% 74% 84% 84% •4% 
Postojna 6% 5% 79% 69% 74% 84% 84% 94% 
I4uj _ _ _ 40% 57% 50% 50% 50% 
Radgona .. _ _ 69% 70% 80% 80% 90% 
Sežana 5% 6% 79% 69% 74% 84% 84% 94% 
Tolmin 6% 6% 

6% 
79% 69% 74% 84% 84% 94% 

Trbovlje 6% 56% 69% 31% 84% 84% 94% 
Trebnje 6% 6% 67» 69% 68% 84% 84% 94% 

din 8,727.00(1 

din 20,742.000 

din 9,586.000 

din 9,972.000 

dio 14,954.000 

din 9,222.000 

«a bodo 
din     16.476.000 

K>krilj • dotacijo It republiškega proračuna. 

8. člen 

IÌud4kihnÌodhl prMeäel' dohodk«* v P«>ra*unlh okrajnih 
njen •• uravnSL8rf v rePubllSkl proračun ih je name 

4     «• «ravnoteienje proračunov tUtih okrajnih ljudskih 

odborov, ki svojega proračuna ne morejo uravnotežiti t 
lastnimi dohodki. 

9. člen 

Državna gospodarska podjetja republiškega in lokal, 
nega pomena znižajo v 1. 1949 planirano polno lastno 
ceno za znesek din 1.619,000000—. 

Republiška planska komisija določi nalog« znižanja 
polne lastne cene v določenem odstotku in absolutnem 
znesku po gospodarskih panogah, operativni upravni vo- 
ditelji pa (.o podjetjih. 

10. člen 

Celota« plan investicij v znesku din 2.126,500.000.— 
s» fi na usi ra iz proračunskih sredstev in iz lastnih sred- 
stev podjetij. Razlika med celotno planirano vrednostjo 
investicij ter planiranimi proračunskimi sredstvi in last- 
nimi sredstvi državnih gospodarskih podjetij v znesku 
din 389,200.000. — pomeni znižanje investicijskih stroškov 
v I. 1948 in planirano znižanje Investicijskih stroškov • 
1 1949 

Republiška planska komisija določi plan za znižanje in- 
vesticijskih stroškov po tehnični strukturi za republiške 
investitorje in ljudske odbore. 

11. člen 

Vladi LRS in izvršilnim odborom okrajnih ljudskih 
odborov se obvezno nalaga, da znižajo v 1. 1949 s proraču- 
nom odobrene izdatke državne uprave po planu, ki ga 
določi predsednik Komiteja za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti FLRJ in minister za finance FLRJ Pred- 
sednik Komisije za zakonodajo in organizacijo državne 
uprave pri vladi LRS in minister za finance LRR razpo- 
redita plan znižanja os republiške resore • ìjudake 
odbore. 
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12 člen 
U vršena irivea»icij-'ka del» *e ined letom izplačujejo 

ti proračunskih in l• tu ili sredstev ( del» dobičku in 
amortizacija), v sora/.nierju t zue*ki, ki «o *Jol»rem za 
Iman-i••••• investicij u .proračuna oziroma iz lastnih 
sredstev. 

13 člen 
Prenose kreditov (virniane) med partijami in pozi. 

čija ai: raznih pop la vi j v okviru istega dela proračuna od- 
reiajn ali  potrjujejo viSji  odredltodajalcL 

Z virmanom zmanjšane partije In {.opcije se ne smejo 
na uovo oovecatL 

14. člen   ' 
Steviki uslužbencih mest se lahko poveča po pred- 

logu visiega udredliodajalca v. «oglai>ju s pmkeduikoin 
Komisije za zakonodajo • organizacijo državne uprave 
pri vladi. LKS m umiiMroin za finance LUS v okviru 
odohreue sie'.emizanje, če eo za taka mesta vnaprej za 
gotovijenaflaančua sredstva. 

15 člen 
Novi ur&ii in ustanove se smejo med letom ustanav. 

ljatu, če «> v tekočem troniesečnem planu za izvajanje 
proračuna zagotovljena finančna sredstva. 

' . -•• •  ' •. ie ®en '. ,   ' ' 
Minister za finance LUS ima pravico ustaviti Izpla- 

čilo oslinili izdatkov ki uisso v skladu z zakonskimi pred 
piai. Če se pristojni minister ne strinja * ustavitvijo, od- 
loČi <item predsednik vlade LRS. 

'.' ' 17. člen , 
šefi računovodstev pri odredbodajalrih so i za svoje 

delo odgovorni tako odredbodajàlcu, kakor tudi ministru 
za finance. 

Odločbe o twlnibenskih razmerjih Šefov računovod- 
stev izdajajo {.ruiojtti organi v soglasju z ministrom za 
finance. ' 

'".'        ' '- '.     ''•' ia člen    • >   •   , 
Obveznosti na račun proračuna,ee smejo ustvarjati v 

mejah kreditov, ki eo s proračunom odobreni ta ustrezni 
namen. '  ''"'i •'/,,<'• {':'-•"•. • '{;''' :',','.!' ' ^   '.••   '    '' ',,,,, 

Vse med leioin nastale, obveznosti -se morajo likvidi- 
rati in. izplačati do ŽV. decembra, 1949. -Angažirane kre- 
dite za dela, iiaoave tn slontve, ki se do tega dneva ne 
morejo likvidirati in izplačati, Je-trehjj do 31. decembra 
1948t priglasiti ministru za finance LRS. 

•'YK*"'\V;\'.  .'                 I9..člet> ' i    \    ..        ..-.V 
Ta zakon velje od dneva objave v >Üradnem lïstù 

LRS<. izvaja pa se od 1. januarja. -1949.'   - .      
1. ' ;,ü;8t.;"m; . '. \ ,.,."' ' 

Ljubljanai dne 28. februarja, •9. 

'   UUPSKE REPUBLIKE ŠI.OVENIJE 

France Lubt'j L r. 
.. Predsednik: V: 
Josip vidmai» LT. 

.,,   Ukaz   '""'"' 
Na podlagi 4. točke 72 îlena ustave LH Slovenije 

razglasa predsedstvo; Pf^idjja Ljudske .skupščine LK Slo 
v*:nje zakon o zaključnem računu LUS za leto 1947, ki 
ga je sprejela Ljudska «kupsčina LK Slovenije na (L iz* 
rednem zasedanju dne 16. februarja 1949, In ki ee glasi: 

• Zakon ... - r..,.,.. 
o zaključnem računu 1RS za leto 194?. 

i.'čien 
Dohodki in izdatki po državnem proračunu LRS v 

proračunskem letu 1947 zu&tajo: 
dohodki   ,     .    •» ••"ii    .    .    *• din   4.783.585.190 
Izdal ki     .     .     ,     ,     ..•     <• dm   3.943,964.309 
presežek dohodkov   .    .    .     ,    d»n      789,620.881 

( .; a-:   2. člen   •.  ' r, -•••_   ;' < 
Državni zaključni  račun  LRS za leto 1947 obsega 

dohodke in izdatke po republiškem proračunu'.in •> pro- 
računih okrajnih ljudskih odborov, m sicer 

a) po republiJkem proiačuuu: 
dohodke       .     .    .    .     .     . '   din   3,518.316111 
Izdatke    ;     .   "T  .     ...     dui   2.988.544.988 
presežek dohodkov  .    .    .    .     din      529,771 123 

>       b) po proračunih okrajnih ljudskiii ikibVirov: 
doh<idke v    . HV* :    • " •'   • ïdin    •215;269079 

• lzdàlke'^_ ;1:,:;>']
,;1:/^: V';i;> li.y .''<iin  ;   955,419321 

. ffeeeiek dohodköy .  ^,    .,'  -•;.•1•  ÏA2$9«84&75b 

'; .; '..8-*.*1••-"{ ",\\ '".!"••':;"•'""', ''' "'\' 
Ta zaUon velja iod dneva objave t >Ûradnem listu 

LKS<. 
U ât. 11Ö 
Ljubljana dne 23. februarja 1949. .        • 

PREZIDU UÛDSK'K SKUPŠČINE        ••*    ^ 
UUDSKK HEPUßU^KSLüVENUE;        ' '"^ 

, ;'; Sekretar:      ,• • ..    ,•    . ,j. .;_,    ;_    Predsednik:   ." 
France LubeJ L r. >      J ;, ,* .,','*•/ "   Josip VÎdinarLjr. 

i'* i,. 

, - ,.r_ ;• .. ,/:•.,-•  -, .84.•":,',;:\"--'  '  '• * 

Na podlagi 4. točkev72. čle^austave LB Slovenije rat- 
glaâa predsedstvo Prezidi ja Ljudske skupščine LR Slo- 
venije zakon o spremembah in dopolnitvah zakona p 
upravni razdelitvi 'Ljudske, republike Slovenije, ki ga Je 
sprejela Ljudska skupščina LK Sloyénijè na H. tzrednetti 
zasedanju dne 16. februarja' •949,';••• »è glasi: ;f 

k'.ì'C., • ' - ' ••' V'^Zakon' -:' V ' ' • ••..•:••;,.• .• 
o spremembah' In dopolnitvah , zakona o upravni 

.razdelitvi Ljudske/Republike Slovenije ,/ 
V/v/;-'1/ ;    .»'.;''  '''.'xiôlen/  ;  •'     '•    '       "••=' ^ !' 

1. Člen zakona o npra vol razdelitvi Ljudske. Republike 
Slovenije z dne ^rebruaria. 1948 (Ur. L LRS, 5t 9^5/48) 
»e spremeni in «lasi: ,/ 

>Oiemlje Ljudske Republike Slovenije je upravno raz- 
deljeno na: Glavno aiesto Ljubljano, o« Primoiisko -oblast, na 
okrajo, mestne, Mjone in kraje.« ; > ;' 
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2. člen 
2. ölen se spremeni tei glasi: 
»ülavuo mesto Ljubljana je razdeljeno na Stiri meat- 

« raj.,»e in eu kraj. •  - ,    < 
Rajoni Ulavuega mesta Ljubljane so: ••    • 

'•''    I- rajon 
4    II. • rajon 

* '••" " lil. rajon •     ,,     \     ... ' 
IV. rajon. 
Kraj Glavnega mesta Ljubljane je Polje,< 

3. člen 
; ; 8. ölen se spremeni in se glasi: 
>'•,   »Rajoni in kraj Polje Ulsvuega mesta Ljubljane obse- 

gajo tele katastrske občine • naselja: 

RAJONI ' 

»r   , I- rajon 
Karlovško predmestje (del): ;   mesto 
Kapucinsko predmestje (del): mesto    • 
Ljnbljana mesto: mesto     .             ' 
roljansko predmestje (del): mesto    ' 

-.,JJV Peter predmestje | (del): mesto . 
«»Wsko, predmestje (del): mesto, Crna vas 

'•'••£•i«?«:' Lipe (del) 
K«duik(aè|>:    '         - *' Rudnik   ' 

'•^^telemeje:1.,.,. ' •    ; ,,', ' 
iî J^apadaa, mestna meja na Ljubljanici — Ljubljanica 
stokom T;,Zoisov» ne*ta - Einotiska cesta - Vegovi, utira 
"^»eevèroza|iadttV*meri "preko Kougresnega trga -SHen- 
»urgova uiicâ -'Tyrêeva cesta - Vilharjeva cesta do za- 
robljenega podaljška Metelkove, ulice preko železnico r 
MetelkovauUoa ~ krlžjSće Vidöydanske.in Ilirske ul.oe - 
ju^rska ulica^ FOgiiëirJëva ulica dö Ljubljanice - Ljub- 
eumea y°kom ~> Zivmoidravniška ulica - Poljanska ce- 

h~~•!••••• "''f8'- Gruberjev prekop proti toku 
~; °n-•?!« Oruberjév " prekop ~ zapadni rob parc, et. 
ooain. o. .KapiovSko , predmestje - preko Hradeokega 
ceste - Viljem ,rob parc,, st. 126/1'k. .o. Karlovško pred- 
••••• -gozdna pot parc, ät 118/53 k o. Karlovško pred. 
mest e ~ severm rob pare. et.-118/108 k. o. Karlovško pred. 
mesije._ gozdna pot pare. št. 618/4, 618/9 ter «pet 618/4 
w  ^•• Ä f•***** G>ol..na Orle) - zapadn, rob 

; P?rc. ŠL 118/74 k o. Karlovško predmestje - katastrska 
&• • °- Karlovško predmestje in,k. o. Slepanja vas - 
katastrska meja k. o. Rudnik,m k. o. Slepanja vas -,ka. 
tasrska mejâ k. o. Rudnik in t;a BlzoVik- do južne 
m^e pare. •• 135 k. o., Rudnik ^ vzhodna meja parc et 
m •7• 179, 260, 259, 255, •^^•, 227/l,in 
»AA <'££ Lo- RudnU£ - l^nanieja pire St. 227'2. 22S2, 

:^•2,•,• m2i7:k.'o.,RJudS ->ekoDolenj! 
^\^fl> • l£alaslr!äk^ • k ^ Karlovško predmestje; 
dalS?Ï?* m?ja L °- Trno^o predmestje ^ stik po- 
Ï Sn?

Vern?a ^" P8"5* St- 27-27> 27311 o. ••••••• 
••

••<•» rob Pare, Št. 2731 do pare. 6t. i789/5 k. o. to- 
H*^ed Pare. št. 1789/ 5 m J78Ô k; o! Tomišelj• - 
&S^27»hiparc- St 2781 fc; °- TomiSe,i - upadni rob 
*t TsS? V0 &*• ix- lmn k0- Tomišelj - med paro. 
štfa<Wv 4? i1^ preko >celäle P8"5' št- 2744 (»Salčkov 
P**2?rkLf* parc; St 278S w**mf±-Ä za. 
part'št iSart»''P»» «t 1938/1 kj o. Tomišelj - med 
mišeli ~SR?> l938/2 Prek<> Mrla pare: «t. 2784 k. ÖT* 
Temiseli i|J<?

padDen'robu tega jarka do pare. št, 1957 k, o: 
2743 vse Ti**-.Sl"' 19•7 iD 1958 Preko •^; Pére. Sti v« K. o. Tomišelj - ob zapadnem robu te ceste do 

pare. št 2053/14 k. a '«tuiseij — med pure. št- 2053/14 
• 2U60/1 ter med pare. št 2061/15 • 2061/14 preko ceste 
pare. št. 2062/1 vsè k. o. .Iomišelj — ob iapadrieiu robu 
te ceste do pare. et. 2065/13 k. o. Iomišelj - uied pare. št. 
2065/18 • 2060,2.do,trouieje pare. št. 2065/13, 206U/2 m 
2065/4 k. o. iomišelj - vzaodiu rob paro. št. 2065/4, 2065/3 
in 2065/2 do pare št 2063' 15 k. o. Tomišelj - juž- 
ni rob pare. št 2063/15, 2063/14, 2063/13, 2063/12, 
2063/li, 2083/10, 2063/9. 2063/8, 2063/7, 2064 do jaVka pare. 
št 2787, vse k. o. Tomišelj - vzhodni rob lega jarka do pare. 
št 2067/2 k. o Tomišelj - med paro. št 2067/2 ,u 2067^3 
do parc^št^OĐ* k. o. Iomišelj - vaiodni rob te parcele do 
»tare katastrske meje k. a trnovsko predmestje — katastr- 
ska msja k. o. I niovsko predmestje v iitgoMipadni «ineri — 
Dolgi" potok do Ljubljanice —  Ljubljanica s tokom. 

U. rajon 
Brinje (del), 
Dravlje: 
Jezice: •• ' ' '•• 
Kapucinsko predmestje (del): 
Sp. Šiška (drt): 
StaiiPiifp (del): 
Stoiire (del):    ''•': 
Sv. Petor predmestje I (del): 

mesta    ',o 
mesto 
Jezica,' Kleče, Savije 
mesto 
mesto 
Qunclje 
Stožk-e, Mala vas 
mesto 

St. Vid (del: Podgor* Poljane, PrSan): St. Vid o/Lj., Trata 
Zg. Šiška (del): mesto 
VižmarJe: Brod, Viimarje 
in ima tele meje: • 

severoiapffdua mestna meja na Savi — Sava s tokom •— 
južna posestna" meja pare. št. 1983 k.aStožice — vibodaa 
posestna meja, pare. št 158 in 162 k: o. Stotice — poljska 
pot pare št 1919 k. o. Stožice v južni smeri — vzhodna meja 
pare. št 1203, 1202 in 1201, vse k o. Stožice — poljakt 
pot pare. št 1921 k. o.>Stožice.v vzhodni^meri r- vzhodna 
posestna, meja paro. št 1206 in 1207 k,o. Stožice — poljska pot 
pare. št. 1902 k. o. Stožice —zapadna meja pase št 409/1 
in. 410 k. o Sv Peter pfedm. 1 — poljska pot pare. it 505 
k. o. Sv. Peter predm. 1 v jugovzhodni „smen — paljs^a 
pot pare. št. 499 k. o. Sv. Peter predm. I — poljska pot 
pare. št. 504/3 m 513/4 k. o.-Sv. Peter predm. I — ulica u 
Majke Jugovičev — Belokranjska ulica — polj-aka pot pare. 
Št. 518/1 k. o: Sv Peter'predm. I — jugozapadna meja 
pare. št 318/1 k. o. Sv, Peter predm. I — zapadna in južna 
meja pare. št. 318/2 k. a Sv. Peter predm. / — zapadna 
meja parc, št 820/1 m 320/2 k. o. Sv. Peter predm. I — 
Vilharjeva cesta — Tyrseva cesta — Prešerne va cesta— Ce- 
lovška = cesta ->- Lipov drevored obveleeejrau «—Potza Cekd- 
novim gradom — jševerai' rob pare- št-181 i/, o. Kapucinsko 
predmestje — gozdna pot pare. št 182/1 k. o. Kapucinsko 
predmestje proti severu do katastrske meje k. o. Sp. Šiška — 
katastrska meja k. o. Sp. Šiška in k. o. Kapucinsko pred» 
mestje proti «apadu -r .gozdna |»t pare. št. '721 k. o. Sp. 
Šiška — katastrska meja k. p. Sp Slška in k. o. Vič — 
vzhodni rob paro. št. 650, 648/1 in 651'1 k. o. Sp. SL 
ška — gozdna pot pare. Št 723 k. o. Sp Slška — .ka- 
tastrska meja k ài' Vii- mk.;o Zg. Šiška — isever- '..' 
ni rob parcel Št. 1882, 1384, 1385, 1388, 1889, •0, 
1391, 1392, 1393, 1394,' 1395, 1396, 1298, 1296, 1293 • , 
1292 k. o. Zg. Šiška V Večna pot v severovzhodni smeri -^ 
severni rob parcel Št 1275, 1271, 1180, 1182, 1184, IMO, 
1194, 1105 in 1196 k. o. Zg. Šiška — Pržanski potok—' 
severni rob pa«" '& 1234/1 In 1233 k. o. Zg. Šiška — kata« 
strska meja k. o. Dravlje ip k. o ..Olince — katastrska méjai 
k. o. St Vid ki k o. Olince — južni rob gozdne poti pare 
št 1598/1 k. o. St Vid v vzhodni smeri — zapadni rob 

/••,;, > ' 
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parc. št. 1305, 1386, 148», 1446 io 1445 k. o. SL Vid - 
severni rob gozdne poti pare. it. 1603/2 k. o. St. Vid v »a» 
padui smeri — zapadna •••• parc. iL 946, 947, 941, 94v>, 
•:•, 9H8, 937. 936, 935, 930 •> 934 k. o. SU Vid - katastr- 
ska meja k. o. St. Vid in k. o. 3taiiežiče — katastrske aieja 
k. o. Vižmarje ID k. o. Stanežice do Save. 

\ 111. rajon 

Brinje (del): meato 
Bizovik (del): Fužine, Sp. Hrušica, Zg. flru- 

Sioi 
Karlovško predmestje (del):' mento 
Hoste: mesto 
Poljansko predmestje (del): mesto " 
Slape (del): mesto 
Stožiie (drl): mesto, Jarše, loumcevo 
Sv. Peter predmestje I (del): mesto 
8v. Peter predmestje II: mesto 
Šmartno ob Savi (del); hiše Šmartno št. 55, 56 in 82 
Stopanja vas: Otepanja vae 
iVodmat: mesto 

in ima tele meje: 

Sava s tokom — zapadna meja k. o. Šmartno ob Savi — 
poljska pot pare. St. .981 k. o. Moste — poljska pot pare. 
it. 982 k. o. Moste — čez Smartinsko cesto vključno bišet 

Šmartno st. 55, 56 in 62 vzhodno od križišča Smartinske m 
Aerodromske peste — Aerudromska cest« — katastrska 
meja k. o. Mjetfe čez železniško progo vzhodno od čuvajnice 
— južna posestna mej i železnice v vzhodni smeri — poljska 
pot pare. it. 922/1 k. o. Slape — čez Zaloško cesto — polj- 
aka pot pare. it. 920 k. o. Slape — Ljubljanica a tokom — 
vzhodni rob pare. št. 821/1 iti 317 k. o. Bizovik du Litijske 
ceste — Litijska ce*ta — poljska pot pare. št. 838 in 1059/1 
k. o. Bizovik do vzhodnega roba pare. št 814 k. o. Bizovik 
— poljska pot pare. št. 1058 do južnega roba pare. št. 413 
k. o. Bizovik — po tej meji .in vzhodni meji pare. it. 786'3, 
878/2, 783 in 78U k. o. Bizovik do poljske poti pare. št. 
1062/1 k. o. Bizovik — po tej wti do katastrske meje k. o. 
Bizovik in k. o. Rudnik — katastrska méja k. o. Bizovik 
in k. o. Rudnik,— katastrska meja k. o. Stepanja vae in k. o. 
Rudnik — katastrska meja k. o. Stepanja va* in k. o Kar 
lovsko predmestje — zapadni rob pare. št. 118/74 k. o. Kar- 
lovsko predmestje -T gozdna pot pare. it. 618/4,, 618/9 • 
zopet 618/4 k. o. Karlovško predmestje (pot na Orle) — 
aeverni rob pare. št. 118/1U8 k o- Karlovško predmestje — 
gozdna pot parc. ÔL 118/53 k. o. Karlovško predmestje -r- 
vzhodui rob pare. it. 126/1 k. o. Karlovško predmestje — 
preko Hradeckega ceste — zapadni rob pare. št. 66/3 k. o. 
Karlovško predmestje — brv čez Gruberjev prekop — Gru- 
berjev prekop s tokom — kapusova ulica — Poljanska ce- 
sta -r Živinozdravniška ulica — Ljubljanica proti toku — 
Fügnerjeva ulic* — lUrska ulica — križišče Ilirske in Vi- 
dovdanske ceste — Metelkova ulica — zamišljeni podaljšek 
Metelkove uljce preko železnice — Vilharjeva cesta V vzhod- 
ni smeri,— zapadna meja pare. št. 820/2 in 320/1 k. o. Sv. 
Peter predmestje 1 — južna in zapadna meja pare. it. 318/2 
k. p. Sv. Peter predmestje I — jugozapadna meja pare, il 
818/1 k. o. Sv. Peter predmestje I —«poljska pot pare. it. 
513/1 k. o. Šv. Peter predm. I — Belokranjska ulica — 
Majke Jugovičev ulica — poljska pot pare. št. 513/4 in 
504/3 k. o. Šv. Peter predm. I — poljska pot pare št. 499 
k o. Sv. Peter predm. I — poljska pot pare. št. 505 k. o. 
Sv. Peter predm. 1 v sevefozapadni smeri - zapadna meja 
pare- šl- ,410 in 409/1 k o. Sv, Peter predmestje I - poljska 
pot pare. št. 1992 k. o. Stolice — vzhodna posestna meja 

pare. št. 1207 iu 1206 k. o. Stolice — poljska pot pare. št 
1921 k. o. Stožice v zapadni smeri — vzhodna meja par- 
cel št. 1201. 1202 in 12U3, vse k. a Stožice — poljska pot 
pare. št. 1919 k. o. Stožice v severni «men — vzhodna po- 
sestna meja pare. št. 162 in 15» k. o. Stožice — južna 
posestna meja pare. št. 1983 k. o. Stožice — Sava • tokom. 

IV. rajon 

Gradišče predmestje; mesto 
Kapucinsko predmestje (del):mesto 
Krakovsko predmestje; mesto 
Sp. Šiška (del): meato 
âujii-• (del): Vrhovei 
Trnovsko predmestje (del): mesto 
Zg. Šiška (del): mesto 
Vič: mesto 
Dobrova (del): Kožarje ob Tržaški cesti 
Podsmreka (del): Podsmreka (del) 

in ima tele meje: 
jugozapadna mestna meja na Ljubljanici — star» 

mestna meja'pare. šL 170« iu Ulô k. o. trnovsko pred- 
mestje — katastrska meja k. o. Trnovsko predmestje 
do tromeje k. o. Brezovica, Dobrova m Trnovsko pred- 
mestje — katastrska meja k o. Dobrova preko želez- • 
nice do južnega roba tržaške ceste — južni rob Tržaške 
ceste v vzhodni smeri do vzhodnega roba javne poti pare 
št. 3091/2 k. o. Dobrova — preko Tržaike ceste med 
pare. it. 202 in 201/80 k. o. Podsmreka — med pare. 
Št 188.201/79, 201-78,201/106,20177.201/76, 201/58,201/57, 
197 in 199 do južnega roba javne poti pare. št. 1027/1, vse 
k. o. Podsmreka — južni rob javne poti pare. it. 1027/1 
k. o. Podsmreka v vzhodni smeri — zapadni rob javne 
poti pare. Št. 1027/5 do južnega roba javne pati pare. št. 
1061 k. o Podsmreka — južni rob javne poti pare. it 
1061 v vzhodni smeri do katastrske meje k. o. Podsmreka 
in k. o. Dobrova — južni rob javne poti pare. it. 3088/2 
k. o. Dobrova v vzhodni smeri do zapadnega roba pare 
it. 1930 k. o. Dobrova — po tej meji v jugovzhodni saieri 
do pare. it. 1940/3 k. o Dobrova — med pare. št. 1939 tn 
1940/3 ter med pare. it. 2036/1 in 2032 k. o. Dobrova — 
severna meja paie.'it. 2086/2 k. o. Dobrova — zapadna 
meja pare št. 2024/2 k. o Dobrova — severna meja pare. it. 
2024/2 in 2024/5 k. o Dobrova do stika meje s potokom Mali 
graben — katastrska meja k. o. Vič — katastrska meja k o. 
Sujica -r zapadna meja pare. it. 848/1, 844, 815 k p Sujica 
—.južna meja pare. it. 311, 865. 867/4, 367/3, 368 In 869/6, 
vse k. o Sujica, zapadna meja pare, at- 869/4,* 869/3, 869/7, 
869/9 in 869/2, vse ko. Sujica — katastrska meja k. o. 
Zg. Šiška - severni rob pare. it 1283 in 1284 ko. Zg. 
Šiška — Pržanski potok — severni rob pare. šl. 1196, 1195 
1194, 1192, 1184, 1182, 1180, 1271 in 1275 k. o. Zg. Šiška - 
Veôna pol v jugozapadni smeri — severni rob pare it. 1292, 
1293, 1296, 1298, 1898, 1895, 1394, 1393, 1S02, 1391, 1890, 
1889. 1888. 1385, 1884 in 1382, vse k. a Zg. Siika - ka- 
lartrska meja k o. Vič io k, o. Zg. Šiška — gozd- 
na pot pare. it 723 k. o- Sp. Šiška — vzhodni rob 
pare, it. 651/1. 648/1 to 650 k. o. Sp. Siika - katastrska 
meja k. o. Vič in k. o. Sp. Siika — gozdna pot pare. it. 721 
k. o. Sp. Siika — katastrska meja k. o. Kapuonsko pred- 
mestje in k. o, Sp. Šiška proti vzhodu — gozdna pot pare. 
št. 182/1 k. a Kapucinsko predmestje proti jugu — severni 
rob pare. it. 181/1 kT a Kapucinsko predmestje — Pot za 
Cekinovim gradom — Lipov drevored ob velesejmu — 
Celovška cesta - Prešernova cesta — ••••••• cesta proti 
jugu T- Selenburgova ulica -p v jugovzhodni smeri preko 
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Kongresnega trga - Vegova ulica i- Emonaka cesta - 
«»sova cesta — Ljubljanica s tokom do jugozapadne mestne 
meje. 

Kraj Polje 
Kaieli: Podgrad, Sp. Kašelj, Zg. Kašelj, 

Vevôe,  Zalog,   öradovlje,  Go- 
i fît in Cï 

Slape (del): ••1••) ^^ studenec 
SmartnoobSavi (del): Hrastje, Obrije, Šmartno ob Savi 
Zadobrova (del): Sneberje, Sp. Zadobrova. Zg. Za- 
.   . dobrova 
• ima tele meje: 

Sava — zapadna meja k. o. Smart» ob Savi — poljska 
P°t Pare. ŠL 981 k. o. Moste - poljska pot pare. št 982 k. o, 
moste — ••• Smartinsko cesto rasen hiš Šmartno It. 55, 56, 
Y vzhodno od križišča Smartinske in Aerodromske ceste — 
Aerodromska cesta - katastrska meja k. o. Moste čez že. 
lezmško progo vzhodno od čuvajnice - južna posestna meja 
•••••••' v' vzhodni smeri - poljska pot pare. it. 922/1 
£ O. Mape-čez Zaloško cesto—poljska pot pare. št 920 

• o. felape __ Ljubljanica s tokom — zapadna meja iq 

irìLmeia parc ät> ,2338 k- °- Kaäeli - 1UŽBB meia Parc- 
*• <W3J k. o. Kašelj - južna in. vzhodna meja pare. št. 2333 

•* °- Kašeli - zapadna meja pare. št. 2336 in južna meja 
It •••• ^6 k" ° KaSelJ _ Preko ceâte - J"20* me^a Parc- 
vJhrf ,k' °' Kašeli - Ljubljanica s tokom - južna in 
••••••• katastrska meja k. o. Kašelj do Save - Sava p«* 
*"« do zapadne katastrske meje k. o. Šmartno ob Savi« 

4. èìen ' 
Za 3. členom iakon* se tloda nov 3.a člen, ki se glasi: 

„ >Pnmorska oblast s sedežem v Postojni obsega okraje: 
wnoa, Idrija, Ilirska Bietrica, Postojna, Sezam in Tolmin.« 

5. člen 

m mŽfČ1*04 Z^i<m w bremenijo določbe o sestavi okra- 

&Ï2ÎÏ girst
(stran 71 iD 72 ür-l **** • im) 

in ••••? 1•• """^ •• tml^m °* tri meetne wjooe 

Rajoni mesta Maribora *»• 
I. rajon 

H. rajon 
III. rajon. 
Kraj mesta Maribora je Kamnica. 

kataÄ1* ïxkni] ••••1?.• me8ta Maribora obsegajo tel« »aiastrske občine in naselja: 

RAJONI 
I. rajon l 

Breâterndca (del), Mariborski otok 
mesto 
mesto 
Kamnica (del) 
mesto 
KošaM 
Krčevina 
mesto 
Meljski hrib, Orešje 
Pekel N 
Pooehova 

<n ima tele meje: 

k „ÏJ?^ •••* k-o.Orešje)-vzhodna •••• 
• ure8je' fc °- KoSakd in k. a Pekel - severna meja 

Brestemica (del): 
«rajska vrata: 
Rajski tnarol: 
Kamnica (del): 
Koroška vrata: 
Košaki: 
Krčeviaa: 
Maribor mesto- 
Orešje:        • 
Pekel: 
Poïehova: 

k. o. Pekel in k. o. Pooehova — ebvertw in zahodna meja 
k. o. Krčevina — južna meja republiške ceste Maribor- 
Kamnica priro. št. 1721/2 in 1726/1 k. o. Rošpoh in pare 
Št. 877/1 k. o- Kamnica — vzhodna meja potoka pare. št. 
129/3 in 129/12 k. o. Kamnica — severni rob zvezne ceste 
Maribor-Dravograd pare. Št 881 k. o. Kamnica in pare. 
Št. 1416 k. o. Bresternica — vzhodni rob pare. Št. 831/8, 
severni fob parc št. 331/8, 331/2, 331/10, 331/9, 331/2 in 
331/7, zapadni rob pare. št. 331/6, 349, 331/4, 163, 283 in 
282/2, vse k. o. Bresternica — reka Drava južno od k. o. 
Bresternica, k. o. Kamnica, k. o. Koroška vrata, k. o, Ma- 
ribor mesto, k. o. Grajska vrata in k. o. Orešje, 

IL rajon 
Limbuš (del), Damiševo naselje 
Pekre (del) 
Nova vas, Sp. Radvanje 
mesto 
mesto 
Zg. Radvanje 

Limbuš (del): 
Pekre (del): 
Sp. Radvanje: 
Studenci: 
Sv. Magdalena: 
Zg. Radvanje: 
ter ima tele meje: 

Drava severno od k. o. Studenci in k. o. Limbuš — 
zapadna meja pare, št, 212 — severna meja pare. št. 210, 
209, 206, 205, 204 - zapadna meja pare. št. 204 — južna 
meja parc. St. 204, 205, 206 — zapadna meja pare. Št* 280 
279, 278, 277, 276 — južna meja pare. št. 275, 274, vse k. o. 
Limbuš — zapadni rob pare. št. 198/2, preko železniške 
proge pare. št. 666, zapadni rob pare. št. 198/1 in 199 — 
južni rob pare. št. 199, 662, 200, zapadni rob pare št. 236 — 
severni rob pare. št. 239 — zapadni rob pare. št. 239, 240. 
272 •— severni rob pare, ši 637 — južni rob pare. št. 656, 
348,347, 321, 320, 317/2 — zapadni rob pare. št. 330, 331 — 
južni rob pare. št. 381 in 810,, vse k, o, Pekre — zapadne 
meja k. o. Zg. Radvwije — južna meja k. o. Zg. Radvanje 
in Sp. Radvanje — vzhodna meja k. o. Sp. Radvanje in Sv. 
Magdalena do Ptujske ceste — južni rob pare. št. 908/6, 299 
in 9Ò8/7 k. o. Pobrežje — železniška proga proti severu 
do mostu čez Dravo — severna meja k. o. Sv. Magdalena* 
Studenci, Limbuš. 

•. rajon 

Bohova (del): Dobrava (del) 
Dogoše (del) Dogoše (del), Marija Brezje (del) 
Pobrežje: mesto 
Razvanje (del): Dobrava (del) 
Temo: mesto 
Zrkovci: Marija Brezje (del), Zrkovci 
ter ima tele meje: 

vzhodna meja H. rajona — zapadna meja pare. št. 
1055 k. o. Razvanje, jugovzhodna meja k. o. Razvanje.do 
Ptujske ceste — severni rob Ptujske ceste pare. št. 715 
k. o. Bohova — južna meja pare. št. 913 — zapadna meja 
pare. št. 1977 — severna meja pare. št. 638 in 634 — zapadna 
meja pare. št. 619, 617, 618, 1973 in 615 — južni rob pare, 
št 1971 — veftodni rob pare. Št. 409/1 — južni rob pare, 
št. 1970, 469; 469, 470, 477/2, 478 — vzhodni rob pare, 
št 478, 306, 267, 300/2 in 295, vse k. o, Dogoše — južna 
meja k. o. Zrkovci proti vzhodu do., Drave, po sredi Drave 
vzhodna in severna meja k- b. Zrkovci', severna meja k. o. 
Pobrežje, eevama meja k. o. Sv. Magdalena do železniškega 
mostu. 

KRAJ KAMNICA • 

RoSpoh (del) 
Kamnica (del). 
Bresternica (del) 

Rošpoh: 
Kamnica (derj: 
Bresternica (del): 
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ter ima tele meje: 

severna meja k. o. Rošpoh I. in Kamnica do meje k. o. 
Bre*tern.ca — eevema meja k. o. Bresteraica, — vzhodna 
meja kolovoza paro et. 144U in poti pare. št. 1442 — za- 
padna meja parc. et. 1347, 1381, 1382, 1380, 363, 362, 857, 
274/2 — prob jugu do 27 m oddaljenega vogala te parcele 
preseže parc, št 274/2 — vzhodna in južna meja pare št 284 
do pare. št 292, kjer se priključi né sedanjo mestno mejo. 
Severna in zapadna meja 1. rajona okraja Maribor mesto.« 

6. «len 
V 5. členu zakona se spremenijo določbe o sestavi 

okraja Maribor okolica tako, da se črta kraj Kamnica (19. 
točka stran 73 Uradnega lista LRS iz leta 1948). 

7. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

U St. 119 
Ljubljana dne 28. februarja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r, Josip Vidmar L r. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije raz- 

glasa predsedstvo Prezidi ja Ljudske skupščine LR Slo- 
venije zakon o sprememb) zakona o Imenih naselij tn o 
označbi trgov, ulic in hiš, • ga je sprejela Ljudska skup. 
Sčina LR Slovenije na II. izrednem zasedanju dne 16. fe- 
bruarja 1949, in ki se, glasi: 

Zakon 
o spremembi zakona o imenih naselij In o označbi 

trgov, ulic in hiš 

1. člen 
9. člea zakona o imenih naselij in o označbi trgov, 

ulic in hiS (Ur. 1. LRS, št 10-64/48) se spremeni In 
glasi: 

»Do 1. januarja 1950 se morajo prilagoditi imena na- 
selij, ulic in trgov določbam 3., 6. in 7. člena tega za- 
tona.« 

2. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnen> listu 

LRS«. 

• Št 120 
Ljubljana dne 23. februarja 1949, 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar:      ^ Predsednik: ' 
France Lubej 1. r. \ ; Josip Vidmar L r. 

36. 
Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

In po predlogu vlade LR Slovenije Prezidjj Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije izdaja 

ukaz 
o določitvi državnega gospodarskega podjetja lokal» 

nega pomena za podjetje republiškega pomena 

Podjetje   »Industrija  brusnih   kamnov,  kamnolomi 
Sv. Rok pri Rogatcu« se določa za podjetje republiškega 
pomena. 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. 
Ü št. 121 
Ljubljana dne 28. februarja 1949. 

.   PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej L r. 

Predsednik: 
Joeip Vidmar L,r. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

87. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS V 

uredbo 
o komiteju vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo 

ljudske oblasti 
1. člen 

Ustanovi se komite vlade LRS za zakonodajo in iz- 
gradnjo ljudske oblasti 

2. člen. 

Komite vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljud- 
ske oblasti ima tele naloge: 

1. da pregleduje in pripravlja predloge zakonov, 
uredb, navodil, odredb in odločb vlade LRS; 

2. daje vladi LRS vzpodbudo za nove zakonske pred- 
loge in za izdajanje novih uredb, navodil, odredb in 
odločb; 

3. organizira pravilno uporabo zakonov in. uredb ter 
izdajanje predpisov na podlagi zakonov ter uredb in 
drugih vladnih predpisov; spremlja izvajanje navedenih 
predpisov; '   "•        ! 

4. pregleduje in redigira splošne pravne predpise 
članov vlade LRS te. komitejev in komisij pri vladi LRS; 

6. pripravlja predloge za obvezno razlago zakonov 
po Prezidiju Ljudske skupščine LRS; 

6. proučuje organizacijo organov državne oblasti 
to državne uprave; opravlja uostruktalb in pomaga pri 
organizaciji organov državne uprave in ljudskih odbo- 
rov; daje vladi predloge za notranjo organizacijo njenih 
organov; 

7. proučuje • organizacijske probleme in postavlja 
temeljna organizacijska načela za gospodarske organi- 
zacije; 

8. predlaga vladi izdajanje splošnih predpisov o 
sistemizaciji; izvaja sistemizacijo; 

9. proučuje problem znižanja stroškov državne upra- 
ve; določa plan t& to znižanje in izvaja potrebne ukrepe; 

10. daje pravna mnenja; 
11. vodi »Uradni • LRScj 



URADNI LIST 
LJUDöKL  REPUBLIKU  öLüVUNIJE 

Letnik VI. Priloga k 8. Kosu z dne 1. marca 1949 

Razglasi in 

Opozorilo naročnikom i 

oglasi 

ZM t Uaàl Mložbl So v l- 1•49. izšli: 
4»rl„f 808Podar8klh predpisov i. deL Druga izpopolnjena izdaja. — 
•••• 565, cena 88 din. 

Druja izpopolnjene izdaja knjižice Iz leta 1947. ki je že zdavnaj razprodana, 
Metmje preurejeno tei » popravki m novimi ustreznimi predpisi dopolnjena 
«nov  Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predp.se 
o gospodarskem načrtu • organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje,   predpise o  akumulaciji  • cenali  v  industriji   m  rudarstvu. 
» eradbeai, gostinski • trgovski stroki  dalje poglavje o enotnih cenan, 
•Piosne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij  • o gozdnem 
n   •5••8••• gospodarstvu. Zbirki  je dodanih   12 prilog  in zaradi lažje 

Začasni preKlednoeti in piaktične uporabnosti posebno stvarno kazalo 
•imi i  Pro8,'am »ploSnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

«OK in poklicev, z literaturo lo navodili. Strani 45, cena ? din. 
Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen • v tn »kupine raz- 
aeijen začasni program .»plosnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 

1 A H kl.bodo P°!a8ali izpite V drugem delu eo k ••••••••• temam 
outline še kratke teze • vsa potrebna literatura SekreUrial vlade LRS 
za oersonalno službo ki je program sestavil in priredil, |e s to broéuro 

', pudsl *nov « studij uslužbencev, ki se bodo po tečajih m seminarjih pri- 
pravljali za izpite  Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 

SpIoSni de'° tudl P,edavatèHem 
' nadz°r javnega tožilstva Strani 41. cena 12 din. 

Avtoi knjižice Muku riočevai   |e s lem delom prikazal  naloge splošnega 
nadzora   hoteč tako pomugau  miad:m  kadrom lavnega tožilstva  pri uva- 
janju v delo  Zato knjižica ne obiavuava samo delovnega področja sploi- 

Prirn/4i«b8' nad2ota   empak tud- pravna sredstvi lo naknzuie metodo dela 
.    nj* la "ajevue ljudske odbore II. del. Stiani lo?, cena 33 din. 

.>',. j*nlli|fce obravnave nadiobno pet upravnib panog  ti spadaio v ptisiojnjst 
»•rajevnih   ljudskih ;,ttu '   'lud»"»h   odborov,   kmetijstvo    gozdarstvo   in   lesno  industrijo. 

'»o7'•• • pie*krbo  tuiwem in gostinstvo ter lokalni promet  Naznačene 
odboÌDm0al°8e kmellJ»kih  zadrug   zlasti kako aa|  te kraievnim ljudskim 

• '•    ta leineo poma8aJ° P0 dvigu kmetijske proizvodnje,  v izvajanju gozdnega 
«a kootdl 8<î*pod,lr8tva  r ve"»' trgovini in pri odkupih  Izdai sekretariat 

Posebèi   on i lokalne uptave pr«l»ed»«v» Vade LRS 
založbi v i  Ig?«.8**. --   •• na  aekatere zbirk-e. & so lzšle v  Qaš* 
Zbirka W^j^ÄplMv II. del. Stràni 752, cena 105 din. 

ki so izili od*m ^ ^e ZDrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
vsakooar kt hn**C* 'W do-maja 1948 in je nepogrešljjv pripomoček za 
žict i? ri,Cr**-îre prav11no sledi« razvoju našega gospodarstva V knji- 
o aAiJaii DoSLih1^ ° uprnvi državmh BO»Podnrsk"ih podjetij, predpisi 
vVninki i.I.«i«SrT •• Plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, 
5L?bÄW,i« l«. V dodatku io predpisi o akumukciji In 

••:,   SSt^^^^jnSSS^ tabel to zaradJ laiJe uporabnosU 

Sploinl register predpisov za 1.°1945^1947. Strani 453, cena 60 din. 
•••?^     R1

D
a.•lie vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 

osToÄ,? L WV,n
Ur4d^ «rt« NVS in SNOSa °*'">•• LRS «* 

<   £SÄnr^.i4\i.1^7',?"dPte« veznega in republiškega pomena, 
Sh^lÄP Ä.» S^Vj1 îolt*itv! C•- ki *° • ^javljeni v navede- 

'-    SradI » L^^nrLÄ*nln obvestilih zvezne vlade iti v Veslata 
' < '•'•"e2£.     -SM? P*rt pred*!đetvti vlade LRS. Snov, ki je uvrščena po abe- 

'   -  .      Äth5, *££££. "f***» ie » vse urade in ustan°ve terposa- 
ibwVT^11 pomefbna m nepogrešljiva, ker ji bo »ledilo prav tako 

• -''"   '   zbirk? ^Popolni«* gredivo veeh pr^pieov  za Irto 1MB v novi 

èvÄiÄlkiîa8el,, L?!2 uPravno razdelitvijo LRS, Imenikom kra- 
Cv ïïï!^ti02borov' njibovlhpofit In zemljevidom ljudskih odborov 

,ivPoredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 
•Jteai»le.bUo.naii,novl dt>m,0ivihl priWjučeno ozemlje Slovenske Primor- 

' ne» *! *m ¥«>*«» »adoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
' dobil ••>^•?•••••01 •••••••• aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 

*a vsBk20ln knJ««» leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 
Poit'vTi?.^ lî1 ori«ataciJI In poznavanju,razporeditve krajev, okrajev In 
*""» v,ljudeki republiki Sloveniji. 

Bavnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Številka 8. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
501. / 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpaa: 21  februarja 194Ö. 
Besedilo: »Tovarna dekornt'vn h tka. 

nin« Ljubljana. 
Poslovna predmet: lnduslrijeko izdelo- 

vanje dekorativnih tkanin, zaves m pre- 
prog iz bombažne, lanene, (konopljene, 
volnene, jutme m celulozne preje ter 
um ertile evile. i 

Ustanovitelj podjetja: Vladei LRS, od- 
ločba 5t. S-»ak. 751 z dne 23. decembra 
1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija teksti line Industrije LRS. 

Podjetje zastopata: 
SlrM Emil, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zak pooblastil im pra. 
vil podjetja. 

Srebat Marija, stavni računovodja,, ki 
eopodpisuje üetin«, oaveaene v ,47. členu 
spi. zakona o drž. Roepodarskih podjetjih. 

Ministrstvo sa finance LRS, 
. Ljubljana, 

dne 18. februarja 1949. 
St. 24338/1-49 1836' 

802. 
Sedei: Sveteljka, KLO üramlje. 
Dam vpisa: 18. februarja 1949. 
Besedilo:    čevljarska   delarnea   KLO 

Üramlje. 
Poslovni  predmet:    Izdelovanje in po- 

pravila ževljev 
Ustanovitelj   podjetja:    KLO   Dramlje, 

odločba 8t. 6/49 z dne 26   I.  1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dram. 

Ije. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
OreŠmik Franc, poslovodja, v vseh zade- 

vah do zneska 10.000 din, skupaj z njim 
Avžner Ivan, predsednik KLO, za zne- 

ske nad 10000 din. 
Okrajni LO Celje okol'ca.» 
poTerjeništv» za finance, 
dne 18. februarja 1640. 

Si 182/2-49 
« 

1690 

503. 
\ 

Sedež: Sv. Miklavž, KLO Sv. Jurij ob 
Taboru. 

Dan vpisa: 23. februarja 1949. 
Besedilo: Opekarna KLO Sv. Jurij ob 

Taboru. 
Poslovni   predmet:   Izdelovanje opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jurij ob 

Taboru, odločba St. 161/49 z dne 28. II. 
1949. 

. Operativni   upravni   voditelj:   Izvrïltai 
odbor KLO 9v. Jurij ob Taboru. 

Podjetje zastopala in zanj podpisujeta: 
Gregi Msika. upravnik, 
Laznik Anton, pomočnik upravnika, v 

obsegu, določenem v potrjenih pravilih. 
Okrajni  LO Celje okolica, 
••••••••••• za finance, 
dne 23. februarja 1949. 

BI 24671-49 1898 
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604. 
Sedei: Vojnik. 
Dan vpisa: 23. februarja 1949. 
Besedilo:   Uprava •••••••••,  Vojnik. 
Poslovni  predmet:   Vzdrževanje poko- 

pališča. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vojnik, od- 

ločba it '298/49 • dm 19 II. 1949. 
Operativni  upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Vojnik. 
Podjetje zastopata io zanj podpisujeta: 
Spes Franc, upravnik, v obsegu, dolo- 

čenem v potrjenih pravilih, 
PuSnik Mihael, namestnik, v odsotnosti 

upravnika v istem obsegu. 
Okrajni  LO Celje okolica, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 28. februarja 1949. 

St. 369/1-49 1899 

605. " 
Sedež: Kot pri Semilu. 
Dan vpiea: 21. februarja 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Se- 

mič.' 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač in postrežba s toplimi in mrzlimi 
jedili, 

ustanovitelj podjetja: KLO Semič. 
Operativni upravni vodja: KLO Semič, 
Podjetje zastopa  • zanj  podpisuje: 
Bukovec Alojzij, upravnik, po zakonitih 

pooblastilih in pravilih podjetja. 
Okrajni  LO Črnomelj, 

poverjeniatvo sa Nuance, 
* doe 21. februarje 1949 

&t 79/1 1781 
» 

eoe. 
Sedel: Suhor pri Metliki. 
Dan vpisa: 21 februarja 1949. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

Suhor. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra» 

vilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Suhor. 
Operativa; upravni vodja: KLO Suhor. 
Podjetje &astopa: 
Mohor Alojzij,   upravnik, po zakonitih 

pooblastilih in pravilih podjetja, 
N Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 21. februarja 1949 

-    St. 26/1 1714 
* 

607. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpiea: 22. februarja 1949. 
Besedilo:   Okrajno   odkupno   podjetje. 

Slovenj Gradec 
Poslovni  predmet:   Nakup in   prodaja 

kmetijskih pridelkov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd. 
Operativni  upravni voditelj:   Izviriilni 

odbor OLO Dravograd. 
la podjetje podpisujejo: 
öop Pavel, ravnatelj, z njim skupaj 
Jontes Justina, v vseh zadeven do me- 

ek« 1,000.000 din;  r ravnateljev! odsot- 
nosti» 

Koder Franjo, načelnik odseka, to 
Romperle Primož, načelnik odseka, do 

zneska 500.000 dim, 
Kremker Jože. načelnik odseka do zne- 

ska 200.000 din; 
Britoviek Anton, poverjenik «a trgovino 

la preskrbo OLO. podpisuje nad maksi- 
maino določenim zneskom in daje privo- 
litev za povečanje obratnih sredstev laven 
pitna. Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 22. februarja "1949. 

St  83571—49 1841 

608. 
.  Sedei: St. Ilj pod Turjakom, 

Dan vpisa: IQ. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna. St. Ilj pod 

Turjakom. 
Poslovna predmet: Nakup • prodaja 

brane in pijače. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Ilj pod 

Turjakom, 
Operativni upravni voditelj: KLO St. 

Ilj pod Turjakom. 
Za podjetje podpisujejo: 
SpKhal Marija, upravnica, v vseh za- 

devah samostojno, v finančnih zadevah 
skupaj z njo 

Suligoj Franc, tajnik, ki podpisuje v 
odsotnosti upravnika in tudi listine, na- 
vedene v 47. Senu zakona o drl gopo- 
damkih podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 10. februarja 1949. 

&t 288/2-49 1848 
* 

609. 
Sedež: Lazon it 8. 
Dan vpis«: 18. februarja 1949. 
Besedilo: Apnenica Log. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja apna. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Log, odloč- 

ba it   150/49 z dne 17   II. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Log. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rak Janez, ravnatelj, v vseh zadevah 

samostojno   do  zneska   100.000 din,  nad 
tem zneskom  pa  Je potrebna pritrditev 
operativnega upravnega voditelja. 

Okrajni LO Kriko. 
poverjeniitvo za finance, 
dne 18. februarja 1949. 

at. 20/27 ìaoe 

610. 
Sedel! Bigonce it 1. 
Dan vpisa: 19 februarja 1949. 
Besedilo: Krajevni mlin in žaga v Do- 

bovL 
Poslovni predmet: Mletje Sita • žaga- 

nje lesa, prodaja mlevskib in žagarskih 
izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dobova, od- 
ločba §t. 252 t dne 27. VI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Do- 
bova 

Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo: 
ClzelJ Jože, poslovodja, samostojno za 

vse upravne zadeve podjetja, racunovod- 
stvene. obračunske In kreditne zadeve do 
zneska 60.000 din; ca obveznosti nad 
tem zneskom pa podpisujeta 

Merekvič Jože, predsednik KLO, Jo 
Urek Lojze, tajnik KLO. 

Okrajni LO Kriko, 
poverjeniitvo ta finanee, 
dne 19. februarja 1949.    . 

&t SO/29 1716 
* 

611. 
Sedež: Videm ob Savi 
Dan vpisa: 19. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Videm /S. 
Poslovni predmet: Gostinske obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Videm ob 

Savi, odtoSba ftt 12551 z dne 17 X. 1848 
Operativni upravni voditelj: KLO VI- 

dem ob Savi. 
Za podjetje podpisujejo: 
2uža Zinka, samostojno do zneska 

10.000 dia, nad tem meskom skupaj 
z njo 

Zupan Mtóo, Slan IO, ali 
Barbič Viako, tajnik KLO. 

Okrajni LO Kriko, 
porerjeuištro za finance, 
dne 19. februarja 1949. 

St. 20/28 1716 
* 

512. 
Sedež: Zdole. 
Dan vpisa:  2   februarja 1949. 
Besedilo:  Krajevna gostilna, Zdole, 
Poslovni   predmet:   Gostinski   posli. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Zdole, od- 

ločba it 114 z dne 17. X  1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Zdole. 
Za podjetje podpisujeta: 
Soba Branko, upravnik, ' v  vseh zade- 

vah, y računovodstvenih zadevah pa sku- 
paj z njim 

Sotolšek Marica. 
Okrajni LO Kriko, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 8. februarja 1949 

St. 20/16 1847 
# 

618.. 
Sedež: Ljubljana, Ilirska ul. 6. 
Dan vpisa: 17. februarja 1949. 
Besedilo:  Mestno  podjetje »Rafinerija 

dragih kovin« au krajie »Rafinerija dra- 
gih kovine. 

Poslovni predmet: Čiščenje dragih ko- 
vin. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odbor 
MLO za glavno mesto Ljubljana, odločba 
Tajn. St. 8941/48 z dne 6 • XII   1948. 

Operatovni upravni voditelj: Upravapa- 
pirno-kemične industrije: 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sever Josip, upravnik, 
SusteridČ  Pavla,   knjigovodja, 
Merljak Lojze,  namestnik  upravnika. 

MLO za glavno metto  Ljubljana, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 17  februarja 1949. 

Fin. it. 425/49 1859 
* 

614. 
Sedel: Ljubljana, Viimarje 138. 
Dan vpisa: 17 februarja 1949. 
Besedilo: >Pekarlja St. Vide. 
Poelovni predmet: Peka kruha m oskr- 

bovanje okolisnega prebivalstva  s kru- 
hom. 

.   Ustanovitelj podjetja: KLO St. Vid, od- 
ločba «t. 266/49 z dne 21. I. 1949. 
. Operativni upravni voditelj:  KLO St 
Vid. 

Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Erjavec Stanko, poslovodja in 
Rihar Vladimir, glavni računovodje. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniitvo ta finance, 
dne 17. februarja 1949. 

Fin. it. 882/49    ' 1838 
* 

615. 
Sedež: VHmarje 100. 
Dan vpiea: 18. februarja 1949. 
Besedilo: »Tapetništvo 8t. Vid«. 
Poslovni prsdmet: Izvrševanje veeb ta- 

petniških del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St Vid. od- 

ločba st. 265 z dne 21. I. 1949. 
Operativni upravni voditelj:   KLO 8f 

Vid. 
Podjetje zastopata ta «raj podpisujeta: 
Kopač Rafael, poslovodja, .in 
Rthar  Vladimir, knjleovodia. 

MLO za glavno mesto  Ljubljana, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 18  februarja 1949. 

Fin. it 884/49 1867 
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tie. 
Sedež: Maribor.  Ehisptelerjeva 81. 
Han vpiaà:   te   februarja   1949 

|•Besedilo:  Direkcija  držat nega  ti t nets 
,0Çd«. filiala Ljubljana, baza Maribor. 

Poslovni predme'.- Pi evieni veeh kori- 
«o žita od odkupnih organimeli, podjetij 
««državni Sitni fond; vekladiMenje m 
evidenca irta in žitnih izdelkov lržavne- 
B* žitnega tonda; razdel'tev Uta in žit- 
nih izdelkov pò nalu|{ih minlatratva za tr- 
Bovino   io preskrbo FLRJ 

Ustanovitelj podjetja Orekcila držav- 
nega JitneRa fonda centrala ? Beogradu. 
«  9M8 « dne 81   XII   1948 

Operativni uprava voditelj: Direkcija 
orlavnega žitnega fonda, centrala v Beo- 
Bradu, oziroma D'rekcija državne«* žit- 
nega fonda, filiiala » Ljubljani. 

Podjetje zastopa  in zanj  podpisuje: 
Ribat* Mirko poslovodja, ki podpl- 

•u e v vseh zadevah v mejah poobtiwti1 

"4i>na o drž K09P podjetjih lo enotnih 
Pravil Direkcije državnega «••••« fonda; 
denarne, materialne, obračunske In kre- 
JHtne lietine podp^rnje poleft poslovodje 
»udi *ef raSiinovndetva 

Mostni LO Maribor. 
poverJeniStvo ta finance, 
dne 16 februarja 1949. 

, Št   Po»  66 36/111/1949        1720 

817. ? 
S**«*:   Maribor.  Cvettlîna   ul.  18.  . 

."•o vp:«ai 12   februarja 1949. 
deeedilo: Okr tr(rov«ko podjetje za od- 

ll"* •••,1•»•  pridelke»   Harbor oko- 

^•4^•1 Plumet: Nakup ta prodaja 
kmeîkfl, pridelkov 

Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor 
Okolica. 

Operativni   upravni   vodMelj:   IzvrHJnf 
Odbor OLO Maribor okolica 

S^*^n*die P00!««!": Plavee Juril 

Amuâ iS "•»•»•«I- neoTejenol 
*"• Franc, kornere   vodja   neomeje- 

no » odsotnost» ravnatelja ••••""•- 

TKSOÄ'!! îf«.'1*' nl*«>nHKOv«ija. ki 
P0""*"!* » P/*! navedenim v vseh fl- 
•••••••• in računskih zadevah 

Okrafnl LO Marhor oblica. 
poverienlitvo ta financ* 
dne 18 fehruarta 1949 ' 

št. 476/3-49 V/6, '        i«. 
518. '* ieö1 

-   Sedež:  Mozirje. 
•    Dan vpiea: 11 ..februarja .1949 

Besedilo: Name$ren<ko-usiužbenska »^. 
•t»vraeija okra'» Mozirje. ** 

Poslovni predmet: Preskrhovaaje uehiž- 
oeticev   (a   nameSSencev  OLO  z  redno 

Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje 
"pereMvni upravni vodttelj: Izvrillnj 

"*« OLO Mozirje. 
R°?'*Me zartopajo In zanj podpisujejo: 

•BeJkovnik Prane, upravnik. 
•" Jo*e  pcver|en3k za trtjovteo io 

f01«*••••. 
Okrajni LO Mot'rje. 

Pjver enlitvo za finance, 
one •  Mimarla 1949 

St. 781/49 1858 
619. * 

Afe -» •• 
zirj*        ! °kr4nl «b'tnl murazln. Me- 

Poalovni predmet: Prevzemanje io raz- 
deljevanje kontingentov, na karam b ea 
obrtništvu veuh »ekturjev r okraju, in 
tud« manjših kontingentov lokalne indu- 
strije 

Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj: lzvriilnl 

odoòr OLO Mozirje, 
Podjetje zastopajo tn zanj podpisujejo: 
Zavoloviek Ivan  upravnik. 

•Kende Ludvik, knjigovodja; namest- 
nika: 

Antlej Mirko, 
&peh  Anton 

Okrajni LO Mozrje. 
poverjeniitvo za finance, 
dne 14   januarja 1949. 

Št. 80Đ/1-49 1660 
* 

620. 
Sedel:   Dftnkovci. 
Dan  vpsa:  21   februarja   1949. 
Beaedik)' Mlin K LO Dankovc» 
Poslovni predmet: Kmečko ra trgovsko 

mletje ž'ta t 
Ustanovitelj podjetja: KLO  DankovcL 
Operativni upravni voditelj: KLO Dan- 

kovc 
Podjetje zastopajo In zanj podpiaujejo: 
Banko Franc, predsednik KLO, 
Skramler  Matija,  podpredsednik, 
Lendvajt   Matij«,  odbornik   KLO   Dan- 

kovcl, po 88   (lenu  »pi.  zakona o drl 
gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniitvo ta finance, 
dne '21   februafja  1949. 

št. 140/1949 1843 
* 

621. 
Sedež: Hodni. 
Dan vpiea: '21   februarja 1940 
Beaedik): Krajema fontiln» • Bodoïn. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

m brezalkoholnih pijaï ter prodaja mr- 
zlih jedil 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rodoi 
Operativni upravni voditelj: IzvrMni 

odbor KLO Hodo»   ' 
Podjetje zastopajo in zan| podpisujejo: 
Sadi Rudolf, poslovodja, do zaeeka 

5000 din, v njegovi odeotnoetl pa 
fteruRa Janez, predsednik KLO Rodoi. 

tn 
Vucak Viljem, tajnik KLO HodoS. po 

38  Sienii zakona o drž. gosp  podjetjih. 
Okrajni LO Momka Sobota, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 21   febriiaria  1949. 

Št. 187/1949 1846 
* 

622. 
Sedež: Nore meato. 
Dan vpis«: 22. februarja 1949. 
Beaedilo: Okrajno podjeHe u odkup 

*'v'ne in meonlh, izdelkov. Novo me"to. 
Poalovnf predmet: Odkup Üvioe m 

raeenlh ledelkov. 
Uetanovitelj podjetja; OLO Novo meato 
OpöraWvni upravni   voditelj:   IzvrSlnl 

°^hor OLO Novo meeto. 
P°dletje taetopata In zanj podo'eujeta: 
phln  Alojzij, v  veeh upravnih zade- 

vah, v finaniain  zadevah   pa akupaj  z 
njim 

Meglen Tonîka. raSunovodJ*. 
Okrainl LO Novo me*(». 
poverJeniït»e ta finance, 
dne 22  februarja 1949. 

6t. 700/1 1784 

623. 
Sedei: CreSnJevee. 
Pan vpiea: 12  februarja 1949. 
Beeedilo: Krajevna krojaška delavnica» 
Poalovni predmet:  Izdelovanje moìkih 

in pozneje tudi ženakib oblek 
UeUnovUelj podjetja: KLO Creinjeve«. 
Operativni upravni voditelj; KLO Cres- 

njevec. 
Podjetje zaetupata In zanj podpieujetat 
Kolar -Jože. predsednik KLO. 
LtpOvAek Andrej, poslovudj« kroiačnie* 

Okrajni LO Poljfane. 
poverjeniitvo za finanee, 
due lö februarja 194U. 

Št   682/7 1838 
«r 

624. 
Sedež: Oplotnica. 
Dan vpii«: 12. februar)» 1949. 
Bneed'lo:   Krajevna  Konpodartka  P°d* 

Jelja KLO Oplotnica. 
Poslovni  predme*:    KrojaStvo in livM- 

stvo; slika rat vo in pleekaretvo; kavaitvo) 
koterelvo m coklareivo 

Uetanovitelj podjetja: KLO Oplotnica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Oplot- 

nica 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jurak Slavko, tajnik KLO Opletata, 
Venko Terezija, knjigovodja. 
Hatuniek Viktor, Upravnik 

Okrajni LO Pollane, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 14 februarja 1949. 

št. 823/49 1658 
ft 

628. 
Sedež: Slov. BHriek. 
Dan vpiea: 23   februarja 1949 
Besedilo;   Okrajno   odkupno    podjetje 

Vino — Sadje OLO Poljcane. 
Poslovni  predme*: Odkup vina,  tadja 

in povrtnin. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljfcane. 
Operativni   upravni   voditelj:   Okrajni 

izvršilni LO Poljcane. 
Podjetje zeetopa io zanj podpisuje: 
Cerne Ivan, upravnik 

Okrajni LO Polffane, 
poverjeniitvo sa finance, 
dne 23  februarla 1Ô49. 

Št 695/49 1858 
è 

526. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan voiaa: 12   februarja 1949 
Beaedik): Krajevno goetinsko-meaarsk* 

podjetje. 
Poel<mii predmet:   Ooetlneke. «toritve 

ter prodaja mesa malim notroSn'Ifom 
Uatanovitelj podjetja: KLO Šmarje psi 

Jeliah. 
Operativni upravni voditelj-    Izvrlirn* 

odbor KLO Šmarje pri Jeliah, 
Podletie zastopata in ženi pod^onjeUi 
Andari uh Av<ruét, predaednik KLO, 
Habjan Vhko. poalovodja nodjetja. 

Okra'ni.I/0 Pollane, 
poverjeniitvo ta finance, 
dna 18 febr»ar4 1949. 

St. 587/49 1857 
' * 

627. 
4edeî: Senožeče. 
DMI vniea: 15 f ehm «rja •9 
Beaedito: Krajevni kino >Jadran«. Se- 

negete. 
Poalovni  predmet:  Predvetanje «1••>•• 

m kuturm vzgoja preMvaletva območja 
KT.0 SenoJ-eXe 

TTstiwnvltflj nod*et|«: KT.0 Se»w»««»f 
Onwatlvnl upravni voditelj; KLO Se- 

nožeče. 
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Podjwtjt» zastopajo in conj podpiauleje; 
Vidmar  MUKU, piedsediiik   KLU, 
Erjjvet  Antou. taju.k   KLU, skupaj • 

poslovodjo podjetja 
(lorjup Mitlto,  do neomejen* Wüa«. 

Okrajni LO l'iHtuJna 
poverjenMtvo ta liniiHt»; 
dne 15  tebiuarj*  1W49. 

AL 2••'1-49 1655 
« 

•. 
Sede«: Murgfak «. M. 
Dan vpiea: 16  februarja 1949. 
Poslovni  predmet;  Izdelovanje lo po- 

pravljanje obutve. 
Ustanovitelj podjetja; KLO MurScak. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mur- 

Kak 
Podjetje zastopata • zanj podpisujeta: 
Paria  Ivan. poslovodja, 

"' Zdòltek   Mihael,  vinograda*. Murttak 
it. 20. 

Okrajni LO Radgona, 
peverjentgtv» ta ti D a ure, 
dna 16  fet»ruarja 1949, 

St. 28/13 1551 

Sedež: Materija. 
. Dan vpisa: 8  februarja 1949. 

Besedilo: Krajevno tevljarako podjetje 
Materija. 

Poslovni predmet: čevljarska dela 
Ustanovitelj podjetja: KLO Malers 
Operativni upravni roditeli: KLO Ma. 

ter ja 
Podjetje zastopajo In can) podpisu lejo: 

; K rebel | Ivan, poslovodja, ki sklopa po- 
godbe <n dogovore « okviru pravil pod- 
J*tja, 

Stanêïc" Pran to 
Ban Miroslav, ki »podpisujeta VM H- 

«tisa, 
530. 

Sedai: Materija. 
Dan vpisa: II   februarja 1949 
Besedilo:   Krajevno gostinsko podjetje 

Materija. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Materija 
Operativni upravni voditelj:  KLO Ma. 

terja 
Podjetje sestopata ;ta zanj podpisujeta: 

- Kljun Danilo   upravnik, sklepa posod. 
be to dogovore v okviru pravil podjetja. 
•kupaj z njim - ,   ' ' 

, Dekleva Stanko, računovodja, vie pro* 
računske zadeve. 
«81. CJ Sedet: Štanjel. 

Dan vpiaa: 11   februarja. 1949, 
Besed lo: Krajevna gospodarska podjet- 

ja, Štanjel.   . 
Poslovni predmet: Dela.kovaSke In ko. 

larske at roke i 
"'Ustanovitelj podjetla: KLO StanH 

UpVraitivnJ upravni voditelj: KLO Sta. 
njel 

Podjetje tastopata ta «anJ podpleuleta- 
Krali Stanko/glavni upravnik, aklepa 

posoilbe ia dajrovore t okviru pravil pod« 
Joti", skupaj t nj!m 

Peleìlè Jolanda. 
IR. "'•:• V, 

Sedel- Tonici.   ,'        J 
Dan vor»: 1? decembra 1948 
Re*r4iii<v Okrajni mlin 'n laga. Toma}, 
pneloyn? iirèdmet: Dela mMnske Io Ža- 

jarske »trek« ;,, ,• 
f.>!«ioHjeJJ nodiefja: OLÒ Sežana 
••••••-•' upravni, voditelj: Okrajni Iz- 

vri'în' rihct iWnna 
Podietje zastopala i» aaaj podpisuJeU: 

Abram Alojz, upravnik, sklepa pogod. : 
be >n dogovore v okviru pravil podjetja, 
skupaj z njim 

Stojkovic Stanko, računovodja, vse pro- 
racunsks cadevo. 

Okrajni LO Sežana. 
poverjeništMt ta finance, 
dne 18   februarja 1949 

St 420/É 1651-1654 
.* 

588. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpis«: 24   februarja 1949. 
Bes<*iilo; Meotna ekonomija. Tolmin. 
Poslovni predmet:  Vrtnanstyo in splo- 

šno kmet'jetvo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tolmin. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO lolmin ., 
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Tomi Jožko  upravnik, 
Rutar Anton, računovodja, v mejah po- 

oblasti] v pravJih. 
e Okrajni LO Tolmin. 

poverjeniilvo ta finance, 
dne 24  februarja 1949. 

SL 8/21 -1949 1972 
* 

584. 
Sedež: Tolmin. 

, Dan vpisa; 24  februarja 1949. 
Besedilo: Obrtno podjetje MLO Tolmin. 

Y Poslovni  predmet-   Izdelovanje «odavi- 
ce,, storitve mehanične stroke   popravila 
tn izdelovanje obutve, mletje ti ta, žaga- 
nje dfv. ' 

Ustanovitelj podjetje- MLO Tolmin. 
Operativni   upravni   vodidelj:   Izvršilni 

«vdbir MLO Tolmin. 
Obrati: 
Sodav čarstvo 
Mehanična delavnica 
Čevljarska  delavnica 
Valjčni   mlin 
Cirkularka. 
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Torni Jožko, upravnik. 
Rutar Anton. računovodja, v mejah po- 

oblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjenigtvo ta finance, 
. dne 24 februaria 1949. 

St 8/22-1949 1978 
« • 

585. » 
Sedei: St. Qotard St. •. 
Dan vpisa: 8 Jebruarj« 1049. 
Brwedilo:   Krajevno gostinsko podjetje 

KLO St. Ootard 
Poelovni   predmet:  Nakup  In   prodaja 

alkoholnih In brezalkoholnih pijač ter to. 
plih in mrzlih jedil 

Ustanovitelj podjetja: KLO fct.. Ootard 
Operativni  upravni voditelj:    KLO St 

Ootard 
Podjetje * zastopajo in sani podpisujejo: 
Kužar Jože. predsednik KLO, 
Premk Matevž, tajnik KLO 
Novak Stanko, upravnik, skupaj t veeb 

zadevah. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniitvo za finance, 
., dn* 8 februarja 1949. 

Si 184/1-49 1400 

k St 896. 
Sedež: Prova J je. 
Dan vniaa: 1   februarja 1949. 
Besedilo: Krajevno komunalno podjetja 

Prevali«, 

Poslovni predmet:    Upravljanje stano- 
vanjskih • gospodarskih poslopij, 

totanuvilelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje 
Podružnica podjetja: 
Uprava stanovanjskih zgradb. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hober Pavel, upravnik, v vseh zadevah; 

skupaj z njim 
KriMot Drago, računovodja. V odsotno- 

sti enega od njih podpisuje z istim po- 
oblastilom 

Koren  Pavel, predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjen ifvo ta finane», 
dne 1. februarja 1949. 

St. 193/2-4» 1071 

S?remernbe 
686. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21, februarja 1949.    , 
Besedilo: »Državna založba  Siovenljec 

—! skrajšano DŽS. 
Vp'ïejo se nove podružnice: 
Dravograd   (okraj   Dravograd),  Hrast- 

nik)  (okraj Trbovlje), Jessaee i, Jese- 
nice H  (okraj Jesenice), Rule (nkrai Ma. 
ritxir   okolica),    Sevnica  (okraj  Krik«), 
Slov.  .lavornik   (okraj  Jew-nice)   in   St 
Jernej   na   Dolenjskem (okraj Noro me- 
sto.) 

Ministrstvo sa finance LttS, 
Ljubljana. 

dne 19   februarja 1949. 
fit  24197/49 1839 

587. 
Sedež: ' Ljubljana. 
Dan vpiaa: 18. februarja 1949 
Besedilo:   Spletno   «ta v hen»   pedjetj«, 

Ljubljana. 
Izbrise se CrnugeiJ Jože, dosedanji 

«lavni računovodja, vpiîe se 
Ov&ik Leopoldina, komercialni pomoč- 

nik direktorja, ki podpisuje v odsotnoati 
d Vektorja v Wem obsegu kot on sam, 
«leer pa j »podpisuje vse, fatine, navede- 
ne v 47 členu epi zakona o drž gospo- 
darskih   nodletjih 

Ministrstvo ca finance LRS, 
Ltubljana.   . 

dne 17 .februar«« 1949. 
fit 248?/4-••949 1882 

* 
584. ,. 

Pedež: Maribor.    ; 
Dan voles: 21   februar^ 1949. 
Besedilo:   Splnïn»   ifrađbeno   podjetje 

>Kon«truktor« Maribor. 
fzbriie *e,StralJ»r :fvan. dmedanji vod- 

Ja etfannV'h obratov. vpiSe se   ' 
fiorii Rado; vortta stranskih obrffov. • 

podniauje za podlette, v vseh trowakfh 
rwlib. kl *o rveMnl • vodstvom Mr*m- 
eklh obratov.; listine, nave^epp v 47 Me- 
nü ml. zakon« b drž m*t>odarM<'h pod- 
fefHh oa sopodplsuje glavni rtcunovodja 
podjetla 

Jf nlatrstvA »» •••••• LRS, 
Llnbliana. 

đne 19  f*>Hr»arjn 1949 
St  243«7'2-1949 1888 

• 
589. 

e^dolf-. Maribor. 
Dan vn!«e 2»   'ebruarÇfi Wfl. 
RftsedUo: Predilnica 'n tkalnlea. Mari- 

bor. 
TzHriife «« Kranje Viktor, doeedanll di- 

re'ctor, vnl'e •• 
Care Aoton, direktor. V podpisuje sa- 
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motiglio , obaegu aak pooblasti] lo pia- 

- Ministrstvo w finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 18   (ebruarja 1949. 
St 34365/2-1949 1833 

ilo.. 
Sedei: Viimarje nad LJubljano. 
Dan vpisa:'21. februarja 1•49 

"' -Bbeedilo: Bombaina tkaluica. Vižraarje 
ma Ljubljano. 

Vp'se sé' Orabrijan Ferdo, glavni racu- 
•»vodja, ,ki sopodpisuje vee » 47 členu 
»Pi zakona o drž. goepooamkih podjetjih 
navedene ljetine. ,\ 

Ministrstvo M finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 18  februarju 1949. 
St 24391-1949 1834 

Mt, * 
,, Sede«: Celje. 

Dao vpiea;  17   februarja 19)9 
BoaecMo:   Podjetje  •  odkup  poljskih 

sWçWkov OLO Celje okolica. Celje. 
,    Vpise ee: 

.ftlglic  Marija,  računovodja, ki podpi- 
.!".•.?. PO -*7 členu zakona o dri gosp M- 
•••• in v obsegu, določenem v potrje- 
»« prayKb. 

Okraini LÒ Celje okolica, 
pove/jcniitvo za finance. 
dne 17 februarja 1949. 

St 256/2—48 1718 
84». '   ' *       ' 

«edel: Celje. 
Dao vpba: 18 februarja 1049 
Besedilo: Podjetje ta odkup «adja. r'nn 

»» lelenlare OLO Celje okolica 
VptSe ei> Lobe Zinka. računovodja, ki 

.poupwije v tmielu 47  Člena epi   zakona 
o drž   gospodarakin podjetjih In v obse- 
44 fci je določen » potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okol ca, 
poverjeniltvo za finance. 

, . dne 18 februarja 1949. 
St 35.V2—49 •9 

«43.    . 
Sedei; Laiko. 

,„.,Dan vpisa: 18 februarja.1949 
^Besedilo: Mizarstvo OLO Celje okol'ca, 

.librile «e Novak Ivan, upravnik^ vpi. 
i       seta se: \ • * 

...Kolan« Martin. uprsvolk. kl podp'eaje 
» owegu. določenem v potrjenih pravilih 
.Tratnik Stanko, računovodja, kl pod ni '. 
müh0 47 žlenu Mk0M ° dri I0**1- Pod- 

Okrajni LO Celje okolca, 
>,':,       ' P«»erjeniïtvo xa finance, 

, '      * da© 18 februarja 1949. 
j *t: 8749/2-48 1917 

:;>«**,..,,•.'• ;,. * , 

I**«*: Mnta. 
föed*M*iiie,,Aruar*« 1W9- 

*• «e * feft»-q,vko.?51av,co- nprevnik, »pi- 
-: itamot•,•,^••«•,*• 

do. rj!:oM.T,,,r,,fe. 
fitÄrJn •9- w.  822/1-49 1842 

54•. 
Sedei: Bled. 
Dan vpiea: 19  februarja 1949. 
Beeedllo:   Okrajno   podjetje   >Kreda«, 

Bled. 
. Izbrišeta »e Sanca Vladimir, upravnik, 

m Rnili»r Konrad, namestnik upravn kà. 
vpièe «o: 

Kunšič Prane, upravnik, ki podpisuje v 
vseh »Hleva 11 samostojno. 

Okrajni. LO Jri-enice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 19. februarja  1940. 

ât VUI-273/&49 1788 
« 

546. « 
Sede»: Kranjska gora. 
Dan vpiaa: 19  februarja 1949 
Bettedllo:   Okrajno   go.tiirko   podjetje 

>Hotel Razor«. Kranjska gora. 
Izbrièe «e Senk Katu, upravnica, »iplSe 

ee: 
Rutar „Mirko, upravnik 

.Okrajni M) Jcscnlre. 
poTcrjnnütvo ta finance, 
dne 19. februarja  1919. 
ÊtVlII-406/1-49 Sk/.V       1782 

547. 
Sedei: Radovjj ra, 
Dan vpisa: '23   februarja 1949. 
Beeedilò: Tovarna ploteniu, ltadotlj'ca. 
izbriše se Pogačnik Stanko, namestnik 

ravnatelja, Uoemao  Ivanka, knjigovodja; 
vpaSe se: 

Stri Lujika pom. finančni manipulant, 
ki podpisuje wieg ravnatelja vee lietine 
po 47 îileau zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice. 
poverjeniStvo ia finance, 
dne 23 februarja 1949, 

St  VIII-278'3-49 Sk/V     1900 
* 

548. 
Sedei: Breiice. 
Dan vpisa: 2   februarja 1919. 
Besedilo:  Mestna   podjetja   Breilca — 

ekonomija. 
Iïbriïejo «e Plaza* Ivan. ravnatelj ter 

Blaue vic Krvio in Zorčič Ivan, vpišejo ee 
O regi Milan, ravnatelj. 
Plazar Ivan, glavni  računovodja, 
Rožar Nande. referent as gospodarska 

podjetja  in 
Pavlinič Martin, poslovodja, Id podpi- 

sujejo v okviru pooblaetll. 
Okrajni LO KrJke. 

povcrjcništTo aa finance, 
dne 8. februarja  1949. 

ôt. 20/20 1850 
•    * 

549. 
Sedei: Breiice. 
Dan vpiea: 2   februarja 1949. 
Besedilo;  Mestna   podjetja   Dreiice — 

Javna tehtnica. 
Tzbritejo *e Pinzar Ivan, ravnatelj ter 

Btaieviî Errn in Zorčič Ivant vpiiejo ae 
Oregl Milan, ravnatelj. 
Pfaaar Ivan. glavni računovodia, 
RožJir Nande, referent za aoepddorclca 

Podjetje.:. 
Okrajni LO Krïko. 

pOTerjcniütvo za finance, 
dne ,8   februarja  1949. 

dt 20'18 1848 

550. 
Rede«: flreïlr». 
Dan vni«e: 2   februari* 1949. 
BMcd'lo: Mr«fr>n podjetja Breiice — 

klavnica ia mesnica. 

'Izbrišejo ce Piagar Ivan, ravnatelj tor 
Btaieviò Ürv u in Zorčič Ivan; vpišejo u» 

U regi Mikiii, ra vuateli. 
l'lazar Ivan, glavni  računovodja, 
Rožar Mande, referent sa goapodarejte 

podjetja  m 
lìrobutèk  Prane; poelovodja. kl podili* 

«Ujejo v okviru pooblastil 
Okrajni LO Krško, 

poverjeniitvo ia finance, ; 

dne 8. februarja   1948. 
&t 20/21 1854 

* 
,551. 

Sedei: Breiice, 
Dan vpiea: 2   februarja 1949. 
Beeedilo:   Mentna   podjetja   BreiW -* 

krojaško Šiviljska delavnica. 
Izbrilejo #e Plazar' Ivan, ravna4elj ter 

Btaievič Erv n in Zorčič Ivan; vpiSejo ee 
Gregi Milan, ravnatelj. 
Plazar Ivan,  glavni računovodja. 
Kožar Nande, referent ze gospodarska 

podjetja  in 
Kaeteli« Ivanka, poslovodja. Jtf podpisu- 

jejo v okviru pooblastil 
Okrajni LO Kriko. 

povcrjcniStvo za financ», 
dne 8. februaria   1949. 

6t. 20/24 1854 
* 

553. 
Sedrtl: Rrcilce. 
Dan vpiea: 2   februarja 1949. 
Besedilo:   Mestna   podjetja   BreÜce — 

pogrebni zavud 
Izbrišejo ee Piasar Ivan, ravnatelj" 1er 

BlnleviČ Ervu in Zorčič Ivan; vipiSejo M 
Oregl Milan, ravnatelj. 
•••• Ivan. glavni računovodja. 
Rotar Nande, referent ze gospode rek« 

podjetja «n     •'•'-• 
Baškovič Prane, poslovodja. Id podpi» 

•ujejo v okv ni poohlaetil 
Okrajni LO KrSko. 

poverjeniStvo zo finance, 
dne 8.  februarja   1949. 

St 20/19 1849 
«     . 

551    . 
Sedei: Rreitce. 
Dan vpiea: 2   februarja 1919. 
Besedilo:   Mestna   podjetja  Brežice — 

vodovod. 
fzhriSefo ee Plazar Ivan. ravnatelj taf 

BlaŽevič Erv'n In Zorčič. Ivan; vipliejo.ee 
Oregl M'ian. ravnatelj. 
Plazar fvan, glavni računovodja, 
Rožar Nande, referent za goepodarak« 

podietja  ta r 
CeSnovar ^••••. v, okviru pooblastil 

Okrajni LO Krîfko. r 
poverJeniStvo za finança, 
dne, 8. februarja  1949. 

St 20/22 1852 

554. 
Sedel: Breiir». 
Dan vpisa: 2   februarja 1949. 
Beandilo:   Mestna  podjetja   BreÜee — 

salon piva. 
fzhriieio «e Pl*rar Ivan, ravna«elj taf 

Btaževlč Erv;n in Zorčič Ivan; vpišejo a» 
Oregl ••••, ravnatelj.. 
Pleear-. fvan. glavni računovodja. 
Ro^ar Nande, referent za jrospodarek* 

podfeij»  In -f ' • 
Kober Franc, poslovodja, ki podpisu* 

Jejo • okviru pooMeetil 
Okrain! LO Krïke. 

poverjénl*tvo m tinan»*, 
dne 8. »ehm« Ha 1949.. 

it 20/28 1858 
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•. 
Sedei: Dolnja Lendava. 
Dao vpiaa: 21. februarja 1649. 
Besedilo:   Mestna   ekouumija.   Dolnja 

Lendava. 
Izbrise ae »Mt*loo pitalltce  prašičevi 

•uradi izročitve okrajnemu podjetju >2i- 
vinoodkup«. Dolnja Lendava, aa podlagi 
odloibe mestnega ljudskega odbore, ite« 
vtika 255/40 z dne 14   M. 1949. 

Vpišejo «e nove poslovalnice: 
meetna  prodajalna zelenjave to »adJa; 
mestno vrtnaretvo; 
meetna ekonomija (gospodarstvo), ki 

imajo vse sedež v Dolnji Lendavi 
Poslovni   predmet:   Prodaje   tetenjave 

(povriniti)  io aadja, pridelava   povrmln, 
obdelovanje zemlje In reja urine. 

Okrajni LO Lendava. 
povefjeuiltvo ta finance, 
dne 81   februarja 1949. 

BL 186/1-1949 1785 
» 

856. 
Sedei: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 21. februarja 1949. 
Besedilo: Mestna obrtna podjetja. Dol- 

nja Lendava. 
Vpižfjo se poslovalnice: 
mestna mizarska delavnica to «tekUr. 

•tvo; 
mestna Izdelovalni» !«raï; 
mestna pekarija. ki imajo vae aedei v 

Dolnji Lendavi 
Poslovni predmet: Splošno mizarstvo 

in «teklaretvo. Izdelovanje otroških (graf. 
peka kruha io tlaü&e 

Okrajni LO Lendava, 
poverjenistvo ta finance, 
dne 21. februarja 1949. 

6U 136/1—1940 1785 
• 

567. 
S-J"» LJubljana. Ulkloiileva e. 17. 
Dan vjitea: 16  februarja 1949 
Besedilo: Trgovsk« podjetje U LO >Sa. 

•its;'««. 
IsUriie «• knjigovodja Zaje Nada. na- 

tnt»:o nje pa vpile 
Kiemencič Marija, pisarniška mo& 

MLO sa «-lavno mesto  Ljubljana, 
poverjeniltve ta finance, 
doe 16   februarja 1949. 

Fin. It. 194/49 1856 

m. w M*&'. Maribor. 
n><n vpisa: 10 februarja 1949, 
8 sedilo: Mestna čevljarska, delavnica, 

tUHlior. Orožnota ul. 10. 
Vpleta se obrata: 
Delavnica. Orotaova ul 8/10, 
Delavnica, Glavnrf tre 11. 

Mestni F/) Maribor. 
poverjenistvo sa finance, 
dne 10 februarja .1949. 
8t, Por. 66'33—III-49       1724 

• 
•59. 

Sede«: Marmor. 
••• vnlaa: 1R februarja 1949 
Besedilo-    Mestna   trgovska    podjetja 

»Hrana«, Maribor. 
Vpise se:   • 
B'*g Alofc k! podjetje taetop* ta zanj 

podpisuje med odsotnostjo ravnatelja Bi« 
meka Vinka. 

M««rnl LO Maribor, 
poverienletvo za finisce, 
dne 18 fehnt«rja 1949 
61 POV. 66•43—-III-49       1722 

560. 
Sedei: Maribor. 

* Dan vpusa: lu   februarja 1949. 
Besedilo: Mestno eloktrninätalariJ»ko 

podjetje. Maribor, Vetrinj«ka nI. 14. 
Izbris« se Pomer dtelan, ravnatelj, vpu 

se ae 
Stadler Drago, ravnatelj 

Mestni LO Maribor, 
poverjenistvo u finance, 
dne 10 februarja 1949, 

St, 56/30-111-40 1780 

561. 
Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: 8   februarja 1949 
Besedilo: Mestno podjetje >Mlin-2ajra<. 

Pekre. Maribor. 
Operativni upravni voditelj odelej: Du 

rekcija letne, papirniška in kemicó« in- 
dustrij« ML» Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjenistvo ta financ«, 
dne 8  februarja 1949 
At. Pov. 66,32-111—49       1729 

561 
Sedei: Maribor. Ornino va 3. 
Dan vpsa: 15  februarja 1949 
Besedilo: Mestno podjetje za dobavo le- 

sa, Maribor. Slomškov tre, II. 
Sedel odslej: Maribor, Slomškov trg U 
Vpise se: 
fiefic Olga, pomočnik vršile* dolžnosti 

ravnatelja, ki eopodpiauje po pooblasti,.h. 
dobljenih   od   ravnatelj«,   predvsem   pa 
dispozicij« pri bankah v Mariboru. 

Mestni LO Maribor, 
poverjenistvo ta finance, 
dne 15. februarja 1949 
61 Pov. 5642—•-49       1726 

• 
m. 

Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: 10  februarja 1949 
Beeedilo;    Mestno   lodarsko   podjetje. 

Maribor. Vo]ain>ika ul. 7. 
Operativni upravni voditelj odslej: DI- 

rekcija leene, papirniške in kemične in- 
dustrije MLO Maribor. 

Vpile se obrat: Glavno skladi«!« lasa. 
Maribor, Nasipna ul 85 

Mestni LO Maribor, 
poverjenistvo ta finance, 
dne 10 februarja 1949, 

šl 56785-1•-49 1781 
* 

564. 
Sedel: Maribor. 
Dan vpiaa: 14 februarja 1949. 
Besedilo:    Mestno   trgovsko    podjetje 

>Mleko«, Maribor, Partizanska e. 51. 
Vpiše se: Prodajalna H. 81, Limbulka 

ceste 49, Studenci    - 
Merini LO Maribor, 

poverjenistvo ta financ«, 
dne 14 februarja 1949, 
Bt.Pov. 56/40— •-49       1725 

* 
565, 

Sede]: Mar bor. 
Dan vipto- 18  februarja 1949 
Besedilo: Tovarna kartotek <n pisarni- 

Ikih potrebifin. Maribor. Koro«» e. 40. 
Izbrise  •• Sterzar  Franjo,   ravnatelj, 

vpile se: 
Markelj Franc  ravnatelj. 

Mestni LO MariboT, 
poverieniitvo za financ«, 
dne 18  februarja 1949. 
6L Pov. 56/44-1H-49       1721 

566. 
Sedei: Maribor. 
Dan vpisa- ti. lebruarja 1949. 
Besedilo: Tovarna moike konfekcije, 

Maribor, Sp. Bad vanje Î1. 
Poslovni predmet odslejt Industrijsko 

izdelovanje  moške  konfekcije in  perila. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija oblačilne industrije MLO Maribor. 
V pisela te obralovelnioi: 
Sp, Radvanje 71, za moSko konfekcijo, 
Maribor. Krekova ul. J4, tovarna ca 

moško perilo. 
Mestni LO Maribor, 

poverjenlitvo ta financ«, 
dne 8   februarja 1049 
fit. Pov. 56/28-111-49       1728 

« 
567. 

Sedei: Maribor. 
Dao vpisa: 10  februarje 1949. 
Besedilo; Tovarna noiev, Maribor, Ce- 

sta image 13 
Vpile se obrat: Popravljalo!« sa no- 

ie, škarje, britve, Maribor, Glavni trg 6. 
Izbrišeta le Korenčin Anton, ravnatelj, 

in Kramer Stevo, namestnik ravnatelja, 
vpiše 66 

Pomer Stefan, ravnatelj 
Mestni LO Maribor, 

poverjenistvo za finance, 
dne 10 februarja 1949. 
6t. Pov. 58/29-•-49       1725 

* 
568. 

Sedei: Rare iL 96. 
Dan vtpiee: 12  februarja 1949. 
Besed lo: Krajevna •••••• Rare 1. 
Izbrtëe   se   poobla&čonks   za   podpiso- 

vanja Mesi Roža lija, vpise se 
Vrgle« Karo) ki podpisuje «amottojn« 

In neomejeno 
Okrajni LO Maribor okolica,   t 

poverjenistvo ia finance, 
dne 18. februarja 1949. 

6t 478/2—49 V/l 1662 
• 

569. 
Sedeî: Lnl>e. 
Dan vp'ea: 23  febnuvrja 1949. 
Besedno; Mizareka delavnica KLO Lote, 
Izbriieta.se Selünlk Frano • Robnik 

Jakob, vpSeta se: 
Kladnlk Franc, tajnih. 
••• Ludvik, odbornik KLO. 

Okrajni LO Mozirje, 
povi rjen'Stvo za financ«, 
dne 23 februarja 1949. 

fit 832/49 1969 

570. 
Sedei: ReWa ob Savinji. 
Dan vpisa: 23  februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna mizarska dslavqica. 

Betica nb S. 
Izbrise se  Hren Franc, vpise se 
Stralek Ivan. poslovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjen'itvo za financ«, 
dne 23 februarja 1949. 

Bt. 785/49 \• 
* 

571. 
Sedež: Smartn» ob Paid. 
Dan vpisa: 14  februarje 1949 
Besedilo:  Okrajno   «Tad ben o   podjetje, 

Mozirje. ~ 
Izbr'ie se Ookvh Martin MikeH Joie, 

Nareka Franc m ôalovea Jožica, vpiše- 
jo se: 



atwjr- !, m> 1040 URADNI LIST LRS Stran • 

S0•!*» Jolt, v. d. šefa podjetja, 
S•** Prenio, tet  plana. 

* "uaiek Franju, knjigovodja. 
Okrajni LO Mozirje, 

poverjenistvo za finance, 
dne 14. februarja 1949. 

St. 777/49 1669 
* 

672. 
Sedež- SoïtanJ. 
Dan vplea: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna Šoštanj, 
«briše ee dr. Medic Stane, vpise se 
Kenda Ludvik. 

Okrajni LO Mozirje, 
ppverieništro za finanee, 
dno -o. februarja 1949. 

St. 902/49 1964 
* 

«8. 
Sedel; Soïtanj. 
Dan vpiea: 23  februarja 1949. 
Besedilo:    Okrajno   lesno   industrijsko 

podjetje, Mozirje. 
poriše ee Seštir Peter, vpise ee 
Kenda Ludvik. 

Okrajni LO Mozirje, 
>overien'štvo ca finance, 
dne 23 februarja 1949. 

dne 951•49 1696 

Sedei- Soïtanj. 
Dan vpiea: 23. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno mizarstro. Soïtanj. 
"briše ee Kenda Ludvik, vpiše «e 
«aprotnik Stefan, knjigovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 28. februarja 1949. 

St. 603/49 1963 
* 

57t. 
8edež: TopolïMea, \ 
Dftn vpisa: 23. februarja 1949. 
Besedilo:  Čevljarska obrt KLO Topol- 

«ea. 
libriselo ee Naipotalk Ivan, Krivec Av- 

BUft to SLmoniti Roman, vpišeta se- 
MarlnJck Ivan, tajnik KLO, 
Fece Jožef,   poslovodja,   ki podpisuje 

o« «noska 10.000 din samostojno, nad tem 
sneskom pa podpisujeta po dva skupaj. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjenistvo za finance, 

dne 23 februarja 1949. 
St. 763/49 1967 

m» * •7*. 
S»dei: TopolRica. 
o!? vpiea: 23  februarja 1949. 
učOfc*0 Ooetìlna KLO TopoHtfe*. 
»briSejp «e Naipotaik Ivan, Krivec iv» 
W.Î? goniti Roman, vpiêeta ee: 
K Ivan, tajnik KLO, 

•amort?^*?1*8' P"1«•*]*. • podpisuje 
aSJ?0*10 do «"»ka 16.000 din, nad tem 

**» P« podpisujeta po dva skupaj. 
.OkrMni LO Mozirje, 

•     ^«1«*••• za finance. 
• ' *» 23. februarja 1949. 

St, 763—1/49 1866 
677. * 

MursS* Sobota.     <    »T»*"*»   Podjetje, 
Izbriše se c«w n   . 

n>Üe te.       ^** Gustav, rtómovodla, 

KuHc Bek, računovodja, e pooblastili 
po 47 členu *pL zakona 0 drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeniätvo za finance, 
dne 19. februarja 1949. 

St. 131/1949 184C 
« 

678. 
Sedel: Kobar-d. ' 
Dan vpiea: 30. oktobra 1948. 
Besedilo; Gostinsko podjetje KLO Ko- 

barid. 
Izb-riSe se Kodeli Rado, upravnik. vpi. 

ie ee 
Gorenšček Albert, upraimik. s poobla- 

stili po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. februarja 1949. 

St, 8/19-49 1970 
* 

679. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 24. februar)« 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO Tol- 

min. 
Izbrise ee caradi opuettove poslovanja 

obrat >ReetavraciJa Podšoler«. 
Izbriše se Rutar Anton, računovodja, 

vpise se 
Gazatura Ludovika, poslovodja, a poobla- 

stili po pravilih podjetja. 
Okrajni L0 Tolmin. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 24 februarja' 1949. 

St 8/28-1949 1971 

librisi 
580. 

Sedež: Ljubljana, 
Don Izbrisa: 21. februarja 1949. 
Besedilo: »Tovarna dekorativnih tkanin, 

preprog in plšev« Ljubljana, 
Zaradi spojitve a >Tovarno dekorativ- 

nih tkanin« Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 18. februarja 1949. 

Si 24338/1—1949 1836 
* 

681. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbTiea: 21. februarja 1949. 
Besedilo: >Tovarna zaves, Ljubljana«. 
Zaradi spojitve s »Tovarno dekorativ- 

nih tkanin< Ljubljana. 
Ministrstvo ja finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 19. februarja 1949. 

St. 24338/1-49 1887 

Register 
invalidskih podjetij 

Vpiei 
681. 

Sedež: Dol, Brezovica. 
Dan vpiea: 8. februarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Ekeno- 

mijac, Koro mesto. 
Poslovni predmet: Poljedelstvo, živino- 

reja dn podobno. 
Ustanovitelj podletja: ••••••• odbor 

VVI v Novem mestu, odloSba št, 10/1-49 
E dne 6. I. 1949. 

Operativni upravni voditeî): Okrajni 
odbor VVI v Novem mestu. 

Podjetje saetonata: 
Strajnar Karel, upravnik, ki podpisuje 

»v ohsggu pootriMtiL •••••• v pravilih 
podjetja, 

Barboni Ciril, računovodja, Id sopodpi. 
suje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. februarja 1949. 
St. 24868—1949 1264 

* 
683. 

Sedež: Maribor-Pobrežje., 
Dan vpisa: 18. februarja 1949. 
Besedilo:  Invalidsko  podjetje >Ekone. 

mija< v Mariboru. 
Poslovni predmet: Poljedelstvo, kökoi- 

jereja in evlnjereja. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

ZVVI v Mariboru, odločba »t. 26 % do* 
14. januarja 1949. 

Operativni upravni voditelj; Okralni od- 
bor VVI v Mariboru 

Podjetje zastopata: 
šrajner Aloje, upravnik, ki podipisuje v 

obsegu pooblastil, določenih v pravilih 
podjetja» 

KoSmerlj Franc, knjigovodja, ki sopod- 
piéuje listine ractinovodskega značaja. 

Ministrstvo za fnance LRS. 
Ljubljana, 

dne 17. februarja 1949. 
St. 24391-1949 1840 

Zadružni register 
Vpiei 

120. 
Sedež: M*kole. 
Dan vpisa: 15. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 1- v 

Makolab. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup: 

solmi dne 16. L 1949. 
Naloge zadruge so: 1. da na Um boljši 

to Sim kulturnejäi način oskrbuje svoje 
Slane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke.• 
skladu e postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih. ere- 
d!IS in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in raevija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, 6ebelars*tvo. go- 
Jftev industrijskih in drugih kultuT4 go- 
zdarstvo, domačo obrt itd., posebno i» 
tiste panoge oalroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
lo;. 4- da uvaja i& povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojfflh članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante •• živino, plemenllno postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silos», 
organMra semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
ftd.; 6. da organWra predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da »hira 
kmeSke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljeivanje kre- 
ditov svojini elanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in oro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem •*> 
družnem dormi etrokovnq in pol1; lien* 
predavanje, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanj« filmo*» 
goji fiikulturo itd. ter ustanovi svoje 
JEOJììQÌOO,, 
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Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 dia. 
Delež se mora plačat: ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrok:b Vsak zadružnik odgovarja e pet- 
najstkratu.m zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Priobčitve se. kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nafoijejo na zadružni raz- 
giaend deski 

Upravni odbor sestavlja 8 do 12 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor. 

Zadrugo podpisujeta po dva Slane 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vantur Franc, kmečki sin, Makole 27, 

predsednik, 
Poharc Janez, kmečki ein, Peče 20, 

*aini<k. 
Babiek Frane, mali kmet, Jelovec 66, 
Kropeč "Blaž mali kmet, VaroS 18, , 
Kotnik Blaž, mali kmet, Mostečno, 
Eeib Karol, srednji kmet. Strug 6, 
Znidar Viktor, kmečki sin. Sv. Ana 77, 
Skrbiš Maks, ekonom, Makole 1, odbor- 

Biki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 15 februarja 1949. 

Zadir VIII/49 1918 
* 

121. 
Sedež: Duplje.   • 
Dam vpisa: 23 februarja 1949. 
Besedilo Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dupljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. decembra r948 za nedo- 
ločen čas 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši, 
čim kultumejSi način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti. V ta namen: a) ugotavlja potrebe 
svojih članov ta sestavi na podlagi ugoto- 
vitev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
e proizvajalnimi podjetji, z državnimi tr- 
govskimi podjetji m e kmetijskimi zadru- 
gami oziroma «vezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; po- 
sebno skrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka itd ; c) skrbi, da bo trgovsko po- 
štovanje v vsakem pogledu racionalne, 
tehnično dovršeno in kulturno, to je, da 
bodo člani dobro postreženi, da bo trgo- 
vina tekoče založena s potresnimi pred- 
meti, da ne bo imela neku ran t nega blaga, 
da bo znižata zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljene itd.; 2. da ustanavlja za potrebe 

i svojih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjetja," tako obrtne delavnice, pod- 
jetja za kouserviranje sadja, povrtnine, 
jaje itd ; 3. da skrbi ob sodelovanju sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo čla- 
nov. 

Dele* znaša 100 din. ki ee lahko pla- 
Sa v obrokih Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zneskom 
vflrtsanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih m na razglas- 
nlh deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor-eestavlfei 7 čkreov, • Jih 
voli zbor ramed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto    • 

Za sadni«) podpisujeta po dva člana 
Upravnega odbora, katerih enega lahko 

nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Župan Jerca, gospodinja, Sp. Duplje 34. 
Rozman Anton, čevljar, Zg   Duplje 48, 
Ausenik Miro, čevljar, Zg. Duplje 63, 
Ahčin Ciril, čevljar, Sp  Duplje 45, 

' Perme Lovro Zg, Duplje 24. 
Gradišar Janez, mizar, Sp. Duplje 73, 
Grašič Peter, uslužbenec OLO, Zg. Du- 

plje 41. 
Poobiaščeuka za eopodptsovanje: Pfaj- 

far Tončka, poshrvodja, Zg. Duplje 25. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 23  februarja 1949. 
Zt 12/49 - Zadr VII 3/1     1917 

122. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 23. februarja 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga mešanih strok t omejenim jam- 
stvom, Grosuplje. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 12. XII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1 *da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proievode. jih razvršča po vrsti 
in kakovosti m skrbi za skupno prodajo; 
3 da sodeluje pri načrtu oskrbe in poma- 
ga pri pritegnitvi obrtnikov k planskemu 
delu; 4 da vodi evidenco o izvršitvi Spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov in 
skrbi, da se v celoti Izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen m 5 da zbira 
zaradi samooskrbe v svojem okolišu su- 
rovine, ki so še neizrabljene in jih raz- 
deljuje med svoje člane. 

Delež znaša 250 din in se lahko plača 
v obrokih, Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge s petkratnim zneskom vpdpa- 
atti deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih protorih. po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne zadruzi- 
ne zveze LRS aM v lokalnom dnevnem 
časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor Izmed zadružnikov Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik ali podpredsednik ta tajnik, 
če so ti zadržani, pa najmanj dva Člana 
upravnega odbora, katanh enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni vodilnn" uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:, 
Lenarač Ivan, krojač, Ponikve 16, 
Mišica Marijan, krojač. Stranska vas 56. 
Zidar Josip, iwzar, RaSica 42, 
Perušek Matija, kovač. Višnja gora 83, 
Ahlin Ivan, čevljar. Stranska vae 39, 
Zore Gaber, čevljar, fit.' Vid 14. 
Zrfenec Marica.. Šivilj*. Cikava 27, 
Erž'en Ivan, sedlar, Mleščevo 39. 

Okrožno sed'šče v Ljubi iani 
dne 23. februarja 1949. 

Zt 13/49 - Zadr VII 4/1     1830 
* 

123. 
Sedež: Podobeno. 
Dan vpisa: 23 februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadrn- 

ira »Mladi jrhe z 'omejenim jamstvom v 
Podobenem*. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 6. februarja 1949 za ne-. 
določen cas. 

Naloge zadruge so: da z združenimi 
proizvajalnimi sredstvi to skupnim or-, 

ganitziranim delom vzpostavi skupno 
veliko in napredno kmetijsko go- 
spodarstvo, da zmanjša proizvajalne 
stroške, da doseže večjo proizvodnost 
dela in zviša donose v kmetijski pro- 
izvodnji. Za dosego tega bodo nacrtno in 
pravimo uporabljali delovno silo. stroje, 
orodje In druga sredstva za kmetijsko pro- * 
izvodnjo in se izrabljali z napredno zna- 
nostjo (agronomijo,- kemijo, tehniko itd), 
S tem se bo zagotovilo zadružnikom bolj- 
še življenje, da postanejo močna opora 
ljudskih oblasti v g rad t vi socializma, v 
boju proti ostankom kapitalističnih 
elementov na vasi z odstranitvijo rev- 
ščine in kulturne zaostalosti, ki je 
posledica drobnola&tniške sestave kme- 
tijskega gospodarstva hn da se zaßotovl 
stalen močen vir kmetijskih proizvodov 
za krepitev gospodarske in obrambne 
moči države. 

Delež znaša 100 din na 10.000 din vlo- 
žene zemlje, ki se lahko plača v obrokih. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
vabila na zbor v svojih poslovnih prosto- 
rih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopa v imenu upravnega 
odbora predsednik «li podpredsednik in 
tajnik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, od katerih lah- 
ko enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni usJužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Štdbelj Sibvo, kmet. Javorje 6,        * 
Kriimar Ignac, bajtar, Podobeno 10, 
KržiSnik Vinko, -kmet. Podobeno 1, 
Dolenc. Jože, kmet, Podobeno 2, 
Mrak Jakob, kmet. Delnice 6, 
Cadež Anica, delavka. Delnice 2, 
Kisovec Janez, kmet, Dehvce 18.. 

Okrožno sodišče » LJubljani 
dne 23. februarja 1949. 

Zt 19/49 - Zadr VII 5/1      192& 
* 

124. 
Sedež: Lokoviea, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 17. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. 

Holmec 
Zadrug« Je bela ustanovljena na izboru 

28. XII. 1948 za nedoločen' čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

iti čim kulturne jäi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
uredmeti; .2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke •> 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih ere- 
dišč in sklepa v ta nemen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva :na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo. 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev Industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd. posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za pbveSanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetne gnojite itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllae postaje, 
organizira selekcijo živin«, gradi silose, 
organizira semensko duïbo. skrbi ta 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetlj- 
ekib pridelkov  io obrtne  delavnice ca 
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 potrebe svojih Članov jn izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; •. da sbira 
kmečke    prihranke v    obliki    hranilnih 

"    ?-og  In notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev  ia  podeljevanje  kre- 
ditov evojim Slanom; 7. da «krbi za «o- 
spodarski   strokovni,   kulturni   in   pro- 

, -evetni   dvig   vseh    prebivalcev svojega 
... okoliia  tako,  da  prireja  v   svojem za* 

družnem   domu  etrokovna   in   politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- 
kovne tečaje,  razstave, predvajanja  fil- 
mov,   goji  lizkulturo   itd.   ter   ustanovi 
e^ojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega io uspešnejšega iz- 
vajanja evojib nalog izdela potrebne na* 

.'. crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaža 160 din ta se pla- 
ca ob vetopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Dele! za- 
družniteovej-a družinskega Stana znaša 20 
d&narjev. vsak zadružnik odgovarja še 
z desetkratnim zneskom vpieanUi obvez- 
nih deležev, 

' Zadruga razglasa vaïnejie sklepe v 
svojih poslovnih prostorih m na razglas- 
ni deski . 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Stanov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 
.Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

" pisujeta pa zanjo po dva Sana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščen: 
uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora «o: 
StrtkaT Karel, kmert, Lokovica, pred- 

sednik, 
German Ritko, učitelj, Lokovloa. tajnik, 
Gradišnik Rudolf, kmečki tin, Loko- 

vica, 
Tomaž Avgust, gospodarski pomočnik, 

Dolgo brdo. 
Plazi Franc, kmet. Dolgo brdo, 
Alefiko Gašper, kmet. Dolgo brdo, 
Tomime Andrej, kmet. Dolgo brdo, 
Volk Roža. gospodinja, Lokovica, 
Hajnc Eltoabeta, kmetica. Dolgo brdo. 

Okrožno sodjšfe • Mariboru 
' :   '       dne 17  februarja 1949. 

Zadr V 14 1733 

Spremembe 
125. 

Sedei: Bresterofca. 
Dan vpisa: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

«adrnga i e. j. v Bre*ternlei. 
Na zbom'29. VIII. 1948 so bik sprejeta 

nova pravila. , 
Besedilo odslej: Kmetije!» zadruga s 

- " 1. v Breeternici. 
J Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljgi 

xu kulturaejSi način oskrbuje svoje 
wane z vsemi potrebnimi potresnimi 
Raffle«; 2. da odkupuje v svojem oko- 

•   «wlü86 kmetske pridelke ta Izdelke v 
- SrT1 e Postavljenim načrtom za dobro 

wcrbo.meet in drugih industrijskih sre- 
ftV;'•"- eklepa v ta namen pogodbe; 
fcmiMi P^eeuJe in  razvija vse  panoge 

i.  rS«  J*«ega gospodarstva na svojem pod- 
,.: SS2Ltek° Poljedelstvo, živinorejo, sad- 

' faw?' ^^^«radnilätvo.  čebelarstvo, go- 
zđ»TJ?duetriJskih » drugi-» l«ltur' «°- 2*r•-vo. domačo obrt itd.   posebno Se 
dg^. ,Wno-je   oziroma   kulture,   ki   v 
ivt •?**^ pogojih najbolj uepeva- 

PWtovoSje^^^^ ^^MwïZnlfbÏÏ 
ffi?hiT?"1 ******"awftdnejle9 teh- 
*to mv£?nome*e metode: v kmetrj- u • \ « •••••- nabavlja kmetijske 

stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememlne pottaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojal za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski etrokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulituro itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim drü. načertom. 

Izbrišejo se člani   upravnega  odbora: 
Puinik Frane, Jare Jožef, Hablt  Anton, 
Ferk Drago, Hlade Franc, Robič Matevž, 
Hojnlk Franc in Rojko Alojz, vpišejo se 
novi člani: 

Namestnik Ivan, kmečki slu, Jelovec, 
Kokol Neža, kmetica, Breeternica, 
Valdhuber Mihael, kmet, Jelovec, 
Demšar Ivan, kmet, Breeternica. 
Tajnik   upravnega  odbora   ie   Gozaik 

Hiako. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 4. februarja 1949. 
ZadT III 61 1198 

* 
126. • 

Sedež: Podlehnik, 
Dan vpisa: 7. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska  nabarno-prodajua 

zadruga z o. j. v. Podlehniku. 
Na zboru 27. XII. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej:  Kmetijska zadruga z 

o. J. v Podlehniku. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejïi način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za' dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč to eklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje lin razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evoje.ra pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt itd. posebno Se 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
protovodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko elufcbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadük 
«d.; da prgaolzira predelavo kmetij- 
skih -pridelkov im obrtne delavnice za 

: potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojšU za ustvarjanje 
obratnih eredetev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

• ojpodareki   strokovni,   kulturni   1Q   pro. 

svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za* 
družnem domu etrokovna in poučna 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fuzkulturo itd. 1er ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz* 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim drž'  načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za. 
družnikovega družinskega  člana 10 dia. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
poslovnih prostorih in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbora, katenh enega lahko nadomeîca 
po upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Izbrišejo se jSlani upravnega odbora: 
Dreu Vinko, Podhostaik Karel. Dreven- 
šek Rudolf, Sega Andrej, Potočnik Jožef, 
Svenšek Avguštin, vpišejo se novi Člani: 

Cafuta Lovro, kmet, Podlehnik, pred- 
sednik, 

Rozman Matevž, kmet, Podlehnik, pod- 
predsednik, 

Sirovniik Mirko, kmet, Podlehnik, taj- 
nik, | 

Maleš Ivan, kmet, Podlehnik, blagaj- 
nik, 

Požar Avgust, kmet, Podlehnik, 
Strmšek Terezija, delavka, Podlehnik, 

odbornika. , 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 7. februarja 1949. 
Zadr III 46 1201 

* 
127. 

Sedež: Selce. 
Dan vpisa: 7, februarja 1949. 
Besedilo: Kmet jska naba-no-prodajn* v 

zadruga z o. j. v Solcali. 
Na zboru 23. I. 1949 so bila sprejet« 

nova pravila. 
Naloge zadruge so; 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejSi način oskrbuje, svojo 
Člane z vsemi potrebnimi potrošpimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko» 
Ijšu vse kmetijske pridelke in Izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest m drugih industrijskih sre- 
dišč In eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, Živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go. 
jitev industrijskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo domačo obrt Id. posebno Se 
tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj. uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proiavodnje In s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejle -teh» 
niične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta nameni nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
on-anblra semensko elulbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih • sadik 
ftd.; da organizira predelavo kmetij- 
sklh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja Pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira, 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vtog in notranflh posojil za ustvarjanj« 
obratnih sredstev ta podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. d* skrbi za sro- 
spo^areki strokovni, kulri'-nj .in oro- 
evetni   <}wt   vseh   prebivalcev  svojega 
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okoliša tako, d* prireja v ovojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne pilrediive, «trakov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja {Umov, 
goji ti/kulturo itd, ter uetanovl tvojo 
knjižn<ea 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
Crte v akladu * splošnim dri", načrtom. 

Upravo! odbor sestavlja 7 do 11 Članov. 
Zadrugo zaalop* upravni odbor, podpi- 

sujeta pa ZMIJO po dva člana upravnosa 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Izbrišejo ee ciani upravnega odbora: 
öeh Martin, Kocraut Alojz, Mesarec Lud- 
vik, Zemlji* Prane in Banko Jožef, vpile- 
|o ee novi «lani: 

Ceh Jožef, posestnik, Belce, podpredsed- 
nik, 

Kramberger Ludvik, poe. ein. Dolge 
njhe, tajnik, 

Golob Ludvik, posestnik, Selce, 
Zelenik Joie, posestnik, Rogozniea, 
Veber Avgust, posestnik, Rogozniea, od. 

bomiki. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 7. februarja 1840. 
Zadr III 102 1200 

128. , 
Sedei: Spodnja Kungota, »kraj Maribor 

okolica. 
Dan vpisa: 12. februarja 1049. 
Besedilo: Kmetijska nabarno-prodajna 

sadruga z o. j. • Sped. Kungoti. 
Na zboru 15. XII. 1048 so bila sprejeta 

nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

• o. j. v Spod. liuugoti. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim bolji! 

(in dim kulturnejii način oskrbuje «voje 
«lane   z   vsemi   potrebnimi   potrolnimi 
{>redmeli; 2. da odkupuje v svojem oko- 
išu vse kmetijske pridelke In izdelke v 

•kladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih ere- 
điiS in eklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,' 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd posebno 
is tiste panoge oziroma * kulture, lu v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za nara Wan je bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in «igronomeke metode v kmetij- 
•tvu In v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
erpanlzira selekcijo živine, gradi silose. 
Organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Hd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
frsdreent lokalne surovine; 6. da zbira 

meîke prihranke v obliki bran'ln'h 
•log in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev m podeljevanje kre- 
ditov svojim «lanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni,- kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
ornžtvem domu strokovne in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tettoie rarstave. predvajanj* fil- 
mov, eoii f^kuKuro itd. Un ustanovi 
svolo kojižnioa, x 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana pa 10 di- 
narjev. Vsak ' zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneekoim vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglaš- 
al deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podp'- 
«ujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Bračič Albert, Dop 1er Ivan, Janiekovlč 
Zvonko, FlajSaker Jože in Senekar Pepca, 
vpišejo se novi člani: 

Murš^Č Franc, kmet, Dobranjs, predsed- 
nik, 

Janžekovič Mirko, kmet, DoL Počehova, 
tajnik, 

Gräber Karel, kmet. Dol Počehova, 
blagajnik, 

Grobovšek Franc, kmet, Kozjak, 
Lukman Ciril, kmet, Rofpoh, 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 12. februarja 1940. 

Zadr III 97       *      1431 
* 

129. 
Ssdei: Sp. Dnplsk. 
Dan vpisa: 81. januarja 1940. 
Besedilo: Kmetijska nabarno-prodajna 

zadruga s o. j. v Sp. Dupleku. 
Na ìboru 10. L 1949. «o bita sprejeta 

nova pravila. 
Sedež odele]: Spod. Duplek, okraj Ma- 

ribor okolica. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

s o. j. • Spod. Dupleku. 
Naloge zadruge so: 1. da na dim boljši 

in čim kulturnejii način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke io izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
điič in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in raevdja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijeke 
proisvodnje in s tem za naraščanje bla. 
goetanja svojih članov naprednejše teh. 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo twine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavndce za 
potrebe svojih članov in ierablja pri'tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil sa ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
epodaraki strokovni, kulturni in pro. 

, svetni   dvig   vseh   prebivalcev   svojega 

okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fiakulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež jmaša 150 din* delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 20 di- 
narjev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Izbrišejo, se dosedanji člani: Vogrin 

Rudolf, Danio Ivan, Skofič Franc, vpišejo 
se novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Krajno Frano, podpredsednik, 
Drozg Janko, tajnik. 
Pečat Alojz, 
Tepeh Martin« 
SlmonlČ Franc, 
Krajno Jožef, vsi kmetje v Sp. Duple- 

ku. 
Okrožno sodišis v Mariboru 

dne 31, januarja 1949. 
Zadr III. 82 M5 

* 
ISO. 

Sedsi: Rače. okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 81. Januarja 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. v Racah. 
Zadruga temelji odslej na novih pravi, 

vih, sprejetih na zboru 4. I. 1949. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

io. J. v Rajah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

to čim kulturneJSi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pot rosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
Ušu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom ze dobro 
oekrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in ••••••• vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,. 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge ocriroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
goetanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavljav kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo »vine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dTugih sadik 
itd.; 5. dà organizira predelavo kmetij- 
ekïh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in terablj« pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notraniih posojil m uetvarlanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh , prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem .domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goii fiekutturo itd. ter uetanovl 
svo*o knliftrico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu « splošnim državnim na- 
črtom. 
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Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
*vu)ib poslovnih prostoria • a« razglaš- 
al deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
Njogova dolžnost traja eno lelo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odtiora, 
katerih enega lahko nadoineiča po uprav, 
nem odl>oru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

libriiejo «s doeedanil Slani upravnega 
odbora: Orali Ivan, Bauman Slavko, Mu. 
stata Jožef, Brezovšek Viuko, Medved 
Franc, Kac Alojz. Arbajter Juri, PleČko 
Anton, Laiič Maka in Kac Jožef, vpišejo 
•e novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

SusleriČ Franc, kmet, Raue, 
Šalamun Franc, kmet,  Race. 
Kociper Ivanka. uslu>benka. RaČe, 
Kmetec  Vinko. kmet. Jeîenca, 
Krepfl Franc, kmet. «in, Rače, 
Jeišek Avgust, kmet. Raïe, 
Jezernik Jože. upravnik dri poteetva. 

Race 
Zaznamuje se. da le Suiterič Franc, 

predsednik, fcalamuu Franc, podpredsed- 
nik. Kociper Ivanka, pa tajnik upravnega 
odbora 

Okrožno sodiîfe v Mariboru 
dne 31. januarja 1849. 

Zadr »S 1025 

ttl. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 11. januarja 1919. 
Besedilo: Okrajna poslovna »raza Na. 

bavno-prođajnih zadrug i omejenim jam- 
stvom T, Črnomlju 

Na rednem letnem zboru 22 IV. 1948 
eo bila «prejeta nova pravila 

Besedilo odelej: Okrajna zveza kmetij, 
•kih i.idrnj * omejenim jamstvom v Čr- 
nomlju. 

Zadruga Je bila ustanovljena za nedo- 
ločen Sat 

Nakrça  za d rue« Je: 
Zveza »odi včlanjene zadruge organi- 

zacijsko in gospodarsko, uvafa v niihnvo 
Poslovanje planiranje, razvid in kontro- 
lo, akrbi za vzgojo kadrov in vzjojo za- 
družnikov enloh. «e bori za naprednejše 
oblik» v zadružništvu in za pravilni raz- 
voj tvojih članic in v ta namen: 1. pred- 
stavlja m povezuje v«e zadruge kmetij- 
skih obdelovalnih zadrug; 2. ooepeSuJe 
»n raevija a nomočjo svojih Slanic vse 
Panoge kmerfijstva in gospodarstva na 
•rajem področju, posebno tWe panoge 
oziroma kuMure, • v danih naravnih 
Pogojih na(bol) ueoevaio, ta sicer: a) po- 
"»aga svojim članicam pri pravilni orna. 
U'Wciji selekcije živine, pr| ustanavlj«. 
j• Ptemenilnih poslal in ambulant za 
wvlno. prj p-g^^i ejloaov, pri nabavi in 
.JfU Plemenske Živine,  pri reji drobnih 
A* Kd- v• Uk0 ** ,krW ,ud1 » 
1 ur?, ^Wiwdlo mlekarstva In za pro- 
«••••• ïivinAkiîi proizvodov, kot mesa. 
lTw*TO'ne 1"d; b> orwnlzira in pomaira 
^sevati pi?)n ••••• proizvodnie svo|im 

I*!»?01'  odktmute,   predeluje  in vno». 
tw£* ter •••• "° •voiih •*^•*** » 
ai>.^ne   ortranÌ7acHo   pogozdovanja, po- 
•••£ u .V^"«* drevesnic Itd.: e) Po- 
nižani- • ^«»'••• «ri pravilni orge. 
praviUi*empp',1<e  «l»*»«.  ori  vzTOJi   In 
«•M« t,,!;^?'^1 ***Tre» •*•- p°- 
iu'e .,»1. ,*"*«Wt«klh Vultur. nosne- 
nlh m«*rîrt I""",«toeH"h a<rrotehnič- 
*vo«m >Vi*T Vl7,^t'^tvii itd.-. Fi nom.wa 

uredihi \5••>«!**-. •^n°   "H 
^«^eenic in trsnle, pri xatlra- 

nju različnih rastlinskih bolezni, pri ob- 
novj vinogradov, pri vzgoji kakovostne- 
ga sadja, pri šolanju vin, pri vnovčeva- 
nju sadja io vin ttd.; d) pomaga svojim 
članicam pri pospeševanju vseh drugih 
gospodarskih panog, na primer čebelar- 
atva itd.; 3. pt/mag» tvojim članicam pri 
mehanizaciji kmetijstva s tem. da skrbi, 
da bodo zadruge uspešno izrabljale raz- 
položlpv» • kmetijske stroje, nabavljale 
take stroje, da bodo ti stroji v «talno 
uporabnem slanju, da pomaga članicam 
pri ureditvi delavnic sa popravilo kme- 
tijskih strojev, da ima po potrebi svojo 
delavn'co t« vrate • večje kmetijske 
stroje ter da sodeluje po potrebi pri 
sklepanju pogodb uie.d članicami • trak- 
torsko postajo; 4- pomaga pri rravilnJ 
organizaciji zadružne trgovine, io sicer: 
a) skrbi, da bo trgovsko poslovanje nje- 
nih članic na stopnji racionalne, tehnič- 
no popolne in kulturne trgovine, da bodo 
članice zniževale zakonito dopustno 
maržo; b) skrbi za dobro tehnično orga- 
nizacijo odkupa kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, posebno za ~ pravočasno kon- 
trahirnnje. in ukrene vse potrebno, da 
je odkup učinkovit kakor tudi. da se 
pravilno razvile trgovina po vezanih 
cenah; c) pomaga svojim članicam pri 
naročanju in dobavah blaga; zalaga svo- 
je članice s trgovskim blagom in sklepa 
pogodbe s dobavnimi podjetji, kolikor 
bo to racionalno in gospodarsko smotrno; 
pri tem skrbi posebno, da' Nido vse za- 
družne trgovine prsvvči'eno in zadostno 
založene z blagom, ki ustreza okusu m 
običajem zadružnikov, * prav tako pa 
skrbi, da ne bodo imele zadruge na 
zalogi blaga, ki se slabo prodaja; i) pre- 
važa trgovsko blago za svoje članice s 

J svojim prevoznim 'parkom in v ta namen 
koordira tudi plansko in umno izrabo 
prevoznih sredstev svojih članic in ima 
tudi svojo avtomehanično delavnico; 
5. posreduje in po potrebi razdeljuje 
med svoje Slanice kredite, organizira 
In povezuje kreditne odseke svojih čla- 
nic t Narodno banko ter pospeluje zbi- 
ranje kmečkih prihrankov; 6. skrbi za 
sistematičen dvig kulturne in prosvetne 
ravni 'zadružnikov ra kmečkega prebi- 
valstva sploh m v ta namen pomaga v 
prvi vrsti pri gradMvi zadružnih domov, 
prireja predavanja, razelave Hd.; 7. vzga- 
ja po planu zadružne kadre, ifh pravilno 
razporeja in utrjuje pri njih zavestno 
disciplino; 8. organizira In uravnava delo 
svojih članic, j(m daje obvezna navodila 
organizacijske in poslovne narave v 
skladu z obstoječimi zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov: organi- 
zira ta upravlja organizacijsko InHruk- 
torsloo in revizijsko službo, t katero nad- 
zoruje fai iboljSuje njihovo poslovanje, 
da bo zmeraj smotrno In racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega it- 
polnjevanja vseh nalog i7dela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom tn skrbi, da izdelujejo te na- 
črte tudi njene članice ter da Jih tudj 
v celoti izvajajo in presegajo. V ta na- 
men vodi tudi vso potrebno evidenčno 
ta stetletlcno ehižbo. 

Delež •••&• 5000 din. Vsaka članica Je 
dolžna vpisali najmonl en delež. 

Jamstvo ie omejeno, članice odgovar- 
jajo za obweznoali zveze Se * desetkrat, 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev 

Upravni odbor sestavi!« 7 do 9 Članov, 
in sicer nredeednlk. podpredsednik ter 
odgovarjaioče Število odbornikov. Za zve- 
zo podpisujeta po dva člana upravnega 

odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usruž- 
bene« zveze. 

Vse sklope ta poročila večjega pomena 
objavlja zveza javno v poslovnih prosto- 
rih, po možnosti pa tudi v uradnem gla- 
silu glavne zveze kmetijskih zadrug ali • 
dnevnem ali krajevnem tieku. 

Ulurliejo se izstopivij člani upravnega 
odbora: \ Jakljevic Franc. K ure t Emil, 
Vraueiie Janko. Kump Alojz Ilenič Ja- 
nez, Koč**var Janez, Derganc Franc. Ko» 
vaclô Milan. Frtce Pavel, Skoliber Alojz, 
Kalčevič Franc, vpišejo se novi člačjj 
upravnega odbora: 

Skrinjar 2ah, poseetnlk. Strekljevec, 
Urh Ivan, načelnik odseka odkupne 

uprave. Črnomelj, 
Frhne Jože, cestni delovodja, Črno- 

melj, 
Huslč Janez. kmet. CerkvlSče, 
ftkedelj Rudolf, kmet, Brezje — Rožni 

dol. 
Od prej registriranih Članov upravne- 

ga odbora ostanete te vpisana predsednik 
Jaikljevič Franc m podpredsednik Bro- 
dario Martin. 

Okrožno sodiare v Novem mestn 
dne  ti   januarja  1919. 

Zack III 15/6-7 627 
* 

131 
Sedež: Toplice na Dolenjskem (okoHl 

obsega kraje: Toplice in Dol  SuSlce). 
Dan vpiea: 31   decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nahavno-prodajna 

zadruga i o. i. v Toplieah na Dolenjskem. 
Na občnem zboru 29. II. 1948 so bila 

»prejeta nova pravila. 
B Medilo odale): Kmetijska zadruga a 

omejenim Jamstvom v Toplicah na Do« 
leniskem. 

Zadruga je bila ustanovljena ta nedo* 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: V da na čim boW 
način oskrbuje svoje čtane; 2. da odku- 
puie od njih v svojem okolišu kmečke 
pridelke in izdelke; 3. da pospeluje in 
razvija vse panoge kmečkega gospodar, 
et va; 4. da skrbi za povečanje kmečko 
nrolzvodnje; 5. da organizira oredeKvo 
kmečkih pridelkov; 6. d« zbira kmeKke 
prihranke in d4Je nosoHla ter •••••• 
svojim članom; 7. da *kri«| za gospodar- 
ski. kuMurni In prosvetni dvig vseh pre- 
bivalrev, kakor predpisuje 3. Člen novih 
pravil. 

Delež sadnrZnika znala ROdto. dele] 
družinskega čtena pa 10 dtn Vsak od «eh 
odgovarja ie z dvafectkraitnlm zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Sklepi in Driobčilve zadruge se na. 
blleio n«  »»družni  raztrlasnl  deski. 

Upravni odbor sestavi ia 5 članov, ia 
sicer prpdeednfk. tainlk In 3 odborniki. 

TJ*ri?Ho se člani  onravnewi  odb^.re: 
Turk Janez. PovSe Vta'<o. Henlgmrn Vlik-' 
tor.   Sobar   Franc.   Kralj   Jože,   Fink 
Anton  In Turk Viktor, vpiïejo «je nonni 
člani: 

Novalk Frane, knjigovodja, TopKce 4, 
predsednik. 

Dečman Franc, upokojenec. Toplice 63, 
tarnlk. 

rtenlgman Danica, gospodinja, Toplice 
it. S3, odhornica. 

PooM'iSčenec za sonodptovanle: Gre- 
gore Drago, poslovodij. •••••• 11, ki 
Tvxîrfaule s Se enim tfanom odbora.-to 
sjcef rn  tnrcviski odeeV, 

Okro*nn «ndisp« T Novem mesra 
dne *1   •1<*(^•*1•• 1948. 

Zada- III 1/2-5, 4H 
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188. 
Sudai: Series. 
Dau vpisa; 2  februarja 1049. 
Beeed'lo: Km«4ij.ka zadruga t »m»l*- 

oini tem") • »m * burici, 
• Na «kupJcmi 24. X   1948 se Je sdru 
tile e tu zadrugo Živinorejska udruga * 
omejenim  jamstvom   v  Sorioi   (Zadr.   V 
112). 

Okrožne «odUče v Ljubljani 
do» 2. februarja  1949. 

Zadr  VI  30/8 lOte 
* » 

184 
Sedež: Gorica, 
Dan vr>»a; 3 februarja 1949. 
Besedilo. Kmetijska sadrnga io, t* 

Gorici, p, Pragcr.ku. 
Izbris» se Član upravnega odbora Ro- 

tar Anfion. vpijejo «P novi 61»ai 
PoMsk Ivan, kmet, Spodnja < loi lea. 
Celan Stefan kmet, Zgornja Gorica, 
Fern«« Ivan, k mei, Zgornja Gorica, ' 

Ukraine WiSfn T Maribora 
earn H. fehruarj*  194». 

Zadr III 119 1094 

135. 
Seovrf: Gorffinlca. 
Dau vpiea: 7. februarja 1919 
Beeed;Io; Kmetijska zadruga i o, I. ' 

Clor'iu'ci pri Pmju. 
UbrtlHta *» člana upravnega odbora 

Roikar Janez In Feguâ Alojz, vpile ee 
aovi Jinn 

Kukovec Ivan, kmet, •••••••• 25. 
Okrožno «odiič* v Marihoro    i 

diie 7  februarja 1949. 
Zadr lil « 1199 

188. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpiea: 13  februarja 1949. 

v   Besedilo:   čevljarska   produktivna   n- 
druga ii.i.> Ajil»vWini. 

IzbriAnjo «e elani upravnega òdbora: 
Furlftn Ivan. Gregore Martin. Furiati Vik- 
tor in ftkrl Alojz, vpispjo o« novi «lani: 

Cibej Ernest, čevlj&r, Lokave«, predsed- 
nik. 

Nursdorter Jožef, čevljar, ftturje. tajnik. 
Volk Marjan, čevljar, atoma*, blagajnik 
Btokeli Maka. Sevi jar, VeL 2ablR od- 

bornik ,    . 
Okrožno sodl.fe v P*»tn]nL 

povrfjehiKtvo ta finance, 
dno 13  februarja  1949 

It 4/47-12 - Zadr III/1S     1618 
« 

187. 
.Sedel: Cajnarji, okraj Postojna. 

i. Dan vpiea: 15   januarja 1949 
Be»«|(lilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim ianistvom pri Cajnarjih. 
librile Jo  •• člani   upravnega  odbora: 

Rot Jože. fttrrtof  Prane. Korošec Ivan«. 
•   Strukeli-Ludvik   Kovači«  Jože, Mramor 

Andrej  la  Rot  Janez,  vpiSejo  ee  nori 
«oni: .   '• 
..^f"-•**   MreJ," kmet   Jerianovo  4, 

predsednik, 
Lr-narči« r?rane. kmet. Kremene« 1, tej- 

•ilk. 
Mnimor .Andre), kmet. Jerianovo 4, 

.Bt>Ca| .lože. kmet; ; Reparji % 
itrukelj Ludvik, kmet. Zalet 2. odbor- 

piki 
Okrožno sodKč* v Postojni, 

pnvrricntï'Tn M flranVe, 
dni»  15   februarja 10'fl   , 

1 fcl 83/48—« - Zadr VI/18    16W 

U fedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV K lob/48—8 Ida» 
Zupančič Ivam. roj. 29 X 1904. «in Iva- 

na • Antonije rujene Kolbar. etanuioč v 
Križati 2u. K LU Pančic«, je od Je I decem- 
bre 1944 v kozjanski odred NUV. Od te- 
daj ee pogrete. -. - 

Na predlog matere Zupančič Antonije, 
gospodinje i* Male«« kamna, p. Senovo, 
ae uvede postopanj« »a razglasite* za 
mrtve«» in te izdaja •••». da «e o po- 
grešanem do SU. IV 1949 porota eodiiču 
ab skrbnici Koìafc Ma noi, sod, uslužbenki 
v Brežicah. 
IV K 171/48-4 1S52 

Zokaij Stanislav, roj 26 IV 1920. eui 
, Audi eia • Ane rojen« Poldan., *ain»ki. 

čevljarski vajenec v Kostanjevic. je odeei 
eredi marca 1944 v NOV Baje ee je kol 
borec 12. brigad« uddsž.J leta 1945 bo- 
jev za Tref • «e »d tedaj »pogreta 

Na predlog očeta Zokalj» Andre», ore. 
ui'tkarja is Krike vasi 23. ee uvede po- 
stopanje za razgUisfoev za mrtvega in ae 
zdaja ppziv. da «e o pogrešanem do HI 
III 1949 porota «odiìcu »I: akrbn ci Ko. 
&8k Marici, sod. uslužbenki v Brei'eaJi. 

Zupančič Ivan in Zokalj Stantelav «e 
pozivata, da ,ee «glasits pri sodilòu ali 
da«ta kuko vert o «eoi, 

Po preteku roka bo «odile« odloč'lo e 
predlogih 

Okrajno «nd'ïrn t Brežicah 
dne 10. februarja .1949. 

* 
IV R 1115/49 1277 

Golav«e* Jože. roj 8 III 1920. ein Ja- 
koba in Ivane rojen* (lorican. »a meki 
mizar a M:pojnic S9. je bil ptrtizan 
Slandrpve brigadu Iz bojev pri Radnitrju 
v Zg. Sav dolini ee od novembra 1944 
pogreea, 

IV R 1107/49 1225 
Golavsek Stanislav, roj 6. X 1918 v 

Migojnicab B9, sin Jakoba m ivibe roje- 
ne Gor.&m, èrko*likar v Celju. Jetn Uka 
29, je bil partizen Levaiikova brigade I* 
bojev pri Strugah na Do!enJ«kem te od 
konca mares 1945 pogreta. 

Na predlog očeta Golavfka Jakoba, po- 
eeatnika v Migojn'cah B9, ca uvede po. 
Ktopamje za razglasitev z« mrtva, 
IV R 1108/49 ' 1278 

Kodr.n Janez, roj 14 V 1921» Dobri- 
ni 42. «D Jožeta io Terezije rojene Zlof, 
poeetnik iz Kota ice 27. Je bil 3 II 1943 
mobiliwan v nemlko vojsko Od julija 
1944 ae pogreta. 

Na predlog žene Kodru Marije, poeeet- 
nice v Kovnicah 27, «e uvede postopanje 
za razgteiutev xa mrtvega. 

Veakdo. k> mu Je o pogrehtnlb kaj zna. 
no, se poziva, da to do 1. VI 1949 po- 
roča eodiäcu 

GolavSfk Joie tn Stan'alav ter Kodrln 
Janez «e pozivajo, da ee zghaijo pr: «odi. 
ečn alt dajo kako vcel o «ebi 

Po preteku roka bo «idiïît- odloSilo o 
predlogih 

Okrajno »odiare » Celja 
dne «. februarja 1948. 

*' 
IR 151/48—S 15*2 

Videtič Alojzij, roj. 17  VI. 1904 v »a- 
li Lhrf, sia ••••• io Katarin« roj. Dra- 

iumeriČ, poseetaik, je odšel marca 1943 
v KIL brigado NUV. L. 1944 je bil v bo- 
lib okrog Uilm,ce od Nemcev zajet • od- 
peljan v ljubljanske zapore. Pozneje Je 
bij odpeljan v Dachau, od tam pa v Linz, 
kjer je jujija 1944 umrl. 

Na predlog brata Videtioa Stefana ix 
Star* Lipe 18 ee uvedf postopanje za iaz- 
gtaeitev za mrtvega in se odaja poziv, da 
ae o pogrešanem v dveh uitwucÜi po ob« 
javi v Uradnem listu LKS poroča «wd;.cu 
*li akrbnioi Medven Mariji, sod. uradnici 
v Črnomlju, 

Videtič Alojzi] ae poziva. •• se zglaai 
pri *od iču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo «odi»če odloČilo o 
predlogu. 

Okrajne «ed He v Črnomlju 
dne 17. februarja 1949. 

* 
I R 501/49-5 1100 

Roje Iztok. roj. 27  VIII. 1922 v Ribani- 
berku, siii pok. Andreja ai Marije rojene 
Turk, krnel, je vetopil 1941 v itai'piieko 
mornarico Nazadnje je bil IM vojnih lad» 
jail, ki eu spremljaje tovwne ladje v 
Afriko  Ud leta 1945 ce pogreša 

Na predlog Rojca Slavka, šoferja v Ri. 
nemberku 4, «« uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega .n ee izdaja poz v, 
da se o pogrešanem do l V 1949 poro- 
ča sOdiiču ali «k rimi k u Lahu Rudolfu, 
sod. uradniku v Solkanu. 

Roje Istok se počiva, d« «e zglas! pri 
sodišču ali da kako vem o sebi * 

Po pretaka roka bo eodliče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodi.ro v Gorici 
dne 4. februarja 1949. 

» 
I R 511/49-3 •21 

Baeker Jožef, roj. 17 XI. 1926 v Krora- 
berku. s'n Jožeta • Justine rojene Be- 
linger, mixer v Solkanu. Prevslj 82. je 
nd«el 17. VII. 1944 v NOV Iz bojev » 
okolici Cerknega marca 1945 se pogreša. 

Na predlog Baskar Justine rojene De- 
linfier. goupoiiinje v Soifcanu, Prevalj 82, 
ae uvede puertopeaje za razglasitev za mr- 
tvega. 

I It 510/49 1620 
Mozetič Vilma, roj H. VIII 1925 v 

Renčali, hči Avgusta in Marije-rojene Pa. 
bor, šivilje, je bil« 24. II. 1945 aretirana 
in odpeljana v taborišče Bergen Beleeti v 
Nemčiji Sredi maja 1945 je zbolela o« 
tifusu • se od tedaj pogreza. 

Na predlog Mozetiča Avgue;«. zidarje 
v Renčab 205. se uvede postopanje ta 
mglaeitev za mrtva 

Vsakdo, ki mu Je o pogrešanih kaj 
snano, ee poziv«, de to do 1. V, 1919 po. 
roča.eodisču ali skrbniku Lahu Rudolfu, 
sod   uradniku * Solkanu 

Baskar Jožef u Mozetič Vilma se po- 
zivata, da es zglasita pri «odilču sli deet« 
kako veat o sebi. , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo • 
predlogih 

Okrajno «odiäfe v Gorici 
dna 12. februarja 1049. 

# 
R 5/49 1275 

Javornik Franc, roj 3. V 1928 v Ljub- 
ljeni. e'n Jakoba ui Ane rojene Kastelic, 
»ww»ki. kmet v Vel MiaČevem 15 pri 
Grosupljem, ee po potrdilu odseka za 
notr. zadev« pr! 0L0 v ••••••••• po- 

1 grela. 
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Na predlo« Kastelica Franca. kmeta v 
Jw Mlačeveni 15 pri Grosupljem, se uve- 
de postopanje za raaglaeitev ta mrtvega 
m ee izdaja pozi?, da se o pogrešanem 
do 15. V 1949 poroča eodiaču ali ekrbni- 
*u Koprivcu, posestniku * Bostanjski va- 
•i  13 

Po preteku roke bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče • Grosupljem 
dno i. februarja 1949. 

* 
Ok 855/48-4 1136 
' Križ Frančišek, roj. 14. V. 1906 T Ljub- 
!jan , Dunajska 69. »;n Josipa In Jožefe 
rojen« Zagrudriik, poroden, mehanik v 
Ljubljani, Tržna 6, je bil po zlomu Ita- 
lije interniran v taborišče DrlHe über 
Brautwehweig Zadnj.Č »e je oglasil jul'ja 
1944  Od tedaj »e pogreSa. :' 

. Na predlog žene Križ Anice rojene Bu- 
tara, uameščenke v Ljubljani, Tržna 6. «e 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in «e izdaja poziv, da te o pogrešanem 
v dveh meeecth po objavi v Uradnem li- 
stu. LRS poroča sod • ali skrbniku suš- 
nik Mileni, Ljubljana, Tretenjakova 2. 
oziroma predlagateljici. 

Ok 359/48—4 1138 
Ljub'ë Vinko, roj 24 XII  1917 v Ljutv 

Hand ,tin Alojzija in Marije rojene Lovie. 
•ameki. stanujoč  v  Ljubljani.  Žabjeic   7. 
Îe bil januarja 1944 mlerniran v Dachau. 
'1er ie baje 5. V  1945 umrl. 

Na predlog Ljubiè Marje rojene Lov- 
fe. gospodinje v Ljubljani. Zabjek 7. ee 
uvede posiopanje za razglas tev za mr- 
kega in «e Izdaja poziv, da te o •••••- 
saoem v dveh meserih po objavi v Urrd- 
nem letu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Kozincu Branim rju. Ljubljana, Janezi- 
eeva 12, oziroma predlagateljici. 

' Križ Frančišek In Ljubic Vinko ee po- 
«vata, da «e «glarta pri sodiSču ali dssth 
kako vest o nebi 

Po prftieku roka bo sodišče odtoč'lo o 
predlogih 

•   Okrajne »odilfe *l   mesta LJubljana 
v Ljubljani 

. dne 1. februarja 1949. 
* 

I R 200/48-5 11073 
4 Pele Janez, roj. 4. XII. 1913 • Prevo- 
JA, IS, KLO Raitje, «in Alojza in Neže ro- 

>  lene Blatnik, oženjen, poljedelec, ee" od 
leta 1945 pogreâa 
• fi? PrwlJoK *ene Pele Kristine, polj«, 
aelke k Prevol 28. «e uvede postopanje 
^.razglaeitev za mrtvega in »e izdaja 

• laf*' d" * » pogrešanem do 30 III 
t»-l   .poroea   eodisču   ali   predlagateljioi 

«.L?. 1'T.eteku roka bo eoaUce odločilo' o predlogu, 

; °kraJno «odiite • Novem  mestu   '" 
dne 3. decembra 1948. 

"T| 172/48-4. * 11217 
pri R!Î? uo!e' r°l 1» Ï» 1906 t Planini 
«fo? V& ?'n Jožet" h ** ••,••[1• 
fcet r«,« op.ivec< k«'»« délavée, je hi! 
je bil J 5• Januari* 1944 ujet Odpeljan 
Buchenimw haÀ'- od ,am "a » A lach ali 
creâat"":'• 0d  Pomladi   1945  ee  po- 

SÄ^k^S^ *S* 89; M 
i~"<«paaje a« razglasitev za ' mr- 

tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 30 III. 1949 poroča sodiSču 
ali ekrbn.ku Jerancetu Slavku, «od, urad- 
n<ku v Postojni 

Ziherl Jože «e poziva, da ee zglssi pri 
sodišču »H da kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo O 
predlogu. 

Okrajne sodiite v Postojni 
dne 27  novembra 1948. 

O&iasi sodišč 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

O 35/49 8026 . 
Uorjan H ed nka. delavka v Celju, Gub- 

čeva ui it 2 je violila zoper Gorjanca 
Adotta železničarja v St Juriju, eeda] 
netočnega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Tožencu se poe'avi za skrbnika Stros 
Franc, uslužbenec tega sodišča, ki ga bo 
zaetopai na njegovo nevarnost in slroike, 
dokler ee eam ne zgtasi ali ne sporoči 
svojega pooblaščenca. 

Okrožno «odiiee r Celju 
dne 26.  februarja 1949. 

•ji 

O 731/48-10 1740 
Razpolnik Ljudmila, blagajničarka pni 

DES. 2'rovnca 38. je vložila proti Raz- 
polniiku Viklorju. tedaj neznanega blva- 
iisča, nazadnje v Trbovljah. Loke 186. 
tožbo zaradi razveze zakonske zveze 

Razprava ho 25 marca 1949 ob 10. an 
pri tem sodišču v sobi it   140/H. 

Z* skrbnik* ie imenovan dr Tomlnoc 
Janez, nižji sodni pravnik okrožnega so- 
dišče v Ljubljani ki bo zastopal Razpot- 
nika Vlktprja na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se ne ogla»! sam ali ne 
imenuje pooblaščene« 

Okrožno »odUče v Llubljanl 
dne 19  februarja 1949, 

« 

IR 956'49 1929 
Na  proinjo Zupanra Tvana. poveljnika 

g«e!ek»  čete.   Boh   Srednja  VES 61.  se 
uvede poetopanje za amortizacijo vrednot, 
nice, ki jo je prosilec baje izgubil, !n se 
njen  imetnik  potiva,   da  uveljavi   svoje 
pravice v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem letu LRS. sicer se bo po preteku 
roka »reklo, d«  je vrednotoice Izgubila 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamemilo vTednotnlce: 
vloživa knjižica  Kmetske hranilnice" In 

posojilnice v Boh. Srednji  vasi. hranilna 
vlo?a it. 11 na ime >Gas!leko društvo v 
Boh. Srednji vaei« v gUvnični vn»dnostl z 
dne 1. V. 1947 2 030.56 din DFJ 

Okrajno sodiite na Jesenicah 
dne 23  februarja 1949. 

* 
IR 508/49-3 1707 

Na proSnjo Hoflcer Mlhele rojene Kle- 
»nenčič, uradn'ce v Ljubljani. Bleiwpieo- 
*a 20, se uvede poetopanje za amortize- 
cijo vrednotnic; ki iu je orœrlka baje iz- 
Ruhila, in se imetnik poziva, naj uveiiavii 
çvoie pravice v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem Mstu LR9, ker t* bo eicer po 
nredeku roka izreklo, da sta vrednotni«! 
brez moči. y 

0'nam*n!o viHnotnic: 
wlozna knjiHca it   20 Kreditne zadru- 

ge uslužbencev y felezniikih  gospodar- 

skib ustanov na mie Klemenih Edo • 
saldom Vila40 din na dan 30. IV. 1947; 
vložua kujitica ,»1«•» zavoda na ime Kle- 
mencič-iiujkar Mihela, e ealdom 628 d.n 
• dan 80   IV   1947 
Okrajno sodiite ta glavno mesto Ljubljane» 

v Ljubljani 
dne 16. teoruarja 1949. -    ' 

* 
I R 506/49-8 1940 

Na proinjo Janeiiea Ladota, personal- 
nega referenta pri predsedstvu vlade 
LRS, Stan Ljubljana, Brdmkova 21, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred» 
postnega papirja, ki ga Je prosilec baje 
izgubil, ter se njc«ov imetmJt poziv«, dt 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS uveljavi evoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo, da |e vred. 
tioetm papir izgubil svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenllo vrednostnega papirja: 
življenjska zavarovalna polica.   Izdana" 

od DOZ v Ljubljani, 5t  police 63892, na 
ime Janež'iS FraiiKška, Liubl|ana, Brdni. 
kova 21, zavarovalna vsota 2 760 din, za- 
četek zavarovanja 1   V. 1946 
Okrajno sod ire za eia »m. mesto Ljubljana 

v Ljubljani 
dne 22. februarja 1919. 

» 
I R 507/49—8 1941 

Na prošnjo Komisije za> likvidacijo de. 
pazi tov Narodna \ i movine pri mintetretvu 
za finance LRS v Ljubljani se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnlee, ki 
jo je pros le« baje izgubil, ter se njea 
imetnik poziva, da v dveji mesecih 
po objavj. v. Uradnem listu LRS uvelja/vl 
svoje pravice, sicer se bo po preteku ro- 
ka izreklo, da je vrednotnica izgubil* 
svojo pravno veljavnost 

Oznnmenilo vrednotnice: 
vloina - knjižare Zadružne  ßoepodatwke 

banke d. d. v Ljubljani, it 8811 noe. AL 
Vodnik, z vlogo 7 172.92 din. 
Okrajno sod'H i »a telavno meste Ljubljana 

v LJubljani 
dne 22. februarja. 1949. 

I R TO4/49-3 ITS« 
Na proînjo dr. M'naîa France, ••••• 

nlja, Ljubljana, Sv   Petra c 24. «e uvede 
postopanje za amortizacijo   vrednostnega 
papirja,  ki ga  je prosilec baje izgutilL 
ta se  imetnik poziva, da  uveljavi «voje 
pravice v dveh mesecih po objavi v Urad. 
nem listu LRS, ker se bo rcer po prete- 

šku rok«, izreklo, da je vrednostim papir 
brez moči 

Oznamenik).vrednostnega papirja: 
življenjska  zavarovalna   pol'«i  ravaro- 

valnice   Fe-niks,  zavarovalne  druibe   za 
Življenje,   filiala   Ljubljana,   Štev.   police 
8,008968, iedana 11 XII. 1928. imee-wr«. 
vanca dr Minaf Fran«, primari] bolnice, 
roj.  30   III.   1889,  korlwtnik   za   prim«r 
đoavetia zavarovanec sam, ticer oa Mi- 
nar Jele; zavarovalna vsota 100000 dios 
izr>l*51Jlvo 1   IV   1938 In 1948. 
Okrajno sodifte za e'flvno mesto LJeWjana 

v Ljubljani 
dne 15. februarjs 1949. 

TR 508/49 ,      Ì9S» 
NaDroînjoOstrellea Fr^inre. bfvSee* ,tt- 

govéa v Ljubljani, Dobrîlo>va St. 4 *«• uve. 
de Doetoisn'e za amortizanilo vrednost.' 
ne«« napirja. kl gs le, nrrwileè. hnle-'.**!«- 
bll. ter se n'egov Imenik po*l<v*. da » 
dvph mesecih po objaivi v Uradnem 
listig LBS •••••••! «voie oravie*. sieer ee 
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bo po preteku roka izreklo, da ]e vred- 
00*1 ni papir  <«£ub»l pravno veljavnost. 

Oztiauieailu vrednostnega   papirjn: 
življenjska zavarovalna polic« si   Vili 

62ö, izda.ia od Ljudske euinopomoči * Ma- 
riboru ua  m»e Oetrel Č Franc, Ljubljana. 
Nabrežje 20 aeptetubra, zavarovalna vuo- 
ta 'jfi.ooo du, tiplačljivo ob smrti zavaro- 
vanca pr.noeileljii polire. 
Okrajno wd if* m »Imn» medo Ljubljana 

v LJubljani 
dne 22. februarja 1940. 

Oklici dedičem 
O 315/48-4 1790 

V zapuščinski radevi t dnem 20 Vili. 
1944 •• mrtvega rflzglaSenuga Heimerja 
Igorja, studenta iz M Solmite. Lendavska 
10, ki ni zapustil poslednje volje, «p Do- 
livajo njegova «tara mati po oSotu Hei- 
mer Karolina rojena Werner  neznanega 

^bivallSoa, ter «tari oče iti «tara mati po 
materi neznanega <mcna in b;valttča. v* 
nekje na Poljskem, oziroma * primeru 
njihove amiti njihovi potamni prav lako 
neznanega imen« in bivalitča kot zakoniti 
dediči, ki jim le posla»Ijen za skrbnika 
Hiril Mirko, poslovodja »Obutve« v Mur- 
ski Soboti, da v ieejih mesecih od te ob- 
jave vložijo piamene all ustno dedno pri- 
javo ali pa e poročijo *od>*ču svoj na- 
slov aH imenujejo pooblaščenca Sicer ee 
bo zapuiSina obravnavala t drugimi ded- 
nimi upravičenci, ki «e bodo priglasiti ta 
dediče, in a skrbnikom. zapuîÇina pa ae 
bo prisodila priglašenim dedičem, ki do. 
kaieio svojo dedno pravico 

Okraino »oiliSfe v Mur«*' Soboti 
dne 18 februarja 1949. 

« 
0 89/49-7 1789 

V zapuščinski zadevi po pokolnem Ko- 
vaču Martinu posputnlku '• Pake pri Ve- 
lenju 41, ki je umrl 26 XI 1948 brez 
«poročila poslednje volje. «e pozfvajo ve', 
ki menilo, da Imajo pravire na dedSNno. 
tlasti pa potomci zapu*lnlkovth bratov 
pok Kovača Luke, ki domnevno bivajo v 
Franoij:, pok Kovača Matije, ki bivajo 
n*kje » Nemčiji m Nlzoitr-meki da v Še- 
stih mesecih podajo pri tem «odiSču ded. 
no izjavo 

Po proteku lega roka *e bo zapuKS'na 
obravnavala z drugimi /ledič' m skrbni- 
kom Pnlkom .lanezom I», Lnkovfre. 

Okrajno «ndiSče » Sn?tanjn 
dne 19 februarja 1949 

Razni ocr!nsi 
iti i i m •  

Pozivi upnikom in dolžnik'»• 
1959 

Strojna zadruga t o L * ftkofjl Loki ae 
It •••••• « Kmnlijeko zadrugo v Škof J i 
Loki   Pozivajo «e vel   upn ki prve  ime- 
novane zadruge   da priglasilo avoje ter- 
jatve v 8 mesecih ->d dneva te objave. 
Kmetijska  zadrti?»   ftkofja   Loka-Pultal 

» Skofjl  Loki 
* 

Živinorejska zadruga * o. j v flkofji 
Loki se je «pojila « Kmetijsko zadrugo v 
Ékofr Loki. Pozivajo se val iit>n:ki prve 
lmr-••••• zadruge, da priglasijo %vo|e 
terjnlve v treh mesecih od dn^va te ob- 
jave. 
Kmoiijska   zadrva  ftknfja Loka—Puital 

T Skolji Loki 

2041 
Vabilo 

Izvršilni odbor Odvetnike zbornice  v 
Ljubljani sklicuje redni lolni zbor Odvet- 
niške zbornice p leto 1949, Id bo v ne- 
deljo 

dne 27.  marca  194» ob pol 10. ari 
dopoldne 

v prostorih zbornične   dvorane Univerze 
v Ljubljani. 

Dnevni red : 
I Uvodna beseda • p «d ravi navzočim. 
2. Ugotovitev sklepčnosti po preaenčni 

lieti 
3. Volitev predsedstva zbora. 
4. C'tanje in odobritev zapisnika o 

ustanovnem zboru Odvetniške zbornice. 
•. Sklepanje o «prejemu pravil in po- 

slovnika 
• Poročilo Izvršilnega odbora Odvetni- 

ške zbornice. 
7. Poročilo nadzorstvenega odbora. 
8. Razpravljanje o poročilih pod 6 m 

7. ter predlog in sklepanje o sprejemu 
teh poročil in o razreinicl ixvriiuiemu in 
nadzornemu odboru. 

9 Predl'»g za plen dela novemu Izvršil- 
nemu odboru 

10 Proračun dohodkov n izdatkov za 
leto 1949 « predlog; za določitev prispev- 
kov za leti 1948 in 1949 

II Volitve članov novega («vrtilnega 
odbora, članov nsozorstvenega odlwra. 
predsednika io članov disciplinskega so- 
diSča in disciplinskega tožilca ter namest- 
nikov. 

12. Pozdravne resolucije 
13 Refera» o nalogah odvetnMv», 
14 Slučajnosti 

Odvetnika zbornica r Ljubljani 
dne 28 februarja 1949. 

Predsednik: 
Dr. Groftman Vladimir L r. 

Tajnik: 
Dr. Pavlic Rado 1. r. 

Izgubljene listine 
preklicu} ef o: 

Belic Ivan Ljubljana. Draga 46. ukra- 
deno kolesarsko knjižico za kolo znam- 
ke >Puch«. it  okvira 194087 1822 

Beri i Mani. Maribor, Slovenska 9, 
prometno knjižico za kolo znamke >Eli- 
ta< M  230541. 1G80 

Bemjak Sidon'Ja. Ljubljana, Jerano- 
v* 14, sindikalno tekaznico. / 1891 

Bizjak Jože. Gradbi&če 2. Seiana. ukra- 
deno osebno Izkaznico it 597. izdano od 
KLO Borovnica, «ndikalno iskaznico It 
•2547703. ledano od sindikalne podružnice 
OradbiSča W. 2. Sežana, ftkaznlro z mla- 
dinske proge Brčko—BanoviH. Izkaznico 
c Nove Gorice, mladinsko Izkaznico lo 
odlok o nastavitvi v državno službo, *tev 
17727/48. izdano od GD0Ž Beograd     1492 

BobiČ Ludvik LJubljana, Oosposvetska 
10, poataja NM M. 1, živilsko nakaznico 
II kategorije. • 7789. izdano za leto 
1949 od ministrstva ta notranje zadeve v 
Ljubljeni 1882 

Bolčlna Andrej, voi ooSta St. 24880 M'B 
Besunjp na Gor., službeno izkaznico It. 
53743, izdano od ministrstva «a notranle 
«adeve LRS. 2031 

Brajdic Edvard (Ludvik), Zbure, OLO 
Novo uiesio, oeebuo iskaznico OF, izdano 
KNO Bela cerkev, izkaznico OF. izdano 
od KNO Bela cerkev, izkaznico OK. izdano 
od  vojaškega  odseka  Novo mesto. 

1240 
Broncie Prane, Oor Sava 80. Kranj, 

roj 24 Vili 1907 v Oodoviču, osebno 
izkaznico hi prometno knjižico za  kolo 

144» 
Coti« Ve«. Šempeter it 254 pri Go- 

rici, osebno izkaznico, it. 19703. 1778 
CverMn Kozalija. Celje. Tomšičev trg 11, 

oblačilno m družinsko nakaznico.       1523 
Cerne Min ka. Ljubljana, Vodnikova o. 

126. izkaznico za kolo znamke »Junior«, 
tov. St. 81320, izdano od NM v Ljubljani. 

1894 
Cisman Štefka. Tacen it 73, prometno 

knjižico za kolo znamke >Diamant<. iz- 
dano »d NM Medvode 1821 

Devetak Jožefa. Ljubljana, ftmartinska 
it 21 prometno knjiMoo za kolo znamke 
>Pax«, izdano od NM Ljubljana 1764 

Direkcija la avtopromet. Ljubljana, 
Stari trg 34. prometno knjižico za trokolo 
znamke SD L:pe 2200, lov St. NM 023474, 
izdano od NM Ljubljana 2001 

DnltnSeii Jožefa rojena Kavči. LJublja. 
na, lopova 1/11. osebno izkaznico, izkaz, 
nlco OF in izkaznico za kolo it. 1150427. 

1881 
Drole Rudolf. ZapHce 35. p Kamnik, 

»kann'co za kolo H 209044, Izdano od 
uprave NM v  Kamniku. 1893 

Errato Valerija Ljubljana. TyrSeva 211, 
spričevalo III letnika obrtne »ole. izdano 
od ženske obrtne iole na srednji Teh- 
nični eoli v Ljubljani. 1810 

Fantini Ivanka (AJks) poročena Jenko. 
Ljubljana EmSpilerjeva 15, prometno 
knjižico za kolo znamke »Volsi*«, šte- 
vilka 7176, Izdano od NM Ljubljana    1766 

Ferk Roža. Maribor. Partiranska 33, 
prometno knjižico za kolo M. 867307 

1682 
Filip« Marija, Na PleSiricl 24. pro- 

metno knjižico za kolo znamke »Miner, 
va« in izkassnico OF 1824 

Ptičar (Ivana) Stefan, roj. 11 XII 1929 
v Hotózi, ukradeno potrdilo o prehodni 
rekrutaciji 1237 

Gabrorgek Ana. Studenec 6 pri Ljub. 
IJanv spričevalo III razr meSČaneke Iole. 
Izdano 1 1944/45 od ravnateljstva L;ch- 
tenlumovega zavoda v Ljubljani.       1879 

Gams Marija. Stari trg 19. Sloveni Gitu 
dec, prometno knjižico za kolo St. '736933 

1311 
Glavna direkcija tekstilne Industrije 

LRS. Ljubljana, prometno knjJžico za 
kolo znamke »Fo« H 82427, ladano od 
NM Ljubljana 1815 
' Gnezda Marija. Idrija, sindikalno Izkaz- 
nico ». 89670. 1368 

Golob Jožef. Jirtovol 43. Sv Urban pri 
Ptuju. nrome*no knjižico za kolo it nkvi- 
ra 402843 1228 

Gombnr Ludvik. Dobrom ih 70. promet- 
no knjižico W 455041 za moSko kolo 
znamke »Tit*nla<. tov « D 51608, In 
tóaznlro OF, izdano od OF Dolnla Len- 
dava. SI  407884 1710 

Gornik Alojzila Ljubljane. Pred>ni«k* 
14, izkaenlco «a kolo. kdano od NM v Linb- 
Ijani. 
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\ 
>Gosad<,  trg. podjetje  Ljubljana, pro- 

mitno knjižico za tricikelj domacela iz- 
vora sistema Suiter&ič. 1636 

Gostinsko podjetje »Hotel Undone Ljub- 
ljana, prometno knjižico za trokolo ite- 
v•a 000949. 1647 

Gozdarsko avtopodjetje Bled, posloval- 
nica T Kranju, evidenčno tablico S—7659 
in evidenčno St. S—1645 m tovorni avto 

1883 

Gozdno artopodjetje Kočevje, posloval- 
nica r Ribnici, vciniiko knjižico it. 4690 
ze voznika II razreda na ime Trobec 
Franc. Šofer. 1779 

Orabeljäek Boia, Split, Hektorovica 15, 
osebno izkaznico, izdano l. 1945 od NM 
Ljubljane 1759 

GrebenSek Josip, soboslikar In pleskar, 
Kram], Maistrov trg 7, evid. tablico mo- 
tokOleea $t. S-01491. 1560 

Grižan Uria, Ljubljana, HranUnlika 13, 
osebno izkaznico in izkaznico OF       1991 

flann Antonija. LJubljana, Heirberetaj- 
nova 24, prometno knjižico za kolo Šte- 
vilka  028232, Izdano  od  NM   Ljubljana 

1693 

Hočevar Anton. Skrljevo 1, St Rupert 
pri Mokronogu, sin Franca In Marije Mie- 
mas, roj 13 VIII 1925 v Ambrueu. oseb- 
no Izkaznico št 64, izdano 1. 1946 od KLO 
St. Ruipert pn Mokronogu, 1410 

Horvat Pavel. Maribor, Kneea Koclja 
19, knjÜicojw kolo it. 8676 1830 

Hozjan Ignacij. Maribor, TaboriMe 1/4, 
vojaiko knjlïico, izdano v Mariboru, Šo- 
fersko knjižico. Izdano od štaba v Niiu 
in prometno knjižico za moSko kolo znam- 
ke »Ilodx it. 1209416. 1681 

Hrailer Ivan, Preserje 74, p. Radom, 
lje, prometno knjižico za "kolo it. 705K06, 
Izdano od NM Kamnik   * 1702 

Hrovat Ivana, Begunje pri Lescah, po- 
trdilo o oddaji svinjske kože it. 32221, iz- 
dano 18. XII. 1948 od OLO Jesenice 

1957 
Hudolin % Ivioa. Ljubljana, Viaka 17. 

osebno izkaznico, ladano od NM Ljub- 
ljana 1954 

Intihar Ivan, Male Llpljene 33. izkaz- 
nico OF» osebno izkaznico in izkaznico 
«e kolo it 8118452. 1948 

lager Marica, Rečica pri Laškem, oseb- 
no izkaznico it. 282 in izkaznico OF.    1540 

laid] Marko. Zalog 55, orožni liei, oseb- 
je in šofersko izkaznico, prometno knjl- 
»oo za ossimi avto in prometno knjižico 
» kolo 1768 

Jarnnlk Jože, Tmovec 2, prometno 
rajifioo za kolo znamke »Oortekec 
»163799, ladano od NM Ljubljana.    1762 

J*o Matevž, Rečioa 96, Bled 2,,p«>met- 
no knjmioo za kolo it 844843. 1414 

Janež« Vida. LJubljana. Livada 8, sprl- 
••7*10 •.  raar. meščanske We, izdano 
TfcSi ^ me^ Sole pri Sv. Jakobu v 
••••••. ^ 1819 

aohOito* 3oU' Kr9ka «• 101' ^Tornei. • «••.••• M kol() it m 1460 

ruf^i08'?, Breetnuca 144 pri Maribo- 
no kn?S?° kkaznico «. 11352 in promet- 
8L iŒ° «• kolo anamk« >Waifenred,< 

Jerlah Julci, Stena, Dolenjsko, ukra- 
deno osebno izkaznico it. 77, izkaznico 
za kolo tov it. 1121106, izkaznico OF in 
potrdilo o ljudskem posojilu • 2000 din. 

1896 
Jeromen Marija, Mala vas 20, tekamioo 

za kolo. izdano od NM Jezica. 1949 
JerÜn Ignac iz Kačjega sela. Trebnje, 

iskaznico za kolo It 210579 1487 
Jesenovec Ivana, Vrhnika, Idrijska 24, 

izkaznico za kolo it. 188045. 1950 
Juriji Ema, Maribor. Pobreì'je. osebno 

izkaznico, izdano v Mariboru—Pobrežje 
leta 1945 in prometno knjižico ca kolo 
znamke >Pamaks< it 48318. 1676 

Kadunc Mar ja. Ljubljana, Mesarska ce. 
sta 14, sindikalno izkaznico. 1643 

Kaplan Stane, izkaznico za kolo itevil- 
ka 111956, izdano v Krikem. 1489 

KarasiJ»» Iran. Ljubljana, Cesta dveh 
cesarjev 185. sindikalno izkaznico.     1639 

Kastelle Jožefa Prano, rez. zastavnik, 
Škofljica it. 8, izkaznico za rezervne ofi- 
cirje serija PU-0001-L št 1338, Izdano 
7. IV. 1948 od vojaškega okrožj« Linb- 
ljana. 1993 

••••• Franïiïka. Roličevo 27, p   Dob 
prj Domžalah, prometno knjižico znamke 
>9tyrU<, tov  it. 443948 1807 

Kecel Franc. Nadgorioa 9, izkaznico OF. 
osebno izkaznico in izkaanico za kolo. 

1942 
Keiner Viljem, knjižico učencev v go- 

spodarstvu it 4584, izdano od poverje- 
nditva za delo OLO Celje okolica.      1370 

Kersnik Danijela, gospodinje, rojena 
28. IV 1921. Trbovlje. Loke 564, ukrade- 
no lakaenico OF »t. 11210». 1877 

Kladnlik Ivana, Leva 6 pri Celju, obla- 
čilno izkaznico z 20 točkami. 1756 

Rloboves Janko, dijak, StraŽlSče pri 
Kranju, prometno knjižico za kolo it. H 
12504 na ime Kloboves Alej, Poljane 43 

1978 
Knafelc Jože. Jama 22, p. Dvor pri 2u- 

žemberku, ukradeno prometno kn|ižlco 
za kolo znamke >Csepel<, tovarniška it 
169949 i 1356 

Kodre Vladimir. Goče 107, p. Vipava, 
vojaiko knjižico, izdano od vojaikega od- 
seka AJdovicine, okraj Gorica. 13B9 

Kolar Anton, čevljar. Čatež 32, p. Bre- 
žice, knjižico za kolo znamke >Adler 
47 Ne 1631 

Kolarec Konrad, Ljubljana, Linhartova 
it. 16, prometno knjižico za kolo itevil- 
ka 4300333, Izdano od NM Ljubljana   1640 

Kolenik Emil, Trnovlje 206, prometno 
knjižico aa kolo znamke >Diamant<, It. 
1,068.464 1522 

Koroieo Anton, Brezovica 1 pri Borov- 
niči osebno izkaznico, izkaznico OF in po- 
trdilo o zaposlitvi. 1703 

Knilr Rok, 2eleče 80, Bled, prometno 
knjižico za kolo it 1791529, znamke 
>Dürkop)><, 1443 

Krajevni odbor OF Jamnik, p Kropa, 
Stampitfko krajevnega odbora OF Jamnik 

1638 
Kramberger Marija, Maribor, Delavska 

ul. 8, prometeo knjifioo sa kolo itevilka 
0795475. 1800 

Kranjc Danilo. Ljubljana, Vrtača 3, 
osebno in sindikalno izkaznico ter pro« 
metno knjižico za kolo In izkaznico OF. 

1761 
Krasnu Matevi, LJubljana, Poljanska 

it. 30, indeks it 1263, izdan od agronom- 
ske fakultete univerze v LJubljani.   1812 

Krivec Franc, Lipa 1 pri Celju, knjiži- 
co za kolo it. 2,176.399. 1755 

Kruiif Vlado. Prekopa 53, p. Vransko, 
vojaiko knjižico. J520 

' Kuhar Danica, Dob pri Domžalah, pro« 
metno knjižico za kolo it. 102514, izdano 
od NM Domžale. 1705 

Kunstelj Ivana, Ljubljana, Tyrìeva 166, 
osebno, železniiko ta sindikalno Izkazni- 
co, izkaznico OF, ter prometno knjižico 
za kolo 1818 

Kuiar Jož*. Kožarje 24, prometno knji- 
žico za kolo znamke »Kosmosc, in izkaz. 
nlco OF. 1772 

Lamoviek Stanko, Orehek pri Kranju, 
prometno knjižico za kolo •. 1546182. 

1697 
Leđnik Elizabeta, Ruie pri PetrovČah, 

prometno knjižico za kolo it. 198728 
1538 

Lensrdif Stane, Ljubljana, Marijin trg 
it 1, izkaznico >Ljudeke prance« in 
orožni Met. 1878 

Lipah Ivan. Zg Kaielj 75. knjižico za 
kolo, tov. M  453923. 

Lipuž Franjo, tajnik KLO Dravograd, 
prometno knjižico it S-477368 za kolo, 
it okvira 1568735, izdano od notr. odseka 
OLO Dravograd 

Maček Blaž. Brod 51, okra] Ljubljana, 
Izkaznico za kolo tov. fit. 1238035, izdano 
od NM Ljubljana. \   1886 

MakstmoviJ?   Slavica,  Gornja  Radgona, 
Ptujske c. 6, osebno izkaznico. 1711 

Mele Marija, Velika Ligojne 20, izkaz- 
nico za kolo tov. it 1490201, izdano od 
NM Vrhnika. 1884 

Merljak Rafael iz Šempetra it 271 pri 
Gorici, osebno izkaznico, ladano od no- 
tranje uprave Gorica. 1806 

Mervl« Francka, Gotna vaa, KLO ômi- 
heL ukradeno osebno izkaznico it Hß. 

1712 
Mihelj Gustav, Ljubljana, prometno 

knjižico za motor it 1049, izdano od NM 
v Ljubljani. 1880 

•••••• Kristina, rojena L 1919, v Ko- 
sezah 18, osebno izkaznico, izdano od od- 
seka za notranje zadeve OLO IL Bistrica, 

1365 
Mlakar Julka. šebrelje «t. 85, p. Cer- 

kno, osebno Izkaznico in izkaznico Mer. 
503515 za kolo, izdano od KLO Cerkno. 

1288 
Močnik Anton, Solčava 77, preklic o iz-' 

gubljeni osebni Izkaznici it. 198, Izkaznici 
OF in uslužbenekl lenjiiici, objavllen v 
Uradnem listu LRS dne 8. I. 1949. ker. 
so se listin« medtem nailo. 1288 

Mohar Anton, Ljubljana. Vilka o. 81, 
prometno knjižico za kolo it. evid. tablice 
12058, Izdano L 1942 v Ljubljani.      1767 

Nscionalis'rano avtoprevosniiko podjet- 
je J. Kovač, Tržič, evidenčno tablico to- 
vornega avtomobila it S-2530. 1758 

Novak Martin. Velika Pireiica 28 pri 
Celju, izkaznico sa kolo K. 1,226.889. 

1624 
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Ogri* Marija, ukradeno osebno izkaz- 
nico St 70.269, izdano od NM v Ljub- 
ljani na toe Marija Kek, Ljubljana, Uo- 
eposvetska 5. 1096 

Okraj Celje okolica, tablico za motor 
«   02995. 1757 

Okrajno avtopodjetje Okap, Gorica, evi- 
denčno tablico št S-7891   za  priklopnik. 

1713 
 t'avli Ivanka, Domžale, Savska 13, pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Puch<, 
št 995312, izdano od NM Domžale.    1814 

Pava c Jernej, Idrija, izkaznico zo kolo 
znamke »Iride«, št. 41249, izdano od OLO 
Idrija,  notranja  uprava. 1704 

Pečenko Herman, Ljubljana, 9v Petra 
e. 41, prometno knjižico za kolo »Bian- 
chi« št 1064116, in prometno knjižico za 
kolo >Velox« št 82444 na ime Pečenko 
Ham. 1826 

Perlee Adolf, Ljubljana, PreSemova 7, 
mntuntetno spričevalo, izdano I. 1943 od 
IV. gimnazije Bežigrad v Ljubljani.   1808 

Peterlin Leopoldina, Ljubljana, Klju- 
čavničarska 2, prometno knjižico za kolo 
»Age«, št, 638623, izdano od NM Ljub- 
ljana. 1825 

Pire Morija,   Ljubljana,    Karlovška 9, 
svojo osebno iskaznico Stev.  035842,  in 
osebno izkaznico St 836258 na Ime Pire. 
Alojz 1886 

Postna direkcija v Ljubljani, kolesar- 
sko knjižico za uradno kolo znamke 
>Torpedo«, tvomiška št 551500, potrjeno 
za 1 1948. 1820 

Pritekel] Ivan, Kleče 8, p. Ježioa, ko- 
lesarsko . knjižico. 1891 

Prosen Milena, LJubljana, Freyérjev* 
It. 36, osebno izkaznico it. 056992, izdano 
od NM Ljubljana. 1818 

•••••••••* Miodrag, Vižmarje 52, St 
Vid, mladinsko izkaznico ät S-164113/112 
im izkaznico voj. Studenta St. 8039.     1769 

Robernik Frano, Ljubljana, Komenske- 
ga 22, evidenčno teblico osebnega avto- 
mobila FLRJ S-0477, radano od NM LJub- 
ljana, s , 1692 

Rebolj Milena, Kranj, Koroška c. 18, Iz- 
kaznico OF št 179209. 1895 

Regvart Angela, Maribor, Valvasorjev« 
ul 45, učno pogodbo St 694/48, izdano 
V Mariboru, 1497 

Rep Anika, Cven pri Ljutomeru, pre- 
klic o Izgubljeni prometni knjižici za ko. 
lo 6t. S—436181, objavljen v Uradnem 
listu LRS z dne 8. I. 1949. ker se je knji- 
žica medtem naäla. 1874 
: Resnik Irena, Ljubljana, Medvedova 
It. 5 a, osebno izkaznico, 1827 

Rielelj Vojinka. Ljubljana, Staničeva 20, 
ukradeno »radikalno izkaznico, izdano od 
sindikalne     podruinice     »Kovioaretvo«, 

.   LJubljana,' 1777 

RoŽif Janez, Ljubljana, Vodnikova 100, 
Šofersko izkaznico, izdano od NM v Ljub- 
ljani. 1701 

Saksida Olga, Ljubljana, Pregljem 17, 
svojo osebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana ter oblačilno nakaznico na ime 
Saksida Alojz. .. 1889 

Santak Franc. Dobrovnik 279, Prek- 
murje, izkaznico za kolo it .455090, Izda- 

no od  notranjega odseka OLO Lendava 
oa ime Santak Jožef, Dubrovnik 279. 

1314 
Sonic Jožefa, Ljubljana, Celovška 144, 

prometno knjižico za kolo et 550598, iz- 
dano od NM Ljubljana. 1642 

Smokrovič Anka, Ljubljana, Domobran- 
ska 15, osebno izkaznico ät. 158808. izda- 
no od NM Zagreb. 1645 

Smrekar Marija, Ljubljana, Koroščeva 
št. 80, ukradeno osebno izkaznico Iz cone 
A, sindikalno »izkaznico, nabavno knjižico 
»Litostroja«, tovarniško izkaznico. Obla- 
čilno in živilsko nakaznico ter potrdilo 
za dvig delavske knjižice. 1773 

Snoj Franc, Ljubljana, Prule 19, izkaz- 
nico OF. 1691 

Snoj Marija, Ljubljana, Velebitska 3, 
prometno knjižico za kolo znamke »Jožo« 
it 547568, ledano od NM Ljubljana.   1648 

Strgar Alojz, Bohinjska Bistrica 56, 
prometno knjižico za kolo >Styria< Stev 
130669,   izdano   od   NM   Boh.   Bistrica. 

1809 
Strgar Marija, Ljubljana, Miklošičeva 

St. 14, osebno izkaznico §t. 171582, Izda- 
no od poveljstva mesta Beograda.     1775 

Svetec Janez, Salovci Jt. 155, Prekmur- 
je, izkaznico za kob znamke »Varae«, 
tov. St C 34713. 1688 

Sarolie Ljubico, Ljubljana, Jerneje va 1, 
spričevalo III. razreda gimnazije, izdano 
1. 1934 od drž. Ženske realne gimnazije v 
Ljubljani. 1768 

Set ne Jožica, Gor. Radgona, »Triglav«, 
osebno iskaznico, izdano v Marilwru, 
G rajski trg 8. 1495 

Šimenc FrančiSka, Rodica 5, prometno 
knjižico za kolo znamke »Wobeien«, št 
9999, in osebno izkaznico. 1700 

Skulj Janez, Zg. Pirniče 61, izkaznico 
za kolo znamke »Sty ria«, It 745373.   1890 

Skrjanc Jožefa, Dobrunje 109, knjižico 
za kolo St 43483. 1816 i 

Slebir Jože.   Stolnik 10,   p. Stahovica, ' 
prometno knjižico za kolo znamke >As- 
ma<,   5t 8212,   izdano od NM Kamnik 

1811 
Spelak Anton. Ig 82, prometno knjiži- 

co za kolo »Vitler«. izdano od NM Ig pri 
Ljubljani. 1770 

apeli« Ve«, Celje, Razlagova 2, oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Mokronog 

1409 
Štamberger Anica, Smarjeta 32 pri Ce- 

lju, knjižico za kolo St 1,161.686.      1754 

Stefančič Leopold, knjižico učencev v 
gospodarstvu St. 4442, izdano od poverje- 
ništva za delo OLO Celje okolica.      1358 

Tomaîerié Andrija, major, voj. poeta 
7895/18 II. Bistrica, potroSniäko nakaznico 
•• tekstili je in obutev št. 123 D-3 za na- 
bavo v voj. trgovskem podjetju.        1931 

Tomelj Janez, Depalja vas 3, prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM Dom- 
žale. 1765 

Trampnž Bone, Ljubljana. Gregorčiče- 
va 27; Šofersko izkaznico, izdano od upra- 
ve NM Ljubljana mesto, it 4593 z dne 
21. IX. 1947. 1695 

Uitroj. Murska Sobota, tablico motorja 
CT    ooooo T „„g 

IUIU-D1.   HI ur 

NSU, S-3823. 

USeniènik Vinko, roj. 21 IX. 1905, sta- 
nujoč na Kalvariji 75, p. Kranj, osebno 
izkaznico, izdano 1945 od KLO StražiSče, 
sindikalno izkaznico St. 623242, bolniški 
list in rojstni list družine. 1367 

Vajda DuSan, Ljubljana. Skrebčeva 7, 
izkaznico OF. 

Vencelj Franc, Pekel 6, KLO Trebnje, 
osebno izkaznico St. 403. 1859 

Verde] Anton, Jungert 4, Galioija pri 
Celju, prometno knjižico za kolo,       1521, 

Verdir Eia, Predilnica in tkalnica, Tr- 
žič, izkaznico SI. 1625 za kolo. 1467 

Vergi« Niko, podporočnik, voj. poŠta 
8651, Ljubljana, potno dovolilnico seri- 
je NN St. 61801. 1817 

Vidmar Angela. Ljubljana, Miklošičeva 
14, osebno izkaznico, izdano od NM Ljub- 
ljana. 1774 

Vidmar   (Alberta)   Mirko,    Litija   69, 
vojaiko knjižico, izdano 29.  II 1948 od 
voj. odseka Ljubljana. 1699 

Vojaška poŠta 20533-0, Borovnica, vo- 
jaški potni dovolilnici: serije »L j«: Stev. 
32605 na ime Petrovič G. Dragoljub, vod- 
nik, in Stev 32906 na ime Severinac Stje- 
pana Stjepan. 1868 

VojaSka poŠta 4522/15. Maribor, obla- 
Silno knjižico, serije št 5911 na ime Mi- 
laW Sveitozar, zastavnik 

VoTk Francka, zdaj v Vrbi St. 1, p. 2i. 
rovnica na Gor, spričevalo III.a raz- 
reda drž. gimnazije na Jesenicah o dovr- 
šeni nižji srednji šoli, izdano 26. VI 1948 
pod St 520, St vpianice 49. 1444 

Vrbančič Martin, Janžev vrh 42. p. Sla- 
tina Radenci, Izkaznico za kolo znamke 
»SD«, številka kolesa 889154. 1282 

Vrečar Jožefa, Ljubljana, Rudnik 134, 
mladinsko izkaznico in prometno knjižico 
za kolo znamke »Torpedo*, tov. številka 
709877, izdano od NM v Ljubljani     1694 

Vrhovec Nada, Ljubljana, Hoidmirova 
11, spričevalo o zavrženem izpitu, izdano 
L 1938 od drž. dvorazredne trgovske Sole 
v LJubljani. , 1637 

Zadnik David, MarkovšSlna 31, p. Ma. 
torija, okraj Sežana, prometno knjižico za 
kolo. 1709 

Zaje Marija, Zg. Zadobrova 35, promet- 
no knjižico za kolo in mladinsko izkaz- 
nico. 1646 

Zalar Marija. Predstruge 10, Dobrepo- 
ljs, osebno  iEkaznico  in  iskaznico OF. 

1892 
Zore Iran, poročnik, voj. pošta 9685/14, 

Ljubljana, prometno knjižico za kolo. 
182« 

Zupan Janko. StražiMe, Labore 88, srn 
d&kalno iekazniioo. 1698 

Zupane Jože, Rifnik 33, Sv. Jurij pri 
Celju, kn•••• za kolo št 811.576.     1753 

Zupana Karel, Ljubljana, Gubceva 19, 
sindikalno' izkaznico. .. 1771 

2agar Janko, Ljubljana, Rožna ulica 15. 
osebno izkaznico, izkaznico OF in sindi- 
kalno izkaznico. 1041 

Žntdariič Franc, Begunje 39 pri Cer. 
knici, prometno knjižico za kolo številke 
348.216 in sindikalno knjižico št 8029968 

I 1446 

Izdaja >UradnJ Ust LBS<.-Direktor in odgovorni »rednijc: dr.RastkpMoeaitkj tistoBlaaniltovatiskarna, obrati — •vsi•LJubljan 
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12. skrbi za uradne publikacije zakonov in drugih 
pravnih predpisov 'ter komentarjev; popularizira pravne 
predpise; 

13. skrbi za vzgojo pravnih in upravnih kadrov; 
spravlja v sklad delo za strokovno vzgajanje članov iz- 
vršilnih odborov; 

14 opravlja druge naloge, Id jih zakoni in uredbe 
dajejo v njegovo pristojnost 

3. člen 
• Komite sestavljajo predsednik in potrebno število 

članov. 
Predsednika in člane imenuje vlada LRS po pred- 

logu predsednika vlade izmed svojih članov. 

4. člen 
Komite odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi pred- 

sednik komiteja. 
Komite izdaja v okviru svoje pristojnosti pravilnike, 

odredbe, navodila in odločbe na podlagi in za izvrševanje 
zveznih in republiških zakonov ter uredb, navodil in 
odredb vlade FLRJ in vlade LRS. 

5. člen 
Predsednik komiteja vodi delo komiteja in skrbi za' 

izvajanje njegovih sklepov. 
Predsedniku komiteja pomagata pri njegovem delu 

največ dva pomočnika. 
Za opravljanje svojega dela ima komite potrebno 

število strokovnih sodelavcev in uslužbencev. 
6. člen 

V okviru komiteja je uprava za sistemizacija 

' l    7. člen 
Komite ima v sestavu republiškega proračuna svoj 

predračun dohodkov in izdatkov; začasno pa se komite 
vzdržuje iz predračuna predsedstva vlade LRS. 

.tüsectmk komiteja je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. ,, * 

8. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji in delu. komiteja 

predpiše predsednik komiteja v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS.   . .    • '* 

•9. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS<. 
S. tem dnem preneha veljati uredba o ustanovitvi 

komisije za zakonodajo in organizacijo državne uprave 
pri vladi LRS z dne 22. oktobra 1948 (Uradni list LRS, 
It.. 45-240/48). 
•:    St S-zak 137 .   . 

/Ljubljana dne 28. februarja 1949. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko L r. 

.Vip. • 8a 

* i Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS ia. 
<•• vlada. LRS po predlogu predsednica vlade LRS 

'•'••'•'•'./v•'",..•        /      uredbo-    . • . .i ,,• 
° °dpravi komiteja za zadružništvo pri vladi LRS 

• .       1. člen 
K°a*te za zadružništvo pri vladi LRS se odpravi. 

"' '••,:;"-'•. , •   ..    2. člen : '   , » 
Zadeve fe pristojnosti komiteja za zadružništvo ori 

triadi LRS prevzamejo; 

zadeve, ki so v zvezi s kmetijskim zadružništvom 
— ministrstvo za kmetijstvo LRS; 

zadeve, ki so v zvezi z deiavsko-nameščenekima po- 
trošniškimi zadrugami — ministrstvo za trgovino • pre- 
skrbo LRS; 

zadeve, ki so v zveai z obrtniškimi in drugimi vrsta- 
mi zadrug — ministrstvo za komunalne zadeve LRS. 

Trgovska in kreditna delavnost vseh zadrug je pod 
splošnim vodstvom in nadzorstvom ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo LRS oziroma ministrstva za finance LRS. 

Zadružni tehnikum prevzame ministrstvo za kmetij- 
stvo LRS. 

3. člen 
Premoženje, ki' ga je upravljal komite za zadružni» 

štvo (.Ti vladi LRS, prevzame ministrstvo za kmetijstvo 
LRS. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Usta 

LRS«. 
St. S-zak 121 
Ljubljana dne 24 februarja 1949. 

Predsednik 
komiteja za zadružništvo Predsednik 
pri vlada LRS, minister: vlade LRS: 

Janez Hribar L r. Miha Marinko L r. 

89. 
Na podlagi 22. člena ter zaradi izvršitve določb dru- 

gega odstavka 5. člena in 21. člena temeljnega zakona 
o zasebnih trgovinah izdaja vlada Ljudske Republike 
Slovenije po predlogu ministra za trgovino in pre- 
skrbo LRS 

uredbo 
o likvidaciji družb z omejeno zavezo, komandltaih 

družb In tajnih trgovskih družb 
1. člen 

Vse družbe z omejeno zavezo, komanditne družbe in 
tajne (tihe) trgovske družbe preidejo takoj v likvidacijo. 
Registrska sodišča vpišejo prehod v likvidacijo v trgo« 
vinski register na podlagi prijave poverjenika za trgo- 
vino in preskrbo tistega okrajnega ali mestnega ljudskega 
odbora, na katerega območju ima družba svoj sedež. ' 

2. člen 
Likvidacijo izvedejo likvidatorji, in sicer eden ali 

več likvidatorjev, ki jih postavi in razreši po 1. členu 
pristojni poverjenik za trgovino in preskrbo. 

Odločbo o postavitvi ali razrešitvi likvidatorjev poöje 
poverjenik pristojnemu registrskemu sodišču in likvida- 
torjem. 

3. člen 
Likvidatorji poslujejo pod neposrednim nadzorstvom 

in po navodilih poverjenika, ki jih je postavil.. 
4. člen 

Vrhovno nadzorstvo nad izvajanjem likvidacij po tej 
uredbi ima ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS. 

r 5. člen 
Likvidatorji napravijo takoj po postavitvi začetno 

knjižno likvidacijsko bilanco, ugotovijo aktiva in pasiva 
po poslovnih knjigah ter pozovejo upnike iin dolžnike z 
razglasom v »Uradnem listu LRS«, naj v enem mesecu 
od dneva razglasa priglasijo svoje terjatve oziroma po- 
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ravnajo svoje obveznosti; v  razglasu morajo opozoriti 
upnike ou posledice, če terjatev ne priglasijo (Ö. člen). 

Nato likvidatorji ugotovijo in ocenijo dejansko vred- 
nost aktiv, sestavijo realno bilanco* izterjajo terjatve in 
unovčijo drugo premoženje družbe ter dokončajo tekoč« 
Kadeve družbe. 

i 6. Člen 
Terjatve, ki jih upniki ne priglasijo v enem mesecu 

in ki niso razvidne iz poslovnih knjig družbe, se upošte- 
vajo v likvidacijskem postopku samo, če se 'priglasijo, 
preden se pošlje končna likvidacijska bilanca v potrdi- 
tev. Pozneje lahko uveljavljajo upniki svoje terjatve, ki 
jih niso priglasili v določenem roku, samo proti bivšim 
družabnikom po pravilih civilnega prava. 

7. Člen 
Likvidacija mora biti končana v Šestih mesecih po 

razglasu, ki ga objavijo likvidatorji po 5. členu te uredbe. 
Ha rok lahko v izjemnih primerih podaljša pristojni po- 
verjenik za trgovino in preskrbo s privolitvijo ministra 
za trgovino in preskrbo. 

8. člen 
Če se v roku, ki je določen za izvedbo likvidacije, 

terjatve ne dajo izterjati ali premoženjski predmeti ne 
dajo vnovčlti, predlagajo likvidatorji po zaslišanju dru. 
žabaikov poverjeniku, kaj naj se s takimi terjatvami aH 
drugim premoženjem ukrene. Poverjenik mora Izdati od- 
ločbo v 8 dneh. 

9. člen 
" Po izterjanju terjatev in vnovčsnju drugega premo- 

ženja sestavijo likvidatorja končno likvidacijsko bilanco 
s predlogom za izplačilo upnikom in jo predlože pri* 
etojnemu poverjeniku. Poverjenik mora izdati odločbo v 
enem mesecu. 

10. člen 
Likvidatorji Izplačajo dolgove in poravnajo obveznosti 

po temle vrstnem redu: 
a) stroške likvidacijskega postopka, 
h) javne davščine, 
c) prejemke uslužbencev družbe za zadnje leto pred 

razglasom likvidatorjev po 5. Členu, 
č) terjatve državnih gospodarskih podjetij in zadrug, 
d) druge obveznosti. 
Če likvidacijsko premoženje ne zadostuje za porav- 

navo vseh teh' obveznosti, Izključujejo obveznosti prejš- 
njega razreda obveznosti poznejšega razreda. V istem 
izplačilnem razredu se poravnajo obveznosti sorazmerno. 

Terjatve, ki so zavarovane s hipoteko ah' ročno za- 
stavo, se izplačajo p< pravilih civilnega prava. 

Likvidatorji izplačajo upnikom terjatve šele po po- 
trditvi predloga za izplačilo po 9. členu te uredbe. 

11. člen 
Premoženje, ki preostane po izplačilu vseh obvez- 

nosti, razdele likvidatorji družabnikom v razmerju nji- 
hovih deležev. Odločbo o razdelitvi predlože poprej v po- 
trditev poverjeniku za trgov: o in preskrbo,,ki mora iz- 
dati odločbo v enem mesecu. 

12. Člen 
Po izvršenih izplačilih (zadnji odstavek 10. in 11., 

člena te uredbe) predlagajo likvidatorji pristojnemu so- 
dišču izbris družbe iz trgovinskega registra. 

18. člen 
Nagrado likvidatorjem določi pristojni poverjenik za 

trgovino in preskrbo. Nagrada spada med stroSke likvi- 
dacijskega postopka. 1 

14. člen 
Družabniki družb iz 1. člena te uredbe, ki se ne 

bavijo s trgovino, ter več je predmet njihovega poslova- 
nja samo obrtna proizvodnja ali storitvena obrt, lahko 
v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe prosijo za do- 
voljenje za delo na svoje ime, če osebno izpolnjujejo4 

{.ogoje za Izvrševanje ustrezne obrti. 
Če družabniki v tem roku prosijo za dovoljenje za 

delo in se jim dovoljenje izda, se likvidacija družbe ne 
izvede po določbah te uredbe; vendar pa morajo dru- 
žabniki predlagati izbris družbe iz trgovinskega registra 
v enem mesecu po prejemu dovoljenja za delo. 

Natančnejša navodila o tem izdasta sporazumno mi- 
nister za komunalne zadeve in minister za trgovino in 
preskrbo. 

15. člen 
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda mi- 

nister za trgovino in preskrbo, 
16. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak 119 
Ljubljana dne 24. februarja 194Ô. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Joie Borltnar 1.  r. Miha Marinko 1. r. 

PHÄVILNIKl.ODHEUBfc.rtAVOlJiLA.ODLüUBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE* SLOVE NIJE 

40. 

Na podlagi 20. člena Uredbe o pToavetno-znanstveni 
stroki (Uiadni list LRS, St. 40—231/47) izdajam v Spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS 

odredbo 
o odpravi nazivov »prosvetni referent«, »prosvetni 
instruktor« in »prosvetni   inšpektor« v proevetno- 

znanstvenl stroki 

1. Odpravijo se nazivi »prosvetni referent«, »prosvet- 
ni instruktor in HTosvetni inšpektor«, navedend v 2. 
členu uredbe o prosvetno-zmaastveoi stroki v razdelku 
C pod zaporednimi Številkami 1, 2 to S- 

Zaperedna številka 4*pri P**11«1 »prosvetni svetnik« 
se črta. 

2. Uslužbenci, ki eo imeli nwv »prosvetni referent«, 
»prosvetni inštruktor« ali »prosvetni inšpektor< se preve- 
dejo v 1. januarjem 1949 v ustrezne veljavne nazive 
proevetno-znanetvene stroke glede na pogoje, ki so pred- 
pisani za dosego teh nazivov. 

, 8, Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRS«. 

St. S-zak 128 
Ljubljana dne 24. februarja 1940. 

Strinjam se! 
Za predsednika vlade LRS 

podpredsednik: Minister »a prosveto LRS: 
Maček Ivan L r. Dr. Potrč Jože 1. r . 
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Na podlagi 22. člena uredbe o prosvetno-znanstveni 
stroku (Uradni list Lltö št  4U£-i1'47) izdajam 

,   odredbo 
o razvrstitvi nazivov iz prosvelno-znanstvene stroke 

1. Nazivi iz 2. člena uredbe o prosvetno-znanstveni 
etroki tU radiu Ust LRS, št. 4U-2&1/47) izdajam 
ganizacijskih enotah in organizacijskih   enotah  ljudskih, 
odborov razporedijo: 

v prvo vrsto: 
višji  znanstveni svetnik,    znanstveni svetnik,    višji 

znanstveni sodelavec,    znanstveni sodelovec,    prosvetni 
evetnk, redni profesor, izredni profesor, docent m pro 
tesoi višje solej . 

v drugo vrsto: 
predavatelj. Jektor,  višji  asieterit, asistent instituta, 

asistent in protesor srednje wie; 
v treljjo vrsto: 

predmetni učitelj strokovni učitelj, učitelj, vzgojitelj, 
prepara tor in laborant; 

v četrto vrsto: 
pomožni vzgojitelj. 
2. Za posamezne organizacijske enote se smejo po 12. 

členu zakona o državnih uslužbencih na predlog pristoj- 
nega člana vlade LHS. predsednika oziroma komisije pri 
vladi LHS in generalnega sekretarja vlade LRS nazivi iz 
te stroke s (.osebno odločbo tudi dragate razporediti. 

3. Ta odredbu velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRSc S tem dnem neha veljati IH točka odredbe o 
razvrstitvi nazivov iz posameznih strok v vrste po 12. čle- 
nu zakona o drevnih uslužbencih • dne 9. X 1947 (Urad- 
ni list LHS, št. 42—246/47) v zvezi z odredbo z dne 28. 
XI. li)47 (Uradni lisi LRS, št  50-804/47). , 

St. S-zak 129 
Ljubljana dna 24. februarja 1949. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

42. 
Na podlag' 1. člena uredbe o dopolnitvi uredbe o pre- 

jemkih .republiških državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev ljudskih odborov (Uradni liât LRS, štev. 
48-288/47) izdajam 

odredbo 
o spremembi temeljnih plač v prosvetno-znanstveni 
stroki za nazive: vzgojitelj, učitelj, strokovni učitelj, 
predmetni učitelj, profesor srednje Bole in profesor 

višje iole 

1. Temeljne plače za nazive: vzgojitelj, učitelj, stro- 
kovni učitelj, predmetni učitelj, profesor srednje šole in 
profesor višje šole, ki so določen« v 8. členu pod št. 19 
uredbe o prejemkih republiških državnih uslužbencev in 
državnih uslužbencev ljudskih odborov, se spremenijo in 
znašajo: 

v*gojiteli 3.600, s povižki po službenih letin 
pa do 5.400 

B 
Ü8lteli ' 8.500, s poviški po službenih letto 
e, •','-•-'" pa do 5.400 
oiroKovn* učitelj        8.500, s poviški po službenih letih 
••«•• t Pa d° 5.400 
rreametrd u5ttelj       8.900, s poviški po služben'b letih 
p   ._      > •    pa do 5 800 
rroiesor srednje gole 4.200, s povtfti po službenih letih 

pa do 6'. 100 

Profesor višje šole     4.800, s poviški po službenih letih 
pa do Ü800 

2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LKSt, po njej pa se bo plačevalo od 1. januarja 1949. 

SI: S-zak 130 
Ljubljana dne 24. februarja 1949. 

Predseonik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

43 
Na podlagi 17. člena pravilnika o zulirauju mei.loko. 

koze (malteške bruceloze) pri ovcah in kozah (Uradni 
list FLHJ, št. 111-914/48) predpisujem 

navodila 
za izvajanje pravilnika   o   zatiranju  melitokokoze 

(malteške bruceloze) pri ovcah in kozah 
1 

Meiilokokozo (malteško brucelozo) ovac in koz je kot 
živalsko kužno bolezen treba priglašati po 7. členu ured- 
be o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bo- 
lezni. 

Ker se ta bolezen prenaša ludi na ljudi, se morajo ve- 
terinarski organi in organi sanilarno-higienske službe 
medsebojno obveščati, če «e pojavi ta bolezen pri živalih 
ali če se ugotovi pri ljudeh. 

2 
V okrajih Gorica, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in 

Tolmin bodo posebne veterinarske ek pe, ki jih bo dolo. 
čilo ministrstvo za kmetijstvo, pregledale vse ovce in ko- 
ze glede na malteško brucelozo dvakrat ua leto, in sicer 
v meseoih april-maj in september-oklober, dokl«r se ta 
bolezen popolnoma ne zatre. Pregledale bodo tudi tiste 
pse, ki jih imajo rejci ovac in koz. 

Veterinarske ekipe ee morajo pri, tem ravnati po 
predpisih pravilnika o zatiranju melitokokoze ter po na- 
vodilih zveznega instituta za veterinarsko službo v Za- 
grebu, m'nJstrstva za kmetijstvo LRS in centra za zati- 
ranje malteške bruceloze in koordinacijo dela na Reki. 

i   8 
Krajevni ljudski odbori v okrajih Iz 2. točke morajo 

sestaviti sezname vseh ovac in koz svojega območja po 
stanju 10. marca 1949-po priloženem obrazcu jn nato v 
sezname sproti vpisovati vse nastale spremembe v staležu 
teb živali. Te sezname morajo voditi v dvojnikih. 

Lastn'ki oziroma rejci ovac in koz morajo dati pri- 
etojnemu krajevnemu ljudskemu odboru vse za sestavo 
seznama potrebne podatke ter mu javljati vse spremembe 
v 8 dneh po nastali spremembi. Na to dolžnost morajo 
krajevni ljudski odbori še posebej z razglasom opozoriti 
vse lastnike oziroma rejce ovac in koz. 

Krajevni ljudski odbori morajo vsako leto v času od 
10. do 20. marca in od t. do 10. avgusta sporočiti okraj. 
nemu izvršilnemu odboru «kupno število ovac in koz 
(vStevšr mladiče) svojega območja in »kur no število psov. 
ki jib imajo lastn'ki oziroma.rejci ovac in koz (po kata- 
stru psov), ter mu predlagati razpored, kje naj bo prihod- 
nji pregled ovac in koz po 2. točki. Okrajni izvršilni 
odbor mora napraviti razpored za preglede ovac m koz v 
okraju in vse pripraviti za te preglede. 

4 
Na podlagi predlogov krajevnih ljudskih odborov po- 

šljejo okrajni izvrSIni cdbori vsako lelo ••••••••?•• do 
81. marca oziroma do 20. avgusta ministrstvu za kmetij- 
* ' •     . 
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stvo svoj predlog za razpored pregledov v okraju in spo- 
ročijo ukupno število ovac, koz io peov, ki jib je treba 
pregledati (1. odstavek 2. točke) v območju posameznih 
okrajnih  ljudskih odborov. 

Na podlagi predlogov okrajnih Izvrèilnih odborov se- 
«tavi ministrstvo za kmetijstvo razpored pregledov in do> 
loči ća» in kraj pregledov. To sporoči okrajnim izvršilnim 
odborom, okrajni izvršilni odbori pa krajevnim ljudskim 
odborom. 

.'"   .    5 
Krajevni ljudski odbori razglasijo dan in Sas pregleda 

na krajevno običajni način in opozorijo lastnike in rejce na 
kazenske posledice, če Šivali ne bi pripeljali k pregledu. 

Lastniki oziroma rejci ovac in koz morajo pripeljati 
k pregledu vse ovce, koze. in pse. 

'   .  .     .    . "'     , * .., * .       , 
Krajevni ljudski odbori morajo predložiti veteritiar- 

ski ekipi seznam web ovac in koz in kataster psov svo- 
jega območja. '--••'•'- 

Krajevni ljudski odbori morajo dati ekipam na razpo- 
lago pisarniško m pomožno osebje po potrebi pa tudi vse 
drugo, da se lahko pregled nemoteno opravi, zlasti pre- 
skrbeti toplo vodo ia čiščenje in razkužbo. 

Krajevni ljudski odbori zaprosijo po potrebi za pomoč 
narodne milice. 

"      •••'   1 
Okrajna odkupna podjetja morajo takoj po opravlje- 

nem pregledu odkupiti vse ovce in'koze. ki jih je vete- 
rinarska ekipa določila za zakol, bolne in sumljive pse' 
pa mora pobit: konjač. Ce odkupljenih ovac in koz ni mo- 
goče odpeljati Se -isti; dan, se morajó zWpT-etFv'pO&bèn 
prostor ,m kontumacirati. Okrajni izvršilni;odborfmora 
poskrbeti, da se živali odjeljejo najpozneje; v .48 urah po 
pregledu..Nadaljnji .postopek z odkupljenimi živalmj (to je 
kraj zakola itd) odredi minister za kmetijstvo po pred- 
logu okrajnega/izvršilnega odbora (3. odstavek 7. člena 
navedenega pravilnika). 

8 

Goveji II vi nI, konjem in prašičem, ki so bili v dotiku 
z bolnimi ali sumljivimi ovcami in kozam C odvzamejo 
pristojni okrajni veterinarji kri in Jo jošljejo bakleHote 
žkomu oddelku Veterinarskega znanstvenega zavoda v 
LJubljani v serološko preiskavo. Živali, ki iiajo pozitivno 
ali sumljivo reakcijo, je treba ločiti od drugih živali in Jih 
imeti zaprle. Nadaljnji, postopek s.takimi živalmj dolóri 
ministrstvo za kmetijstvo po predlogu okrajnega izvršil- 
nega odbora^ .    : 

Takoj po IzWSHvi bolnih ta sumljivih «vali se morajo 
prostori, orodje In predmeti, s katerimi so bile take iivali 
v dotiku,'temeljito'razkužiti. 

'  <:•;   ;,••.' 9    •••'- 
V. okrajih, navedenih v 2. toški, ee izvajajo tileukrepit 
i. vse ovce in koze so pod-veterinarskim nadzor- 

stvom in «e smejo, puhati samo na Hete pašnike, ki j'h do- 
loči okrajni ljudski odbor po veterinarjevem predlogu. 
In samo e posebnim dovoljenjem •• kretanje, kl ga po 
priloženem obrazcu Izda krajevni ljudski odbor; na pašni- 
ke izven območja kraja pa okrajni izvrfcilni odbor v spora- 
zumu z veterinarsko ekipo; to dovoljenje mora imeti ovč- 
ji oziroma kozji pastir vedno s seboj; ' 

2. prepovedan Je vsak promet (trgovina aH kakršna 
koli druga odsvojitev)-revpami In kozami, razen če so nar 
menjene za takojšen zakol; ovce in koze se smelo zaradi 
takojšnjega zakola odpraviM iz enega kraja v drug kraj 
samo e posebn'm dovoljenjen pristojnega okrajnega izvr 
silnega odbora*     -.   • .   . 
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Prvu stran obrazca 

Dovoljenje za kretao Je ovac in koz 
oa  obmoćtu   OLO   Postoma,   (lirska   Bistrica,   Sežana, 

rolmiu in Gorica 

izdano na podlagi navodit miniatra  za kmetijstvo LRS 
za izvajanje pravilnika o zatiranju melitokokoze (mal 
teške bruceloze) pri ovcah iu kozab z dne 21 febr. 1949 

(Uradni Usi LRU, št 8—43/49). 

I) Lastnik 

jI rTiimek In Ime (hišno ime) |     Kn), • hiin» ttcvilki 

2) Število 
ovac in kož 

f red vo|,io j      I. 1942 i. 1948 I   1949 

1. Ukrepi, ki se predpisujejo •• preprečevanje 
iu zat:rau|e malteške bruceloze 

3) Rezultat pre- 
gleda ua , 

1 19*7 •••I'''    "• *••• 
,1. Ì918I       '•'..- 

' 'brucelozo L 1949 < •    : '•'!. 

•> 
•4) Dovoljuje se 

•    pala na teble 
-•••   pasiščib 

poleti. 
, 

pozimi 

5) Kani "je do- ' 
voljeno pro« 

"" dajati sir?': 
.6) Ovce in, koze, se smejo prodajati le pooblaščenemu 
.... odkupnemu ,podjetju. 
7) To dovoljenje mora iméj pastir vedno a seboj; dà z 

njim lahko vsa« čas izkaže, da ne krši ukrepov, 
ki so bili izdani za prepiečevsnje in zatiranje 
malteške bruceloze/ 

Št -  

KLO(OLO)! 

dne  

Pečat Podplat 

'8. vsak primer ižvrženja (splava)"pri ovcah in kbzah 
*e mora uujno naznaniti okrajnemu izvršilnemu odboru 
<•> krajevnem ljudskem odboru),.truplo uvrženega jag. 
ojeta ali kozlička pa spraviti do pribòtUr veterinaria, ki ga 
P^U» v,preiskavo;    •-'"''   .•",••. <?'--.^ •-. • 

alf i»f *"i*e "B0^' roa't^Ha.bruceloza, Je treba poginule 
itó^

ad';te bolezni,ubite,Itvahin njih;izvrženi (Jodee 
••» /M Kloboko zakopati ua mrhovišču ali >pa vre« » ja-. 
^! erubincoi 

5"(" J'!. v?'»' '' "!'v    '*!' ' '     ' •" '     '    'l '"' "   ' "' 
prWtoin*08 VVöjl in kozji sir se mora obvezno oddajati; 
•••1••1•?•°•'•••,•'' P°**JeUem., ki ga morajo .primerno 
«tar nalm«»t4'^-Bmeie'oddairtilM,Polro*I,io •*> ko-e 
«i uajuianj 8:meeeçe; ,  .   .»'.,     •   • • 

• uiivanJe io oédaja neprekubanega ovčjega in kot 

Draga -trto obrasce 

Podatki, ki so važni za epizootiologijo malteške 
.  .:.bçuce.lo7.e 

I) Način ovcarjenja 
Ali se ovce in koze 
na  paši   združujejo 
v večje črede? 

~ S Čigavimi' čredami 
ali tropi? 

Kani'te ovee'öb mrka-i 
nju pošiljajo pod se- 
menjaka ? 

H kateremu kozlu (prču) 
se koze pripuščajo ob J 
prskanju? 

2) Letna prehrana 
(Navesti, je treba vsa 

- dosedanja pasišča) 

' 3) Zimska prehrana 
Ostajajo ovce doma! 
pri jas ih ali odha-1 
jajo na c.msko pašo" 
v bližino morja? 
Kam   so   hodile   v 

• zadnjih létitì?  
S katerimi čredami 
so se pri ' tem zdru- 
ževale? 

4) Ali so ovce in koze 
 kdaj izvrgavale?-, | 

5) Se porabita mleko in 
sir doma alt fie pro- 
dajata? 

6) Koliko  ima  lastnik 
'"drugih živali?'   ' 

Rove.il 

7) Ali so v kraju znani 
. primeri malteške 

mrzlice^pri ljudeh? 

konj 9S0V 

jega mleka in mlečnih proizvodov kakor tudi krmljeaje 
živali i •••• Je prepovedano;    ( , r;      >' 

7. ovčja volna se mora tako] po striženju namakati « 
vreli vodi;' -r> 

fif. kože ovac in koz se morajo popolnoma eauâiB, ore- 
den'se uporabijo ali dajo v. promet; sušiti se morajo na 
kraju, ki ni dostopen živalim, toliko Časa, da so rep in 
ušesa popolnoma trda, najmanj pa 60 dni. 

Okrajni, izvršilni odbori morajo poskrbeti, da ovčje 
in kozje črede zaradi, paše ali prezimovanja .ne potujejo 
iz kraja v kraj. temveč da ostanejo v poletnem kakor ludi 
v zimskem času na določenih območjih. 

Izvršilni odbori "okrajev, ki niso našteti v 2. toSM, 
lahko.predpišejo izvajanje ukrepov is 1. do 8. točke, če 
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•• v  njihovem oumočju  poju vi mal tenka  brucem« ovac 
lo koz. 

10 
Ta navodila veljajo od dneva objav« v >Uradnem li- 

«tu LUS«. 
S;   VI 3/JH-49 
Ljubljana due 21. februarja 1949. 

M in lutei ta kmetijstvo LKS 
Ing Levstik Joie t. r. 

44. 

Na podlagi 14. člena uredbe o podeljevanju prehodnib 
tasta v najzaslužnejšim delovnim kolektivom l-odjetij 'fr 

publiškeg» in lokalnega pomena v Ljudski Hepuhl ki Slo- 
veni}: (Uradni IM LUS st. 41-21U/48) izdaja uiiuifter 
IA dem LUS, po predlogu /.veze sindikutov Jugoslavije — 
Glavnega iidlMira za Slovenijo m v sporazumu i reputili« 
âkinn miiiiftn ta inclusi njo, • «radnje. .ta gozdarstvo in 
lesno industrijo" za komunalne zadeve, ta kmetijstvo, ta 
lokalni promet, IM trgovino m .preskrbo, ta ljudsko zdrav 
etvo, za prosveto in za finance 

navodilo 
ca Izvajanje uredbo o podeljevanju prehodnih zastav 
najzaslužnejšim delovnim kolektivom pod|etl( repu 
bliškcpa in lokalnegr pomena v Ljudski Republiki 

Sloveniji 

l 
Podeljujejo se po ena prehodna zastava Vlade Ljud« 

pke Kepuhlike Slovenije I v smislu 1. tc/ke 2 oleica 
uredne) 1er po ena prehodna zai-tava Glavnega odboru 
Zvwse sindikatov Slovenije skupno / resornim ministrom 
'v smislu 2. točke 2. člen« uredbe) iiajwi«li|žnejšiiii de 
lovnui kolektivom podjetij republiškega in lokalnega po- 
mena in sicer: 

1. za vsa (Kxljetju kovinske industrije, keniane in 
dust nje tekstilne industrije usnjarske industrije indu 
atrije predelave usnju, živiNke industrije, grafične ndu- 
»trije, elektroindustrije in za vsa neindustrijska podjetj« 
pod operativuu-upravuini v<Mistvom Ministrstva ta indu 
etrijo LUS (skni.aj 18 prehodnih'zastav); 

2. za vsa («odjetja industrije gradbenega materiala 
in za vsa gradbena podjetja nkui a] i prehodne «istnve); 

8. za vsa gozdna gosrxidarstva. le*no-industr'jskn pod 
'jetja.in za vsa podjetja leano-predelnvalne industrije («ku- 
paj 6 prehodnih zastav); 

4 za vsa državna kmetijska poaetdva strojno-traktor. 
••• rostaje'iri knietijsko-obdelovajne udruge (skupaj • 
prehodnih zastav); 

5. za vsa (»odjelja lokalnega prometa In » vse avto- 
delavnice (skupaj 4 prehodne zastave); 

6 za van podjetja na fKKJroćJu trgovine In preskrbe 
(skutwj 2 prehodni zastavi): 

7. za vsa podjetja na področju turizma In gostinstva 
(skupaj 2 prehodni zastavi); 

R. za vsa podjetja In ustanove na področju zdravetva 
(skupaj 2 prehndn* zastavi): 

9 za vse pndjelja jn ustanove na področju prosvele 
(skupaj ? prehodni zastavi); 

10. za vsn drevna kreditna podjetja republiškega in 
lokalnega | ometi« (skupaj ? prehodni zastavi). 

'II 
Število prehodnih zastav, ki naj «e podelijo podjetjem 

lokalnega pomena na področju ljudskih odborov, določi 

iiiuiriei • komunalne zauVve * sodelovaujetii pristojnih 
ijudfk h odborov v sporazumu e krajevuiim (okrajnimi) 
sindiknlinui. sveti. V kolikor so pri ijuo.-kih odt>oiih 
osnovane direkcije za pcfeaiiieziie gospodarske panoge, se 
,»n določevanju števila «a*uiv lahko uporabijo dolcićda 
i odstavka 5. člena uredbe. 

Ill 
Po 1. odstavku • člen« navedene uredbe o podelje- 

vanju prehodnih zastav, se pri ocenjevanju uspehov 
delovnih kolektivov, dose/enih v izvrševanju nalog gospo 
darskih | In nov   upošteva zlasti to-le: 

1. Iipuliijfvaiij« pluiia po mesecih in odstotkih: 
po obsegu proizvodnje, 
po asortimanu proizvodnje, 
po vrednosti proizvodnje, 
po i roizvodnji na eno zaposleno osebo 
po planu investicij, 
po finaučuen. planu. 

2. Znižanje polne lastne rene; 
odstotek znižanju planiranih proizvodnih stroSkov 

(znižanje normativa potrošnje suroviu. materiala, pogon-, 
skega goriva, jroduktivnili iti režijskih dnevnic), 

odstotek znižanja planiranih neproizvodnih stroškov 
(znižanje stroškov uprave, stroškov prodaje in stroSkov 
'imortizarnje), 

odstotek znižanja planiranih stroškov proizvodnje, do- 
sežen z boljšo organizacijo dela. z izkoriščanjem lokalnih 
virov surovin, materiala, pogonskega goriva, odpadkov, 
kakoi tud' t izkoriščanjem surovinskih zamenjav, * 

8. Izboljšanje kakovosti proizvodnje: 
doseženo * prizadeven|em delovnega kolektiva, 
doseženo z znižanjem   normativov   izločkov   (Škarta) 

c.rl izdelkih pri čemer Je u|>oštcvati kako je uvedena kon- 
troh kvnlpele izdelkov po posameznih fazah dela. 

4 Odstotek  izpolnitve plana  vzgoje kadrov (ločen* 
za moške in ženske), doseien r pogledu: 
Števila tečajev, 
števile izpitov, 
povprečnega uspeha tečajnikov. 
Števila pridobljenih  kvaliTkaciJ. 
Števila pridobljenih folkvalifikaclj, 
Števila   z|x>t«>lnitve kvalifikacije, 
števila usposohljenih za strokovno vodstvo. 

Upošteva se tudi. ali so pravilno razmeščeni strokov, 
ni kadri na vodilnih mestih. 

5 Stanje delovne discipline (po mesecih in odstotkih): 
po številu delavrev <n nameščencev, fci •• upravičeno 

in neupravičeno izostali.od dela in t o številu izguhljenih 
delovnih ur. (ločeno za porodnice), ^ 

P« številu opravičenih in neopravičenih prenehanj de- 
lovnih razmerij, 

- po Številu disciplinsko kaznovanih oseb in izrečenih 
kazni 

Po drugem odstavku 6. člena navedene uredbe o po- 
deljevani« i réhnoVh zas'av se zlasti upoštevalo: 

1. Pri ugotavljanju stanja organizacije dela: 
kako Je izdelan operativni plan, kako se vodi splošna 

evidenca proizvodnje, kakšen Jf proreni efektivnega iz- 
koriščanja naprav, «trojev In orodja, dvig delovnega iič'n- 
ka na eno zaposleno osebo. Število produktivnih in število 
pomožnih delavcev: 

od*tntek produktivnih delavcev ki dela v letečih bri- 
gadah; Vevflo letečih hrigad. rezultati, doseženi z IZVH 
janlem brigadnega sistema dela oziroma novih delovni' 
metod in {.ostopkov; 
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prihranek na planirani delovni sili, dosežen z izbolj- 
šanjem organizacije dela; 

odstotek zaposlenih delavcev, ki delajo po normah 
delovnega učinka, odstotek delavcev, ki dosegajo tehnične 
norme; 

odstotek povprečnega preseganja norm*, 
Število opravičenih pritožb zaradi nepravilnega iz- 

vajanja predpisov o plačah, dodatkih in premijah; 
tok proizvodnje in delovnega učinka (variranje ali 

konstanten porast proizvodnje in delovnega učinka); 
kako je izdelan interni kontraplan v podjetju in ko* 

liko je višji od operativnega plana, ter koliko je izvršen. 
2. Pri delih v proizvodnji, izvršenih izven plana: 
samoiniciativna razširitev obsega in asortimana pia« 

mirane proizvodnje, nepredvidena izvenplanska dela; 
uvajanje novih predmetov široke potrošnje v lokalno 

proizvodnjo; ^ 
Število predmetov, povečane kapacitete, ki izdelujejo 

te predmete; 
3. Pri ugotavljanju odstotka zaposlenih delavcev, ki 

so si pridobili častne naslove: 
po zakonu o častnih naslovih delovnih ljudi, ter po 

zakonu o iznajdbah in tehničnih izpopolnitvah, se upo- 
števajo samo tisti delavci, ki so si pridobili ustrezni naslov 
v dotičnem planskem polletju; 

pri tem se upošteva število predloženih, osvojenih 
in izjedenih novatorsKih in racionalizatorekih predlogov 

'    4. Pri ugotavljanju letnega finančnega efekta: 
doseženega z Izvajanjem novatòrskih in racionaliza- 

torskih predlogov je treba upoštevati finančni efekt, do- 
sežen v podjetju samem, kakor tudi finančni efekt, do- 
sežen v drugih podjetjih, ki uporabljajo iste novatorske 
ali racionaiizatorskè predloge. 

•. Pri ugotavljanju rezultatov doseženih v kulturno, 
prosvetnem in fizkulturnem  đelu je treba upo- 

.  Števati: 
odstotek delavcev in nameščencev, ki eè udeležujejo 

kulturno-prosvetnega, idejno-političnega in fizkulturnega 
dela ter dela ljudske tehnike; 

število In kvaliteto takih prireditev; 
pri tem je treba upoštevati tudii splošno organizacijsko 

stanje sindikalne podružnice. 
6. Pri preskrbi, nastanitvi in brigi za delavstvo se 

upošteva: 
graditev, obnova in preskrba stanovanj za delavstvo; 
ustanovitev In delovanje delavsko-uslužbenskih re- 

stavracij, menz, ekonomij in obratnih magazinov pri vse- 
stranskem izkoriščanju lokalnih virov za preskrbo delav- 
cev in nameščencev; 

pravilno planiranje in izraba letnih dopustov, pomoč 
delavcem pri izkoriščanju raznih tozadevnih ugodnosti; 

ustanovitev in delovanje obratnih ambulant, decjih 
jasli, otroških vrtcev in dosledno izvajanje socialno-zdrav- 
stveoe zakonodaje. 

Pri izboljšanju delovnih pogojev, za varstvo delavcev 
prf delu se upošteva: 
odprave tehničnih varnostnih pomanjkljivosti (po od- 

•ocbi inšpekcije dela in sanitarne inšpekcije, ter po inJci- 
«*•.«radikalne podružnico in uprave podjetja); izboljša- 
j^teanionib. varnostnih naprav, razsvetljave, ventilacije 

zboljšanje splošne higiene in čistoče v podjetju; 
«aamjöanje števila delovnih nezgod. 

V 

Poleg meril navedenih v 6. členu uredbe o podelje- 
vanju prehodaüi zastav je pri ocenjevanju uspehov delov* 

nih kolektivov, doseženih v izvrševanju nalog, postavljenih 
v gospodarskem planu, treba upoštevati še to-le: 

1. Pomoč, ki jo delovni kolektiv nudi drugim delov- 
nim kolektivom v izkoriščanju izkušenj odnosno v izvrše- 
vanju planskih nalog. 

2. Objektivne pogoje dela in proizvodnje (stanje v, 
zvezi s planirano preskrbo podjetja z napravami, stroji, 
surovinami, materialom, pogonskim gorivom in delovno 
silo). 

VI 
Republiška ocenjevalna komisija ima svoj sedež pri 

Glavnem odboru Zveze sindikatov Slovenije. 
Za pomoč Republiški ocenjevalni komisiji se ustano- 

vijo resorne ocenjevalne komisije, katerih člane imenujejo 
ministri oziroma predsedniki komitejev ali komisij, za 
sindikalno organizacijo pa republiški odbori ustrezajočega 
sindikata. Delo resorne komieije vodi zastopnik ministr- 
stva, komiteja oziroma kombije. Resorne komisije pred- 
lagajo republiški ocenjevalni komisiji v izbiro po pet 
najboljših delovnih kolektivov iz vsake panoge oziroma 
gospodarske službe s potrebno obrazložitvijo. Obenem 
predlagajo višino denarne nagrade. 

Republiška komisija sestavi ocenitve po predlogu re- 
sornih komisij v petnajstih dneh po koncu planskega pol- 
letja in poda predlog Vladi Ljudske Republike Slovenije 
ter Glavnemu odboru Zveze sindikatov Slovenije in mini- 
strom, za podelitev prehodne zastave. 

Komisije za ocenjevanje delovnih kolektivov podje- 
tij lokalnega pomena, sestavijo ocenitve v desetih dneh po 
zaključku planskega četrtletja in predlagajo pristojnemu 
ljudskemu odboru najzaslužnejši delovni kolektiv za • po- 
delitev zastave. Obenem e predlogom dostavijo tudi po- 
ročilo o ocenitvi posameznih podjetij s potrebno obrat« 
ložitvijo in utemeljitvijo, en Izvod tega poročila dostavijo 
v istem roku tudi republiški ocenjevalni komisiji. Sestav; 
ocenjevalne komisije za ocenjevanje delovnih kolektivom 
posameznih okrajnih, mestnih, rajonskih oziroma krajev- 
nih ljudskih odborov je določen v 8. členu uredbe. Glané 
te komisije odredijo forumi navedeni v citir. členu ured- 
be. Pristojni ljudski odbor mora podeliti prehodno za- v 
stavo v roku 10 dni po ocenitvi. 

Komieije za ocenjevanje uspehov delovnih kolektivov 
posameznih oddelkov, sestavijo ocenitve v osmih dneh' 
za pretekli mesec in podajo svoj predlog direktorju (vod-     v 
stvu) podjetja. 

VII 
1. Prehodne zastave Vlade Ljudske Republike Slot- 

venije oziroma Glavnega odbora Zveze sindikatov Slove« 
nije in resornih ministrstev eo iz svile ogujeno-rdeče bar- 
ve. Zastave se pritrdijo na kovinska kopja, ki imajo na 
vrhu peterokrako zvezdo. 

2. Prehodne zastave Vlade Ljudske Republike Slo- 
venije imajo obliko pravokotnika v razmerju 2 X 1 nu 
Dolžina kopja je 3 metre. V gornjem oglu do kopja je 
izvezen grb Ljudske Republike Slovenije. Na eni strani 
zastave je napie »Vlada Ljudske Republike Slovenije«, 
na drugi strani pa Je napis »Najboljšemu delovnemu ko- 
lektivu« in pod nJim besedilo ustrezne gospodarske pa- 
noge oni roma službe. 

8. Prehodne zastave Glavnega odbora Zveze sindika- 
tov Slovenije In ministrstev imajo obliko pravokotnika v 
razmerju 1.80X0.90 m. Dolžina kopja je 2.75. V gornjem 
oglu do kopja Je izveze« grb Ljudske Republike Slovenije, 
v nasprotnem gornjem oglu pa sindikalni emblem. Na 
eni strani zastave Je napis »Glavni odbor Zveze sindikatov 
Slovenije«, pod aÜm pa ime ustreznega ministrstva. Ne 
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drugi strani je napis >Zasluineniu delovnemu kolektivu«, 
pod njim pa besedilo ustrezne gospodarske panoge ozi* 
roma »lužbe. 

4. Prehodne zastave okrajnih, mestnih, rajonskih ozi- 
roma krajevnih ljudskih odborov, okrajnih oziroma kra- 
jevmh sindikalnih svetov se izdelajo iz svile ognjeno- 
rdeče barve. Zastave imajo obliko pravokotnika v razmer» 
ju 1-60 X 0.80 m. Zastave se pritrdijo na kopja dolžine 
2.50m, kopja imajo na vrhu peterokrako zvezdo. V gor- 
njem oglu do kopja je izvezen grb Ljudske Republike 
Slovenije, v nasprotnem gornjem oglu pa sindikalna em- 
blem. Na eni strani zastave je napis besedilo okrajnega, 
mestnega, rajonskega ali krajevnega ljudskega odbora, 
pod njim pa naziv sindikalnega sveta dotičnega kraja. Na 
drugi strani zastave je napis: >Najboljšemu delovnemu 
kolektivu (okrajnih, mestnih, rajonskih, krajevnih) pod- 
jetijc, pod njim pa naziv dotičnega okraja, mesta, rajona, 
oziroma kraja. V primerih Iz drugega odstavka po 5. čle- 
nu uredbe o podeljevanju prehodnih zastav, je na eni 
strani zastave besedilo: »Najboljšemu delovnemu kolek- 
tivu« ih' pod tem besedilom ustrezne gospodarske panoge 
dotičnega mesta. 

5. Prehodne zastave za najzaslužnejše oddelke v pod- 
jetjih se izdelujejo sorazmerno manjše. Obliko in izde- 
lavo določi direktor (vodja) podjetja v sporazumu • sin- 
dikalno podružnico. 

VIII 
1. Svečani sestanek delovnega kolektiva, na katerem 

se podeli prehodna zastava Vlade LRS ali prehodna <ia- 
stava Glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije in mi- 
Distra, organizirata uprava podjetja in sindikalna po- 
družnica. 

2. Obenem e prehodno zastavo se izroči delovnemu 
kolektivu tudi pismeno priznanje in podeljena denarna 
nagrada. 

IX 
To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 880/11 
Ljubljana dne 28. februarja 1949. 

Minister za delo LRS: 
Regent Iran L r. 

45. 

Na podlagi V. točke splošnega navodila ministrstva 
ta finance FLRJ, št. 2254 z. dne 20. januarja 1949, o knji- 
govodstvu pri državnih industrijskih proizvajalnih pod- 
jetjih lokalnega pomena, na katera se nanašajo predpisi 
uredbe o elementih lastne cene, o akumulaciji, skladu 
vodstva in o osrednjem skladu državnih industrijskih 
proizvajalnih podjetij lokalnega pomena, izdajam spo- 
razumno z ministrom za finance vlade LRS 

odločbo 
o osnovnem kontnem razporedu (kontnem planu) za 
državna tndu«trijska proizvajalna podjetja in o ml- 
olmalneA kontnem razporedu za državna storitvena 

proizvajalna podjetja lokalnega pomena 

1. Vsa;'državna industrijska proizvajalna podjetja 
totalnega pomena, za katera izvršilni odbor ljudskega od- 

bora po 1. členu uredbe o elementih lastne cene, o aku- 
mulaciji, skladu vodstva in osrednjem skladu državnih 
industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena od- 
loči, da se štejejo za industrijska po uredbi, so dolžna 
uporabljati od 1. januarja 1949 dalje osnovni kontni raz« 
pored za državna industrijska proizvajalna podjetja lo- 
kalnega pomena, 

2. Državna industrijska proizvajalna podjetja lokal- 
nega pomena, ki že vodijo ali ki lahko vodijo svoje knji- 
govodstvo po osnovnem kontnem razporedu za rudarstvo 
in industrijo, ki je predpisan za podjetja zveznega in re- 
publiškega pomena, vodijo svoje knjigovodstvo po tem 
kontnem razporedu, s tem, da dobijo posamezni osnovni 
konti ustrezni naziv in vsebino po strukturi stroškov, ki 
je predpisana s prej navedeno uredbo. 

3. Vsa državna storitvena proizvajalna podjetja lo- 
kalnega pomena so dolžna uporabljati od 1. januarja 1949 
dalje minimalni kontni razpored za državna storitvena 
proizvajalna podjetja lokalnega pomena. 

4. Izvršilni odbor ljudskega odbora sme z dovolje- 
njem ministrstva za komunalne zadeve in v sporazumu 
z ministrstvom za finance LRS glede na manjši obseg pro- 
izvodnje in glede na druge utemeljene okoliščine dovoliti 
posameznim državnim industrijskim in storitvenim pro- 
izvajalnim podjetjem lokalnega pomena izjemo od teh 
predpisov. 

5. Osnovni kontni razpored "hk državna industrijska 
in za državna storitvena podjetja lokalnega pomena bo 
objavljen v posebni izdaji Finančnega zbornika ministr- 
stva za finance LRS. 

6. Ta odločba velja od 1. januarja 1949 dalje. 
St. 4035/49    .•;..'..    -• -'- 
Ljubljana dne 12. januarja 1949. 

. ; : • ' • ',,, ^Minister: ' ' 
Minister za finance LRS: za komunalne "zadeve LRS: 

Zoran Polič 1. r. Lidija Sentjurc I. r. 

Popravek 
V uredbi o stalnih sodnih tolmačih (Uradnd Ust LRS, 

št 7 z dne 22. II. 1949) je treba popraviti tiskovno napako 
in se prvi stavek osmega odstavka 18. člena v celoti pra- 
vilno glasi: 

Za ustno tolmačenje pred sodiščem ali dragima' or- 
gani Ijudsbp oblasti ali državne uprave pripada tolmaču 
nagrada po trajanju uradnega opravila od 50 do 1000 din. 

Uredništvo 

Pregled »uradnega lista FLRJ« 
St. 15 z dne 19. februarja 1949: 

129- Odredba o izdelavi, sestavnih delih in tehnični opre^ 
mi glavnih projektov za hidroelektrične naprave. 

130. Odredba o izdelavi, sestavnih delih in tehnični opre- 
mi Idejnih projektov za hitroelektrične naprave. 

131. Odredba o obvezni prijavi tuberkuloze. 
182. Odredba o zamenjavi bonov za nakup,- blaga v trgo- 

vini po vezanih cenah. 
133. Odločba o oprostitvi uvoznih in izvoznih carin. 
Popravek zakona o državni kontroli. 
Popravek pravilnika, o dodatku za radarsko delo, ki ee 

opravijo ob posebno težkih pogojih. 

Izdaja  »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: 
Ljubljani   NaroJnina: fetrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 
12 din za 48 strani. 16 din za 64 strani, po pošti 2.50 din veî  — 

Telelon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, 

dr. Rastko Močnik; tieka Blasnlkova tiskarna, obrat 1 — vel v 
din. — Posamezna številka: 4 din za 16etrani, 8 din za 82 strani. 

UredTV.Itvo in upravniMvo: Ljubljana, GreROrtlJerga ulica 6128. 
upravništvo ••-79.-~ Čekovni račun 6-901804). 



m'fi- 
Poštnina plačana • gotovini 

ÜRADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubl|ani dne 12. marca 1949. Številka 9. 

VSEBINA: 
46. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije dr&ivaih. trgovskih 

podjetij LRS. 
47. Odločba o davčnih stopnjah za odmero dohodnine, kmetij- 

skim gospodarstvom (z nižjo itn vie jo davčno lestvico). 
48. Navodilo za uporabljanje nižje in višje lestvice za odmero 

dohodnine po II  obliki. 

49. Odločba o razdelitvi odprtih voda v LBS na ribarske enote. 
50. OdloSba o pogojih za opravljanje izpita za kurjača parnih 

kotlovekih naprav. 

—. Popravek.. 

UREDBE. ODREDBE, •••••• • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

46. 

Na;podlagi.drugega odstavka 78.'člena ustave LRS iz- 
daja vlada LRS 

uredbo      ' 
o ustanovitvi Glavne direkcije državnih trgovskih 

podjetij LRS 
1. člen 

Pri ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS se usta- 
novi kot operativni upravni voditelj državnih trgovskih, 
podjetij republiškega pomena Glavna direkcija državnih 
trgovskih podjetij LRS. 

i ,2. člen   •> 
i 

Glavni /direkciji načeluje direktor, ki jo neposredno 
vodi in je za njeno delo odgovoren ministru za trgovino 
in preskrbo. . 

. Glavni direktor ima lahko pomočnika. . •, i 
3. člen 

Glavnega direktorja, pomočnika glavnega direktorja 
in uslužbence, katerih nazivi so razporejeni v prvo vrsto, 
imenuje minister za trgovino in preskrbo v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS. Druge uslužbence postavlja 
glavni direktor v sporazumu z ministrom za trgovino in 
preskrbo. 

4. ölen 
\ Glavni direktor, njegov pomočnik in uslužbenci, ki 

vodijo posamezne organizacijske enote glavne direkcije, 
«sestavljajo kolegij direkcije. 

Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja; 
ta ga sklicuje na posvet v vseh važnejših tennričnih vpra- 
šanjih, važnejših vprašanjih operativnega vodstva in; o 
načelnih vprašanjih, kakor so sestava načrtov, organizacija 
.^i^ij» sklepanje važnejših'pogodb, racionalizacija^ na- 
^^iravndh predpisov 'in podobno. *" 

, ; •:'$•»•& glavni direktor ne strinja s predlogom kolegija, 
'sn^'^f>k.clan kolegija zahtevati odločitev ministra za tr- 

', f^?^-.1!0 Preskrbo LRS. Taka zahteva •••'•• zadrži izvr-, 
^j^oga glavnega direktorja. 

Ce 
••.,•1•• 

' -^ •7!^^vnavajo v kolegiju važna strokovna vpra- 
;anja,j^oeođe}iijejo pri .posvete tudi strokovnjaki glav- 
f'e •^ • *• : strokovnjaki, - ki jih pokliče k po- 

svetu glavni direktor^ V takem primeru se kolegij razširi 
v strokovni svet kot posvetovalni organ glavnega direk- 
torja. 

' 6. člen 
Glavna direkcija se vzdržuje iz prispevkov podjetij, 

ki so pod njenim operativnim upravnim vodstvom; pod- 
jetja plačujejo prispevke po ključu, ki ga določi minister 
za trgovino in preskrbo v sporazumu z.ministrom za fci. 
nance. ' 

7. Člen 
Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju'glavne 

direkcije in o pooblastilih glavnega direktorja in dragih 
vodilnih uslužbencev predpiše minister za trgovino, in pre- 
skrbo LRS. 

8. člen ,  • 
Ta uredba velja od 1. marca 1949. 
St. S—zak 180 
Ljubljana dne 11. matrca 1940. 

Minister za trgovino in 
preskrbo LRS: 

Jože Borštnar 1. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

47. 

Na podlagi 65. člena uredbe o davku od dohodka * 
dne 17. februarja 1949 (Uradni list LRS, št 7-2S/49) na< 
podlagi I. in VI. točke odločbe vlade FLRJ v davčnih 
stopnjah dohodnine z dne 26. I. 1949 (Uradna Ust FLRJ, 
št. 10-80/49) izdaja vlada Ljudske Republike Slovenije po 
predlogu ministra za finance LRS 

odločbo r 
o davčnih stopnjah za odmero dohodnine kmetijskim 

gospodarstvom 
1. Za odmero, dohodnine kmetijskim gospodarstvom se 

predpisujeta dve vrsti davčnih lestvic, • in sicer nižja în 
viSja davčna lestvica, ki sta sestavni* del te odločbe. 

2. Nižja davčna lestvica je osnovna lestvica, po kateri 
se odmeri dohodnina kmetijskim gospodarstvom. Davflna 
osnova za odmero dohodnine je seštevek denarne vred- 
nosti vseh dohodkov kmetijskih gospodarstev iz kmetijskih", 
in nekmetijskih virov po odbitku dovoljenih stroškov. Do-'' ?, 
hodki iz kmetijskih virov se pri tem ocenijo po državnih 
(vezanih) oziroma po državnih odkupnih cenah. Ugotov- 
ljena davcElfl osnova se zaokroži navzgor na •••••••••) 
oziroma 1000 din.' *    * :,    "". 

Dohodek, ki ne-presega 490 din, se ne obdaivjij. 
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3. Po višji davčni lestvici se odmeri dohodnina samo 
od presežka dohodkov, to je od tiste razlike dohodkov, ki 
jo doseže kmetijsko gospodarstvo, če proda pridelke po ce- 
nah v prosti prodaji. Šteje se, da je prodalo kmetijsko 
gospodarstvo po cenah y prosti prodaji vee tiste pridelke, 
ca1 katere se dokaže, da jih je prodalo po državnih (veza- 
nih)  cenah oziroma po državnih odkupnih cenah. 

Davčna canova za odmero po viSji lestvici je prese- 
žek dohodkov, to je razlika med državnimi (vezanimi) ozi- 
roma državnimi odkupnimi cenami in cenami v ptoeti 
prodaji. Davčna osnova se zaokroži na 100 ddn navzgor. 

•Davčna stopnja se izračuna na podlagi seštevka obeh 
davčnih osnov. 

4. Za davčne osnove nad 400.000 dinarjev po nižji ozi- 
roma nad" 420.000 dinarjev po višji lestvici določi stopnjo 
obdavčitve minister za finance LRS za vsak primer pose- 
bej v skladal z obstoječo progresijo obeh lestvic. 

5. Kmetijskim gospodarstvom, ki uporabljajo najeto 
delovno salo, se poveča dohodnina za 5, 10 ali 16%. V 
lestvici je določena meja, do katere uporaba tuje delovne 
sile nima za posledico povečanja dohodkov. Odetotek po- 
večanja dohodnine je enak pri obdavčenju po nižji in po 
vSji davčni lestvici. 

Ko ee določa povečanje dohodnine, je treba upošte- 
vati Število najete delovne sile, trajanje njene zaposlitve 
in zlasti odnos kmetijskih gospodarstev do ukrepov, izda- 
nih za pospeševanje kmetijstva in za zagotovitev preskrbe 
prebivalstva. 

Dohodnina se me poveča kmetijskim gospodarstvom, ki 
uporabljajo najeto delovno silo samo razmeroma kratek 
čas za taka sezonska dela, pri katerih se običajno uporab- 
lja najeta delovna sila. Dohodnina ee tudi ne povoda ta- 
kim malim in srednjim kmetijskim gospodarstvom, ki za- 
radi' starosti, mladoietnosti, bolezni, onemoglosti ali dru- 
gačne delovne nesposobnosti svojih družinskih članov ni- 
majo dovolj lastne delovne sile, ali zato, ker so njihovi 
družinski člani zaradi udeležbe v NOB ali zaradi oku- 
patorjevega terorja postali nesposobni za delo. 

6. Navodila za uporabljanje nižje in viäje davčne 
lestvice izda minister za finance LRS. 

7. Ta odločba velja od dneva objave v >UTadneni li- 
stu LRS<. Po višjih davčnih stopnjah se bo odmerila do- 
hodnina tudi za leto 1948. 

St S-zak 181 
Ljubljana dne 11. marca 1940. 

MMeter za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Navzgor 
zaokrožena 
4 davčna 

osnova 
1 

4 

400 
600 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
8.000 
8.500 
4.000 

.   4.500 
5.000 
6.500 
.6.000 
6.500 
7.000 
7.500 
8.000 

•   8.500 
9.000 
9.500 

; 10.000 
' 10.500 
•1.000 
11.500 

"   12.000 
12J50O 
18.000 
13.500 
14.000 
14.500 
15.000 
15.500 
16.000 

Davčna stopnja 
% 

Davek 

2 8 
• _ _ 

2,20 11 
2,25 22 
2,30 34 
2,35 47 
2,40 60 
2,45 73 
2,50 87 
2,55 102 
2,60 117 
2,65 135 
2,70 149 
2,77 166 
2,83 184 
2,89 202 
2,95 221 
3,01 241 
3,07 261 
3,13 282 
••9 303 
3,25 825 
8,31 348 
8,37 871 

* 3,48 394 
3,49 419 
8,56 444 
8,61 469 
8,67 ' 495 
8,78 522 
8,79 549 
3,85 577 
8,91 606 
3,97- 685 

PO    HI2I1    LESTVICI 
Davek   povečan   za 

% 10% 16% 
4 6 6 

k\ 

1947 
brez 

26% kraj. 
dohodnine 

18 
22 
45 
67 
90 

112 
150 
175 
200 
225 
250 
802 
380 
357 
385 
412 
480 
510 
540 
670 
6QL 
682 

)  715 
747 
780 
812 
910 
945 
98vi 

1.015 
1.050 
1.162 
1.200 
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O    H  1  a J  1     LESTVICI 1947 
brez 

26?« kraj. 
10% 16» " dohodnine 

Navzgor POHOD H 1 » A    P i 
zaokrožena 

davčna ••••• stopnja 
% Davek D 

osnova 5% 
1 2 8 4 

16.500 4,03 065 
•K 

17.000 4,09      * 695 — 
17.500 4,15 726 _ 
18.000 4,22 760 -_ 
18.500 4,29 794 ' _» 
19.000 4,36 828 _ 
19.500 4,43 864 _ 
20.000 4,50 900 " _ 
20.500 4,57 937 _ 
21.000 4,64 974 ' _ 
21.500 4,71 1.012 _ 
22.000 4,78 1.052 _ 
22.500 4,35 1.091 _ 
23.000 4,92 1.132 — 
23.500 4,99 1.173 — ' 
24.000 &CS 1.214 _ 
na FvNTS 5,18 1.257 . — 
25.000 6,20 1.800 mim. 

25.500 5,28 1.346 .— - 
26.000 5,36 1.394 _ 
26.500 5,44 1.442 —. 
27.000 1.490 _ 
27.500 5,60 1.540 _ 
28.000 5,68 •    1.590 __ 
28.500 5,76 1.642- -^_ 

£34. 1.694 _ 
?9.500 5,92 1.746 ' — 
30.000 '6,- •1.800 1.890 
$1500 
?:.„oo 

6,08 1.854 1.946 
6,16 L907 2.002 

81.500 6,24 1.965 .     2.063 
32.000 6,32 2.022 2.123 
32.500 6,40 2.080 2.184 
38.000 6,48 2.138 2.245 
33.500 6,56 2.197 2.307 
34.000 6,64 2.257 2.370 
34.500 6,72 2.318 2.434 
35.000 6,80 2.380 2.499 
35.500 6,88 2.442 2.564 
36.000 6,96 2.505 -    2.630 
36.500 7,04 2.569 2.697 
37.000 7,12 2.634 2.766 
87.500 7,20 2.700 21835 
88.000 7,28 . 2.-766 2.904 
38.500 7,36 2.838 2.975 
39.000 7,44 2.902 8.047 
39.500 7,62 2.970 8.118 
40.000 7,60 8.040 8.192 
40.500 7,68 8.110 8265 
41.000 7,74 8.173 8.882 
41.500 7,82 8.245 8.407 
'42.000 7,91 8.322 8.488 
42.500 8,— 81400 8.570 
43.000 8,1 8.488 8.657 
43.600 8,2        \ 8.567 8.745 
44.000 8,8 8.652 8.885 
44-500 8,4 8.788 &925 

Davek   povečan   za 

5 • 

1.237 
1.275 
1.312 
1.440 
1.480 
1.520 
1.560 
1.600 
1.742 
1.785 
1.827 
1.870 
1.912 
2.070 
2.115 
2.180 
2.205 
2.250 
2.422 
2.470 
2.517; 
2.565 
2.612 
2.800 
2.850 
2.900 
2.950 
8.000 
8.355 
8.410 
8.465 
8.520 
8.575 
3.620 
3.675 
8.740 
8.795 
8.850 
4.260 
4.320 
4.380 
4.440 
4.500 
4.560 
4.620 
4.680 
4.740 
'4.800 
6.260 
6.••• 
6.393 
6.460 
6.525 
6.590 
6.655 

& 
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"4. 

ABokroiena 
davčna 
canova  , 

45.000 
-.46,600 
.46.000 

-.46.500 
•47.000 
•7.500 
4aooo 
•18600 
49.000 
.49.500 
;50.ooo 
.50.600 
61.000 
51.600 

:52.ooo 
62.500 
rnouo 
l53.500 
£4.000 
54.500 
.66.000 
55 600 
50.000 
'56.500 
57.000 
57.500 
58.000 
58.500 
59U00 
59.500 
60.000 
60.500 
«Î.Q00 
•.500 
62000 
62.500 
63.000 
B3.500 
64.000 
.64.500 
65.000 

ì«5.500 
86.000 
66.500 
(67.000 
67500 
68.000" 
68500 
69.000 
69.500 
70.000 
70.500 
71.000 
71.500 
72.000 

•. 72.5*0 
78.000 

• DOB 0 » B 19 A    PO 
jjftvàoa stoppa fìavel» De 

%     • es 
•*' ;1 

,8 4 

8,5- 3.825 4.016 
8,6   .. 3.913 4.108 
Sii 4.002 4.202 
8,8 4092. 4.290 
8# 4•83 4:392 
9*-* 4.276 4.489 
9• 4:368 4.586 
9,2 4.462 4.685 
9,3 4557 4.785 
9,4* 4.653 4.886 

-9,5 4i750 4.987 
9,6 4.848 5.090 
9,7 > 4.947 5.194 
9,8". 5.047 5599 
9,9 6.148 5.405 

10,0 5.250 -5.512 
10• V 5.358 5.620 
10,2 5.457 5.730 
10.8 6.562 5.840 
10,4 5.668 5.951 

i     10,5   . 5.775 6.064 
.    10,6^ 5.888 «,177 

10,7- 5.992 6591 
10,8 \ 6102 6.407 
10,9 6.213 6.524 - •^• 6.325 6.641 
Hill 6.444 6.766 
11,22 - 5.564 «.892 
11,38 6.685 " &019 
11,44 6.807 '7.147 
11,65 - 6.930: #576 
11,66 7,054 7.407 
11*77 7.180 "7,639 
11^88 7.306* 7.671 
11,09 ; t 7.434. 7:806, 
12,10 7.5621: 7.940 
12^2 7.698:' 8.083 
12<34 7.836 8528 
12*46 'i 7.974 8.378 
12,58 8.114 &520 
12,70 8555 8.668 
12,82 8.897 &817 
12,94 8.540 &967 
13>07 8.691 9.125 

s    18,20 8.844 9586 
18,38 8.997 9447; 
1846 9.153 9.610 
13,59 9.809*"    • 9.774: 
33,72.. 9.467 / 9.940 
13,86 9.638 10.118 

'•••    14,-,;.V 9.800 10590 
', H14,;, . 9.969 10.467 

• . ": 1458.:; •   io:i89, 10.646; 
''"14,42 :-;,\ • 10.810 10-825 

'      14,57 V;/* 10.490 11.014: 
'WHS; ' 10.672 11506? 
14,87. 10.855 11.393 

a i •J i ,u EBsvio i 
rek   p o v e C a, n   z • 

• • 

4507 ~. ., 
4804 0     —. . 
4.402 —', 
4.501 -i 
4.601 —- . 
4702^ T 
4805 <_ 
4.908 — 
61013 —. 
5.118 — 
6525' —. 
5.333 — 
5.442 —, 
5.552 —1 
R663 r— 
5:776 N-• 

5.888 —«. 
6.003 — 
Ö.118 **m 

6.235 — 
6552    / —. 
6.471 —,.. 
6;59ï — 

( 6.712    . —r . 
6.834 —». 
6.957 —4. 

7.088 „',   •      1 

7.220 —          C 

7.373 —. 
7.488 —, 
7.623 7.969 
7,759 8.112 , 
7.898 8.257 
8.037 8402 
8.177-' 8.549 
8.318 8.696 
8.467- 8.852/ 
8.619. 9.011^ 
8.771-- 9-170 
8.925 • 9.331 
9l080 • ,      9.493. 
9537- 9.657 * 
9.394> 9.821 
9.560- i        9.994. 
9:728. ; 10.170 
94877 • 10.347; 

10*068' 10525/ 
10540- 10.705 
10:414* 10.887- 
10.696 11.079' 
10:780' 11570 
10.966" 11.464 
11.153" 11.660 
11:841 ' 11.850- 
11.539," 12.068 
11.739 : 12578 
11.940 12.483 

1942 
brez 

25% kraj. 
dohodnine 

5.850 
6.800 
6.440 
6.510 
6.580 
6.650 
Ô.720 
6.790 
6.860 

; 6.930 
7.000 

'/7.500 
7.650 
7.725 
7.800 
7.875 

•7*950 
i 8.025 

8.100 
8.157 
8.250 

, 8.750 
8.960 
9.040 

i 9.120 
9500 

* 9.280 
9.360 
9.440 
9.520 
.9.600 
10.100 
10.370 
10.455 
,10.540 
10.625 
10.710 
10.795 
10.880 
10.986 
11.050 
11550 
1• 
11.970 
12.060 
12.150 
12540 
12.330 
12.420/ 
12.510 
12.600 
18.100 
13.490 
18.585 
13.680 
13.775 
13370 
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£U vagar 
«okrožena 

davana 
osnova 

1 

73.500 
74000 
74.500 
75.000 
75.500 
76.000 
76.500 

" 77.000 
77.500 
78.000 
78.500 
70.000 
79.500 
80.000 
80.500 
81.000 
,81500 
82.000 
82.500 
83.000 
83.500 
84.000 
84.500 
85.000 
85.500 
86.000 
86300 
87.000 
87.500 
88.000 

-88.500 
89.000 
89.500 
90.000 
90.500 
91.000 
91300 
.92.000 
92.500 
93.000 
93300 

.94.000 
,94:500 

95.000 
95.500 

,    .96.000 
96.500 
97.000 

497.500 
408.000 

;;•8^00 
• ^ÖÖJÖQO 

09.500 
10O.O0O 
100,500 

•••• 

•••••• stopnja- 
% 

• • 

15,02 
15,18 
15,34 
15,5 . 
15,66 
15,82 
15,98 
16,14 
16,30 
16,46 
16,62 
16,78 
16.94' 
17,10 
17^6 
17,42 
17,58 
17,74 
17,90 
18.06 
18,22 , 
1838 
18,54 
18,70 
18,86 
19,02 
19,18 

'19,34 
19,50 
19.66 
19,<s2 
19,98 
20•4 
20,30 
20,47 
20,64 
20,81 
20,98,;; 
2i,i5 '. 
2132. 

v21,49 i 
21,66, 
21,88 -, 
32,— 
22,17 
22,35 . 
22,53    * 
22,71 

. 22,89 
23,07 ; 
23,25 
23,43   : 
28,62 . 
23,81 • 
24;-r-; • 
24,19. 
2438 

D O O O D 

Davek 

8   "' 

11.040 
11233 
11.428 
11.625 

/11.823 
12.023 
12.226 
12.428 
12.632 
12.839 
13.047 
13.256 
13.467 
13.680 
18.894 
14.110 
14.328 
14.547; 
14.767 
14.989. 
15.214 
15.439 
15.666 
15395 
16.125 
16357 
16.591 
16.826 
17.062 
17.301 
17.541 
17.782 
18.025 
18.270 
18.525 
18.782, 
19,041 
19302 
19.563 
19.827 
20.093 
20.360 
20.629 
20.900 
21.172 
21.456 
21.741 
22029 
32.317 
22.609 - 
22.901',' 
23.198 
23.502 
23310 
24.120 
24.432; 
24.745.. 

11 A f 0    S 1 2 
D A v e le 

S« 
4, 

11.592 
11.794 
11.999 
12.206 
12.414 
12624 
12.836 
13.049 
13263 
13.481 
13.699 
13.919 
14.140 
14.364 
14.589 
14.816 
15.044 
15.274 
15.50S 
15.738 
15.975 
16.211 
16.449 
16.690 
16.931 
17.175 
17.420 
17.667 
17 915 
18.166 
18.418 
18.671 
18.926 
19-183 
19.451 
19 721 
10.993 
20367 
20541 
20.81« 
21.098 
21.378 
21.660 
21.945 
22.231 
22.529 
22.828     . 
23.130 
23433 
23.739 
24.046 
24358 
24,677     » 
fity-TÖ 
2f';;?6    , 
•••- 
25.••2 

JI    L fi • T VICI 1847 
p ev « £ * a s a brez. 

2b% \aa$, 
10% 16% doboduja» 

8 6 "' T   •* 

12.• 12.696 13.965 
12356 12317 14•60 
12371 13.142 14.155 
12,787 13.368 •4.250 
13.005 13.596 14.750 
13.225 13.826 15.200 
13447 14.058 15.300 
,18.671 14.292 15.400 
18395 14.526 15.500 
14.123 14.765 15.600 
14.352 15.004 15.700 
14.582 15.245. 15.800 
14.814 15.477 •     15.900 
15.048 15732 10.000 
15.283 15.978 16300 
15.521 16.226 .17.000 
15 761 16.477. 47.115 
ie:oo2. 16.829. ,17.220 
16.244 16.982 V.17325 
1&488 17.237, .17-430 
16735 17.486. .17385 
16.983 17.76p. 17340 
17,233 18.016 17.745 
17.484 18279 .17350 
17.737 18.543 18350 
17.993 18.8U- . 18.850 
18.250 19.079 .19.030 
18.509 19.350 19.140 
18.768 19.621 .19.250 
19.031. 19396 19360 
19.295 20172 .19.470 
19360 20.449 19380 

419327 
»20.097 

20.728, 10.690 
21010 10.800 

20377 21303 20300 
20360      . 21399 20300 
20.945 21397 21.045 
21.232 22.197 ,21460 
21.510 , 22.497 .21.275 
21.810 22301 .21390 
22.102 23407 21.505 
22399 23.414 -21320 
22.692 23:723 ,21.735 
22.990    - 24.035; n21350 
23.289 24.348 .32350 
23.602 24.675, 22850 
23.9Ï5       ' 25,002 38.460 
24.232 25333: 23.280 
24340. 25.665 23.400 
24.870 26.000 28320 
25491:. 26336, 23.640 
25.51R 26.676 * •23.760 
253Š2E 27.027 23.880 
26.191 27381, 24000 
2é.532 27.738 ,24300 
26.875Ï 28.097i ,86;000 
27519 28.456  . 25375 
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Navsgor 
zaokrožena 

davćna" 
osnova 

102.000 
102.500 
103.000 
103.500 
104.000 
104.500 
105.000 
105.500 
106.000 
106.500 
107.000 
107.500 
108.000 
108.500   * 
109.000 
109.500 
110.000 
110.500 
111.000 
111.500 
112.000 
112.500 
118.000 
118.500 
114.000 
114.500 
115.000 
115.500 
116.000 
116.500 
117.000 
117.500 
118.000 
118.500 
119.000 
119.500 
120.000 
120,500 
121.000 
121.500 
122.000 
122.500 
128.000 
123.500 
124.000 
124.500 
125.000 
125.500 
126.000. 
126.500 
127.000 
127.500 
128.000 
128.500 
129.000 
129.500 
180.000 

D 0 U  0 U  X 1 X  A     1'  0    N 1   2 J   1     LESI VICI 
Davčna stopnja 

% Davek D a v • k    povečan z a 

6% 10% 15% 
t « 4 « « 

24,57 25.061 26.315 27.567 28.820 
24,75 25.369 26.637 27.906 29.174 
24,93 25.678 26.962 28.246 29.530 
25,11      - 25.989 27.288 28.588 29.887 
25,29 26.302 27.617 28.932 30.247 
25,46 26.606 27.936 29.266 30.596 
25,68 26.911 28.256 29.602 30947 
25,80 27.219 28.580 29.941 31.302 
25.97 27.528 28.904 30.281 3i;657 
26,14 27.839 29.231     • 30.623 32.015 
26,80 28.141 29.548 30.955 32.362 
26,46 28.444 29.866 31.288 32.710 
26,62 28.749 30.186 31.624 33.061 
26,78 29.050 30.509 31.962 33.415 
26,94 29.364 30.832 32.300 33.768 
27,10 29.764 31.252 32.740 34.228 
27,25 29.975 31.474 32.972 34471 
27,40 30.277 31.791 33.305 34.819 
27,55 30,580 32.109 33.638 35.167 
27,70 80.885 32.429 33.973 35.517 
27,85 31.192 32.752 34.311 35.871 
28,— 31.500 33075 34.650 36.225 
28,15 31.809 33.399 34.990 36.580 
28,80 32.120 33.726 35.332 36.988 
28,45 32.438 34.054 35.676 37.297 
28,60 32.747 34.384 36.022 37.659 
28,75 33.062 34.715 36.368 88.021 
28,90 33.379 35.048 36.757 88.426 
29,05 33.698 35.383 37.068 38•53 
29,20 34.018 85.719 37.420 39.121 
39,85 34.339 36.056 37.773 39.490 
29,5 34.662 36395. 38.128 39.861 
29,65 34.987 36.736 '    38.486 40.235 
29,80 35.313 | 37.079 38.844 40610 
29,95 35.640 37.425 39.204 40.989 
30,10 85.969 87.767 39.566 41.364, 
30,25 *     36.800 88.115 39.930 41745 
30,40 36,632 38.464 40.295 42.127 
30,55 36,965 38.818 40.661 42.510 
30.70 ^87.800 89.165 41.030 42.895 
30,85 87.637 89.519 41.401 43.283 
31,- 37.Q75 39874 41.772 43.671 
31,15     , 38.314 40.230 42.145 44.061. 
81,30 38.655 40.588 42.520 44.458 
81,46 38.998 40.948 42.898 44.848 
81,60 89.324 41.290 43.256 45.222 
31,75 89.687 41.671 48.656 45.640 
81,90 40.034 42.036 44.037 ' 46.039 
82,05 40.888 42.402 44.421 46.440 
82,20 40.788 42.769 44.800 46.842 
02,35 41.084 48.140 45.192 47.248 
32,5 41,437 43509 45.580 47.652 
32,65 41.792 43.882 45.971 48.061 
82,80' 42.148 44.255 46.368 48.470 
32,95 42.505. 44.630 46.755 48.880 
33,10 42.364 45.007 47.150 49.293 
33,25 48.225 45.386 47.547 49.708 

1947 
brex 

25% kraj. 
ctomxiniiit 

25.500 
25.625 
25.750 
25.873 
26.000 
26.125 
26.250 
26.750 
26.950 
27.690 
27.820 
27.950 
28,080 
28,210 
28.341 
28.441 
28.600 
29.100 
29.600 
30.100 
30.240 
80.375 
30.510 
80.645 
80.78Q 
80.915 
81.050 
81.550 
82.050 
32.550 
32.760 
82.900 
38.040 
83.180 
83.320 
88.460 
88.600 
84,100 
34.600 
85.100 
35.380 
85.525 
85.670 
85.815 
85.960 
86.105 
86.250 
86.750 
87.250 
87.750 
88.100 
88.250 
88.400 
88.580 
38.700 
88.850 
89.000 
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Navzgor DOHOD N  I N A    P 0    N  1 2 J I    LESI VICI • 'Î947 
zaokrožena 

davčna Davčna stopnja 
% Davek Davek povečan z a brez 

26% kraj. 
osnova 5% 10% 16% dohodnina 

. 1 S 8 4 6 6 7 

180.500 %     33,40 43.587 45.666 .47.946 50.125 89.500 
131;000 4    33,55 48.950 46.147 48.345 50.542 40.000 
131.500 33,70   » 44.316 * 46.531 48.746 , 50.962. 40.5ÖO 
132.000 33,85 44.682 46.916 49.150 51.384 ,40.920 
132.500 "34,— 45.050 47.302 49.555 51.807 41.075 
133.000 34,14 45.406 47.6•76 49.946 , 52.216 , 41.230 
188.500 34,28   • 45.764 48.052 50.340 ; 52.628 41.385 
184.000 34,42 46.128 48.429. 50.535 53.041 41.540 
134.500 .34,56 46.488 , 48.807 51.131 53.455 41.695 
135.000 34,70 46.843  , 49.187 . 51.529 53.871 41.850 
185.500 34,84 47.208 49.568 52.009 , 54.109 42.350 
136.000 34,98   • 47,573 , 49.951 52.330 ; 54.708 42.850 
136.500 35,12 ••' 47,939 50.336 52.733 j 55.130 43.350 
137.000 35,26    • 48:306 50.721 53.136 ; 55.571 43.840, 
137.500 35,40    ' 48.675 51.109 53.542 , 55.976. .44.000 
138.000 35,53    ' 49.031* ' 51.482 53.934 \ 56.395, 44,160 
138.500 35,66 49.389   , 51.858 . 54.328  . 56.797 44.320 
139.000 35,79 49•48 5•.285 54.723 '. 57.210. 44.480 
139.500 35,92 50)108 52.613 »65.119 57.624 ' 44.640 
140.000 36,05 50.470 52.993 55.517 « 58.040 44.•0• 
140.500 36,18    ; 50.838 53.874 ' 55.916 58.457 ,45.300" 
141.000 36,31   * 51,197 53.757 56.317 58Ì77 45.800" 
L41.500 36,44 51.562 54.140 56.718 59.296 . 46.300 
142.000 36,57 51,929 54.525 57.122. 59.718 46.800 
142.500 36,70    - 52.297 J 54-912 57.527 60.142 47.025 
148.000 36,88 52.667 55.300 57.934 60.567 47.190 
148.50O 36,96     : 53.037 55.689 58,341   , 60.903 47.355. 
144.000 37,09 53:410 56.080 58.751 61.421 . «    47.520- 
144.500 37,22 53.788 56.472 69,162  ' 61.851 47.685 

47.850 145.000 37,35 *      54.157 56.865 59.573   ' 62.281, , 
145.5Ó0 37,48     : 54.533 57.260 59.986  ' 62.713 .    48.350 

48.850 146.000 37,61 54.910 57.655 60.401 63.146 , 
146.500 37,74 55.289 58.053 60.818  ' 63.5$2 . 49.350 
147.000 87,87 55.669 ,    58.452 61,236 64.019 '49.850 
147.5G0 38,— 56.050 •   58.852 61.655 64.457 50.150 
148.000 38,12 56.417 59.237 62.059 64.879... Č0.32O 
148.500 38,24 56.786 59.625 62.465 65.304,, 50.490 
149.000 38,36 57.156 60.014 62,872  s 65.730 , 60.6SÔ 

'149.500 38,48     ' 57.527 60.403 63.280  v 66.156,, 50.830 
150.000 38,60 57.900 60.795 63.690  ' 66.585.: Ifr.coo 
150.500 38,72 58.273 \ 61.186 64.100 67.013 '61.500* 
151.000 38,84 58.648 41.580 

C1.976 
64.513 67.445.. 62.000 

151.500 38,96 59.024 64.926 67.877  ' 62.500 
152.000 39,08 69.402 62.372 65.342 68.312 63.000 
152.500 39,20 59.780 62.769 65.758 68.747 63.375 
158.000 39,82 60.159 63.266 66.175 69.182 63,550 
153.500 89,44 60.540 63.567 66.594 69.621 53.725 
154.000 39,56 60.924 63.970 67.016 70.062 63.800 
•54.500 39,68 61.306 64,371 67.437 70.502 54.075 
155.000 39,80 61.690 64,774 67.859 70.943 54.250 , 
155.500 89,92 62.076 65•80 68.284 71.388 54.425 • 
158.0QÓ 40,04 62.462 65,585 68.708 71.831 64.600 • 
156.500 |•6 

"40,28 
62.850 65,992 69.136 72.277 54.775 

157.000 63.239 66,401 69.563 72.725 54.950 
1,67.500 40,40 63.630 66.811 69.993 73.174 55.125 t 
158.000 ,      '40,52 64.022 67.223 70.424 73.623 55.300 
158.500 40,64 64.414 67.635 70.855 7407« 56.476 
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.Navzgor 
»okroženg 

davčna 
- ttSDOVA 

k   * 

150.000 
159.500 
160.000 
160.500 
161.000 
16Ì.500 
162.000 
162.600 
163.000 
163.500 
164.000 
164.500 
1C5.000 
165.500 
166.000 
166.500 
167.000 
167.500 
168.000 
168.500 
169.000 
169.500 
170.000 
1701500 
171.000 
171.500 
172.000 
172500 
173.000 
172 "00 
174.000 
174500 
175.000 
175.500 
176.000 
176.••• 
177.000 
177.500 
178.000 
178.500 
'79.000. 

,   179.500 
180.000 

i   180.500 
18J.000 
181.500 
182.000 
182.500 
183.000 
183.500 

,184.000 
#104.500 

185.000 
185.500 
186.000 
186.500 
1S7.000 

D O H 0 D  N I •  •    PO 
Davčna stopnja 

% Davek D a \ 
5% 

S 8 4. 

40,76 64.808 68.048 
40,88 65.204 68.464 
41,- ' 65.600 68.880 
'41,12 65.998 69.298 
.41,24 66.396 69.716 
:41,36 66.796 70.136 
41,48 67,197 70.557 
41,60 67.600 70.980 
41,70 67.971 71.369 
41,80 ,  68.343 71.760 
41,90 68.706 '72.141 
'42,- 69.090 72;544 
42,10 69.465 72.938 
42,20 69.841 73:333 
42,30 70.218 73.729 
42,40 70.596 74.126 
42,50 701975' 74.524 - 
42,60 71.355 74.922 
42,70 71.736 75.323 
42.80. 72.118' * 75.724 
42,90 72.501 76.125 
43,^- 72.885 76.529 
'43,1 73;270 76.933 . 
43i2 78.656  - 77.339 
43,3 74.043 . 77.745 
43,4 74.431 78.152 
43,5 74.820 78.561 
43,60 75.2Ì0 78.970 
'43,7 75.601 79.381 
48,3   . 75.993 79.793 
43,9 76.886 80.205 
44,^ 76.780  , 80.619 
44,1 77.175 81.034 

;    44£ 77:571 81.449 
443      , 77.968 81.866 
'44,4     , 78.366 .. 82.284 
44,5   : 78.765   . 82.703 
44,59*   ! 79.147, I 83.104 1 
44*68 79.530 83.506 ; 
44,77    , 79.914  - 83.910 . 
44,86 80.299 84314 . 
44,95    ! 80.685 84.719 {. 
45,04    ; 81v072 85.126^ 
45,13 81.459 85.532 
45,22 81.848 85.940 
45,31 82.237 86.349 ; 
45,40 82.628 86.759 
45,49 83.019 . 87.170 
45,58 83.411 87.582 
45,67 83.804 87.994 
'45,76   , 84.Ì98 88.408 
45,85 84.590 88.823 

";• 45,94     . 84.989 89.238 ' 
46,03, 85.385 89.654 
46,12:. V;. 85.783 90.072 

:<46,21\;• 86.181 . ; 90.490, ' 
46,30 T; 86.581 ; 901910, 

$ 1 Z i  l    LESTVICI 
' e k   povečan   za, 

10%   ; 15% 
6   . 

; 

v 71589 
71.724 
72.160 , 
72598 
73.035 
73.476 
73;917, 
74360 
74768 
75•77 
75.576 
75.999 
76,411 
76:825 
77.240 
77.656 
78.072 
78.490 
78.910 
79,329 
79.751 
80.173, 
80.597. 
81021 
'81.447 
Šl;874 
82.302 
82.731. 
83.161 
83.592 
84.024 
84.458 
84.992 
85.328 
85.764 
86,202 
86.641 
87.061 
87,483 
87.905 
88.328 
88.753 
89.179; 
89.604 
90.032 
90.460 
90.890 
91.320 
91.752 
92.184 
92.617, 
93.052S 
93.487 ' 
93.923 
94l36iiv 
94.799 
95.239 

74.529 
74984 
75.440 
75.898 
76.355 
76.816 
77.277 
77.740 
78.166 
78.594 
79.011 
79.453 
79.884 
80.317 
80.751 
81.180 
81.621 
82,057 
82.487 
82.935 
83.376 
83.817 
84.360 
84.704 
85.149 
85.595 
86.043 
86.491 
86.941 
87.392 
87.843 
88.297 
88.751. 
89.206 
89.662 
90.120 
90.579 
91.018 
91.459 
91.901, 
92.343 
92.787 
93.233 
93.677 
94.124 
94.572 
95021 

•95.471 
95/J23 
96.374. 
96.827 

• 97.282, 
97.736 
98.192 
98.650 
99.108 
99.568 

1947 
brez 

26% kraj. 
dohodnine 

55.650 
55.825 
56.000 
56.175 
56.350 
56.525 
56.700 
56.875 
57.050 
57.225 
57.400 
57.575 
57.750 
57.925' 
58.100 
58.275 
58.450 
58.625 
58.800 
58.975 
59.150 
59.325 
59.500 
59.675 
59.850 
60.025 
60.200 

-60.375 
60.550 
60.725 
60.900 
61.075 
61250 
61.425:; 
.61:600 
61.775 
61.950 
62.125 
62.300 
62.475 
62.650 
62.825 
63.000 
63.175 
63.350 
63.525 
63.700. 
63.875 
64.05• 
64.225 
64.400 
64.575 
64750 
64.925 
65.100 
65.275* 

,65.485 
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Navtgor DOHOD S t K A   PO H 1 2 J I    LESTVICI 1947 
zaokrožena 

davčna Datöna stopnja 
% Dawk D a vek   povečan z a brez 

25% kraj. 
osnova *% 10% 15% dohodnine 

1 2 8 4 5 6 7 

187.500 46,39 86.981 91.330 95.679 100.028 65.625 
188.000 46,48 87.382 91.751 96.120 100.489 65.800 
188.50C 46,57 ' 87.784 92.173 96.562 100.951 65.975 
189.000 46,66 88.187. 92.596 97.005 101.414 66.150 
189.500 46,75 88.591 93.020 97.450 101.879 66.325 
190.000 46,84 88.996 93.446 97.895 102.345 66.500 
190.500 46,93 89.401 93.871 98341 102.811 66.675 
191.000 47,02 89.802 94.292 98.782 103.272 66.850 
191.500 47,11 90.215 94,726 99.236 103.747 67.025 
192.000 47,20 90.624 95.155 99.686 104.217 67.200 
192.500 47,29 91.083 95.585 100.136 104.688 67.375 
193.000 47,38 91.448 96.016 100.587 105.159 67.550 
198.500 47,47 91.854 96.447 101.039 105.632 67.725 
194.000 47,56 92.266 96.879 101.492 108.105 67.900 
194.500 47,65 92.679 97.313 101.946 106.580 68.076 
195.000 47,74 93.093 97.748 102.402 107.057 68.250 
195.500 47,83 93.507 98.182 102.857 107.532 68.425 
196.000 47,92 93.923 98.619 103.315    . 108.011 68.600 
196.500 48,01 94.339 99.056 103.772 108.489 68.775 
197.000 48,10 94.757 99.496 104.232 108.971 68.950 
197.500 48,19    - 95.175 99.934 104.692 109.451 69.125 
198.000 48,28 95.594 100.074 105.153 109.933 69.800 
198.500 48,37 96.014 100.815 105.615 110.416 69.475 
199.000 48,46 96.435 101.257 106.078 110.948 69.656 
199.500 48,55 96.857 101.700 106.542 111.385 69.825 
200.000 48,64 97.280 102.144 107.008 111.872 70.000 
200.500 48,73 97.703 102.588 ' 107.473 112.358 70.175 
201.000 48,82 98.Ì28 103.034 107.940 112.846 70.360 
201.500 48,91 98.553 •    103.481 108.408 113.336 70.525 

"* 202.000 49,- 98.980 103.929 108.878 113.827 70.700 
202.500 49,09 99.407 104.377 109.347 114.317 70.875 
203.000 49,18 99.835 104.827 109.818 114.810 '   71.050 
203.500 49,27 100.264 105.277 110.290 115.303 71.225 
204.000 '   49,36 100.694 105.729 110.763 115.798 71.400 
S^-STO 49,45 101.125 106.181 111.237 116.293 71.575 
205.000 49,54 101.557 106.635 111.712 116.790 71.760 
205.500 49,63 101.989 107.088 112.187 117.286 71.925 
206.000 49,72 102.423 107.544 112.665 117.786 72.100 
2•.500 49,81 102.857 107.990 113.142 118585 72575 
307.000 49,90 103.307 108.472 118.637 118.802 72.450 
207.500 49,99 103.729 108.913 114.101 119.285 72.625 
208.000 50,08 104.166 109.374 114.582 119.746 72.800 
208.500 50,17 104.604 109.834 115.064 120.294 72.975 
209.000 50,26 105.043 110.^95 115.547 120.793 73.150 
209.500 50,35 105.483 110.757 116.031 121.305    , 78.825 
210.000 50,44 105.924 111.220 116.516 121.812 73.500   ' 
210.500 50,53 106.365 111.683 117.001 122519 78.675 
211.000 50,62 106.808 112.148 117.488 122.828 78.850 
211.500 50,71 107.251 112.613 117.976 123.338 74.025 
212.000 50.80 107.696 113.081 118.465 123.850 74.200 
212.500, 50,89 108.141 118.548 118.955 124.362 74575 
213.000 50,98 108.587 114.016 119.445 124.874 74.550 
213.500 51,07 109.034 114.486 119.937 125.389 74.725 
214.000' 51•6 109.482 114.956 120.430 125.904 74.900 
214;5O0!: 
|\J a» -t V J i 51,25 109.931 115.427 120.924 126.420 75.075 
215.000 
215.500 

51,34 110.381 115.900 121.419 126.938 .75550 
51,43   : 110.831 116.872 121.914 127.466 75.425 
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Navzgor D 0 O O D S 1 N A P 0 
zaokrožena 
davčna Davčna stopnja 

% 
Davek D a 

osnova 5% 
1 2 8 4 

216.000 51,52 111.283 116.847 
216.500 51,61 111.735 117.322 
217.000 51,70 112.189 117.798 
217.500 51,79 112.643 118.275 
218.000 51,88 113.098 118.753 
218.500 51,97 113.554 119.332 
219.000 52,06 114.011 119.711 
219.500 52,15 114.469 120.192 
220.000 52,24 114.928 120.674 
220.500 52,33 115.387 121.156 
221.000 52,42 115.848 121.040 
221.500 52,51 116.309 122.124 
222.000 52,60 116.772 122.610 
222.500 52,69 117.235 123.097 
223.000 52,78 117.699 123.584 
223.500 52,86 118.142 124.049 
224.000 52,94 118.585 124.514 
224.500 53,02 119.029 124.980 
226.000 63.10 119.475 125.449 
225.500 53,18 119.921 125.917 
226.000 53,26 120.367 126.886 
226.500 53,34 120.815 126.856 
227.000 63,42 121.263 127.826 
227.600 53,50 121.712 127.798 
2?°.000 53,58 122.162 128.270 
228.600 53,66 » 122.613 128.744 
229.000 53,74 123.064 129.217 
229.500 63,82 123.516 129.692 
230.000 53,90 123.970 130.168 
230.500 63,98 124.423 130.644 
231.000 54,06 124.878 131.122 
231.500 54,14 125.334 131.601 
232.000 54,22 125.790 132.079 
232.500 54,30 126.247 132.559 
233.000 54,37 126.682 133.016 
233.500 54,44 127.117 133.473 
234.000 54,61 127.553 133.931 
234.500 64,58 127.990 134.389 
235.000 54,65 128.427 134.848 
235.500 54,72 128.865 135.308 
236.000 64,79 129.304 135.769 
233.500 54,86 129.743 136.230 
237.000 54,93 130.184 136.693 
237.500 65,— 130.626 137.156 
238.000 55,07 131.066 137.619 
238.500 55,14 131.508 138.083 
239.000 55,21 131.951 138.548 
239.500 55,28 132.395 139.015 
240.000 65,35 132.840 139.482 
240.500 55,42 133.285 139.949 
24-.000 55,49 133.730 140.410 
241.500 65,56 134.177 140.886 
242.000 55,63 134.624 141.355 
242.500 55,70 135.072 141.826 
243.000 65/77 135.521 142.297 
243.500 
§•••> 

65,84 135.970 142.768 
65,01 186.420 •.• 

N  I 2 J  1    LESTVICI 
a v e k   p o v e č a h   za 

10% 15% 
5 6 

122.411 
122.908 
123.407 
123.907 
124.407 
124.909 
125.412 
125.915 
126.420 
126.925 
127.432 
127.939 
128.449 
188.958 
129.468 
129.956 
130.443 
130.931 
131.422 
131.913 
182.403 
132.896 
183.889 
133.883 
134.378 
134.874 
135.870 
135.867 
136.367 
136.865 
137.366 
137.867 
138.369 
138.872 
139.350 
139.828 
140.308 
140.789 
141.269 
141.751 
142.234 
142.717 
143.202 
143.687 
144.172 
144.658 
145.146 
145.634 
146.124 
146.613 
147.103 
147.594 
148.086 
148.579 
149.073 
149.667 
150.002 

127.975 
128.496 
129.016 
129.539 
130.062 
130.587 
131.112 
181.638 
132.166 
132.694 
133.224 
133.754 
134.287 
134.820 
135.353 
135.868 
136.872 
136.882 
137.396 
137.909 
138.421 
138.987 
139.452 
139.969 
140.486 
141.005 
14•8 
142.048 
142.565 
143.086 
143.610 
144.134 
144.658 
145.184 

• 145.684 
146.184 
146.686 
147.188 
147.690 
148.194 
148.699 
149.204 
149.711 
150.218 
150.725 
151.233 
151.743 
152.254 
152 766 
153.277 
153.739 
154.303 
154.817 

' 155.338 
155.849 
156.366 
150683 

1947 
brez 

25% kraj. 
dohodnine 

73.600 
75.775 
75.950 
76.125 
76.300 
76.475 
76.650 
76.825 
77.000 
77.175 
77,850 
77.625 
77.700 
77.875 
78.050 
78.225 
78.400 
78.575 
78.750 
78.926 
79.100 
79.275 
79^450 
79.625 
79.800 
79.976 
80.160 
80.325 
80.500 
80.875 
80.850 
81.025 
81.200 
81.875 
81.560 
81.725 
81.900 
82.075 
82.250 
82.425 
82.600 
82.775 
82.950 
83.125 
83.300 
83.475 
88.050 
88.825 
84.000 
84.175 
84.350 
84.525 
84.700 
84.875 
85.050 
85.226 
86.400 
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Razglasi in 

Opozorilo naročnikom 1 

oglasi 

V uaâl založbi so v 1. 1949. izsLU 
Zbirka gospodarskih predpisov I. del. Draga izpopolnjena izdaja. —- 
Strani 565, cena 88 din. 

Druga izpopolnjena izdaja knjižice iz leu 1947, ki ]e že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno tet • popravki ta novum ustreznimi predpisi dopolnjeno 
•nov Na sistematičen tn pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu In organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenab v industriji in rudarstvu 
v gradbeni, gostinski to trgovski stroki dalje poglavje o' enotam cenab 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij In o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu Zbirki je dodanih 12 prilog In zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseb 
strok in poklicev, z literaturo in navodili. Strani 46, cena ? din. 

Drosure vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v tU »kupine raz- 
deljen začasni program »plesnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane se kratke teze in vsa  potrebna literatura   Sekretariat vlade LRS 

fza personalno službo ki je program gettavi! In priredil, |e s to brošuro 
podal snov za studij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 
pravljali za Izpite Navedena literatura It posameznim temam p« bo hkrati 
ola) Sala delo tudi predavateljem 

S;; loini nadzor Javnega tožilstva. Stranj 41,-cena 12 din. 
Avtor knjižice Mako Hočevar )e s tem delom prikazal naloge splošnega 
nadzora, hotec tako pomagati mladim kadrom javnega tožilstva pri uva- 
janju v delo Zato\knjiž»ca ne obravnava »amo delovnega področje sploš- 
nega nadzora   ampak tudi pravna sredstva in nakazuje metodo dela 

Priročnik za krajevne ljudske odbore 11. del. Strani 16?, cena 33 din. 
Knjižica obravnava nadrobno pet upravnih panog ki spadajo v pristojnost 
krajevnih ljudskih odborovi kmetijstvo, gozdarstvo in lesno Industrijo, 
trgovino in preskrbo turizem in gostinstvo ter lokalni promet Naznačene 
so tudi naloge kmetijskih zadrug zlasti kako na| te krajevnim ljudskim 
odborom pomagajo pn dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
in lesnega gospodarstva, v vezam trgovini in pn odkupih, izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlade LRS 

Posebej opozarjamo še na nekatere zbirke, kj so izSle v  nasi 
založbi v 1. 1948: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani "?52, cena 105 din. 

V tej obsežni zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so Izšli od marca 1947 do maja 1948 in je nepogreiljjv" pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva V knji- 
žici je razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 
o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, 
vknjižbi lastninske pravice itd V dodatku so predpisi o akumulaciji In 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel in zarodi lažje uporabnosti 
praktično sestavljeno «tvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za L 1945—1947. Stran] 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DRI in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja 1. 1947, predpisi zveznega is republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen, ki so bili objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade in v Vestniku 
urade ca cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvrščena pò abe- 
cednem redu in časovnem razdobju je ca vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker jI bo sledilo prav tako 
zbrano in še izpopolnjeno gradivo Vseh/predpisov za leto 1948 • novi 
zblrkL 

Abecedni Imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
r D?,h 'ludsklb odborov; njibovlb poŠt in zemljevidom ljudskih odborov 

.    LHS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156. céna 70 din/ 
• Odkar je bilo-naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
•ke, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 

t < nem in reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 
za vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev in 
Pošt v Ljudski republiki Sloveniji. 

Ravnateljstvo oUradnega Usta LRS« 

Razglasi ministrstev 
IV-801/1-49 2248 

Sprememba 
rodbinskega imena 

Z odločbo mioMretva za notranje zade- 
le LBS. št. IV-801/1 z dne 19 II. 1949 
je bil po 21. ölen u zakona o osebnih ime- 
nih spremenjen priimek Pezdirju Ludvi- 
ku, tajniku GO* ESS v Ljubljani, roj. 25. 
IX. 1U09 v Vnanjih goricah, in njegovi 
ženi Pezdir Veri rojeni Sirota, roj. 1, XI. 
1921 v Mekinjah pri Kamniku, v priimek 
»P o t o 6 n • k«, Pezdirju Ludviku eame- 
mu pa tudi rojstno ime >Ludvik« v roj- 
stno ime >R o m a ne 

Sprememba priimka v »Potočnik« 
ee razteza tudi na njuna mladoletna otro. 
ka Romana, roj 16. XII 1941 v Ljubljani, 
in Majdo Veno, roj. 10. IV. 1943 v Ljub- 
ljani. 

Sprememba velja od dneva te objave. 
Miniitrstro za notranje cadere 
 LRS  

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

aH^^Mw^MSMHMwsHSMMSWWMHM» •••issa 

V"p t ei 
584. 

Sedež: Batuje pri Gorici. 
Dan vpisa: 1. 'marea 1949. 
Besedilo; Tovarna poljedelske«» orodja, 

Batuje. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje kovanega   poljedelskega  orodja. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba 5t. S-zak 78 z dne 2. II. 1949 
Operativna upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija kovinske industrije LRS pri mi- 
nistrstvu za industrijo LRS 

Podjetje zastopata: 
Čebron Angel, direktor, samostojno, v 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja, 

Matelič Ivan, pooblaščeni namestnik div 
rektorja, ki podpisuje ob zadržanosti ali 
odsotnosti direktorja v mejah pooblastila, 
izdanega po operativnem upravnem to. 
(Melju. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. februarja 1949. 
St. 243108—1949 2294 

* 
585. 

Sedež: Vižmarje. 
Dan vpisa: 1   marca 1949, 
Besedilo: »Remont — Ljubljana«. Ljub- 

ljana—'Vižmarje. 
Poslovni predmet: Livarna in industrij- 

sko izdelovanje strojev, strojnih delov t» 
železnih konstrukcij. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba st. S-zak 86 z dne 2. II 1949. 

Operativni upravni Voditelj: Glavna di- 
rekcija industrije pri ministrstvu za in- 
dustriio LRS. 

Podjetje zastopata: 
Smrekar Ludvik, direktor, ki podoieuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetje, 
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Uučak Ladislav, v, d. računovodje, ki 
eopiidpisujè listine iz 47, člena zakona o 
drž.' goapodarsk.h podjetjih. 

.     Mioistrstro za «mance' LRS. 
Ljubljana 

dae 28   februarja 1949. 
ât. 243112-1949 2295 

68«. • 
Sedei:- Rimske Toplice. 

1 Dan vpisa: 26  februarja 1949. 
Besedil«. Ekonomija ULÜ Celje okolja. 

Rimske Toplice. 
Pdalovn predmet: Živinoreja, sadjar- 

stivo, kmekjstvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje oko- 

lica odločba St 11680 z dne 20 II 1949 
Operativni upravni vociteli: Izvršilni 

odbor OLO Celje i okolica." 
: Podjetje zastopa: t 

• Sevinikar. Stane, upravnik, ki podpisu- 
Je v ,veeh zadevah. 

Okrajni LO Celje okolica, 
po»erjeuiStvo ta ftnaoee, 
ine 26  februarja 1949. 

ât 876/1-49 2077 
•,•-'••   :     \   * 

Sedež: Vojnik.     . 
Dan vpisa. 3. marca 1949. 

, Besedilo: eksploatacija peska KLO vol- 
ate 
• Poatovoi predmet: Pridobivanje peska 

Ustanovitelj podjetja; KLO. VojnikVod- 
io6ba St. 29Ô i dne 19. II. 1949. 

' OperatiVnJ   upravni  voditelj:   Izvršilni 
odbor KLO. Vojnik. 

Podjetje zastopata: 
, Ribic Peter, poslovodja, v vseh zadevah, 

po>potr]eaih pravilih: 
Pukiik Mihael, v odaotnosti poslovodje 

v istem obsegu. 
Okrajni LO Celje okol'ca, 
poverjeniätvo ca finance. 

dne 8. inarca 1949. 
ôt 861/1-49 2880 

m. ' ., • 
Sedež: «ed. 

.""Dan vpisa: 4. marca 1949 
/Besedilo: Mestna revijama 'Bled. 

Poslovni predmel: Izdelava novih fev. 
Ijev v konfekciji • po meri ter popra- 
tila Čevljev..   " 

Ustanovitelj podjetja:  MLO Bled. 
Operativni aprami voditelj: mrSHni 

odbor MLO Bled. 
'Za podjetje poaptaujejo: 
Zu mer Andrej, upravnik, 

: StibeU Gašper, namestnik upravnika, 
„1 Burja Franc,  knjigovodja, eopodpisuje 
vse listine, po 47 Členu zakon« o drž*, go- 
*&odfökJb podjetjih. 
•;* Okrajni LO Jesen'ee, 

poverjeniîtvo ••-finance. 
, -1    '»'•:,' dne 4 marca 1949 

,•.;,..'«'.   St. VIIIH«59/2/49 Sk/V       2827 

••\..••>,-. '.    . . . ,. 
Sedež:. Ljubljana. Jernejeva 14. 
Dan vptea: 22 februarja 1949 
Beđftdllo: Bajonako podjetje >Prevo*nl. 

StvocV'':'''•.;:•!'; :'•?.,'•/'': ••• \•;•<";, ' ' " " , 
Poslovni predmet: Prevozne storitve sa 

prebivalstvo, ustanove m podjetja. 
Ustanovitelj   podjetja:   RLO ^ Bežigrad. 

âiSk'a. odločba  St 889/49 • dne 28   I. 
»49 -'.KO, ?',•;•;•• 

' Oporaìiivnì upiram) voditelj: Iscvrtiliu 
odbor BLO Bežigrad, ÔUluf   •': -. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
. Prešeren Janez, upravnik, fa   ' 

Ojstersek Jože, knjigovodja 
MLO za Klavno meato Ljubljana, 

poverjeniätvo za finance, 
dne 22. februarja 1949. 

Fio. Si 400/49      L      3111 
*   - 

590. 
Sedež: St V»d 93. 
Dan vpiea: 18 februarja 1949. 
Bese lilo. (Jo»tin*ko podjetje KLO ,St 

Vid glarnega mesta Ljubljane ali krajše 
>Krajevne «oetilne ât. V d« 

Poslovni predmet: Opravljanje vseh go- 
stinskih poslov '    ' 

Ustanovitelj podjetja: KLO St Vid, od. 
iočba Št 400 z dne 8. Kil. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO St 
Vid " 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
••••• Alojzij,  upravnik, 
Rhar Vladimir, glavni knjigovodja, 

MLO •> glavno mest« Ljubljana, 
poverjeniStvo la finance, 
dne 18   februarja .1949. 

Kn. St. 512/49 2110 

k St 588. 
Seda: Murščak St. 54. 
Dan vpiea: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarniea Murščak. 
Poslovni predmet:    Izdelovanje in po- 

pravljanje obutve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Murščak. 
Opèratrivni'upravni voditelj: KLO Mur- 

Sèak. • ' • • '   '  '•-•-" 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
•Perte Ivan; poslovodja, 
ZdolSek Mihael; vinogradnik. MurSčak 

It, 20. '•'•   '• 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 16. februarja 1949. 

St 28/18 1551 

Zadružni register 
V p lei 

ìas. 
Sedež: Vrbljeue.; •    . , 
Dan. vpisa: 17 februar ja..1949. 

. Besedilo: Kmetijska • obdelovalna zadru- 
ga »Toneta Vidmarja« a omejenim jam. 
sttom. Vfbljene.        % .   'v 

Zadruga Je bila ustanovljena' na usta- 
novnem zboru 29 XII. 1948 za ' nedo- 
ločen čas 

Naloga zadruge je. da U se povečal 
donos, .zmanjšali proizvajalni stroški, po- 
vezali dohodki članov in s tem dosegla 
večja korist za elane • državo s Hm pra- 
vilnejSo' izrabo obstoječe človeške'in 21. 
valske delovne elle, strojev in orodja. 

Delež znaša 500 din in se lahko placa 
v obrokih Za obveznosti zadruge odgo- 
varjajo Slani zadruge z najmanj petkrat- 
nim meskom vpisanih denarnih 4deležev. 

Zadruga razglasa veznejie sklepe v po- 
slovnib prostorih, vabila na zbor pase 
pošiljajo Se pismeno in osebno. ( 

: .TJpravnl odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost, traja eno leta ,, 

Predsednik upravnega odbora predstav- 
lja zadrugo, podpisujeta .pa zanjo pred- 
sednik ali podpredsednik in tajnik. £e"eo 
K zadržani, pa najmanj dva ••• uprav- 
nega odbora l 

Ciani upravnega odbora so:   : 

Mod'c Jože. "kmet, Vrblfene 13,    , 
t : 'KumSe MtoB^kmä, obijane 17, 

Grebene Alojz, kmet, Vrbi jene 27. 
Patrie Ivanka, gospodinja, fomiaolj 27, 
Likovič Anton kmet VrMjene 50. 

1    Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17   februarja 1949. 
Zt 1/49 — Zadr Vil 2/1       178» 

# 
189. 

Sedež: Čatež, okraj Trebnje. 
..Dan. vpisa: 4  februarja  1Ö49. 
Besedilo: * Kmet jska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Čatežu. 
Zadruga je bila ustanovljena 4. Ill 

1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge so: oskrbovanje Članov 

z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti, 
odkupovanje kmetujekib pridelkov in iz-, 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega . gospodarstva, 
opravljanje drugih zadev, td so nadrobno 
navedene v. 3. členu pravil zadruge 

Delež zadružnika znaša 100 .din, delež 
zedružnikovega družinskega člana pa 10 
din Vsak od teb odgovarja z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih ..deležev. 
Deleži se ne obrestujejo. 

Razglasi in; sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglaeni .deski,, va- 
bila na zbor pa Se na krajevno obi&ajni 
•••,•. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sieer predsednik, tajnik • trije Odbor- 
niki       '     ,   : 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dva 
člana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega odbora men pooblaščeni uslužbenec 
zadruge.   , i    > 

Ctoni upravnega odbora s\>:     t';- • 
Miklič Matija,  upokojenec, Öateäi. 49, 

predsednik.'':;   ...••„ "'.''..-v,i X'.-.X'';'.;,>••!.('> *. 
Pugelj •••••, učiteljica,. Dolenja vas 17." 

tajnica, .;*   ., 
Zàgorjan Viktor, kmet Zagoricag^   ,' 
Meserko. Ludvik, kmet CateŽka goro 6, 
Brandstaetter Janež, kmet. Dolenja.vej 

St 12, odborniki .    .   '• ."•. 

Okrožno sôdiaêé v Novem mestu 
dne 4. februarja 1949.. 

Zt 17/49 - Zadr.ilV 18/1.-. 
' *     '- .•-•"••.'•.•. 

1904 

140. 
Sedež: Cegnjice,,okraj Trèbnj«, 
Ddn vpisa: 29 januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v cešnjicah, okraj Treb- 
nje.     "   *'    ;''"'' 

Zadruga je bila ustanovljena 5. •. 
1948 za nedoločen čas 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti, 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v'svojem: okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva 
opravljanje drugih zadev ki so nadrobno 
navedene-'v 3. členu pravil-zadruge . 

Delež zadrežnifea^ znaša 100'din. deleZ 
eadružnikovega družinskega člana pa ' 10 
din Vsak od teh odgovarja • dvajaetkrat- 
n|nj,zneskom vpisanih obveznih deležev. 
Deleži se né obrestujejo., 

Razglasi m sklepi zadruge članom-se 
nabijejo na zadružni razgkenl deski, va- 
bila na zbor pa Se na' bràjevno obioajàï 
na*č!iL' ' '\ ' '. " '    •  "'    '•''•'      ' 

,' Upravni odbor vseetavlja 6T®anoiv, in eâ- 
eer predsednik,-^^ tajnik in Wrje odbor- 

:nlkl ' ' '   <>••*->   ."''•"'t;', * ;. ''   • 
Zadrugo zastopà'ùpravniodbor.1 ali tisti, 

ki sa ta pooblasti, zenjo podpisujeta dva 
Qjuiaupravnega odboi» aü.enaenaprev-" 

; v '*,.»»;.. 
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nego odbora tu en pooblaščeni uslužbenec 
a&aruge. 

Ciao, upravnega odbora so: 
Stani Anton, posestnik, Ornuška vae 4, 

predsednik. 
Dragan Marija, administraitorkà, Colnjica 

ät 27, tajnik, 
Fiorrancio Franc posestnik. Boje 3, 

' Nahtlgal Ana,1 gospodinja, CcSnjice S3. 
Gacnik Jože, posestnik, Podturn 4, 
Miiklić .Jože,, kmetski delavec. Ornuška 

vae 8, odboraM 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 29. januarja 1849. 
7•13/49 -Zadr IV 9/1 1907 

, ,'V .   .        * 
141. 

••' Sedež: Dobliče, okraj-Črnomelj. (Oko- 
j»fi\obeega' vasi Doblite. DobHêka gora. 
Onë. Jelèevniik. Jerneja  vae). 

Dan vpias: 3 februarja 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jametrom v Dobricah, okraj «Črno- 
melj. 

Zadruga -Je bila ustanovljena 15. VI. 
1948 za nedoločen Sas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
a-vsemi potrebnimi potivšnimi predmetu 
odkupovanje kmetijskih pridelkov ,jn iz- \ 
delkov v evojem okolišu; pospeševanje 
vseb ' panog' kmetijskega gospodarstva, 
opravljanje dnigib zadev, ki eo nadrobno 
navedene v 3 členu pravil zadruge 
'Delež zadružnika znaša 100 din. delež 

asadružnikovega družinskega člana pa lö 
dio. Vsak od teh odgovarja z desetkrat- 
aim zneskom vpisanifa obveznih deležev. 
Deleži ee ne obrestujejo. 

Razglasi to sklepi zadruge članom ee 
nabijejo «a zadružni rszglasni deski v 
jesjovnih prostorih 

llpravni odbor sestavlja 5 dò 7 članov, 
in sicer predsednik, tajnik In ustrezajoče 
Število odbornikov. 

Zadrugo zaetopo upravni odbor ali tisti, 
K'ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dva 
Sena upravnega odbora ali en član uprav, 
nega odbora, m, en pooblaščeni uslužbenec 
zadruge.    ,... '.'.. 

Člani upravnega, odbora «o:)'•' 
Šterbenc Janez, kmet,' Dobi ice 38. 

predsednik, 
Rom Jože. posestnikov sin,  Dobliče 4. 

tajnik. , 
Jakše Anton, kmet. DobHSka gora 57, 
BahoT Jože. kmet. Grič 13. 

. Banbvec Matija  kmet, Jeßevnik IS, 
Tóme Jože. kmet. Jerneja vas 1. ' 
Peadirc Alojz kmet. JeEevnik., odbor- 

em / 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

5     dne S februarja 1949." 
Zt 16/49 - Zadr IV 12/1 

* 
1910 

Sedež: Male Dole, okraj Trebnje. 
I.Dan vpisa: 81  januarja 1949 
'.-.Besedilo: Kmetjska zadruga z omeje- 
»raJamstvom v Malih Dolah. okraj Treb- 
nje. - ••- ,   ;• 

!*i??^,Wia je bila ustanovljena na skop- 
"•••• 1948 za nedoločen čas 
_• ^"ge zadruge so: oskrbovanje članov 
^••••»• 'potrebnimi potroSnimi predmeti; 
^»POvanje kmečkih pridelkov in tedel' 
rano» SS?'*?1 okoHSui.poepeSevaje vseh 
GZT~ •?§tega góspodarerra, in oprav. 
vÄ*2$3*Č''H* nadrobno nà: 

AVirSSJEr^JS" «nà*8..K»«Hi, delež 

dinarjev Vsak' član odgovarja Se z dvaj- 
eetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Obvestila in sklepi se nabijejo na raz- 
glasn'  deski   v  poslovnih   prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, • st. 
cer predsednik, tajnrk in trije odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali.ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva Člana upravnega odbora In za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Smole Anton, mimar. Breg 4. predsed- 

nik. 
Verbi? Atojx, delavec. Breg 1, tajnik. 
Strinole Leopold  posestnik. Breg.S. 
Lavs Anton, posestnik, St Jurii 11,' 
Ikr Anton, posestnik. Zubna 15, odbor- 

niki     • , 
Okrožno sodišče v Novem mesto 

dne 31   januarja 1949 
Zt 15/49 ~ Zadr IV •      1905 

* 
k Si. 85- 

Popravek 
V oglasnem delu Uradnega lieta LRS, 

St 7 z dne 22. II 1949 ee na 95. strani 
pod zap številko 85 objavljeno besedilo 
zadruge glasi: 

Besedilo: Kmetijska zadruga to, J. Bo. 
krafi. 

Spremembe 
148. 

Sedež: Koprivnica. 
Dan vp,sa: 16 februarje 1649. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t a j, » 

Kostrivn'ci. 
Izbriše ee član upravnega odbora But 

Vmko in vpiše nov! «voljeni: član: uprav- 
nega odbora: 

Krajcer Ivan. učitelj, Zg. Kostrivnica 18 
kot poslevodečj predsednik zadruge. 

okrožno sodišče v Celju 
dne 16. februarja 1949. 

Zadr VII, 116-10 1921 
* 

144. 
Sedež: Ljubljena. 
Dan vpi»a. 21  februarja 1949 
Besedilo: Obrtnika proizvajalna in pre- 

delovalna zadruga čevljarjev" a omejenim 
jamstvom v Ljubljani- • 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Hočevar Jože. Gal ič Franc, Mramor Lud- 
vik. Vencelj Ivan, Kosovel] Viktor m Ka- 
pelj Anton, vpišejo se nov) člani: 

Mese Pavel, čevlJareM mojster, Ljub- 
ljana. Jarnlkova ul. 3, 

Urbančič Jože, čevljarski pomočnik, 
Ljubljana. Gregorčičeva 17/b, 

Novak Prano, čevljarski pomočnik. 
Ljubljana, Cesta v Mestni log 45, 

Marolt Julij, čevljarski pomočnik. Ljub- 
ljana,.Čevljarska ul '1. 

Okrožno «od'Sfe v Ljubljani 
dne 21 "februarja 1949.        ..* 

. Zadr IV 180/6 J831 
* .. r,;'; • • 

145.,     , ,      ,    • 
Sedež:, Ajdovec, okra! Novo mesto. 
Dan vpisa. 11. februarja 1949      , 

•Besedilo: Kmet'|«ka zadruga z oroeje- 
n'm jamstvom,v;Ajdoven. ,,-, 

Vpišeta 6B nova izvoljene člana oprav, 
nega odbora: ; 

Hren Anton.' kmet. Mali Lipovec 4,   : 
. Iskra ; •••••, • pos. sin. DoJenJl Ajdo- 

vec, odbornika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne .11  fehmafia 1949. 
'!,'..,'-BeAr m 86/8 

U /edba postopanja 
za razglasite*' za mrtve 

IV K 111^/49 1»6 
Grum Alojz, roj 4 VI 1911. v Kaeazah 

46, sin Grum Marije, delavec iz Trnove!j 
157. se od pumladi 1945 pogreša. 

Na predlog zane Grum Minke. morilke 
blaga v Trnovljan 157, ee uvede • posto- 
panje aa razglasitev za mrtvega in se, iz- 
daja posivi da se o pogrešanem, do 10. 
VI.  1949 poroča sodišču. , 

Grum Alojz se poziva, da se zzlasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. , : ' 

Okrajno sodišče V Celju 
dne 7. februarja 1949. 

g» 

V R 1614/48 12*9 
Poanč Jožef. roj. 14. IV. 1908 v LMčnem 

54, sin Jožeta im Lucije rojene Ferlič, 
posestnik, je bul v NOV Dne 14 XI 1944 
je bil poslan s patruljo v Stari trg oV 
Kolpi m se od-tedaj pcaréêa : 

Na predlog Cernaka Franceta, posest- 
nika v Liaičnem 54, skrbnika nedl sina 
Pozniča .Miroslava, se uvede postopanie za 
razglasitev za mrtvega in ee izdala pojiv, 
da se o pogrešanem do 1. VI. 1949 poro- 
ča sodišču 

Poznič Jožef Ee  poziva    da ,.ee siasi 
pri sodišču ali da kako vest.o.sebi., " 

' Po preteku roka bo sodišče odwWlo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celit 
dne 8. februarja 1949V '      , 

TV R 1111/49 ' 1488 
Fonda (Funda) Alojis. roj. 14. V./1906 

pri'Sv " Riipertu 14,"sin AloJzainîAne.'ro* 
jene Mastnak, rudar v Migojnicl" 28. je 
bi] v NOV Baje le konec oktobra 1944 
padel pri Občini na Dolenjskem. 

Na predlog žene Fonda Alojzije, gospo- 
dinje v Migojnicl 28. se uvede postopanj» 
za razglasitev za mrtvega in ee izdate 
poziv,. da se o pogrešanem do 20 i VI. 
1949 poroča eodiSča. ;   ' / 

Fonda Alojz se poziva, da se zglat! 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odtočijo o 
predlogu! 

Okrajno sodîïfe v Celju 
dne 10. februarja 194â      ' .'• '•' 

IB 509/49 1108 
Ba&r Rudolf, rej. 14 IV \•',•• 

Plamte) pri AJdovïRnL «ta pok' Janènsta 
Marije rojene VidaH.-je leta 1948 odSeî 
v NOV Od Junija 1944 ee pogrela > 

Na predlog' Bafar Lludrafle. kmetice 
ne' Planini 408. «e uvede postopanje » 
razglasitev za mrtvega ' ' '  " : r 
I R 505/49    """"        '* 1105 

Birea Jožef. rej. 9 "••. 1894 v Ckvrlcf, 
sta pok Jožeta in Marije rojene Volk, 
oBčinefel oradntk . v Rlhemberku 74. j» 
bil 12 X 1948, Interniran v NernSfo. iNa« 
«adnje je btl v Mauthaueenn, od febru- 
arja 1945 pa. se. pogrefia 

Na predlog Blrsa Marije roione Ü8ej, 
gospodinje na Reki, Stalmgraiska ^9. 's* 
uvede; poetopanje •• taaglasätev sa .mr- 
tvega. ,' ,.   ' v* ; 
i.B 804/49 .HO* 

Cel ••••,.roj 23 TV 1928 ,v AflsvIeL 
sini pok Antona In-.Eme rojme 8tMM«i>aa» 
fe hfl 1942 mobiJlilrah v ttàWlaneko f& 
sko.:,Poslao Je Ml v Steljo Iz bojev; ob 
lnvèïlji savesnJfeov na S•M se; pogreto. 
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Na predlog Cej Eme rojene ••••••••, 
gospodinje v Ajševici 16, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

I R 506/49 1106 
Humar Alojz, roj. 9 Vil. 1928 v Kalu 

nad Kanalom, llovoa, sin Alojza in Ma- 
rije rojene Cvetrežnik, delavec, je odšel 
1943 v NOV. Iz bojev pri Črnem vrhu 
nad Idrijo ee od 10. IL 1943 pogrete 

Na predlog Humarja Alojza, posestnika 
k Kala nad Kanalom, Ilovica 86. se uve- 
de postopanje za razglasitev sa mrtvega 

I R 508/49—4 1107 
Kodrič Zoram, roj. 24. II. 1904 v Tretu, 

•im Karla in Antonije rojene čok, knji- 
govodja v Prvačini 28, je bil borec I bar 
ierije protiavioueke divizije IV. armade. 
Od leta 1945 te pogreša, 

Na predlog Kodrič Jožefe-Hilde rojene 
Sulic, gospodinje v Prvačini 28, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 503/49-5 1108 
PavSi« Alojz, roj. 19. VI. 1892 v Rav- 

nici, sin pok. Jožefa In pok. FranftŠke 
rojene  Suligoj.  posestnik,  je  bil   4.  X 
1944 od Nemcev odpeljan v goriške za- 
pora Pozneje je bil interniran v Nemčijo 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Pavšič Avguštine rojene 
BelLoger, gospodinje v Eternici 85, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 502/49-4 1102 
Stepančič Franc, roj. 17, XII 1907 v Bi- 

ljah, sin pok. Antona m pok. Katarine 
rojene Arčon, delavec-v Mirnu 70, Je od- 
iel februarja 1944 v NOV. Marca 1944 je 
Ml baje v bojih z domobranci pri Ornem 
vrhu ujet in odpeljan v Žiri. Od teda] ee 
pogrela. | 

Na predlog StepanČi* Zore rojene Bo- ~ 
gkin, gospodinje h Mirna 112, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 500/49-4 r 1101 
Stepančič Jožef, roj. 4. VII 1925 v Mir- 

nu, sin Gabrijela In Terezije rojene Fer- 
iolja, delavec, je odfiel 11 I. 1948 v NOV. 
Iz bojev pri Kočevju februarja 1945 ee 
pogreša. 

Na predlog Stepančiča Gabrijela, zidar- 
ja iz Mirna 187, ee Uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
mano, ee poziva, da to do 20 IV. 1949 
poroča eodišču ali skrbniku Lahu Rudol- 
fu, sod. uradniku v Gorici 

••••• Rudolf, Blrsa Jožef. Cej Milan, 
Humar Alojz, Kodri? Zoran, Pavšič Alojz. 
Stepamčič Franc in Stepančič Jožef ee po- 
zivajo, da ee zglae'jo pri sodišču ali dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
proglogih. 

Okrajno sodišč» v Gorici 
dne 1. februarja 1949. 

* 
R 358(49-6 1744 

KriHč Viktor, roj. 28. XII. 1908 v Ce- 
kovniku, etn Matevža ta pok. Frančiške 
rojene Ferjančič, delavec pri gozdni upra- 
vi, je odšel 11, II. 1943 v NOV na Pri- 
morsko Pojlzpovedbi pri? je baje tuli ja 
1943 padel kot borec Sereerjeve brigade 
pni Malem vrhu »a Dolenjskem. Od tedaj 
ee pogrela ' 

Na predlog žene Križi« Paivle se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja* poziv, đa se o pogrešanem do 
20 TV. 1949 poroča sodišču ali skrbnici 
So\4 Jožefi, gospodinji iz Idrije. 

Križić Viktor se pozive, da ee zglam 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodižče odloČilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne Id februarja 1949. 

* 
R 852/48-6 1745 

Leskovec Ivan, roj. 17. XI. 1897 v Idrij- 
skem logu, kmet v Govejku, je bil pred 
razpadom Nemčije nekje na Koroškem. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Tratnik Ivane, gospo- 
dinje iz Bele 4, ee u\©de postopanje za 
raogiaeitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da ee o pogrešanem do 1. IV 1949 poroča 
sodišču ali skrbnici Sovi Jožefi, gospodinji 
iz Idrije, Titove 42. 

Leskovec Ivan ee poziva, da se zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o eebl. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 17. februarja 1949. 

* 
R 865/49-7 1870 

Kotol Frane, roj. 1 X. 1904 v Plužnjab 
iL 106, okr. Idrija, ein pok. Jakoba m 
Marjane rojene Božič, soboslikar, je bil 
junija 1944 kot borec Vojkove brigade v 
bojih ranjen Konec leta fe bil odpeljan 
v Bari. kjer je baje 18. V 1945 umrl. 
Od tedaj ee pogrele. 
R 866/49-7 1669 

Kofol Ivan, roj. 27. ••. 1909 v Pluž- 
njah, ein pok. Jakoba in Marjane rojene 
Bož•, kmečki delavec, je odšel septembra 
1943 v Vojkovo brigado NOV Dne 20. 
XI. 1943 je bil od Nemcev ujet in baje 
ustreljen. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog sestre Kofol Cite, Plužnje 
št. 160, se uiede postopanje za razglasi- 
tev za mrtva in ee tedaja poant, da ee 
o pogrešanih do 1. IV. 1949 poroča so- 
dišcu ali skrbnicu Sova Jožefi, spoepodanji 
v Idriji. Titova 42 

Kofol Franc in Ivan ee pozivata, da se 
zgksita pri sodišču aii dasta kako vest 
0 eebl 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dine 19. februarja 1949 

* 
R. 89/49—4 2200 

Kodra .lane«, roj   22. VII. 1912 v Zg. 
Tuhinju, sin Jaikoba in Neže rojene Vir- 
jent, krojač v Kamniku. Sutoa 8, je odîel 
1 VIII. 1944 v Slandrovo brigado NOV 
in je baje 13 TU. 1045 pade] v bojih pri 
Lokah v Tuhinju Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Kodra Jožefe rojene 
Treliušak, gospodinje v Kamniku, ôutna 8, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv,' da se o posrreSa- 
nem v treh mesecih od objave v Urad- 
nem lishi LRS poroča sodišču ali skrbni- 
Ira Klemenčiču Ivami. sod. uradniku v 
Kamniku. 

Kodra   Janez ee poziva,   d« ee zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 
R S85/48-7 ' 2201 

1 Slevec Valenti*, roj. 16. II. 1904 v Sta- 
hovici, sin Jožefa in Marije rojene Golob, 
tesar v Stahovici St 20. Je odšel Junija 
1942 v NOV in «e od septembra 1942 po- 
greša. Po potrdilu odseka za notranfe za- 
deve pi-i 0L0 Kamnik, št. TV-2936/4-48, 
ni « njegovem bival'šču ničesar znanega 

Na predlog žene Slevec Ivane, (gospo- 
dinje v Stahovici 20, ee. uvede postopanje 

za raaglasitev za mrtvega in ee izdaja po- 
ziv, da «e o pogrešanem v 8 mesecih od 
objave v Uradnem lietu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
sod   uradniku v Kamniku. 

Slevec Valentin se poziv«, da se agissi 
pri sodišču aH da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče V Kamniku 
dne 2. marca 1949 

* 
II R 803/49-4 1480 

Hribar Doroteja (Rotija), roj. 17. I. 
1926 v Dedni vaeS pri Krškem, hči Fran- 
ca in Terezije rojene Vertovšek. samska, 
trgovska pomočnica pri Sv. Ani nad TrŽi- 
čem, je odšla 1943 v NOV. Februarja 
1945 je bila bolničarka 18. brigade 30 
divizije aa Krasu. Od tedaj se pogreša. 
Vse uradne poievedbe so ostale brez 
uspeha. 

Na predlog matere Hribar ••••• tu, tov. 
delavke iz Tržiča, Ljubeljska 40. de uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvo in 
se izdaja poziv da se o pogrešani do 31. 
V. 1949 poroča sodišču ab' skrbniku 2e- 
lezniku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Hribar Doroteja ee poziva, da se zgla- 
ei pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roke bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajne sodišče v Kranjn 
dne 16. februarje 1949. 

* 
I R 80849-3 96» 

Albreht Franc, roj. 18 XI. 1924, ein Jo- 
žeta in Marijo rojene Oblak, samski, 
kmečki delavec iz Raševega 26. fe odšel 
septembra 1943 v Tomšičevo brigado 
NOV. Iz bojev pri Ribnici se od konce 
1948 pogreša. 

Na predlog sestre Albreht Marije iz 
Raševega 26 se uvede postopanje za raa- 
glaefoev za mrtvega. 
I R 301/49-4 969 

Mehle Alojz, roj. 24. XI. 1922. ein Ma- 
tevža in Helene rojene Janežič, samski, 
delavec ia Lanlšč 11, je odšel po zlomu 
Italije v Cankarjevo brigado NOV, po- 
zneje pa v Levstikovo. Iz bojev na Golem 
in Mokrcu se od novembre 1948 pogreša 

Na predlog sestre Strupih Antonije ro- 
jene Mehle, gospodinje iz Lanišč 11, se 
uvede postopanje z« raogiaeitev m mr- 

T R 802/49-3 • 96* 
Novak Jože, roj. 25. IL  1921, sin Jo- 

žeta m Katarine rojene Tršek, poročen. 
delavec iz Vnanjih goric, se 0<• leta 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Nov»k Marije, delavke 
iz Vnanjih goric, se uvede postopanje •• 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu Je o pogrešanih kai zna- 
no, se poziva, da to v dveh mesecih po 
objavi v uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču aH skrbniku Kozoglavu Antonu, na- 
meščencu OLO Ljubljana okolica, oziro- 
ma predlagateljicam. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče za olerai Ljubljana okotìea 

\        v Ljubljani 
dne 81. Januarja 1949 

Ok 852/48-« 1185 
Dolgan Franc, roj- 13. xil  1911 v Na- 

rinu. era Franca in Ivane rojene Kuret, 
samski, délayes v. Ljubljani. Frankopen- 
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ska 20, Je odäel 9. IX. 1948 v I. bat. 18. 
divizije, 10. ljubljanske brigade NOV. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Stavar Ljudmile ro- 
jene Dolgan, gospodinje na Reki, Brate- 
nja 15, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in ee izdaja poziv, da ee 
0 pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Pogačnik Olivi, Ljubljana, Me- 
dvedova 7, oziroma predlagateljici. 

Dolgan Franc ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po preteku «>ka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče gl. mesta Ljubljana 
v Ljubljani 

dne 4. februarja 1949. 
'   * 

1 R 805/49-8 1477 
Konrad Maksimilijan, roj. 4 X. 1925 na 

Vačah, ein Franca in Frančiške rojene 
Kune, eameki, meear iz Rži§, ee od ve- 
like noči 1948 pogreša. 

Na predlog matere Konrad Frančiške, 
babice na Ržišah 26, KLO Vače. so uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Kpzo- 
glavu Antonu, nameščencu 010 Ljubljane 
okolica, oziroma predlagateljici. 

Konrad Maksimilijan se poziva,. da se 
zglaei pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Sredlogu. 

krajno sodišče za okraj Ljubljana okolica 
v Ljubljani 

dne 11. februarja 1949. 
* 

VI R 471/49 1273 
Čepe Franc, roj. 22. IX. 1883 v Koša- 

kih pri Mariboru, sin Franca in Julijane 
rojene Verblač, oženjen, pečareki delavec 
v Mariboru, Slomškov trg 6, je odšel 1919 
od doma iskat dela. Od tedaj ee pogreša 

Na predlog à'ene Čepe Genovefe rojene 
Škof, gospodinje v Mariboru, Pobrežje, 
Makedonska 8, ee uvede postopanje za 

. razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 25. V. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Škofu Jos pu, 
slikarju v Mariboru, Pobrežka 9." 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 8. februarja 1949 

ft t 
V R 473/49 1884 

Mezgol  Filip,   roj.   14.   VIII.  1896   v 
Gradcu, sin pok. F'lipa in Marije, tra- 
fikant v Studencih pri Mariboru, se od 
leta 1945 pogreša. Po potrdilu oddelka za 
ndfcr. zadeve pri ML0 Maribor mesto z 
dne 25. VIII. 1948 ni nobenih podatfcov 
o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Mezgol Antonije sedaj 
Veber, kuharice v delaveko-namešcemski 
restavraciji v Strnišču pri Ptuju, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
V R 477/49 1553 

Potočnik Stefan, roj. 30. XI. 1920 v Ra- 
cah, sin Štefana in Alojzije rojene Zupan, 
stanujoč v Mariboru, Smoletova 10, je od- 
šel 15. III. 1943 v gorenjski odtred NOV. 
Baje je 27. I. 1944 padel pri Cerk- 
nem. Po potrdilu odseka za notr. zadeve 
Pri OLO Trbovlje z dne 24. I. 1949 ni 
nobenih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog očeta Potočnika Stefana, 
paznika v pokoju, Trbovlje, Loke 594, se 
uvede postopanje za razglasitev za nw- 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 1. VI. 1949 poroča > 
sodišču aH skrbniku Vetrihu Albinu, sod. 
uradniku v Mariboru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 15. februarja 1949. 

I R 214/48-5 431 
Klepec Vinko, roj. 2. II. 1895 pni Osil- 

nioi, okraj Kočevje, sin pok. Pavla in Ane 
rojene žagar, trgovec v Murski Soboti, 
Titova 12, je bil 17. X. 1944 odpeljan v 
sapore v Sombathely, nato pa v Komarno. 
Od tû je bil odpeljan v Flossenburg in 
pozneje v Haslach, kjer je bil operiran in 
je ba^e januarja 1945 umrL Ob evakua- 
ciji taborišča februarja 1945 ga tovariši 
niso več videli. 

Na predlog žene Klepec Helene rojene 
Sipoš, gospodinje v Beltincih 41, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
V. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Ko- 
losi Francu, brivskemu mojstru v M. So- 
boti, Titova 12. 
I R 203/48-8 432 

Kutoš Josip, roj. 9. XI. 1890, sin pok. 
Aleksandra in Terezije rojene Kutoš, po- 
ljedelec iz Križevcev 91 v Prekmurju, je 
lata 1907 odšel v South Bethlehem Pa- 
ZDA, septemra 1917 pa neznano kam 
in ee od tedaj pogreša 

Na predlog nečakinje Pooak Etelke ro- 
jene Adamič, poljedeiike v Domanjševcih 
št. 8, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem do 1. VIII. 1949 poroča so- 
dišču aH skrbniku Kučanu Aleksandru, 
poljedelcu v Križevcih 91. Prekmurje. 

Klepec Vinko in Kutoš Josip se po- 
zivata, da ee zglasita pri sodišču ali da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo o 
predlogih, 

Okrajno sod>Šče v Murski Soboti 
dne 14. januarja 1949 

I R 11/49-4 634 
Olaj Ivan, roj. 2. VI. 1908 v Beltincih 

št. 168, sin Štefana in Ane rojene Sreš, 
poljedelec, stan. v Gančanih 150, je apri- 
la 1936 odšel v Guendecourt pri Comble- 
su, okrožje Peronne de la Somme v 
Franciji, od koder je redno pisal à'eni. Po 
poročilu predsednika kraja njegovega pre- 
bivališča je bil baje ustreljen. 

Na predlog žene Olaj Marije rojene 
Maučec, poljedelke v Gančanih 160, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. VIIL 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku Bakanu Štefanu, poljedelcu v 
Gancanih 131. • 

I' R 208/48-4 686 
Slemer Mihael, roj. 4. IX. 1883, sin 

pok. Janeza In Magdalene •••••• Bagari, 
poljedelec v Doliču 106 pri Gor. Lenda- 
vi, je 1913 odšel v ZDA v Akron Ohio. 
Zadnji« je domačim pisal 1931. Leta 1935 
je prišlo obvestilo, da Je septembra 1934 
umrl. 

Na predlog hčerke žohar Terezije ro- 
jene Slemer, poljedelke Iz Dolca 105, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega In ee izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. VIII. 1949 poroča sodišču 
ali skrbniku Kovaču Josipu, poljedelcu v 
DoHcu 61. 

Olaj Ivan in Slemer Mihael se poziva- 
ta, da ee zglasita pri sodišču ali dasta ka- 
ko vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločalo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v  Murski Soboti 
dne 20. januarja 1949. 

* 
I R 10/40-6 1097 

Sebjan Martin, roj 80. III. 1917, sin 
Martina in Barbare rojene Režonja, po- 
ljedelec v Ižakovcih 60. je bil oktobra 
1942 od Madžarov prisilno mobiliziran. 
Bil je v Körmendu, novembra 1942 pa je 
odšel na vzhodno bojišče, odkoder je zad- 
njič pisal 2. I. 1943. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog žene Sebjan Olge rojene 
Mavčec, poljedelke v Ižakovcih 60. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. VL 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku Vučku Antonu oziroma predla- 
gateljici. 
I R 20/49- 2 1099 

Zelko Joi'ei, roj. 12. II. 1915, sin Jo- 
žefa in Marije rojene Bočkaj, poljedelec 
v M. Soboti, Slomškova 12, je bil februar- 
ja 1944 prisilno mobiliziran k pehoti v 
Novi Kaniži: Po dveh mesecih je odšel 
na vzhodno bojišče. Zadnjič' je pisal iz 
okolice Kološvara oktobra 1944. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog Zelko Katarine, tovarniške 
delavke iz Murske Sobote. Slomškova 12, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da ee o pogre- 
šanem do 1. VIII. 1949 poroča sodišču 
ali skrbniku Horvatu Jožefu oziroma 
predlagateljici. 
I R 19/49- 3 1098 

Zelko Ludvik, roj. 4. IX. 1921, sin pok. 
Jožefa in Marije rojene Bočkaj, mesarski 
pomočnik v Murski Soboti, Slomškova 12, 
je bil prisilno mobiliziran v edinico • 
Munkaču in Sarošpataku. Jeseni 1944 je 
bil poslan v neznano smer. Pri bombar- 
diranju v Gyetvi na Slovaškem je bil 22. 
XII. 1944 težko ranjen in je 24. XII. 1944 
umrl, kar je sporočil vojni kurat. 

Na predlog sestre Zelko Katarine, to- 
varniške delavke v Murski Soboti, Slom- 
škovia 12, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. V. 1949 poroija 
sodišču ali skrbnicu Horvatu Jožefu, po- 
ljedelcu v Murski Soboti, oziroma precV 
lagateljici, 

Po preteku roka bo eodSSce odloiftfo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Murëd Soboti 
dne 3. februarja H>49. 

* 
I R 60/48—6 

Gutman Rudolf, iroj. 18. V. 1Ç 
sin Sitefana in Eve rojeroe Am    , , 
delec v Moravcih 46, je bil «on*o vmv. 
bra   1944  interniran  v  Sombàtûely.   Of 
tedaj ®e pogreša. 

Na predlog žene Gutman Marije roje. 
ne Jančar, poljedelke v Monavoih 46, ŠW 
uvede postopanje za razglasLtev za radS' 
Jtvega ta se izdaja poziv, da ee o JW% 
šanem do 1. IX. 1949 poroča 80<•• m 
skrbniku Parni Josipu, poljedelcu v Mos 
ravedh. 115. 

Gutman Rudolf ee poziva, da se zsplael 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po protoku roka bo sodišče odloČilo » 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Murski Sobo« 
dne 11> fobmas• HM0. 
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I ft 6/49—3 630 
Verbič Jurij, roj. 6. XI. 1905 v Splitu, 

sin Verbič Marije, oženjen, čevljar im tr- 
govec v Novem mestu, Ljubljanska 16, 
•• od septembra 1943 pogreša. 

Na predlog žene Verbič Julijane rojene 
Kaetelic, zasebnice iz Novega meeta, Ra- 
govska 6, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. V 1949 poroča 
eodiaču in predlagateljici Verbič Julijani 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 19. januarja 1949. 

* 
I R 173/48-6 1134 

Skrlj Alojz, roj. 23. III. 1923 v 2erov- 
nioi, ein pok. Jožeta in Marije rojeno 
Oblak, ein posestnika, samski, je bil o 
božiču 1944 kot partizan od Nemcev ujet 
Odveden je bil v Nemčijo, bil je v raz- 
nih taboriščih, in je baje v Hdlbronnu 
aprila 1945 umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Skrbelj Marije, go- 
spodinje v Zerovmicl 18. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv ,da se o pogrešanem do 1. IV. 
1949 poroča 6odišču ali skrbniku Jeranče- 
tu Slavku, eod. uradniku v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 26. januarja 1949 

* 
I R 176/48—6 1276 

Andrtoli Bruno, roj. 21. VI. 1901 v Bi- 
eozi, sin pok. Petra in Rože rojene Curii, 
železničar, v St Petru na Krasu 31, po- 
ročen, ee od februarja 1944 pogreša. 

Na predlog žene Andrioli Jožefe rojene 
Sevec, delavke iz Preatranka 18, se 
uvede postopanje za razglaeitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 15 V. 1949 poroča sodišču ali skrb- 
niku Jerančelu Stavku, vodji zemljiške 
knjige v Postojni. 

Po preteku iroka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno eodiSče v Postojni 
dne 31. januarja 1949. 

if, 

IR 64 in 65/48 11675 
Cucek Ivan, roj. 24. Vili. 1922, ein po- 

sestnika Franca in Marjete rojene To- 
plak, je baje 1945 umrl v neki bolnici pri 
Stalingrado, in 

Cucek Martin, roj. 13. X. 1923, ein po- 
sestnika Franca in Marjete rojene To- 
plak, je baje 30. IX. 1943 padel pri ku- 
banskem mostišču. Od tedaj ee pogrešata. 

Na predlog očeta črička Franca, posest- 
nika v Podvineih 55, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtva in ee izdaja 
poziv, da se o' pogrešanih do 1. IV. 1949 
•••••• «odišču ali skrbniku Zepanu Ga- 
»perju, eod uradniku v Ptuju j 

Po ! preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 24. decembra 1948. 
.'...•     * 

IR 11/49-2 1027 
Berčon Viktor, roj. 19. X. 1919 v Trbov- 

ljah, rudar v Trbovljah; Loke 425. je od- 
šel junija 1944 v NOV na Pohorje. V za- 
četku 1945. |e WV ujet ta pozneje kot ta- 
lec v Ptuju ustreljen. Zadnjic1 ee je ogla- 
si] decembra 1944. 

Na predlo« očeta Bercona Jožeta, ru- 
darja v pok., Trbovlje, Loke: 429, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za* mrtvega. 

I R 10/49-2 1026 
LebaT Franc, roj. H IX. 1919 v Jese- 

novem 20, rudar v Lokah, je odšel 13 
IIL 1944 v Šlandrovo brigado NOV Bil 
je namestnik komandanta I. bataljona in 
je baje 14. X. 1944 padel 

Na predlog svaka Strajharja Antona, 
posestnika v Jesenovem 20, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Veakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 1. V. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku 2ibretu Filipu, eod 
nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno eodiSče v Trbovljah 
dno 2. februarja 1949. 

Oglasi sodišč 
Su 47/48 2136 

Oklic za dvig sodnih pologov 
Okrajno sodišče v Mariboru hrani večje 

število starih sodnih pologov, ki 60 bili 
položeni v času pred 15. V. 1945 pri biv. 
Sin sodiščih Maribor in Sv. Lenarit v Slov. 
goricali. 

Pri pologih bivšega okrajnega sodišča 
v Mariboru je znesek pologa označen po 
stanju z dne 31. XII 1947, pri onih okraj- 
nega sodišča Sv. Lenart v Slov. goricah 
pa po stanju z dne 31. XII. 1948. 

Med hranjenimi pologi so ti-le v vred- 
nosti nad 1.000 dim: 

A. Pologi okrajnega sodišča v Mariboru: 
1. SulkovsM Marija-Glorija, A V 9/7, 

12.738 din, 
2. Kramer Vinko, P V 49/31,   1.134 din 
3. Ferlino Ivan, P VI 98/27,    2.138 din 
4. Krajne Rupert, V 0 696/40,  1329 dim 
5. Pansd Marija, del. Gradiška št. 2, 

V S 318/35,   1.046 din 
6. Novak Vilko, V S 248/37,    1332 din 
7. Turšič Nikolaj, V S 138/35. 4.006 dio. 
B. Pologi bivšega okrajnega sodišča 

Sv. Lenart v Slov. goricah: 
1. Fortmüler Tereza, P195/21,1.182 din 
2. Sver Janez, P 25/25, 3L319 din 
3. Sver Franc, P 25/25, 1.319 din 
4 Kolatrič Marija, P 43/28,     1.773 din 
5. VerboSt Jože, P 75/29        1.176 din 
6. Cucek Marija, P 59/27,     1.145 din 
7. Kramberger Jože. P 25/32,1.514 din 
8. Grahornik Jože. P 174/24, '.3.964 din 
9. Grahornik Marija, P174/24,1.497 din 

10 Zemlji« Zofija, P 81/28,    1.748 din 
11. Vakaj Rozina, P 158/34, 1.177 din 
12. Vakaj Ida, P 158/34, 1.584 din 
13. Žmavc •••••, P. 64/34, 2.031 din 
14. Gungl Franc, P 11/35. 1.899 din 
15. Gungl Maks, P 11/35, 1.945 din 
16. Gungl Jože, P 11/35, 1.868 din 
17. Gungl Ljudmila, P 11/35. 2378 din 
18 Vršič Marija, P. 106/32, 1.542dm 
19. Seyfried Martin. P 11/28, 1.262 dm 
20. Seyfried Vera, P 11/28, 1.262 din 
21. Seyfried Rifoa, P 11/28, 1.116 din 
22 Sevfrièd Josip, P 11/28. 1.112 din 
23. TaSner Julijana. P 69/30, 1.189 din 
24. Reiter Ana, P 37/241 2.086 din 
25. Trstenjak Martin, S137/34, 1.258 din 

. 26. Trstenjak Vida, S 137/34. 1.258 din 
27 Brue Karol. 0 818/34.     1723 din 
28. Danko Stanislav, S 120/83. ,2.024 din 
29. Močnik Viktor, S 84/33,    1.561 din 
SO  Druzovič Ignac, S 80/35,     1.277 din 
31. Muhič Bogomir. S 52/36,   1.339 din 
32. Matko Marija, P 21/31,      •4<•• 

33. PIoJ Alojzija, P 139/25.      1.285, din 
34. Kolarič Marija, P 43/28,     1.431 din 
35. Ceh Miroslav, S 51/36.      1.162 din 
36 Simonič Franc, P 87/25,     1.179 din 
37. Rebernik Frančiška, P 110/29, 1.591 

dinarjev 
38. Mairkeš Jožefa, P 123/32,    L666 din 
39. List Štefanija, P 21/23,      1.048 dan 
40. Kolarič RoaaMja, S 25/34,    L764 din 
41. Petrovič Franc, S 21/39,     2.998 din 
42. Gungl Marija, P 11/35,       2.131 din 
43. Jud. siki. Korošec Jožefa, brez šte- 

vilke. 1.580 din 
44. Skrl Alojz ca Erman, Maks, I R 

76/38, 3.102 din. 
Razen, teh pologov je v sodni hrambi Se 

večje število pologov v zneskih pod 1.000 
dinarjev. Ti so razvidni iz oglasa, ki je 
nabit na sodni deski okrajnega sodišča v 
Mariboru in pri MLO v Mariboru, OLO 
Maribor okolica in KLO Sv. Lenart v Slow 
goricah. 

Po 3. členu uredbe vlade LRS o likvi- 
daciji starih sodnih pologov z dne 11. II. 
1948, St. S-zak. 79 (uradni list LRS, šte- 
vilka 8—51/48) se' pozivajo vsi, ki imajo 
pravico do teh pologov, da se v 3 mese- 
cih po' objavi tega oklica v Uradnem listu 
LRS zglasijo pri podpisanem sodišču in 
zahtevajo, naj se jim polog izda, sicer se 
bo Izreklo, da je polog zapadeL 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. februarja 1949. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

G 636/48 2401 
Kosi Roža, Ljubljana, Pred škofijo 17, 

je vložila proti Kosi ju Jožefu, Mekarjü, 
Ljubljana, Rudnik 48, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 12. aprila 1949 ob 8. u»i 
pred tem sodiščem, v sobi št. 140/11. 

Za skrbnika je imenovan dr. Tominec 
Janez, nižji sodni pravnik pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani, ki bo toženca zastopa] 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler se- 
sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca, 

Okrajno sodišče v Ljubljani . 
dne 5. marca 1949. 

* 
G 82/49 2125 

Tomažin Frančifika rojena Zupančič, de- 
lavka a Malega vrha 3, OLO Grosuplje, je 
vložila proti Tomažinu Antonu, delavcu 
z Malega vrha 3, p. Šmarje, OLO Grosup- 
lje, sedaj neznanega bivališča tožbo za- 
radi razveze zakona 

Razprava bo 13 aprila 1949. ob 8. uri 
pred tem sodiščem, v sobi št. 140/11. 

Za skrbnika je ' imenovan dr. Tominec 
Janez, sodni pravnik pri okrožnem sodi- 
šču v Ljubljani, ki bo zastopal toženca 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasa sam ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

•   -'    Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. februarja 1949. 

* 
G:. 109/49-2 . 26Ì4 
• Regvart Ana, nameščenfca TAM, stro- 
kovno Šolstvo, stanujoča, v Mariboru, Ce. 
sta zmage Št. 49, je Vložila proti Koscto 
Frideriku, zlatarskemu pomočniku, Ma- 
ribor. Orožnovašt; 6;'eedaJ neamanega bi- 
vališča, tožbo za .'razvezo zakona. 

Razprava bo 31. III. 1949 ob 8. uri pri 
tem sodišču v razpravo! dvorani št. 84/•, 
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Tožencu se postavi za skrbnika dr, Krulc 
Franjo, odvetnik v Mariboru, ki ga bo za. 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler ee earn ne oglasi ali ne imenuje 
poblaScenca. 

Okrožno sodišie v Mariboru, 
dne 7. marca 1949. 

R 27/49-5 2169 
Amortizacija 

Na prošnjo Debeljak Marjete jz Vel. 
Lase- 8f. 46 se uvede postopanje sa amorti- 
zacijo baje izgubljenih vrednotnic in ee 
imejitelj teh poziva, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
evoje pravice, ker ee bo eioer po preteku 
roka izreklo, da so varednotoicebrez. moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice Hranilnice in poso- 

jilnice v Velikan LaSeah, eedaj v likvi- 
daciji pri ministrstvu za finance LRS — 
po komisiji za likvidacijo kreditnih zadrug 
v Ljubljani: 

št 367 noe Vesel Janez, VeL Slivnica 9 
z zneskom 1.599 din, 

it 662 noe Debeljak Marjeta, Vel. La- 
šče 46 z zneskom 8.916.99 din, 

št. 3208 noe Vesel Janez. Vel. Lašče 46 
z zneskom 8.791.15 din. 

Okrajno sodiSče v Grosupljem 
dne 25   februarja 19*9. 

Razni oglasi 
Št. 6/49 1741 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pogrebno društvo v Krčevima pri Ma- 

riboru e sedežem v Ribniškem eeiu 5 je 
na podlagi sklopa izrednega občnega zbo- 
ra z dne 13. II. 1949 prešlo v likvidacijo. 

Pozivajo ee vei upniki io dolžniki, naj 
priglasijo svoje terjat*« oziroma porav- 
najo svoje obveznosti v treh mesecih po 
objavi v uradnem listu LRS. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 
preklicufejo: 

i. »Alko« tovarna sadnih sokov tu alko- 
holnih pijač, Ljubljana,, Frankopanska 9, 
prometno knjižico za kolo znamke »Sty- 

M-ia«, tov. St. 756686 in prometno knjižico 
za rrokolo znamke >KavSc<, tov. št 1109.» 

2239 
Ančimer Franc, Zaloke 3, p. Raka pri 

KrSkem, prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Rouak St. 211011. 2402 

AndolSek Franc, Vel. LaSSe 28, knjižico 
za kolo. 2148 

Aria« Ludvik, Vrhovci 51. izkaznico 
OF, St. 019091. 2108 

Artnik Marija, Mala vas 55, p. Jezica, 
izkaznico OF, St 069691, in izkaznico OF. 
St. 069686, na ime Artnik Ivan.        2326 

Babnik Valentin, Ljubljana. Vodnikova 
123, -osebno iskaznico in izkaznico za, 
kolo. . •'' 2063 

i, Bamfi'Stefan, uprava drž. posestva Ja- 
We_/V-P Menge?, prometno knjižico za 
moško, kolo St.. 464981, znamke >Puoh<,. 
St otaria* 374601. t 1685 

Batur Franjo, voj, pošta 3908, Ljublja. 
na, potno dovolilnico M 007306, izdano 
30. XI. 1948. 2554 

Bec Alojzija, Zg. Hudiaja, Celje, pro- 
metno knjižico za kolo St. 305175.     2284 

Be&tr Avđija, voj, pošta 3908, Ljublja- 
na, potno dovolilnico V 07451, izdano 21. 
VIII. 1948. 2536 

Beg Jožica, Ljubljana, Sv. Petra 22, iz. 
kaznico OF. 2305 

Bele Franc, šofer pri >Ptomirja<. Novo 
mesto, šoferski talon 8t 1. 2288 

BeraniS Gv>do, Ljubljana, Idrijska 10, 
indeks, izdan od pravne fakultete uni- 
verze v Ljubljani 2377 

Bergles Ju!>jana, Celje, Mariborska 10, 
emdikatao knjižico, osebno izkaznico, de- 
lavsko knjižico in vojaški izkaz.        2048 

Bini Vida, Ljubljana, Poljanski nasip 
10, ukradeno osebno izkaznico in izkaz- 
nico OF na ime Bizil Vida in izkaznico 
OF na ime Bizil Franc. 2066 

Bizjak Franc, \oj. pošta 3908, Ljub- 
ljana, potno dovolilnico D 87284 z dne 
3. VI 1948, F 14274 z dne 11. VI. 1948, 
D 87633 z dne 10. VII. 1948. V 07822 z 
dne 10. VII. 1948, V 83951 z dne 30. IX. 
1948, V 76537 z dne 13. X. 1948 in K 
22627 z dne 26. X. 1948. 2526 

Bobi« Ludvik, Ljubljana, Gospoevetska 
c. 10, postaja NM St. 1, preklio o živilski 
nakaznici II. kategorije št. 7789, izdani 
za L 1949 od ministrstva za notranje za- 
deve v Ljubljani, objavljen v 8. številki 
Uradnega lista LRS, ker se je nakaznica 
medtem našla. 2515 

Bohie Slavko, prometno knjižico za 
kolo št. 202704, izdano od uprave NM 
Novo mesto. 2556 

Bolta Antonija. Sneberje 89, izkaznico 
za kolo tov. it. 1180386, izdano od NM 
Zalog 2145 

Bornšek Dominik, Stranice 26 pri Ce- 
lju, prometno knjižico za kolo St. 664268. 

2159 
Borštnar Dušan, Ljubljana, Gosposvert- 

eka 13, izkaznico OF št. 731448.      2144 
Bozi« Vinko, izkaznico OF, Izdamo od 

EOOF Gornja Radgona. 2300 

Brašun Milka. Mrtvace L p. Leskovec 
pri KrSkem, prometno knjižico za kolo št. 
126426. 2089 

Brera Marija, Ajdovščina. SibeniškaSO, 
osebno izkaznico št. 770. 1627 

Breznik Jožefa, Ihan it 59, p. Domžale, 
osebno Izkaznico, izdano od NM Domžale, 

2190 
Brotšnajder Slavica, roj. 19. VL 1927, 

osebno izkaznico, izdanox v Gornji Rad. 
goni, 1448 

Bučar Franc, Kostanjevica na Krki 69, 
prometno knjižico in račun za kolo znam- 
ke >Peugeot<, reg. St. 130347, tov. štev. 

' Buh Ferdinand, adm. uslužbenec z Lu- 
cine 17, p. Gorenja vas nad Skof.iu.Loko, 
prometno knjižico zä kolo znamke*»Dür- 
koppc št 1790334. 1562 

Cakarun Josip. voj. pošta 8908. Ljub- 
ljana, potno dovolilnico B 1553. Izdano 21. 
IV. 1948. 2549 

Cedilnik Ivana, Topole 15, prometno 
knjižico za kok» znamke >Wandereor<, šte- 
vjBka 103721. 2388 

Cehta Ema, Celje, Savinjska S. pro- 
metno knjižico za kolo št 403961.     2051 

Cerkovnik Janez, Kamnje St. 30, p, Boh. 
Bistrica, prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Peugöt«, reg. št. 130347. tov. štev. 
18978, izdano od OLO Jesenice. 1870 

Cestnik Ivan, mizar, Trbovlje 11/53, 
prometno knjižico za motorno kolo znam. 
ke >Wanderer< št. 7807 na ime Krivec 
Jože, Trbovlje. 2174 

Cihlaf Antonija. Ljubljana, Tyrseva 69, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljubljana* 

2140 
Cveji« Radosav, vol pošta 3908, Ljub- 

ljana, potno dovolilnico • 60860, izdano 
10. IV. 1948. 2546 

Cvetko Make. Ptuj, Sp. Breg 47, šofer- 
sko izkaznico št. 1751 s taitoni, izdano od 
uprave NM v Mariboru. 2619 

Cancer Anton, Ljubljana, Cesta na Rož- 
nik 29, svojo osebno in OF izkaznico tet 
osebno izkaznico na ime Cancer Terezija, 

2240 
Ceperlo Mihael, Petelinje 14, Št, Peter 

na Krasu, osebno izkaznico. 2509 
Cerne Meta, Ljubljana, Dalmatinova 15, 

izkaznico OF. 2194 
Cerne Stanko, Podulce št. 50, KLO Raka, 

okraj Krško, preklic o prometni knjižici, 
izdani od uprave NM KrSko, objavljen •, 
uradnem listu LRS 8t. 5 z dne 8. II 1949, 
ker se je knjižica medtem našla^.    1235 

Čopar Danijela. Ljubljana, Parmova48, 
spričevalo III. razr. gimnazije, izdano od 
ravnateljstva III. drl ginrn, v Ljubljana. 

2506 
Cuško Jožef, Maribor, Mlinska 9, pro- 

metno knjižico za kolo št. 560805, izdano 
od NM. 2365 

De Costa Iva. izkaznico za kolo znam-, 
ke •>Evropa<, št. okvira 3410. 2027 

Detiček Jože. Poljcane, Izkaznico za ko»  » 
lo brez znamke St. 68939. 1982 

Diamant Ivan, Sp. Jakobski dol 20, 
p. Sv. Jakob v SL gor., izkaznico za kolo, 
osebno iskaznico, objavo iz ujetništva in 
potrdilo voj. odseka. 2057 

Djordjevi« Cvetko, voj. poŠta 8908, Ljub- 
ljana, potno dovolilnico E 23847, izdano 
4. III. 1948. 2651 

Djur1« Kuzeman, voj. poŠta 8908, LJub- 
ljana, potno dovolilnico K 22754, izdano 
10. XI. 1948. 2548 

Dobovšeb Feliks, Storice 172, karto za 
nabavo drv in premoga, izdano od OLO 
Jezica. 2514 

Dolenc Tošo, Studien*, Dobrava 27. Ce- 
lje, prometno knjižico za kolo R. 109.162. 

2285 
Doljancer •••••, voj. pošta 8908, Ljub- 

ljana, potno dovolilnico B 1780, izdamo 
26. V. 1948. 2540 

DOT« Klara, TomaCevo 51, knjižico za 
kurivo K-3 in K-4'na ime Dov8 Make 

2381 
Draksler Ignac. Damiševo naselje 153, 

Studenca pri Mariboru, vojaSko knjižico. 

Dratfek" Marija. Solkan, Nova Gorice* 
••••• ValenitinSca Maksa 58, osebno Jz> 
kaznico St. 3516 in izkaznico za kolo.    2232 

Drozg Dragica, nameS8enka MGP. Sto*. 
Bistrica 83. spričevalo H. razreda meSSa«. 
eke šole na ime Rozman Dragica, izdano 
28. VI. 1929 y Slov. Bistricu. \!,,,,' *"* 
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Drusani Berta, Ljubljana, Za gradom 9, 
izkaznico OF, izdano 1946 od RLO Rakov- 
nik, Vi«. 2242 

Ekart Ana, StareSinci 40, p. Oirkovoi 
pri Ptuju, delavsko knjižico it. 1266801, 
izdano v Ptuju. 1866 

Eugelman Marija, Kranj, Savski breg 9, 
aač. osebno lakirnico in izkaznico OF 
St. 164815. 2388 

Erčulj Ivan, Ljubljana, Krakovski na- 
sip 6, osebno izkaznico it 055407, izdano 
od NM Ljubljana. 2058 

Erjavec Srečko, Ljubljana, Jegldceva 9, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka v Ljubljani. '   2589 

Fajmut Uršula, Crna 68, izkaznico za 
kolo St. 1228508 znamke »Turing«.   2627 

Fejzulovič Laiif, voj. poŠta 8908. Ljub- 
ljana, potno dovolilnico • 23855, izdano 
5. III. 1948. • 2552 

Ferletti! Elza, Maribor. Pobrežje, Ulica 
14. divizije, prometno knjižico za ženeko 
kolo št. 202514. 2172 

Gale Ivan, Grosuplje 17, izkaznico za 
žensko kolo, tov. St 73122. 1866 

Gašper Vico, voj. pošta 3908, Ljubljana, 
potno dovolilnico J 73405, izdano 24. XII. 
1948 2529 

Gagperlin Silva, Ljubljana, Gruberjevo 
nabrežje 14, isakaznico za kolo znamke 
>Vesta«,^ov. St. 578363, reg. St. 4289. iz- 
dano od uprave NM Ljubljana.        2421 

Glas Osvald, strojnik, Kranj, Gorenja 
Sava 26, osebno izkaznico. 1974 

Glasen8nik Jurij, Zavodnje, p. SoStauj, 
osebno izkaznico St. 48 na ime Ropotar 
Marija in osebno izkaznico št. 49 na ime 
Glasenčnik, Jurij, obe izdani od KLO Za- 
vodnje, OLO Mozirje. 1986 

Glavi? Franc, elektromonter, roj. 1908, 
* prebivajoč" na Peščenjaku St. 19, knjižico 

za kolo št. 1127831. rađano od postaje NM 
Tvancna gorica. 1938 

Glavna direkcija za elektroindustrijo 
LBS, Ljubljana, Pražakova 6, uvozno do- 
voljenje za 828 kg baikelita. St. 70514, te- 
dano od Adrija Impeks. Trst. 2100 

Golob Fanêi, Maribor, evojo osebno Iz- 
kaznico in prometno knjižico za kolo 
znamke >Viktoria*. St. 1684Q7 na ime 
Golob Mirko. TržaSka 46. Maribor.   1683 

Gomilšok Alojz, mizar. Gabernik, p. 
Juiriinci, prometno knjižico Številka 
496771 za kolo znamke »Perfekt«, Štev. 
okvira 1182764. 1984 

GorenjScek Franc. Sužid 14, izkaznico 
za kolo znamke »Superba«, Si okviTa 
119746. 1490 

Gosak Terezija, Ljubljana, Delničarjeva 
4, osebno izkaznico, izdano od NM Ljub- 
ljana 2191 

Gotlih Ivan, Maribor, KoroSka 128, oseb- 
no izkaznico,  izdano od  MLO Maribor. 

1498 

Gozdarsko avtopodjetje Maribor, «vid. 
tablico za tovorni avto »Saurer«, S.3835 
in evid. tablico za tovorni avto »Diemont«, 
S-5009 1676 

Gozdno avtopodjetje Bled, poslovalnica 
Ljubljana, evid tablico St. S-2882, izdano 
od NM Bled. 2188 

Gozdno avtopodjetje, Nazarje, taMieo to- 
vornega avtobusa St. 0.248. 2047 

Gracner Ludvik, nameSceneo Elektro- 
preniosa, Maribor, Gajeva ul ••, izkaz- 
Dico za kolo št. 514663. 2130 

Grad Rudolf, Kamnica 29, sindikalno 
izkaznico. 2508 

GraSič Bogomir, Prošenje 26, prometno 
knjižico za kolo, tov, St. 0673396, izdano 
od NM Domžale. 2422 

Gregorin A. Cecilija, Brezovdea, KLO 
Dob pri Domžalah, •••••• za koto znam. 
ke »Stadion«. St. okvira 12897. 2029 

Grohar Milena, Ljubljana, GaberSSkova 
St 10, knjižico za kob znamke »Dttr- 
kopp«, tov. St. 710194. 2504 

Grošelj Štefanij«, Kranj, Klanec 65, iz- 
kaznico za kolo St 3129, izdano od NM 
Kranj, 2193 

Hafner Ivan, Sneberje 84, Polje, svojo 
osebno izkaznico ter iskaznico za kolo in 
izkaznico za kolo na ime Hafner Pavla. 

2062 
Hlavaty Marjana, Koper, spričevalo III. 

razreda III. drž. gimnazije v Ljubljani, 
izdano 1. 1946/47. 2587 

Hojker Angela, Ljubljana, Jemejeva 14, 
izkaznico OF. 2237 

Homan Antonija. StražiSče pni Kranju, 
izkaznico za kolo znamke »Miele«, tov. 
St. 563862, izdano od NM Kranj.        2373 

Horvat Janez, Gomilice 6, p. Sv. Urban 
pri Ptuju, izkaznico za dvokolo znamke 
»Viktoria«, St. 1337220 in orožni list za 
lovsko puško, izdan od odseka za notr. 
zadeve v Ptuju 30 X. 1947 z vlož, Štev. 
4179, reg. S. 314, S St 10724. 1558 

Hotko Ivan, železničar. Selo St. 67, p. 
Dobova, izkaznico za kolo, tov. Številka 
1185512. 1976 

Hribar Vida, Crna vas 148, prometno 
knjižico za kolo. izdano od NM Ljubljana. 

2061 
Hrobat Darinka, učiteljica, Ajdovščina, 

izkaznico za kolo St 34227. 2053 
Iđrizovi5 MahmuC, voj. poŠta 3908. Ljub- 

ljana, potno dovolilnico F 14154, izdano 
29.  VI.  1948. 2532 

IleSi« Angola, Dražemoi 88, • ÌJajdina 
pri Ptuju, ukradene potrošniške nakaz- 
nice za tekstilije in obutev, in eicer Šte- 
vilka 6934 na ime Ilešič Angela, in dve 
na ime Ilešič Vladimir, It. 6936, in 8 po- 
trošniške nakaznice za noseče na ime 
Ilešič Angela. 1873 

Industrijski serri« Ljubljana, prometno 
knjižico za osebni avtomobil znamke 
»Ford-Taunus«, evidenčna St S—0801, št. 
motorje G-93-A, St. šasije 8250. 2102 

* Invalidsko podjetje »Jugoreklam«, Ljub- 
ljana, prometno knjižico za kolo znamke 
»Triglav«, št. okvira 1281490. izdano od 
prometnega odseka MLO Celje. 1990 

Ipavec FranciSka. Križ St. 72, (Izkaznico 
za kolo St. 4004995, izdano od postaje 
NM Kamnik. 2603 

Ivanči« (Antona) Stojam, Javorje 18, H. 
Bistrica. vojaSko knjižico. Izdano od Šta- 
ba XVII. udarne divizije 8  ••. 1947. 

1798 
Jakolta Andrej, Ljubljana, StreliSka 

ulica, prometno knjižico za kolo anamke 
»Bianchi«. 2427 

JakSii Jožefa, Ljubljana •••••••••• 5, 
izkaznico za kolo znamke »Lloyd«.    8869 

Jamnik Marija, Ljubljana, Levlčnlkova 
št. 26, ukradeno osebno iskaznico za 
vstop v trgovino ministrstva za finance na 
ime Jamnik Valetin, živilsko nakaznico 
SD na ime Jamnik Valentan, Nav-1 na 
ime Jamnik Marija, OM-1 na ime Jamnik 
Marija, 3 tedenske nakaznice TD in 1 
Nav na ime Jamnik Valentin, TDa na 
ime Sinur Drago, SD na ime Perko Joži. 

2885 

Janež Ana, Sneberje St. 10, izkaznico za 
kolo, tov. St. 1589471, izdano od NM Ljub- 
ljana. 2141 

JanežiiS Alojzija, Domžale, Taborska 23. 
izkaznico za kolo znamke »DUrkopp«, iz- 
dano od uprave NM v Domžalah.     2068 

Jančič Jožefa, Sv. Lenart v Slov. gor., 
prometno knjižico za kolo znamke »Pan- 
ter original«, St. 2616. 2276 

JankoriS Sava, Ljubljana, Rožna ulica 
21, izkaznico za kolo evid. St. 233200, iz- 
dano od NM Ljubljana. 2106 

Japelj Vinko, Kožarje 184, prometeo 
knjižico za kolo tov. St. 1215183, izdano 
od NM Ljubljana. 2054 

JazbinSek Marija, Celje, Mariborska 126, 
oblačilno   izkaznico. 2052 

Jekovec Jože, Ljubljana, Svetosaveka 
št. 18, univerzitetno izkaznico St. 564, iz- 
dano od univerze v Ljubljani. 2321 

Jenko Alojz, Goričane 23. prometno* 
knjižico za kolo znamke » »Diirkopp, 
S-163647, tov   št   1791520. 2378 

Jenko Tugomer, Ljubljana, Vodovodna 
60, mlečni nakaznici na ime Jenko Tugo- 
mer in Traženovič Marija. 2186 

Jenkole Tončka, Orehek 36, knjižico za 
kolo znamke »Diirkopp«, St. 1475043. 

2316 

Jeras Ivanka, uslužbenka OLO Kamnik, 
nakaznico za tekstilije St. 543121.     1802 

Jevnikar Anton, rojen 19. V. 1909, pre- 
bivajoč na Vrhu št. 7, osebno izkaznico, 
izdano od KLO Višnja gora in člansko iz- 
kaznico OF odbora Vrh 1936 

Jokauič Luka, starejši vodnik, voj. po- 
šta St. 2509, Ljubljana, vojaško knjižico 
št. 41833. izkaz o odlikovanju reda za 
hrabrost št. 60688, o odlikovanju reda za 
hrabrost št. 48787 in o odlikovanju reda 
zasluge za narod' III. stopnje St. 8384. 

2505 
t Jogt Milan, Lipovec 5, Ljubečna pri Ce- * 
Iju, prometno knjižico za kolo. 2045 

Jovanorl« Ccdomir, voj. pošta 3908, 
Ljubljana, potno dovolilnico E 60827, iz- 
dano 7. IV. 1948. 2558 

Jurkas Franc. Dobrova pri Krškem, 
okraj Krško, prometno knjižico za moSko 
kolo. št okvira 3925543. 1625 

Juvan Marija. Nadgorica 30. prometno 
knjižico za kolo tov St. 2198. 2065 

Juvanc Vane, brivski pomočnik. Treb- 
nje 51, osebno izkaznico št. 1243,  pro 
metao knjižico St. 210849 za kob, Številka 
okvira  1330592.   in 450 dopolnilnih  bo- 
nov. 1501 

Kambič Anton, Dolenci 20, p. Adleilči, 
svojo izkaznico" za kolo St. 84&414 In Is- 
kaznico St 48810 na ime OILO Črnomelj. 

&68S 
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Karabič Mirko, Ljubljana, Celovška ce- 
»ta 22, knjižico za kolo >Kkoma<. Številka 
ogrodja ,52710, St  tablice 205406.       2196 

Kastelic Prano, LJubljana, Ljubljanska 
št. 37, osebno izkaznico in izkaznico OF. 

2588 
Kftsumagia Mustafa, Albanska 8, Ljub- 

ljana, indeks tehnične fakultete v Ljub- 
ljani. ( 2165 

Kaltrun Igneo. Podgorica 12, p. Smar- 
ie-Saip, režijsko karto, izdano od JD2, 
kurilnica Ljubljana. 2071 

Kavčič T homir, voj. poŠta 3808, Ljub- 
Sana, potne dovolilnice Z 97472 z dne 17. 

[. 1948, A 43380 z dne 17. Ill   1948. B 
1679 x dne 22   V. 1948. M 65518 z dne 
20. III. 1948, M 65581 z dne 27. III 1948, 
D 87065 z dne I.V. 1948, Z 98727 z dne 
21. II 1948, E 60865 z dne 10 IV 1948, 
D 84231 z dne 16. VII. 1948. V 88868 z 
dne 19. IX. 1948, V 83991 z dne 9. X 
1948, V 76538 z dne 14 X. 4948 ta K 
22856 z dne 20. XI. 1948. 2622 

Kepic Vinko, Ljubljana, voj. poŠta 8908, 
potno dovolilnico B 1621 z dne 10. V. 
1948 in V 07424 z dne 16. VIII. 1948 

2520 
Kerštč Pavel, Ljubljana. Strettita 9, 

spričevalo II. raz. meščanske 5ole na Pro- 
lan, Ljubljana, izdano 1 1033/34.       2150 

Kirn Ivanka, Ljubljana, AleSovčeva 34, 
prometno knjižico za kolo in sindikalno 
izkaznico. 2060 

Kljun Cvetko. Ljubljana, Metelkova 15, 
osebno izkaznico St. 2238. izkaznico OF, 
tovarniško izkaznico št. 591 in nakaznico 
za nabavo prehrane, izdano od Litostroja. 

2372 
Knap Frane, Apače 9, vojaSko knjižico, 

šrfkaznico OE in knjižico za kolo.        2516 
Ene» Karel, Lava 21 pri Celju, pro- 

metno knjižico za kolo št 97198.        1987 

Klopa« Tončka, černetova 34, Ljublja- 
na, osebno izkaznico it. 59, plačilno knji- 
žico St. 74746, eindlkaln© izkaznico ta vo- 
jaško knjižico 2151 

Konc Alojïij, roj. 20. VI. 1012, stanu- 
jo« v Kalvariji 22, Kranj, ukradeno iskaz- 
nico OF, s'ndikalno knHžieo m izkaznico 
za kolo št  728403 2087 

Roncar Slavka. Ljubljana, 9v. Petra ce- 
sta 21, izkaznico OF. 2232 

Kolar Angela, Maribor. Kejžarjeva 10, 
prometno knjižico za žensko kolo znam- 
ke >VLktoria<. št. 1216125 1876 

Kolar Franc. Trbovlje l, Retie 101, pro- 
meteo knjižico za kolo znamke »Mieles, 
«t   koleea 646717. 1747 

Korent Ivan, Zg. Ložnica 13. knjižico 
za kolo št. 49416. 2230 

Koroni Radovan, Gorica 27. prometno 
knjižico za motorno kolo. evid. S* ^*2^?; 
izdano od uprave NM Celje mesto     2411 

Korošec Julka. Ribičev laz 28. KLO Po- 
lje, Bohinj, prometno knjižico za kolo 
znamke >Witler«. reg. St. 130415. tov šte- 
vilka 403209, izdana od OLO Jesenice. 

1869 

Korošec Marjan, Preivoje 65, knjižico 
za kota §t. 1547431. izdano od NM Kam- 
nik.    * 2302 

Kosi Stane, Ljubljana, Graben 4, udar- 
niško izkaznico, sindikalno izkaznico, mla- 
dinsko izkaznico in dve brigadni izkaznici. 

2595 

Dr. Kotnik Franc, Ljubljana, Pred Sko- 
tijo 1, osebno izkaznico in izkaznico OF. 

2500 
Kovač Ivanka, Idrija, Titova H, izkaz- 

nico št. 504578 sa kolo znamke >Italno- 
va«, radano od notranje uprave ILO 
Idrija. 2104 

Kozar Frane, Mladinska ul 4. Maribor, 
vojaSko knjižico. 1979 

Kranjc Bernard, Socka 20, p- Nova cer- 
kev, knjižico za kolo it. 752 

Kralj Antonija, Litija, Breg 25, ukrade- 
no železniško mesečno karto in brigadno 
izkaznico. 2098 

Krambergar Anton, Ljubljana, Hranil- 
nika 1, izkaznico OF. 2246 

Kram berger Stanko, traktorist. Sv. Le- 
nart v SI. sor., izkaznico za kolo številka 
754636 "        2085 

Kropar Ivan, Ljubljana, Gorupova 12, 
izkaznico OF. 2370 

Kšela Amalija, Stročja vas 16, Ljuto- 
mer, izkaznico za kolo znamke >•••«, 
evid. štev. 489796. 1794 

Karo Daniel, Prapreče. KLO Vavta vas, 
vojaško knjižico. 1983 

Kump Marijana, Ljubljana, Selenbur- 
gova 1, karto za kurivo K-5, izdano od 
ALO Center., 2501 

Kunej Karel, Z agra d 8, Celje, prometno 
knjižico za kolo znamke >Ipak« št 863876. 

2160 
Knrat Alojz, -.-Bitume, Ljubljana, Moste, 

odpustnico iz vojaške službe, izdano 10 
VI  1948 od voj. pošte 61445. 2322 

Kušar Ivana, Vnanje gorice 9, knjižico 
za kolo znamke >Vekahac štev. 188212. 

2227 
Lah Ivan. Moškanjci 80 pri Ptuju, bo- 

ne za žito., delaivsko in vojaško knjižico. 
2128 

Langue Franc, Bled, Jesenice, nakaznico 
za kolo št. 2645. 2039 

Lavrč Ivan, Gora pri Sodražtci 11, is- 
kaznico za kolo znamke *Barodela< štev. 
101534, izdano od NM Loški potok.     1953 

Laznik Franc, Frankolovo pti Celju, 
1.190 kmečkih bonov. 2049 

Leban Valentin, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, izkaznico OF ši 209078.      2156 

Lebar Franc. Mala Polana, p Crenšov- 
ci„vo.|aiko knjižico Št. 2403/188.       2036 

Lenče Anton. Kleče 21, Jezica, promet- 
no knjižico za kolo znamke >Puch<. tov. 
št 6070 in osebno izkaznico St. 073332 

2148 
Leskovec Jole, Ig 71, osebno izkaznico, 

2313 
' Letnar Franc, Koseze 3, p. Vodice, pro- 

metno knjiäico za kolo >Dürkopp« Štev 
1722493, osebno izkaznico, eindikalno 'z- 
kaanico in izkaznico OF. 2437 

Levstek Amalija, Ljubljana, Bernekar- 
Jeva 23, osebno izkaznico, izdano od NM 
Ribnica na Dol. 1946 

Läpej Ivan. kmet, Zg. Sušica 85, Bizelj- 
rtro, 'zkaznico za kolo znamke »Tiiumpfc, 
t-vorniška št. »6102864, izdamo od OLO Kr- 
ško. 1624 

Lnkan Simon, Žale štev. 2, Kamnik, 
osebno izkaznico ta knjižico za kolo štev. 
281818 •9 

Luki« Blaiko, voj. pošta 8908, Ljubil«. 
na, potno dovolilnico K 22633. izdano 28. 
X. 1948. 2538 

Luk:č Nodžo, ukradeno spričevalo po- 
ljedelske Sole v Prijedoru, Bosna ter de- 
kret ministrstva v Sarajevu, s katerim je 
bil imenovani določen za praktikanta v 
upravi Republiških kmetijskih gospodar- 
stev Slovenije v Maribora. 1280 

Lukman Stefan, Krčevina 7, Sv. Miklavž 
pri Ormožu,    knjižico za kok) Ü 97661. 

1S62 
Macnra Luka, voj. pošta 8908, Ljublja- 

na, potne dovolilnice Z 97915 z dne 6. 
II. 1948 in M 007350 z dne 6. XII. 1948. 

2544 
Maček Kristina, Veleeovo 26, ukradeno 

prometno knjižico, izdano od notranjega 
odseka OLO Kranj. 1804 

Mahne Marija, Trnovlje pri Celje, oseb- 
no izkaznico in izkaznico OF. 2044 

Majnttager Marija, Ljubljana, Pleteršni- 
kova 9, osebno izkaznico, izkaznico OF, 
izkaznico za kolo in c4ndi<kalno izkaznico. 

2154 
Malečkar Ida, Hrastje 89, Si Peter na 

Krasu, ukradeno osebno UlUMioo, izkaz- 
nico LMS, OF in RK, odloke o službova- 
nju pri IPZ ter eprlčevato o dovršenem 
strokovnem izpitu za voz evid., ta bolni- 
ško spričevalo za dodatek. 1466 

Matek Franc, Sp. Rečica 15, osebno iz- 
kaznico St. 424, izdano od KLO Rečica ob 
Savinji. 2301 

Matijević Božo, Maribor, Trg Rdeče ar. 
made 2, ukradeno vojaško knjižico štev. 
2049/41/46. 1318 

Majaron Ludvik, Ljubljana, Jeroejeva 8, 
Živilske nakaznice SD na ime Majaron. 
Ludvik, LD na ime Majaron Boris, LD na 
ime Majaron Igo, NA V na ime Majaron 
Dragica, 0M2 na ime Majaron Edi hi 0M1 
na ime Majaron Zdenko 2235 

Malovrh Alojz. voj. poŠta 3908, Ljublja- 
na, potne dovolilnice B 1625 z dne 11. V. 
1948, B 1563 z dne 24. IV. 1948. M 65588 
z dne 27. III. 1948 in E. 23862 z dne 6. 
III. 1948. 2528 

Mandi« Radomlr, voj. poŠta 8908, Ljub. 
ljana, potno dovolilnico D 87614, Izdano 
2.  VII. 1948. •      2548 

Manoflovi? MiloS, voj. poŠta 8908, Ljub- 
ljana, potno dovolilnico J 73611, izdano 
18. XII. 1948. 2528 

Marinko Ivan, >todue«, Ljubljana, ein- 
dikalno izkaznico zveze, 9t. 24400, izdano 
od sindikalne podružnice usnjarske pre- 
delovalne In Izdelovalne industrije It. 1, 
>Indus<. Ljubljana 2308 

Marka? Ivan. voj. pošta 3908, LJublja- 
na, potno dovolilnico E 23890. izdano 10. 
III, 1948. 2537 

Megli« Ivan. LJubljana, Geiljevloa 20, 
spričevalo I. in II raar. meščanske šol« 
na Prulah. Ljubljana, izdano od ietesja 
zavoda. 2199 

Mehle Ana, Grosuplje 37, knjižico za 
kolo znamke-»Veko«, St. 4721. izdano od 
NM Grosuplje. 2816 

Melek Ljuba"Makovee, LJubljana. Sve- 
tosaveka 22. Izkazmico OF. 2226 

Menhart Jožefa, Maribor, Tezno, Ob 
Ptujski 2, prometno knjižico za kolo 
znamke  >Evereet<,  št.  76418 1878 

MevželJ Karmela. Prevali .52. Brdo, 
osebno- In sindikalno izkaznico ter potr- 
dilo o zaposlitvi. 1099 

MihMS Dragua, vojna pošta 53523 öt. 
Vid. vojaSko potno dovolim!*) serije M it 



Stran 180 0RADNT LIST LRS ätev. 9 - 12. III. lttft 

ft.~ 86882. izdano S. XII. 1948 od voj. po- 
Ste 58523 St Vid. 1951 

Hikli« Aoton. HudenJeS, KLO Dobru- 
aia vas. prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Puch«. St 8385/9. 2387 
•pistrstv« za industrijo, Ljubljana, 

Gleaališka ulica, prometno knjižico za 
osebni avtomobil S-0814, §1 2759.      2386 

Mi»« Josip, voj. pošta 8908, Ljubljana. 
uotuo dovdiniflco D 42858. Iwìano 25. VI 
1948. 2542 

Mlö'B Vasto], voj. pošta 5312 Vrhnika, 
obiettino knjižico •! 28545, ladano od voj. 
preduzeSa Ljubljana. 2231 

Mlakar Anton, Grosuplje, Brabonja vas 
18, ijskazoicp za,kolo znamke »Ffaaeno. 
«en«,'ät 805984. 2434 

Mlinari« Andrej, Bratend 5. p.: Beltinci 
orožni tost Št. 244/1. izdan «L odseka, za 
uotr. nadeve M Sobota 16 XI. 1948   2251 
' Modic Ivan, Ljubljana, Mahn-eeva IS. 
osebno lakajnico St 002837.      . 2371 

Mostar Ludvik. Ljubljana. ••••••••• 
32, iakaznico OF; 2195 

Motore Beri. Kranj, eindikalno izkaz- 
nico at 58729. izdano od Mariborske bom- 
bažne tkalnice. Maribor. 2486 

^foìtafc Stane. I" 66. osebno iakamico 
' '-.,    - ' ' ' ' 2314 

MurMf.nijas. voj. poŠta, 8908., Llnb. 
tiaaa, potno dwvolimico,;.! 68420. izdano 
0.1.1949     ' " :J, ;   2580 

'Slusefc Ljudevit;:..LJubljana.   Frffltoveo 
J/I,,.L 1942 odvzeti  indeke medloinske- 
ftjfcultete, univerze, v LjubiJani, :     , 2103 

Kakret Ana, Ihan' 20. prometno' tati»-' 
ço ro koîo tov. Dt, 36425. Izdano od NM 
Domžale.   \   ,' ".     '   '«i    ' ' 2058 

!NÎ«gom'T DnSau. voj. poŠta ,8908. LJub- 
ljana, jjotno dovolilnico V 718887. ladano 
TL X. 1948. 2591 

Kôgraeek Ivan.' Bukovica 1. prometno 
knjižico za kolo znamke »Weilrare«, tov 
& 111257 .... —" 

Novak Frančiška, učiteljica, Stopièe. 
tJPametno ••••«• 3tev. ,122844 ,•• kolo. 

' v ".'"r''ïî.,"''"'*. '•.'''' •'  :;r,  ,, /•   >'    2°*? 
-Sevai" iv»n. Jesenice né Gor. Knrtiiiî- 

••• 10, osebno izkaznico. Izdano od OLO 
Čakovec, In žoleznISkofzkaznfco. Izdano 
oil JDŽ. kurilnica Jesenice; .:.    '; 2181* 

Novak lože. Dolga vas 32 pri Kočevja, 
osebno iskaznico št 1190.' 2084 

Navijan Elizabeta, poëtna uradnica, Mfe--. 
na pèé, fflaneko sindikalno knjižico.   1751 

.Ocvlrk Anton* Planina 20. p. Šentjur 
prt,: Gelfa, prometeo •••••• za kólo. 

'VVr-v/ '.  ' 2158 
pfotb za notranje «adeve vii OIO Ma. 

»OOï okoBea, prometno knjiMoo št. 10S32. 
,••'•!;?'" ••'•{:•; *•>'<;•    ;,.      ,      •''•''    "2037 

Okrajfoï " •• Novo meste, prometeo 
Imjjžioo za osebni avtomobil znamke »Ste- 
yw<,!etWwcnagt 8-8166, St. motorja 
C 871, 8,;8t.;taelje C 871^«: '1730 

Okrajni,LO .Poljane, spoznavno StevU- 
Ito S—03512 za,motorno.fcolo ,znemke 
>ViktorlJa-Sake<, izdano od odseka - za. 
ofliT1 «"deve„,'jwli 010.:,,•1••••» NM vi 
PoJJcanah. .''!•:',;ì;^ ;'•'.. 4687. 

Okrajni  magazin Celje ofcoUta. ? Pre- 
äernova 2, Celje, prometno; /fcnJiSco,, «• , 
«otet ». «• •;.;•" ^ .3288 

Okrajni magaata, Maribor okolica, Mari- 
bor, evidenčno tablico S—8684 tov. avto- 
mobila. 1889 

Oraahen Alojz, roj. 4. XII 1927. prebi- 
vajo« v Starem trgu pri Višnji {jori 7, knjr- 
Zico za kolo, St. 121438, izdano, od NM 
Ivanena «orroa. 1937 

Pangere Janez, Selo pri Bledu 11, pro. 
meteo knjižico za moško kolo znamke 
>PUC1K št. .1140453, izdano od NM Bled 

2179 
Pav&nifc Staue. Ljubljana, Blenveteova 

42, izkaznico OF št 525181.  . 2192 
Pavlin »Mena, Vrtojba 269. p. Et Po- 

ter pal Gorici, osebno in OF Izkaznico ter 
izkaznico za kolo. 1239 

PeJfHn Gabrijela, Ljubljana. Polje 60. 
epWcevato H letnika drž. dvorazrednV tr- 
govske šole. • .   . jj^ 

'Pefnik Jernei LJubljana. KarlovSka 17/ 
iskaznico OF. 1992 

Pek.laj Anton. LJubljana. Tržaška e. 64; 
emdikatno izkaznico. 2188 

Pekla] Franc. Ljubljana." Bleiweteova 25,* 
(alone SI 1, 2 in 8 iz vozniške knjižice 
61 2715,'izdane od uprave NM za slavno 
mesto LJubljana dne 19 ••. 1947.    2376 

Pelko .Ivan, Tržlče, izkaznico za kolo 
št 212126 in izkaznico za kolo.St .2034515. 
(zdani od odseka za notr. zadeve Trebnje' 
naime Blaži« Janez. 2435; 

Peni? Anton, Beréoa va« 18. p Subor 
roj.'28 VI 1908 na Veterniku, Krško. vo„ 
Ja•o_ .knjižico.   _, ^       > . '." <;r- \: 1867' 

Perciî' ivànk^Krânl .Hupa 87, ukrade, 
no prometna knI|2ico za žensko kolo 
znamke >Dariag* Št okvira 108657    1798 

Pestotnlk Jožko.-Javorje 6, JJ. Trojane, 
prometto knjižico za kolo. 2198. 

Peta« Marija,' Vodice, Utih 6. izkaznico 
za kolo tov. it. 20246 1994 

Petek Frapc. Borovci 6,\p. Sv Mar- 
ko pri Ptuju, ukradeno oeebno izkaznico 
št 97271" in prometno knj'ìico za kolo št 
497655. št okvira 163146. 1680 

Petek-Frane,.invalid v Ptuju. RajSeva 
uL 4, prometno knjižico za kolo številka 
855-192. evid. št. 44-1989 1803 

Petek Slavko,- KandrSo 26. osebno iz- 
karaico Št ; 890,   ; r       / 2875 

•Petek Stjepan, vol poaa.8908. Ljub- 
••••. potno dovolilnico Z 98788. Izdano 
37. II. 1948. .2550 

Petelin Ivanka, Ponikve 28. KLO Àv- 
ber, osebno izkaznico Si 86412, Izdano od 
fevrSiteeea. odbora OLO Sežana.    "   1310 

Peterca Anton, Dobrnnje 26. iskaznico 
za kolo todanotfd NM Sostrp,        ; ,1948 

Petrovfif KaroL Botedršica 16. oeebno 
Izkaznico St 62, izdano od KLO Hotedr- 
Šica In prometno .knjižico za kob. Izdano 
od.uprave NM Idrija. 2086 

S Pekovi? 2lvprad, voj. poŠta. 3908, Ljub. 
liano, potno dovolilnico K 22685, Izdano 
4,X!.J 1948. '     !        2527 

Petvar Alojz,, voj. pošta 8908, Ljublja- 
na,  pwtao dovolilnico F   12588.. Izdano 
e n. teis; . ,.., :.,., ;.,'.,;, . 2SRS 

Ptntari« Vendei. Ä!rora»to 27. einđikaj- 
no izkaznico •. 713 23t8 

Pire Slavko.'mesarski •••••••, ;prt 
Mestnem podfetju Brežice. ; Izkaznico OP 
einđfkalno izkaznico, prometno Izkaznico 
izdano od;MLO.Breäce. osebno.fakaza'co 
za rkoto, nakaznico, za 1. •••! , nenjenib 
škornjev, îzdano od OLO Krško, in, pofr 
dih» O «epoeUtvi» ,-:•'' 

Pimar Alojzija, Ljubljana. Bleiwekova 
42, izkaznico OF. 2244. 

Pirnat Ivan. Imenjel, p. Moravče, knji- 
öco za kolo reg. St 108867 2229 

Pirnat Marija, podporočnik, voj. pošta 
18324, Ljubljana, oblačilno knjižico 9t. 509, 
izdano od IV. armade. 2320 

Pirš Viktor, strojni ključavničar pri To- 
varni eptošnib metalnih konstrukcij in vi. 
Jakov, Maribor, udarniško izkaznico št. SI. 
16320 z dne 26  julija 1947 1565 

PiSek Ivan, Vel Kostrivnica 1, izkaz- 
nico za kolo toy  št 876866 1945 

Planinšek Edi. Cmereška Rcrca 38. p;. 
Pristava, .zkazoico za kolo znamke »Sty- 
ria«, reg. St 324218, St. okvira 156789, iz- 
dano na. ime Va'jdiS Jurij, •••••••• storca 
št: 13, p!, Prišfava.  " ' ' ; 1680. 

Plantau Jane« Težka voda 23, KLÒ 
Stopice. izkaznico OF 2298 

Plazar Vinko. Hrušce St. 10, KLO &f. 
Janž, prometno knjižico za kolo znamke 
»Viktorija« tov. št 1217378, izdano leta 
1948 od okrajne NM Trebnje. 2224 
. Plečko Franc. Kamnik,, gradbeno pod- 
jetje za/ceste LRS, vojaško knjižico.. 2432. 

Pleüko Frane, Ljubljana. Dolenjeka ce- 
sta, vojaško knjižico. 2374 

Plestenjak Alojzija, Ljubljana, Pokljn. 
karjeva 37, prometno knjižico.za kolo», 
izdano od NM Ljubljana., 1952 

Pletiša Marija, Naklo 86, osebno Izkaz- 
trico., izadno od. KLO. Naklo. 2879 

Podlogar Štefka. Ljubljana, Emonska 
2. delavsko. knjižico št. 1462821.   ,,    2518 

* Pòdvratnik Franîilka. ppsestnica. Lepe- 
njtva 86, KLO Ljubi ja. prometno; knjižico, 
za kolo znamke »Torpedo«, štev. okvira-' 
654467. izdamo od uprave NM OLO Mo. 
••. • ' 1872 

Podrenik .Jože, Ljubljana,. Ciglarjeva 4,. 
sindikalno knjižico št.. 1866799, Izdano od 
»Megrada«, Ljubljana. ...    2197 

Pokr»vaJ< Jnlka, Ljubljana, 8••••• 8," 
izkaznico OF 2311 

. Poljak Marija. Ljubljana. Kolodvorska 
št. 18, člansko sindikalno izkaznico šte- 
vilka-250260000, zvezna St 129580.  .2592 

Poljšak . Zlitka-Bafaela» Ljubljana. Sv. 
Marka 35.. prometno knjižico za kok» 
znam^je,»Philips.'št 26871, .   2425 

• Pompe Dora, Ljubljana, Škof ja 10, oseb- 
no izkaznico,- Izdano 9. IV. 1945 od NM 
Ljubljana, in izkaznico za kolo Številka 
Sl-2544. *       2324 

Pónikvar Ivanke, Struge na Dol, knji- 
žico za kolo tov. St. 83615. izdano l 1945 
od,NM Videm-Dobrepolje. 2591 
\ Portnšek Jože. Celje, Mariborska 136, 
nakacmico za premoš, .prometno' knjižico 
za.kolo in 250 kmečkih-bonov. ; ; 205Ö 

Potoïar Dani, Ljublana, Koritkova 28, 
tekaOTiIcoOF.'" j v    2488- 

PotoJSnlk Alojz. Zg. Brežnica 4, p. La- 
porje pri Slov, Bistrici, prometno knji. 
z'òo za kolo znamke »Standarde, številka 

,231100. ! 2572 
. ; potoinik :' Ivan,, Ptuj, Ljulomereka,. 23, 

šofersko ' izkaznico št 8370 in talon št 
'8/837.    izdano od  uprave NM  Marîbor. 
'•»..',/, •  . ••)•:     .   ,:;v -       ,. 1556- 

•poverjenlïtvo «a trgovine in preskrbo, 
transport. LJubljana.,.VUharjeva 19. évi- 
denoto tablico tovornega avtomobila 
»Mercedes«, it. S-0829.    „:,„::,',|'• 

;]•,. 
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i Praprotnik Stank«, roj. 6. XI 1923, 
Ljubno ••'. 11. spričevalo o opravljenem 
strokovnem izp.tu mizarske stroke, izda- 
no L 1945 od Združenja obrtnikov v Kra- 
nju 2187 

. Ing. Preloviek Malko. Ljubljana, osob- 
ito izkaznico Si. 33234. 2228 

Preme)} Milog, 2upeleveo 14. izkazni- 
co za kolo »Standard«, tov it 229448, re«. 
St: 220488. 'izdano od NM •••••.       1965 

Pukl Avgust, Za. Hoče 14 pri Maribo- 
ru, prometno knjfiSico za kolo tov, §tev 
149006. 16^6 

Pnagerčic N»veâ, Ljubljana, Riharjeva3, 
izkaznico OF, izdamo 1. 1945 od terena 
Mìrje. 2317 

Radej Maks. čevljar. Planina pri Sev- 
nici, prometno kjižico za kolo «namke. 
Clever« It 126416 2626 

Bad'« •••, voj. poŠta 3908, LJubljana, 
potno dovolilnico K 22861, tedano 21. 
XI. 1948. 2584 

Rebernak L Jože, stari vodnik; voj. po- 
Što a 8102 Caeak, ukradeno oficirsko iz- 
kaanico, serija PÜ-0001-M fit. 11,1 in, član- 
ako iakàznicosindikalne podružnice Grad- 
benega. podjetja PoIJČane v Slov Bistrici 
•• ime Rebernak I. Jože, tlakar. Sp Lož- 
nlea 6t. 44       \ • 1629 

Remigar'Stanko, Ljubljana, Vodovodna 
54, spričevalo o zavrîenem izpitu, izdano 
L 1925 od meSčanske Sole na Prülah, 
Ljubljana.      . 2189 

Bépio Alberta,'Solkaa 221, oaéïoio iz- 
kaznico. St 3509 '2303 

Republiška kmetijska gospodarstva Slo. 
venijc, uprava' Maribor, prometno knjiži- 
co zà službeno kolo tov. št. 186489,1 znam- 
ke >Csepel< orne barve.     » 2177 

Republiîko zveza kmetijskih zadrug, 
prometni oddelek..LJubljana. TyrSeva 29. 
prometto kniiž'K»-St 586 za oaebrii avto. 
rttìbilì 84)612,>• znamke- »Mercedes" Benz«, 
St.vmotorja 197420, It -Šasije 197420 na 
ime Republiška poslovna zveza. ,       2325 
'.Bezar Anton, Vrbnje.6. fadovijioa. pro- 

metno knjižico za kolo tor. St. 395.105. 
i   ':• '     :.' j 1871 

.>BÜel Marija, Ljubljana, Stanlceva- 20. 
nakaznico za kurivo •-3 in osebno, izkaz, 
nido. \ :,';"* 2428 

Bigler Marija, •••••••• 1, Izkaznico za 
kóìo tov. U. C63915. izdano od NM Vel 
tašče. '/"" '$• 

Rtupor RudolI. Ljubljana Malgajeva 6. 
izkaznico OF/ izdano odMLO Celje. ; 2064 

Rozman Morija, Šmartno pod „SnWno 
goro 16, prometno knjižico za •$•?}*•; 
k« »Feldpost«, &.170283, tov. St." 10Ï67 

v ,   T*380' 
Rozman Vinko, Moste 47, p. Žirovnica, 

ojsetoo izkaznico, izdano od KLO ZlrovoJ. 
ca-Moste, izkaznico za kolo, izdano od_NM 
Jesenice in izkaznico OF, izdano od KLO 
Žirovnica, 2067 

Rmnac Zdravko, Ljubljana, voj. poŠta 
3908. notno dovolilnico B 1504, izdano 7. 
IV; 1948. *     2521 
'Busolnlk Filip. Potok St 6. p. Vodace, 

••••••• kôlo, St. okvira '87504.      2238. 
Seljak Franc Dobračevo 9, p. Ziri nad 

Sk^Loko, .prometno knjižico za kolo St 
1046. = ,.:,,..: >.«•,£.,.4,.,,.;, ir ,, ,.-..-     WS 

Semen Joîe, hiSnfk gimnazije v Kra- 
nju. Jztaznfeo aa kaito •. 868102, Izdano 
••••• v Kranju., .';,.;•-- •'•'>';:••• 

SUnootf Franc, Ptuj, VUlkaoizaoija v 
Krempljevi ulici 6, tablico za motorno 
kolo St S-04659 1690 

Simurda Erna Ljubljana, Jurčičev tre 2. 
sindikalno izkaznico LRU. 2426 

, Sindikalna podružn ca St 1, Industrije 
usnja.   Vrhn'ka.   sindikalno knjižico št. 
1253364 na Ime Stirn Tomai, Vchnika. 

1231 
Sitar Alojz. Kranj, Cankarjeva 11. roj. 

25. V. 1906, MiSače, p. Podnart, osebno 
izkaznico, izdano od uprave NM v Ljub- 
ljani, člansko knjižico Enotnih sindika- 
tov Jugoslavije, planinsko izkaznico iz. 
dano od Planinskega druStva Kranj ter 
prometno knjižico, izdano od NM Ski>fja 
Loka za kolo znamke >Pärtiaan< Številka 
1102/947 2083 

. Skarza Fran«. Ljubljana, Baragova 7, 
Izkaznico OP. 2149 
-Slabe Marija, roj: S, ÎV. 1924 v Hobov- 

Sah pri Cerknem,,.Slov Primorje, pomož. 
na uslužbenka II; razr pri okrajnem eo- 
diSču v Mariboru, ukradeno OF izkaznico 
St 557355.    .   ''.'••-•..• 1746 

Slane Ana, Raaalnice St. 2, osebno iz-' 
kaznićo Sr 69. Izdano L 1945 od OLO òr- 
nomelj. r - 2518 

Slovenija-avto, Ljubljana, prometno 
knjižico za kolo brez znamke; tov. Števil- 
ka 386079.   ' 2696" 

Slovenija artopromet SAP, Ljubljana. 
odsek za  eksploatacijo, avtobusno ©vid. 
tablico S-3629./' 2888 

Sotler Jožko, Ljubljana, Pribrinova 4, 
prometno knjižico za' kolo znamke 
?Puch<,; izdano od NM Ljubljana. '     2517 

Spremer .Franc, Lokve, 7, p. Črnomelj, 
osebno izkaznico, izkaznico,OF, prometno 
knjižico za kolo, člansko izkaznico, obnovi- 
tvene zadruge !n zadružno Izkaznico 1566 

Srakar Palmira, Tornacelo 79, sind'kal- 
no izkaznico, uslužbensko izkaznico, Izkaz- 
nico OF in osebno Izkaznico.na ime Pleč- 
ko Palmira. ;      , ., 2819, 

Srebat Pavel, AjdovSčina, Slomškova 9, 
izkaznico 'za kolo >Bianchi« 91. 849581. 

,,."•       .2003; 
SrSen "Marija, osebno .izkaznico, izdano 

od KLO Selnica ob Dravi.   • 1499 
Stamenič  ••••, invalid  NOV.  Kranj, 

SeJmiSče 2, odlikovanje'reda zarhrabrost 
št: 29751, St legitimacije 7467,.tedano od 
Slaba   III.   armade,   personalni   odsek. 

,   ,.    ••.•'.,•••-       1791 
Stanič Ivan, upravnik dij. doma v Ce- ' 

Iju, Vodni!«»« .12,.prometno knJiiSco.za 
kolo znamke straber«, izdano-od NM v 
Celju na ime. Kajubov diijaSTd. dom v 
Celju«, uslužbensko, knjižica izdano, od 
ministrstva za presveto LR9 1947 In sin- 
dikalno iàkaanico nit ime Stflintö Ivan. 

1980 
1 Strajner Mfle;komercialist,TeSsHIna, to- 
varna. Novo mesto, sindikalnu knjižico. 

2199' 
. StronJSek Anton, dr2.. posestvo. Stara 
cerkev pri Kočevju, eindikamo Izkaznico, 
izdano od poljedelskih delavcev iii nam«. 
Vencev ^MareoBergV mladinsko Izkaznico. 
aaatìoodLMS aktiva Buopčovd. od javni-; 

co .KLO Marenbere in NM Mareober«. 
obvestilo o premeeWtvä v slufbi Iz asi; po- 
sestva Merenberg na. direkcijo KoSevle. 

'/ "; ;   :•'•  "'- '  V ,1938 
Strasaer Alojz, centr, poslovodja Kme- 

tijske zadruge St. JerneL proailrtao knj'- 
"*•*•» ko»» tov. st. mfc    ••> vm 

Straäek Stanko, Ljubijana, Vrhovčeva S, 
Šofersko izkaznico, b.dano od NM Ljub- 
ljana. 2097 

Stregar, Aleksander, Nazarje, Puplilina 
St  20, voJaSko knjižico. 204« 

Strupi Marijana. Prebačeva 17, p- Kranj, 
grometiuo knjižico za kolo tov. št 1569659, 

dano od notranjega .odseka OLO Brani 
' 156» 

âarfo Stanislava« Ljubljana,'Medvedova, 
St. 12, izkaznico OF, izdmo od KLO Sv. 

; Lenart, okraj Celje. 2137 
Skedelj .Joie. ••••, Cesta na grad 7, 

knjižico m kolo znamke cMaisterc.   2180 
ékérb'nek RudolI, Maribor, Meljeko ce- 

sta 25, voj knjižico za kobilo Mnko, rdeč., 
' kaste barve z liso, 8 let staro, izdano 
na'ime Skerbinek Rudolf, prevoznik, Ma- 
ribor, Meljaka cesta- 25. 1795 

Skrabar Angela, Celje, Mariborska 67, 
; osebno, OF !n zadružno IzkaznJio, obla. 
Silno nakaznico, 5 -oblačilna kart, tokaz- 

vn'co za premog ia za noseče; sellavo» 
za dva meseca. 5286 

Škrbina Anton, Ljubljana, TyrSeva 166, 
izkaznico OF 2146 

Škrlcc Freoe&ka. Maribor, Studenci, Oi. 
ril-Mobodova 3, ukradeno prometno kn{4w- 
žico za žensko kolo znamke >WaHenrod<, 
St   250283, in feajeko vozovnico Strnili. 
ka 127967. 2083 

Sneberger'Anton, voj- poŠta 3908, Ltub-. 
Ijana, potno-dovolilnico E 60850.   ledano 
9. IV. 1948. 2539 

Soäter Angela, Oetrozno 26 pri Celin, 
prometno knjižico za kolo. 1989 

Sorrlf Ivan. Sela 118, p. Dobove, pro- 
metno ••.(••• za ffloäko kolo il 844509. 

• V   '  . .-   1?49 
Spani? Stjepan, voi poâta 3908. Ljub.. 

Ijana, potato dovolilnico M 65320, izdano 
j31. IH. 1948.    .  . >2W8 

Spèh Joìeta, Gorenje 6, p: Smarko ob. 
Paki. kni'zlco za kolo znamke >Senator<, 
St. 338736, St okvira 2133016 , • •«, 

l Spetlč Veru. svojo izkacaico OF in pro..' 
metno knjižico ••/kolo St 872727 •• <me 
Foster Vera. 1409 

Stemplhar. Franc, Jeseuiee, ProSernova 
25, ukradeno začasno osebno Izkaznico in . 
izkaznico za.kolo, štev. okvira 1464187. 

. •    - •    2028, 
Stefan Bdi Ljubljana, Miklošičeva 6, 

sindikalno Izkaznico St 1475042 in teüaz- 
nico OF. Izdano od rajonekeßa odbora 
PF LJubljana. Center. , , .'v:„. : 2Ž84 

: Štocin Jnlljaa. LJubljana, Cankarja 
• nabrežje 7, osebno izkaznico.        , • 2807 

Stukelja Lazar. voj. poäta; 3908, Ljubijo, 
na,. ftfdno dovolilnico A 43351, izdano .18. 
III. 1948 '.*..:. . 2545 

Suo Alojz, LJubljana, Dalmatinova Î, 
Izkaznico OF. St 656315.     , 2884 

Sne Pavel. OradenScafe 7, •••••• • 
kolo St 878796. 193• 

SuboU Franc Črnuč© 140, oeebno in 
sindikalno fekaznlco, ter kolesarsko kriji. 
•.    ,.    "  .(   '>'       ' i  • 1996 

ättligoj An:ea, Cepovan 150. okraj Go- 
rico svojo osebno isskaznleo in osebo» 
izkaznico rm ime Suligaj Marija, roj S. 
Vn. 1928. 170« 

šumafi Ivan, Crna, pri Prevaljah. Šofer., 
sko knjižicu St. 3441' In osebno tekaao««» '" 
St. 6591. 19•. 

SttiterSiC Marija, Medno 45, ukrodeoo 
kolWRMko ••••••,   Štev. c*»i» đoepes. 
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Svajger ITO, OZKZ Kočevje, roj. 6. V 
1925 v Osredku St. 83 pri Krškem, iz- 
kaznico OP. 1678 

TerSar Hermina, Ljubljana, Bolgarska 
82, izkaznico OF, ladano od rajona Beži- 
grad-èiska. 2070 

Tileer Henrik, Vrhpolje 9, vojaško 
knjižico f      * 2248 

Tisaj Jogip, Ljubljana, Srediska ulica, 
garaža 2AO, osebno režijsko karto, potr- 
dilo o prethojaiki vzgoji in sindikalno iz- 
kaznico, 2618 

Titan Matilda, M u reka Sobota, Slomško- 
va ul. 8, osebno izkaznico, izdano od K LO 
Gančani na ime Maučec Matilda, roj. 23. 
II   1925, Oancani 117. 1808 

TkaltiJ Rudolf, Celje, Toms'Cev tre 2, 
prometno   knjižico za kolo Štev. 381658 

.     1988 
Todorovi* Zdrarko, voj. poŠta 8908, 

Ljubljana, potno dovolilnico V 07466, iz. 
dano 22.  VIII, 1948. 2647 

Tolja Ivo, poroönik, voj. pošta 2862 B/4. 
Sombor, oficirsko oblačifa.0 knjižico.   2040 

Topic Ante. voj. poŠta 3908, Ljubljana, 
potne dovolilnice D 87217 z dne 18. V. 
1948 • D 42392 z dne 3. VII. 1948.  2524 

Tovarna dokumentnega in kartnega 
papirja. Radete pri Zidanem mostu, pro- 
metno knjižico tov. avtomobila znamke 
>Fordc, 4 ciL, St. 7525, izdano od odseka 
sa notranje zadeve pri   OLO Trbovlje., 

2092 
Tovarna tekstilnih in usnjarskih pomož- 

nih »redstev, Ljubljana. Zaloška 54, pred- 
njo avtomobilsko registrsko tablico Štev. 
8-8252. 2069 

TrampuS Alojz, Ljubljana, Vidovdanska 
ii 1, Železniško potno dovolilnico, veljav- 
no do 81 VI. 1949, St. pav. 7/13, izdano 
6. I 1949 od uprave NM Ljubljana,    2382 ' 

TrampuS Cita. Svetje 56, prometno 
knjižico za kolo »AEO« St 55817.     1944 

TrampuS Marija, Virje 182, Izkaznico za 
koto znamke »Triglav, izdano od NM 
Ljubljana. 2323 

Transport, poverjeniStvo za trg. in pre- 
skrbo, Ljubljana. Vilbarjeva 8t. 19. evi- 
denčno tablico za tovorni avto znamke 
»Chevrolet«. St. S—6437. Izdano od NM 
Ljubljana. 2099 

Tratnik Franja, Ljubljana. Strojeva 1, 
knjižico za kolo tov. SI E 4865. izdano 
od NM Ljubljana. 2241 

Trček Silva. Crna vae 896. osebno iz- 
kaznico, 1898 

Trebïe Anton, miličnik, Ljubljana. Vod- 
nikme 62, izkaz o odlikovanju medalje za 
hrabrost, tada-n od Preaddija Ljudske 
ektrp&Čine Beograd. 2502 

Trotnik Franc, Ljubljana, Vilharjeva 87, 
potrolniSko potrdilo LD za marec.     2002 

Trtnik'Ivana. Zg Kašelj 51, izkaznico 
• kolo St. 1621641, izdano od NM D. M 
v Polju,       , 1947 

Truden Marija. Huje 28. Kranj, osebno 
izkaznico in izkaznico OF» 2147 

Uđe Lojze, Ljubljana, StreliSka ul. 36, 
sinddkalno izkaznico St 47 848. 2593 

IJJSC Jožef. Zazid 6a, p. Podgorje, Se. 
zana, osebno tekaznlcq. 1748 

Ujel» Matija. Ljubljana, AkSovôeva 22, 
izkaznico OF. . 2101 

Urbanija Franc. Rova 10, p. Radomlje, 
evidenčno tablico motornega kolesa šte- 
vilka S-00840. 2306 

Urit* Marija. Miren 79 pri Gorici, 
osebno izkaznico 5t. 28076 In izkazni- 
co, OF. 1411 

Uslljaniu Slavomir, voj. pošta 3908, 
Ljubljana, potno dovolilnico D 87282, iz- 
dano 2   VI. 1948. 2541 

Uznik Margareta, Ljubljana, Postojnska 
65, uslužbeneko knjižico in sindikalno iz- 
kaznico. 2107 

Valentie Bogdan, Ljubljana, Erjavčeva 
22, tetanico OF. 2507 

Valentie Bogdan, voj. poŠta 3908, Ljub- 
ljana, potne dovolilnice B 1623 z dne 10. 
V. 1948, B 1678 z dne 22. V. 1948, 
M 6557 z dne 2. III. 1948, D 87295 z dne 
3 VI 1948, Z 97446 z dne 16. II 1948, 
E 60860 z dne 10. IV. 1948, D 42351 z 
dne 25. VI. 1948, F 14282 z dne 12. VI. 
1948 in V 83863 z dne 18. IX. 1948.   2523 

Veber Vinke. Maribor^, Pobrežje. pro- 
metno knjižico za moško kolo znamke 
»Steyer« št. 108684 2178 

Veharec Ana Zg Pimice 69, knjižico 
za kolo znamke »Indian«, tov. St. 53043 

2510 
Veljevif Dobrivoj, voj. poŠta 12265 

Ljubljana, Šofersko tekaznico III. razreda 
St. 222, izdano od voj. odseka, Ljubljana 

2139 
Verdir Melanija. Stanìceva 18, Ljublja- 

na, izkaznico OF, fczdano juEja 1945 od 
OLO Tržič. 2318 

Vesel Karla, CerSak 20, uničeno matu. 
ritetno spričevalo, izdano l. 1936 od Dri. 
trgovske akademije v Ljubljani       2105 

Vidi« Ana, Pleše St 2. osebno iskazni- 
co, Izdano od NM Šmarje-Sap in knjižico 
za kolo na ime Vidic Franc. 2236 

VojaSka pošta št. 9685 1, Ljubljana, vo- 
jaški potni dovolilnici serije Lj.: številka 
92019 z dne 11 XI 1948 na ime Erceg 
Rado in št 92133 z dne 5. XI. 1948 na 
!me Hukman Dragutin. 2368 

Vojn* pošta 5294, Ptuj. potroSniSko 
nakaznico Št. 23, izdano od VTP, Ma- 
ribor  na   ime  Juras  Rikard,   poročnik 

1500 
Dr. Volbank Jože. Kranjska gora, pro. 

metno knjižico št. 5095 za avtomobil 
>Opel-01ympi*<.   izdano    na   Jesenicah 

2887 
Volk Avguätin, Ljubljana. Kodrova 21, 

izkaznico OF. 2809 
Dr. Vranïie Janez, Ljubljana. Ažbetova 

št. 2, osebno izkaznico št. 038222, Izdano 
od uprave NM v Ljubljani. 2067 

Vrečar Ivana, Goričica 44, p Moravče, 
prometno knjižico za kolo znamke »Miele« 
St 629397. 2245 

Vrbinc Franc, Ljubljana, Dolenjska 
cesta 80. prometno knjižico za kolo St. 
741582, izdano od NM Orosuplje.    1997 

VrtovSnik Jožef. Sp. Dule St 11, p. 
Krîko, izkaznico za kolo SI 291174.   2004 

.Vulovié ••••, vodnik, vojna pošta St. 
6544/25 Metlika, oblačimo knjižico St. 
7407 1809 

Walderstein Ivan, vo}. odsek. Pula, 
vojaško izkaznico. 2096 

Zabukovec Jože. Klečet 4. KLO Sm'hel. 
«prometno knjižico za kolo. 2095 

Zabukovšek Milena, Ljubljana, Scopali- ' 
jeva 8, izkaznico OF. -2310 

Zafirorski Djordje, zastavnik, vojaška 
pošta 8082 Ceklje ob Krki, oblačilno 
knjižico serije O št,  44683. 1557 

Zaje Anton. Gorenja vas 44, p. Ribnica 
na Dolenjskem, prometno knjižico za ko- 
lo, izdano od uprave NM v Kočevju leta 
1946. 2030 

Zaje Franc, Ze. Jarše 11, izkaznico za 
kolo št, KN 103654, Izdano od NM Kam- 
nik. 2304 

Zalamik Jože, Ljubljana, Jeranova Ste. 
vtika 11, izkaznico za kolo »Orel«, izda- 
no  od   NM   Ljubljana 2000 

Zaletel Frane, pismonoša. Novo*mesto, 
člansko sindikalno knjižico štev. 226196 

Zaman Franc Kočevje 151, vojaško 
knjižico, izdano od voj. odseka 7, Ljub- 
ljana. 2168 

Zaplotnik Majda, Retnje 19, p. Križe na 
Gor., izkaznico za kolo St. 244067c.     2590 

Zavadlav Josip. Trnje 32, Brežice, vo- 
jaško izkaznico 1366 \ 

ZavlrSek Slavko, uslužbenec OLO 
Kamnik, izkaznico za kolo in izkaznico 
OF. ,   1863 

Zorko Antonija, Maribor, Slo\enska ul. 
9t. 38 a, prometno knjižico za žensko kolo 
»NSU«, izdano od NM v Mariboru.     2034 

Zrimc Jožefa, Ljubljana, Breg 20, izkaz- 
nico OF St. 048700 f 2142 
ner< tov  Št, 188717, izdano od NM Ljub- 

Zupaneif Anton, Novo mesto. Glavni trg 
št 10, prometno knjižico za kolo. Številka 
002346. 2094 

Zupančič Marija, Ljubljana, Kolezi.iako 
št*18> izkaznico za kolo tov. št. 441129 in 
osebno izkaznico St. 035176 2594 

Žagar Justina, Celje, Ljubljanska 68, 
osebno izkaznico. 2157 

Zašler Franc, Somari 20, p Marija 
Snežna, ukradeno šofersko izkaznico, iz- 
dano od OLO Maribor okolica, in osebno 
izkaznico,  tedano  od   KLO   Ploderšnica. 

1415 
Železniško gradben» podjetje St. 5 v 

Mariboru, prometno knjižico za kolo 
znamke »Bianchi«, St 40391 2171 

žirovnifc Anton'ja, Mala vas 11, Jezica, 
prometno knjižico za kolo znamke »Her- 
mes« tor. St. 168717, Izdano od NM Ljub- 
ljana.    , 2152 

Žiromik Marija. Voglje Sit. 39, p. Sen. 
čur pni Kranju, ukradeno oblačilno in go- 
spodtnjeko karto ter izkaznico za kolo. 

2129 

Zlender Marko, Ljubljena, Dvoržakova 
it. 12, izkaznico za kolo, Izdano od NM 
Ljubljana. 2059 

2muuc Vinko, pismonoâa, JurSinci, 
ukradeno prometno knjdžico za kolo 
znamke »Pucn«, St. Qkvira 2772.        1985 

2orž Ivanka, Ljubljana, Knezova 18, ži- 
vilsko karto TD in potrošniško potrdilo 
za marec, izdano od RLO Bežigrad, Šiška. 

2511 
žunko Albin, Selnica ob Dravi, Izkaz- 

nico za kolo, lov. znamke »Mila«,'Številka 
okvira 652577. 1488 

Izdaj« »Uradni liet LRS«.-Direktor in odgovorni urednik; "dr. Basüto Močnik; tlaka Blasnikova tiskarna, obrati —vsi v Ljubljani 
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Navzgor 
zaokrožen^ 

davčna Davčna sto] 
% osnove /O 

1 2 

244.500 .  55,98 
245.000 56,05 
243.500 56,12 
246.000 56,19 
246.600 56,26 
247.000 56,33 
247.600 56,40 
248.C0O 5P.47 
248.500 56,54 
249.000 56,61 
249.500 56,68 
250.000 56,75 
250.500 56,82 
251.000 56,89 
251.500 56,96 
252.000 57,03 
252.500 57,10 
253.000 57,16 
258.500 57,22 
254.000 57,28 
254.500 57,34 
205.000 57,40 
255.500 57,46 
256.000 57,52 
256.500 57,58 
257.000 57,64 
257.500 57,70 
258.000 57,76 
258.500 57,82 
259.000 57,88 
259.500 57,94 
260.000 58,— 
260.500 58,06 
261,000 58,12 
261.500 58,18 
262.000 58,24 
262.500 58,30, 
268.000 58,36 

, 263.500 58,42 
264.000 58,48 
264.500 58,54 
265.000 58,60 
265.500 58,66 
266.000 58,72 
266.500 58,78 
267.000 58,84 
267.500 58,90 
268.000 58,96 
268.600 59,02 
269.000 59,08 
269.600 59,14 
270.000 59,20 
270.500 59,26 
271.000 59,32' 
271.500 59,38 
272.000 59.44 
272.500 59,50 

DOHODNINA 

Davek 

8 

136.871 
137.322 
137.774 
1°8.227 
138.680 
139.135 
139.590 
140.045 
140.501 
140.958 
141.416 
141.875 
142.834 
142.794 
143.254 
143.716 
144.176 
144.615 
145.053 
145.491 
145.930 
146.370 
146.810 
147.251 
147.693 
148.135 
148.576 
149.020 
149.465 
149.9Q9 
150.354 
150.800 
151.246 
151.693 
152.141 
152.589 
168.038 
163.487 
153.987 
154.387 
154.838 
155.290 
155.742 
156.195 
156.649 
157.103 
157.568 
158.018 
158.469 
158.925 
159.382 
159.840 
160.298 
160.757 
161.217 
161.677 
162.137 

PO    ••    LESTVICI 
Davelc   povečan   sa 

5% 10% ' 15% 
4 6 • 

143.714 
144.188 
144.663 
145.188 
145.614 
146.092 
146.569 
147.047 
147.526 
148.006 
148.487 
148.969 
149.451 
149.934 
160.417 
150.902 
151.385 
151.846 
152.305 
152.765 
153.126 
153.688 
154.150 
154.613 
155.077 
155.542 
156.004 
156.471 
156.938 
157.404 
157.871 
158.340 
158.808 
169.278 
169.748 
160.218 
160.690 
161.161 
161.633 
162.106 
162.580 
163.054 
163.529 
164.005 
164.481 
164.958 
165.436 
165.914 
166.392 
166.871 
167.351 
167.832 
168.313 
168.795 
169.278 
169.761 
170.244 

150.558 
151.054 
151.551 
152.049 
153.548 
153.048 
153.549 
154.049 
154.551 
155.053 
155.557 
156.062 
156.567 
157.078 
157.579 
158.087 
158.593 
159.076 
159.558 
160.040 
160.523 
161.007 
161.491 
161.976 
162.462 
162.948 
163.433 
163.922 
164.411 
164.899 
165.389 
165.880 
166.371 
166.862 
167.355 
167.848 
168.342 
168.836 
169531 
169.826 
170.322 
170.819 
171.316 
171.814 
172.314 
172.813 
173.314 
173.814 
174.316 
174.817 
175.320 
175.824 
176.327 
176.833 
177.338 
177.845 
178,650 

157.401 
157.920 
158.440 
158.960 
159.482 
160.005 
160.528 
161.051 
161.576 
162.101 
162.628 
163.156 
168.684 
164.213 
164.742 
165.273 
165.S02 
166.207 
166.810 
167.314 
167.819 
168.825 
168.831 
169.388 
169.846 
170.355 
170.862 
171.373 
171.884 
172.394 
172.906 
173.420 
173.933 
174.447 
174.962 
175.477 
175.994 
176.510 
177.027, 
177.545 
178.064 
178.583 
179.103 
179.624 
180.146 
180.668 
181.292 
181.715 
182.239 
182.763 
183.289 
183.816 
184.342 
184.871 
185.399 
185.929 
•.457 

1947 
brez 

25% kraj. 
dohodnine 

1 

85.576 
85.750 
85.925 
86.100 
86.275 
86.450 
86.625 
86.800 
86.975 
87.150 
87.325 
87.500 
87.675 
87.850 
88.125 
88.200 
88.375 
88.550 
88.725 
88.900 
89.075 
89.250 
89.425 
89.600 
89.775 
89.950 
90.125 
90.300 
90.475 
90.650 
90.825 
91.000 
91.175 
91.350 - 
91.525 
91.700 
91.875 
92.050 
92.225 
92.400 
92.575 
92.750 
92.925 
93.100 
93.275 
93.450 
93.625 
93.800 
93.975 ' 
94.150 
94.32d 
94.500 
94.675 
94.850 
95.025 
95.200 
95.376 
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Navzgor DOHOD H 1 H A    PO    HI 2 J I    LESTVICI 1947 
zaokrožena 

davčna Davčna stopnja 
% 

Davek D a y e k p o v e • a n s a brez 
25% kraj. 

osnova n% 10% • dohodnine 

1 2 8 4 •   .: 6 Ï 

278.000 59,56 162.599 170.729 178.859 186.989 96.550 
273.500 59,62 163.061 Ì71.214 179.367 187.620 95.725 
274.000 69,68 163.523 171.699 179.876 - 188.051 -96.900 
274.500 59,74 163.986 172.185 180.885 188.584 96.076 
275.000 59,80 164.450 172.678 189.895 189.117 96550 
275.500 69,86 164.914 173.160 , 181.405 189.651 96-425 
276.000 59,92 165.379 173.648 181.917 190.186 96.600 
276.500 .59,98 165.844 174.136 182.428 190.720 96.776 
277.000 60,04 166.311 174.626 182.942 191.257 96.950 
277.500 60,10 166.777 175.116 183.454 191.793 97.125 
278.000 60,16 167.245 175.607 183.969 .192.831 97.800 
278.500 60,22 167.712 176.098 184.488 192.869 97.476 
279.000 60,28 168.181 176.590 184.999 193.408 97.650 
279.500 60,34 168.650 177.082 185.516 193.947 97.825 
280.000 60,40 169.120 177.676 186.032 194.488 98.000 
280.500 60,46 169.590 178.069 186.549 195.028 98.175 
281.000 60,52 170.061 178.564 187.067 195.570 98.850 
281.500 60,58 170.533 179.060 187.586 196.113 98.525 
282.000 60,64 171.005 179.555 188.105 196.555 98.700 
282.500 60,70 171.477 180.051 188.624 197.198 98.875 
283.000 60,76 171.951 180.548 189.146 197.743 . 99.050 
283.500 60,82 172.426 181.046 189.667 198.288 99.225 
284000 60,88 172.899 181.544 190.188 198.833 99.400 
284.500 60,94 173.374 182.043 190.7Ì1 199.380 99.575 
285.000 61,- 173.850 182.542 191.285 199.927 99.750 
285.500 61,06 174.326 183.042 191.758 200.474 99.925 
286.000 61,12 174.803 183543 192.283 201.028 100.10$ 
286.500 61,18 175.280 184.044 192.808 201.572 100.275 
287.000 61,24 175.759 184.547 f 193.884 202.122 100.450 
287.500 61•) 176.236 185.048 193.859 202.671 100.625 
288.000 61,36 176.717 185.553 194.888 203.224 100.800 
288.500 61,42 177.197 186.057 194.916 203.776 100.976 
289.000 61,48 177.677 186.561 195.444 204.328 101.150 

• 289.500 61,54 178.158 187.066 195.978 204.881 101.325 
290.000 61,60 178.640 187.572 196.504 205.436 101.500 
290.500 61,66 179.122 199.078 197.084 205.990 101,675 
291.000 61,72 179.605 188.685 197.565  : 206.546 101.850 
291.600 61,78 180.089 189.093 198.098 ' 207.102 102..02Ö 
292.000 61,84 180.573 189.602 198.630 207.659 102.20Ü 
292.500 61,90 181.057 190.110 199.164 208.216 102.375 
293.000 61,96 181.543 190.620 199.697 208.774 102.550 
293.500 62,02 182.029 191.180 200.232 209.433 102.726 
294.000 . 62,08 182.515 191.641 200.766 209.892" 102.900 
294.500 62,14 183.002 192.152 201.802 : 210.452 103.075 
295:000 62,20 183.490 192..664    • 201.839 211.013 103.250 
295.500 62,26 183.978 193.177 202.376 211.675 103.425 
296.000 62,32 184.467 193.790 202.914 212.137 103.600 

. 296.500 62,38 184.957 194505 203.453 212.701 103.775 
297.000 02,44 185.447 194.719 203.992 213.264 108.950 
297.500 62,50 185.937 195.284 204.630 213327 104.125 

^298.000 V     62,56 
62,62 

186.429 195.750 205.072 214.893 104.800 
298.500 180.921 196.267 205.6Ì8 214.959 104.475 
299.000 62,68 187.413 196.784 206.164 . 215.525 104.650 
299.500 62,74 187.906 197.301 207.697 216.092 104.825 
800.000 62,80 188.400 197.820 207.240 216.660 Ì05.000 
300.600 62,86 188.894 , 198.339 207.783, 1 217528 106.175 
301.000 62,92 189.889 198.858 208.827 217.796 105.850 
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Navzgor . DOHOD H I H A   PO    NI 2 i I    LES IVICI 1947 
zaokroženi 

davčna ^avčna stopnja 
% Davek Davek povečan z a brez 

25% kraj. 
osnova ' 5% 10% 16% dohodnina 

X ''     '   •'/ 8        : i 6 6   - t" 

301.500 62,98 189.885 199.879 208.873 218.367 105.525 
302.000 63,04 100.381 199.900 209.419 218.938 105.700 
302.500 63.10 191.877 200.421 209.964 219.508 105:875 
803.000 63,16= 191.376 200.944 210.512 220.081 106:050 
303.500 63,22 191:878 201.467 211.060 220.654 106.225 
304.000    . 63,28 192:371 201.989 211.608        , 221.226 106.400 
304.500 63,34 192.869 

193.367 
202.412 212.155 221.798 106575 

305.000 63,40 203.035 212.703 222.371 106.750 
805.500 63,45 193.865 203.558 213.251 222.944 106.925 
306.000 6352 194.364 \ . 204.082 213.800 223.518 107.100 
306.500 63,57 194:862' 204.605 214.348 224.091 107.275 
307.000 63,63 195.360 205.126 214.896 224.664 107.450 
307.500 63,69 195.858 205.651 215.448 225.236 107.625 
308.000 63,75 196.356 206.174 215.991 225.809 107,800 
808.500 63,81 196.854 206.697 216.439      ' 226.382 107.975 
309.000 63,87 197:352 207.219 217.087 226.954 108.150 ' 
309.500 63,92 197^850 207.742 217.635 227527 108.325 
'310.000 63,98 198.348 208.265 * 218.182 228.099 108.500 
310.600 64,04 198.846 208.788 , 218.730 228.672 108.675 
311.000 64,10  •, 190.344 209.311 219.278 229.245 '      108.850 
311;500 64,15 199.827 209.818 219.809        ' 229.800 109.025 
312.000 64,20 200:304 210.319 220:334 230.349 s      109.200 
312.500 64,25 200:781 210.820 220.859 230.898 109.375 
318.000 64,30. 201:259 211.322 221.384 231.447, 109.550 
313.500 64,35 201.737 211.824 221.910 231.997 109.725 
31Ì000 64,40 202Ä16 212.327 "222.437 ' 232.648 109.900 
314.500 v 
315.000 • 

64,45 202.695 212.830 222.964 233.099 110.075 
6450 203.175 213.334 223.492 233.651 110.250 

315.500 64,55 203.655 213.838 224.020 234.203 110.425 
316.000 64,60 2041136 214.343 224.550 234.757 110.600 
&6500 64,65     ! 204.617 214.848 225.079 235.310 110.775 
317.000 64,70 2051099 215.354 225.609 235.864 110.950 
317.500     l 64,75 205.581 215.860 226.140 236.418 111.125 
318.000 64,80 206Ì064 216.367 226.670 236.973 111.300 
318.500 64<85 206547 216.874 227.202 237.529 111.475 
319.000 64,90 207.031 217.382 227.734" 238.085 111.650 
319,500 64,95 207.515 217.891 228.266 288.642 111.825 
320.000 65,—      ' 208.000 218.400 228.800 239.200 112.000 
320.500 65,05 208.485 218.909 229.383 239.757 112.175 
321.000 65,10 208.071- 219419 229.868 240.316 112.350/ 
321.500 65;15 209.457 219.930 230.402 . 240.875 112525 
322.000 65,20 209.044 220.441 280.983 241.485 112.700 
322.500 65,25 , 210.431 220.952 231.474 241.995 112.875 
323.000 65,30 210.919:' 221.465 232.010 242.556 Ï13.050 
323.500 65,35 211.407,   . 221.977 282.547 243.117 113.225 
324.000 65,40 211.896' 222.491 233.085 243.680  ' 113.400 
824.500 65,45 2Ì2.885" 223.004 233.623 244.242 113575 
325.000 65.50      ' 212.875 223.519 234.162 244.806 113.750 
325500 65,55 213.865 224.033 234.70J 245.869 113.925 

/326.000 65,60   J ' 213.856- 224549 235.241 245.934 114.100 
326.500 65,65 214.347 '•Ï       225.064 235.781' 246.498 114.275 
827.000 65,70     : 214.839' 225581 236.322 > 247.064 114.450 
827500 65,75 215:331; 226.097 , 236.864 247.630 114.625 
328.000* 65,80      ''' 215.824 226.616 237.404 • 248.198 114.800 
328500 <:.: ,65,85   ;• • 216.817 227.133 237.948 248.764 114.975 
329.000 65,90 , 216.811' 227.652 238.492 249.333 115.160y 
329.500 65,96 ,.   : 217.305 228.170 289:035 249.900 115.325 
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Mavigw DOfioim MA     PO 
/saoKružena 

davana Davčna stopnja 
% Davek ù a 

osnova 6% 
»j Z 8 A 

330.000 66,- 217.800 228.090 
330.600 66,05 218.295 229.210 
381.000 66,10 218.791 229.780 

230.261 331.600 66,16 219.287 
332.000 66,20 2•84 230.766 
332.500 66,26 ,   220.281 231.295 
333.000 66,30 220.779 231.818 
333.500 66,35 221.277 232.341 
334.000 66,40 221.776 232.865 
334.500 66,44 222.242 233.364 
335.000 66,48 222.708 233.833 
335.500 66,62 223.175 234.334 
336.000 66,56 223.642 234.824 
336.500 66,60 224.109 235.314 
387.000 66,64 "224577 235.806 
337.500 66,68 225.045 236.317 
338.000 66,72      • 225.614 236.790 
338.500 66,76 225.983 237.282 
839.000 66,80 226.452 237.774 
839.500 «     66,84 226.922 238.268 
340.000 66,88 227.392 ,   238.762 
340.500 66,92 227.863 r 239.256 
841.000 66,96 228.334 239 750 
841.500 67,— 228.805 240.245 
342.000 67,04 229.277 240.741 
342.500 67,08 229.749 241.236 
343.000 67,12 230.222 241.733 
843.500 67,16 230.695 242.230 
344.000 > 67,20 231.168 242.626 
344.500 67,24 231.642 24.3.224 
845.000 67,28 232.116 243.722 
345.500 67,32 232.590 244.219 
846.000 67,36 233.066 244.719 
346.500 67,40 233.541 245.218 
847.000 67,44 234.017 245.718 
347.500 67,48 234•493 246.218 
348.000 67,52 .     234.970 246,738. 
348.500 67,56 235.447     x 247.219 
849.000 67,60 235.924    , 247.720 
849.500 67,64 236.402 248.222 
350.000 67,68 236.880 248;724 
850.500 67,72 237.859 249.227 
851.000 67,76 237.838    .. 249.780 
351.500 67,80 238.317 250.288 
852.000 67,84 238.797 25Q.737 
852.500 67,88    . 239.277 251.241 
853.000 .   67,92 239.767 251.745 
353.500 67,96 240^89 252.241 
354.000 68,— 240.720 252.756 
35Ì500 >• 68,04 241.202 253.262 
355.000 68,08 241.684 253.768 
855.500 - 68.13 242.188     • 2B'4.297 
856.000 68,17 242.681 2E4.81B 
356.500 68,21 243.174 255.333 
357.000 68,25 243.667 255.850 
867.600 68,29       - 244.160 256.368 
868.000 68,34 •4358 266.886 

Štev. 9 - 12. III. 1049 

N  1  2 J  I    LESTVICI 
a v. e k   povečan   za 

10% 15$ 
6     . 6 

239.680 
240.124 
240.670 
241.215 
241.762 
242.309 
242,856 
243:404 
243.958 
244.466 
244.978 
245.492 
245.906 
246.519* 
247.034 
247549 
248.065 
248.581 
249.097 
249.614 
250.131 
250.649 
251.167 
251.685 
252.204 
252.723 
253.244 
253.764 
254.284 
254.806 
255.327 
255.849 
256.872 
256.895 
257.418 
257.942 
258.467 
258.991 
259.616 
260.042 
260.568 
261.095 
261.622 
262.149 
262.677 
263.205 
263.738 
264268 
264.792 
265.822 
265.852 
266.407 
266.949 
267,491 
208.034 
268'.576 
269.118 

250.470 
251.039 
251.609 
252.179 
252.744 * 
253.323 
253.695 
254.468 
255.042 
256.678 
256.118 
256.661 
257.188 
257.724 
258.268 
258.801 
259.341 
259.880 
260.419 
260.960 
261.501 
262.042 
262.588 
263.125 
263.668 
264.210 
264.755 
265.299 
265.842 
266.388 
266.938 
267.478 
268.025 
268.572 
269.119 
269.667 
270.215 
270.763 
271.312 
271.862 
272.312 
272.963 
273.514 
274.065 
274.617 
275.169 
275.721 
276.276 
276.828 
277..382 
277.936 
278.516 
279.088 

* 279.650 
280.217 
280.784 
281.351 

1947 
brez 

26% kraj. 
ù3Ro<mine 

T 

116.600 
115.675 
115.850 
116.025 
116.200 
116.375 
116.550 
116.725 
116.900 
117.075 
117.250 
117.425 
117.600 
117.775 
117.950 
118.125 
118.300 . 
118.475 
118.650 
118.825 
119.000 
119.175 
119.350 
119.525 
119.700 
119.875 

/120.050 
120.225 
120.400 
120.576 
120.760 
120.925 
121.100 
121.275 
121.450 
121.625 
121.800 
121.975 
122.150 
122.325 
122.600 
122.676 
122.850 
128.025 
128.200 
128.875 
128.550 
128.725 
128.900- 
124.075 
124.250 
124.425 
124.600 
124.775 
124.950 
126.1?« 
125.3(A) 
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•••••••••• 
davčna Davčna sto] 

% osnova 
1 2 

358.500 68,38 
359.000 68,42 
359.500 68,49 
360.000 68,50 
360.500 68,55 
361.000 68,59 
361.500 68,63 
362.000 68,67 
362.500 68,71 
363.000 68,75 
363.500 68,80 
364.000 68,84 
364.500 68,88 
365.000 68,92 
365.500 68,96 
366.000 69,— 
866.500 69,04 
867.000 69,08 
367.500 69,12 
368.000 69,16 
368.500 69,20 
369.000 69,24 
569.500 69,28 
370.000 69,32 
370.500 69,30 
871.000 69.40 
871.500 69,44 
372.000 69,48 
372.500 69,52 
378.000 69,55 
878.500 69,60 
874.000 69,63 
374.500 69.67 
375.000 69,71 
375.500 69,75 
376.000 69,79 
376.500 69,83 
377.000 69,86 
877.500 69,90 
878.000 69,94 
378.500 69,98 
379.000 70,02 
379.500 70,05 
380.000 70,09 
880.500 70,13 
881.000 70,16 
881.500 70,19 
382.000 70,22 
382.500 70,25 
883.000 70,28 
888.500 70,81 
884.000 70,34 
384.500 > 70,37 
385.000 70,40 
885.500 70,48 
886.000 70,46 
8•.500 70.49 

D.OUODtlU 

Davek 

PO    • •    L E S T V I C I 
D a v t Je   povečan   za. 

% 10% X5% 
4 5 6 

245.146 
240.639 
246.132 
246.625 
247.118 
247611 
248.104 
248.597 
249.090 
249.583 
250.076 
250.569 
251.062 
251.555 
252.048 
252^51 
253.034 
253.527 
254.020 
254.513 
255.006 
255.499 
255.992 
256.485 
256.978 
257.471' 
257.964 
258.457 
258.950 
-259.443 
259.946 
260 429 
2CJ.322 
261.415 
261.908 
262.401 
262.895 
263.389 
268.888 
264.377 
264.871 
265.365 
265,859 
266.352 
266.845 
267.310 
267.775 
268.240 
268.708 
269.172 
269.639 
270.106 
270.573 
271.040 
271.508 
271.976 
272.444 

257.403 
257.921 
258.439 
258.956 
259.474 
259.991 
260.509 
261.027 
261.544 
262.062 
262.590 
263.097 
263.615 
264.133 
264.650 
265.178 
265.686 
266.203 
266.721 
267239 
267.756 
268.274 
268.792 
269.309 
269.827 
270.244 
270.862 
271.380 
271.897 
272.415 
272.923 
273.450 
273.968 
274.486 
275.003 
275.521 
276.040 
276.558 
277.077 
277.596 
278.114 
278.633 
279.152 
279.670 
280.187 
280.675 
281.164 
281.652 
282.141 
282.631 
283421 
283.611 
284.102 
284.592 
285.083 
285.575 
286.066 

269.560 
270.203 
270.745 
271.287 
271.830 
272.372 
272.914 
273.457 
273.999 
274.541 
275.084 
275.626 
276.168 • 
276.710 
277.253 
277.806 
278.337 
278.879 
279.422 
279.964 
280.506 
281.049 
281.591 
282.133 
282.676, 
283.218 
283.760 
284.303 
284.845 
285.387 
285.941 
286.472 
287.014 
287.556 
288.099 
288.641 
289.184 
289.728 
290.271 
290.815 
291.358 
291.901 
292.445 
292.987 
293.529 
294.041 
294.552 
295.064 
295.577 
296.089 
296.603 
297.117 
297.630. 
298.144 
298.659 
299.172 
299.688 

281.917 
282.485 
283.052 
283.618 
284.186 
284.752 
285.319 
285.887 
286.453 
287.020 
287.588 
288.354 
288.721 
289.288 
289.855 
290.433 
290.989 
291.555 
292.123 
292.690 * 
293.256 
293.824 
294.391 
294.957 
295.525 
296.091 
296.658 
297.226 
297.792 
298.359 
298.918 
299.483 
800.060 
800.627 
801.194 
801.761 
802.329 
802.897 
603.465 
804.034 
804.601 
805.169 
805.738 
806.305 
806.871 
807.406 
807.941 
808.476 
809,012 
809.548 
8Î0.085 
810.622 
811.159 
811.698 
812.234 
312.771 
8•10 

1947 
brez 

25% kraj. 

125.475 
125.650 
125.825 
126.000 
126.175 
126.350 
126.525 
126.700 
126.875 
127.050 
127.225 
127.400 
127.575 
127.750 ) 
127.925 
128.100 
128.275 
128.450 
128.625 
128.800 
128.975 
129.150 
129.325 
129.500 
129.675 
129.850 
130.025 
130.200 
130.375 
130.550 
130.725 
130.900 
131.075 
131.250 
131.425 
131.600 
131.775 
131.950 
132.125 
132.300 
132.475 
132.650 
132.826- 
133.000 
133.175 
•33.350 
133.525 
133.700 
133.87^ 
134.050 
134.225 
134.400 
134.575 
134.750 
134.925 
135.100 
135.275 
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iNiavBgoj; 
zaokrožena 

davina 
«snova 

88? 000 
887 .§00 

38&600 
889.000 
HS9.500 
390.000 
890.600 
891.000 
361.600 
Î&2.000 
392J500 
393.0UÒ 
808.509 
804000 
884.500 
305.000 
896.500 
306.000 
396.500 
£97.000 
8fc,<.5Q0 
398000 
398.500 
399.000 
899.500 
400••• 

ûavënastopnja ^^ 
V O    S   J  2 J  i    LESTVICI 

Dane,h   p o v e £*a n   z g 
6% 10% 16%. 

* s  ''' e 

•\ 

V 

70,52 
70^5 
70,58 
.70,61 
70,6é 
70,67 
,70,70 
,70,78 
70,76 
70,70 
70.83 
70,85 
70.88 
B?0,91 
70,94 
70,97 
71,— 
71,03 
71.06 

»71,09 
71,12 
71,16 
7••8 
71,21 
11,24 
71,27 
71,30 

372.912 
270^81 
273.850 
374.320 
274.789 
275.260 
275.780 
276.200 
276.672 
277.143 
274.614 
278.086 
278.558 
279.081 
279.501 
279.977 
280.450 
280924 
281397 
281872 
282.346 
282.821 
283.296 
283.772 
284.248 
284.725 
285.200 

286.558 
286.945 
287542 
288.036 
288.528 
289.023 
289516 
290.010 
290.506 
291.000 
291.495 
291.990 
292 480 
292.982 
293.479 
293.97$ 
294.472 
294.970 
295.467 
295966 
296.463 
296.962 
297.461 
297.961 
298.460 
298.960 
299.460 

300.208 
800.719 
301.235 
301.752 
302.268 
302.786 
303.303 
803.820 
304.339 
804.857 
305.875 
305.895 
306.414 
306.936 
307.454 
307.976 
308.495 
309.016 
309.537 
810.059 
310583 
311103 
311.626 
312.149 
312.673 
318.196 
313.720 

313.849 
314.383 
314.927 
315.468 
316.007 
316.549 
317.089 
317.630 
318.173 
318.714 
310.256 
319.799 
320.342 
320.885 
321.429 
321.974 
322.517 
323.062 
323.807 
324.153 
324.700 
325,244 
325791 
326.338 
326.885 
327.432. 
327.• 

1947 
brecs 

26% tarai. 

S 

135.450 
135.625 
135.800 
135.975 
136.150 
136.325 
136.500 
136675 
136.850 
137.025 
137.200 
137.375 
137.550 
137.725 
137.900 

\ 138.075 
438.250 ' 

138.425 
138.600 
138.775 
138.950 
139.125 
139.300 
189.475 
139.650 
130.825 
140.000 

&•• LESTVICA ZA IL OBLIKO DOHODNINE 
/ 

Davčna osnova 
«ad do 

ÌOVTIf» 

loÖbe. 

12.000 
••••• 
80.009 
40000 
Bü.UÖO 
60000 
70.000 
eo.ouo 
90.000 

100.0ÖO 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
900.000 
280.000 
260.000 
300.000 
350.000 

«lavori«; 
eile fÄVffajo 

12.000 
20.000 
30.000 
40400 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
120.000 
140.000 
160000 
180000 
200.000 
230.000 
260.000 
300.000 
350.000 
420.000 

Davönä stopnja 

% 
' io 

11.5 
. 14        .;. 

.. . ''.,-17, 
,"'•;.."»' 

28 
26 

•'     30 
34-" 

"-•' 38" 
42 

> 40 
<    • 

.,35 
58 
61 

71 

stopnje ee zaradi «porabe najete de- 
za'iS»^ IO«/* ali Vb% po 5. Sena od- 

••••••.0•••••••••0•1•.001.0••• 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

48. ,": ' 

Na podlagi 6. točke odločbe vlade LRS o davcnilï stop- 
njah za odmero dohodnine kmetijskim gospodarstvom 
(Uradni list LRS, št; 7-28/49) izdajam    •     •>1'-    •; 

;        navodilo    • 
za upotóbljanje nižje io viSJe lestvice za odme» 

dohodnine po •. obliki 

V" nigjj leefttfd so navedene v prvi koloni davčne os- 
nove, v drogi koloni {.a davčne stopnje, izražene v odstoU • 
kih. V tretji koloni je naveden ustrezni davek. Ker •• go- 
spodarstvu, ki uporablja najeto delovno silo, poveča, do- 
hodnina na 6,10 ali ••, je v četrti koloni naveden da- 
vek, ki Je že povečan za •%, v peti davek, • je že pove. 
can za lÛVo in v.eeqtì davek, bi je že povečan za 15% 
od davka, navedenega v tretji koloni. • 

Kmetijskim gospodarstvom se zaradi uporabe najete 
delovne elle dohodnina, odmerjena po nižji davČnVlestvicd, 
ne zviSa, če davčna'osnova ne presega 80.000 dfaarjév. Če 
znaSa davčna.osnova nad 30.000 do 45.000 din, se dohod- 
nina iz navedenega,razloga lahko zviša za 5%; Če znaša 
davčna osnova nad 46000 do 60.000vdinarjev, sç lahko 
zvila dohodnina za "5. ali 10°/o; če presega davčna oaribva 
60.000 din, ee labio dohodnina zviša za 5, 10 aH 18%- 
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Višja lestvica je sestavljena iz treh stolpcev,' od ka- 
terih predstavljata prva dva stolpca davčno osnovo, tretji 
stolpec pa davčno stopajo izraženo v odstotkih. Tako upo- 
rabimo pri odmeri dohodnine po višji lestvici od davčne 
oanove 62.300 dinarjev davčno stopnjo v višini 26%, ker 
velja ta odstotek za davčno osnovo nad 60.000 dö 70.000 
dinarjev. 

Ce se^dobodnioa po nižji lestvici ••••••• za 5, 10 ali 
15%, se mora za enak odstotek povečati tudi dohodnina 
po višji lestvici. 

3 
Za odmero dohodnine po 20. io 23, elenu uredbe o 

dohodnini se daje tale primer: 
Krajevna davčna komisija ugotovi, da je kmetijsko 

gospodarstvo imelo tele dohodke: 
iz  kmetijskih   virov,  preračunano po 

državnih (vezanih) cenah     ....   200.750, din 
ia nekmetijskih virov •• .   .    38.980'din 

skupaj.   ,   ,   230.7 • dip 
in da znašajo dovoljeoi efcroäki .   .'• .   .    20.000 din 

•Davčna osnova za odmero po nlž|i ie- 
stviei znaša torej ......  ,.   .   210.710 din 

kar se mora zaokrožiti na najbližjo višjo 
v lestvici navedeno osnovo, to je na . 220.000 din 

Pri.tem mora davčna komisija rudi ugotoviti vred- 
nost tržnega presežka, izračunano po državnih (vezanih) 
cenah. Trmi presežek'je usta količina pridelkov, ki osta« 
nejo kmetijskemu gospodarstvu za obvezno oddajo in za 
prodajo na prostem trgu, potem ko se od pridelkov izloči 
količina, ki je potrebna za prehrano družine, za krmo 
živine, za seme in podobno. O vUŠlni tržnega presežka mo- 
ra/davčna komisija pismeno obvestiti kmetijsko gospo» 
dajetvo. : '   . '•'''''' 

Davčna stopnja po nižji lestviûi znala od 920.000 din 
52.24%.    , .;•;,'••   .. 

PoJeg tega je davčna komisija ugotovila, da se mora 
zaradi uporabe, najete, delovne'sile davek • povečale aa 
10%. Po nižji, lest vici znaša dohodnina od 220.000 dinarjev, 
povečana za IO9/« (glej 5. kolono leatvüret): ; 

1 126.430 dm 
Davöna komisija obenem ugotovi, da je 

kmetijsko gospodarstvo e prodajo trž- 
nih presežkov po prostih cenah Že ;d» 

. seglo presežek dohodkov («alike med 
vezanimi io prostimi cenami) v vdßmd 
24.960 dinarjev, kar se mota zaokro- 
žiti na sto dinarjev imago?, torej na 

'25.000 dinarjev. \ 
., Ta znesek je davčna osnova aa odtnew» 

po vßji lestvici. ,•, 
Skupni Oso dohodek znaša torej   ' 

,        220.000 + 26;000 ss 246.000 din. 
Davčna stopnja po, višji lestvici se ra-      ; •>• 

-,      čuna od zneska 245.000 dm io znaëe 
<  sv v;tem primeru 64%, >, 

Dphodniûa po višji lestvici pa ee raSu- 
, . naod davore osnove 2&\000,din: .-..,,. 

64% od 26.000 din znaša • 16.000 dm 
Ta del dohodnine pa Je treba zviSató 
enako kot zgoraj te 10%, to îe 

za ..'*'-:•;.'"..^,,. ;,..-.-.., 1.600.di» 
teko da znaša dohodnina po višji davč- .. 

v      rt tósiwieì skupno   ,   ,  ,  t  ,  „  ,    ••0• 

Kmetijsko gospodarstvo bo placato 
po nižji lestvici    -   .   .   126.420 diu 
po višji lestvici    .   .   .    17.600 din 

Po prvi (začasni) odmera znaša dohod- 
nina     ......   f 144.020 tito 

Kako se obdavči presežek dohodkov, tojerazUkia med 
vezanimi in prostimi ©enami. 

Presežek dohodkov se izračuna samo od tistega delu 
tržnega presežka, za katerega kmetijsko gospodarstvo ne 
dokaže, da ga Je prodalo po državnih (vezanih) ali odkup 
nih cenah. Denarna vrednost pridelkov po prostih cenah 
se ugotovi za posamezne vrste kmetijskih pridelkov na 
podlagi uredbe o cenah kmetijskih pridelkov v prosti pro* 
dajd (Uradni list FLRJ, št 57401/1948). Ce je pa dokaza- 
no, da je pirodalo kmetijsko gospodarstvo pridelke po 
višjih ali nižjih cenah, kot so po navedeni uredbi dovo- 
ljene, ee seveda preračuna vrednost po dejansko dosežem 
cernie 

Za dokončno popravo doiwdnmske odmore po 2.-i. čle- 
nu uredbe o dohodnini (druga, končna odmera) ee daje 
tale primer: 

Vrednost tržnega presežka, ki ga je imelo kmetijsko 
gospodarstvo, obravnavano po 3. točki, je ugotovila pò ve- 
zanih cenah krajevna davčna komisija v vašini 30.000 di- 
narjev^ Dokazila, da je bil tržni presežek oddan po držav- 
nih (vezanih) cenah* je gospodarstvo predložilo zaa 10.00Q 
dinarjev. Vrednost tržnega presežka po prostih cenah je 
treba ugotoviti še za 20.000 dinarjev. Kolikor dejansko do- 
seženi žkupiček ni dokazan, se oceni po 4. točki tega na- 
vodila. ' 

Cena. v prosta prodaji se bo v takih primerih določila 
v. prvi vrsti na; podlagi najvišjih een, ki jih določi minister ' 
za trgovino in preskrbo LKS, Če pa ta najvišja cena • 
določena, pa po sorazmerju (računskem.faktorju, raktorju 
razlike), ki ga določi zvezni minister za trgovino in pre- 
skrbo; če pa ta faktor za posamezne vrste pridelkov nI do- 
ločen, se doloSl to sorazmerja po običajnih cenah., aa pro- 
stem trgu.    , • 

. Ce je na ta način določena vrednost tržnega presežke. 
po p.TdsMh cenah ugotovljena na primer v znesku 1O0.00O 
dinarjev, znaša presežek dohodkov (razlika med vezani- 
mi is prostimi cenami) pri ugotovljenem sorazmerju-1 : • 
80.000 dinarjev. K teinu prSfrejemo Že obdavčeni doho- 
dek po prvi odmeri: ' 

' 801800 da» + 220.000 dan = 30•••• dto, 
Davčna stopnja po viaji lestvici na /davčno osoovo 

300.000 din Je 68%. Davek se izraò^>akdte 
80.000 din   .   .   68%   .   y54400diD, 
K temu dodamo 10%, zaradi uporab» 

,        najete delovne sile, kakor, je Mia do- 
'        aodnina povečana po sklepu krajev- 

ne davčne koodedje ob pervi cdnveris 
54.400'din•-.   i   10»/«..   5.440 dan      •• dîtt 

- Od te dohodnine co^tejemo še odmer- ;: 

jeno dohodnino po višji lestvici ob                " ' 
prvi odmeri* .      17.600 #g 

Naknadno odmerjena'rarifica dohodni- 
ne, ugotovljera ob končni odmeri, 
suaSa     .  t «  *  .  » „  .  i .  i     4•0<•» 
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Naknadno razliko dohodnine mora kmetijsko gospo- 
darstvo plačati, kör ai dokazalo, da je oddalo celotno vred- 
nost tržnega presežka po vezanih cenah. 

Ce se pa pri tej drugi odmeri dokaže, da je kmetijsko 
•jospodaratvo prodalo pridelke državi (odkupnemu pod- 
jetju ali zadrugi) po državnih odkupnih cenah, ki eo na 
primer za 10% višje od državnih vezanih cen, potem ee 
ustrezno poviša odmera dohodnine po nižji davčni lestvici 
in se pri tem ne uporablja viäja davana lestvica. 

St 160-43/1-1949 
Ljubljana dne 11. marca 1949. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič L r. 

49. 

Na podlagi' 8. člena zakona o začasni ureditvi ribar- 
stva v Sloveniji izdajam 

odločbo t 
o razdelitvi odprtih voda 

y Ljudski Republiki Sloveniji na ribarske enote 

1. člen 
Zaradi uspešnega ribarskega gospodarstva ee razde- 

lilo odprte vode v Ljudski Republiki Sloveniji na trinajst 
ribarskih enot, ki so jih ribarske organizacije upravičene 
izkoriščati po odločbah navedenega zakona. Te enòte ob- 
segajo: 

1. k gorenjska ribarska enota: 
Savo Dolinko od izvira do ustja potokov Belice in od 

izliva potoka Dobrotnika do sotočja s Savo Bohinjko, Savo 
Bohinjko od jezu v Soteski do sotočja e Savo Dolinko in 
Savo od sotočja Dolinke in Bohinjke do jezu v Medvodah, 
z vsemi pritoki na teh vodnih progah, izvzemal potok Re- 
dovno s pritoki; 

2. ljubljanska ribarska enota: 
,Savo od jezu v Medvodah'do levega brega Ljublja- 

nice pri izlivu in od mostu v Litiji do mostu v vasi Sava, 
z vsemi pritoki na teh vodnih progah, izvzemal potok 
Obovšek od izvira do prvega jezu nad izlivom v Pšato; 
aamo pritoke Save od izliva Ljubljanice do mostu v Litiji; 
Unico in Ljubljanico od izvira do desnega brega potoka 
Besnice pri izlivu z vsemi pritoki in ponikovalnicami na 
tej vodni progi, izvzemši potok Iščico od izvira do mostu 
v Crni vasi s Staro Zelimeljščieo od izliva do mostu na 
cesti Ig—Pijava gorica in z Novo Zelimeljščieo od, izliva 
do prvega mlina pod to cesto; Raščico, vee vode pri Gro- 
supljem, Temenico od izvira do ponikev pri vasi Ponikve, 
ViŠnjjco od izvira do mostu na cesti Kraka vas—Trebnje 
gorica, Krko od elektrarne pri Zagradcu do črte med ••- 
tvornico Debeljakovega mlina v Podgozdu • ratvornico 
Glavanovega mlina v Gornjem kotu z vsemi pritoki na 
tej vodni progi; spodnji del Cerkniškega jezera od Črte: 
Retje—Ponikve—Vrata—Zadnji kraj f. vsemi pritoki in 
ponikovalnicami od te črte; vse vode v kočevskem okraju, 
izvzemši Cabrahko in Kolpo s pritoki; 

3. trboveljska ribarska enota: 
Savo od mostu v vasi Sava do izliva Črnega potoka 

nad Sevnico (vštevši ta potok) % vsemi pritoki na tej vo- 
gal jjrogi, izvzema* Savinjo^ 

4. celjska ribarska enota: 
Savinjo z vsemi pritoki; 
5. mariborska ribarska enota: 
Dravo od državne meje s tokom do Sentmartiaakega 

(Kranjčevega) broda, Dravinje od izvira do de- 
snega brega .Stopenjskega potoka-, pri izlivu, Polskavo od 
izvira do mostov na cesti pri Zupečji vasi, Pesnico od 
izvira do mostu na okrajni cesta v Gočovi in.Muro od 
državne meje s tokom do državne meje, z vsemi pritoki 
na teb vodnih progah; 

6. ptujska ribarska enota: 
Dravo od âentmartinskega (Kranjčevega) broda 

(vštevši njen rokav KaniŽo) do meje Ljudske Republike 
Hrvatske, Dravinjo, Pokkavo in Pesnico od meje mari* 
boreke ribarske enote do izlivov, % vsemi pritoki na teh 
vodnih progah; 

7. kraka ribarska enota: 
Savo od izliva Črnega potoka had Sevnico do meje 

Ljudske Republike Hrvatske, z Mirno, Sotlo in Bregano 
do iste meje in Krko od izliva do mostu v Mrsečl vasi, 
z vsemi, pritoki na teh vodnih progah; 

8. novomeška ribarska enota; 
Krko od črte med zatvomico Debeljakovega mlina 

v Podgozdu in zatvornico Glavanovega mlina v Gornjem 
kotu do mostu v Mršeoi vasi s Temenico od ponikev 
pri vasi Ponikve do izliva v Krko in vsemi drugimi pri- 
toki na tej vodni progi; 

9- črnomaljska ••••••• enota: 
Cabranko in Kolpo do meje Ljudske Republike Hr- 

vatske z vsemi pritoki na levem bregu; 
10. ilirskobistriška ribarska enota; 
Reko, Pivko, Nanoačico in KorotanšČico z veemi nji- 

hovimi pritoki; 

11. goriška ribarska enota; 
Sočo od izliva potoka Doblar v Doblarjin (vštevši ta 

potok) do državne meje. in VipavŠ&oo, « wem! pritoki 
na teh vodnih progah; 

12. idrijska ribarska enota; 
Idrijco od izvira do mostu — bavi v vasi Reka z 

vsemi pTitoki na tej vodni progi'; 
13. tolminska ribarska enota; 
Sočo od izvira ,do mostu v Kobaridu in od mostu v 

vasi Kamno do izliva potoka Doblar v Doblarjih z vsemi 
pritoki na teb vodnih progah, izvzemal potok Idrijo pri 
Kobaridu s pritoki; Idrijco od izliva do mostu v vasi 
Dolenja TrebuSa s pritoki. 

V ribarske enote spadajo tudi vee stranske vode, 
tekoče ali stoječe (naravne ali umetne struge, stari ro- 
kavi, mrtvice, močvirja, mlake itd.), ki so na njihovih ob- 
močjih, Če nimajo značaja zaprtih voda G*, člen navede- 
nega zakona). 

S. člen 

Gospodarska erediSča ribarskih enot navedenih v 
1. členu eo v Kranju, Ljubljani, Trbovljah, Celju, Mari- 
boru, Ptuju, Krškem, Novem mestu, Črnomlju, Ilirski Bi- 
strici, Ajdovščini Idriji in Tolminu» 

8. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem Hstu 
LRS«. S tem prenehata veljati odločba ministra za kme- 
tijstvo in gozdarstvo q razdelitvi odprtin voda na ribar- 
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eke enote z dne 12. septembra 1946 §t 3056/11 (Uradni 
list. LRS, ät 65—250/40) in odločba o spremembi odločbe 
o razdelitvi odprtih voda na ribarske enote z dne 15. sep- 
tembra 1948 St IX—5771/2 (Uradni • LRS, številka 
42-226/48).   ' •    ^* 

1 št. 2001/1 
Ljubljana dne 8. marca 1049. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Ing. Jože Levstik 1. r. 

60. 

Odločba 
ministra za delo LRS o pogojih za opravljanje izpita 

za kurjača parnih kotlovskih naprav 

Na podlagi 12. člena zakona o inšpekciji dela ter na 
podlagi 1. in 3. člena uredbe o izgraditvi strokovnih de- 
lavskih kadrov in o upravah za strokovne delavske kadre 

odločam: 

1. 
Izpit za kurjača kotlovskih naprav smejo opravljati 

izučeni ključavničarji, strojni ključavničarji, kovinostru- 
garji, mehaniki, kovači ali kotlarji, ki so praktično delali 
kot kurjaški pomočniki vsaj eno leto pri lokomobilah ali 
kotlovekih napravah. 

a 
Izpit za kurjača kotlovekih naprav smejo opravljati 

tudi tisti, ki se sicer niso izučili v nobenem izmed pokli- 
cev po 1. točki te odredbe, so pa praktično delali najmanj 
dve leti kot ktirjaškj pomočniki pri kotlovskih napravah 
ali pa so po končani enoletni praksi kot kurjaški pomočni- 
ki obiskovali in uspešno končali strokovni tečaj za kurja- 
će, ki je obsega! vsaj 100 ur strokovnega pouka in 600 ur 
praktičnega dela pri kotlovekih napravah, 

Priglasitev za opravljanje izpito za kurjača kotlovekih 
naprav predloži kandidat ministrstvu za delo LRS — re- 
publiški inšpekciji dela. 

Priglasitvi mora kandidat priložiti potrdila (spriče- 
vala), da izpolnjuje pogoje po tej odločbi, potrdilo, kra- 
jevnega ljudskega odbora o vpisu v volivni imenik in 
zdravniäko spričevalo o telesni in duSevni sposobnosti za 
opravljanje ku-rjaškega poktôoa. • ' 

Ta odločba začne veljati z dnem objave v urad- 
nem listu LRS<. 

Z dnem uveljavitve te odločbe preneha vdjaffll *WIoč- 
ba ministra za industrijo in rudarstvo LRS ò dopolnitvi 
pravilnika ò opravljanju izpite aa posluzevanj© ••••• 
motorjev ih kotlovekih naprav z dne 26.1 Junija 1946 
(Uradni M LRS,, St. 48/1046). 

St. 181/2-1949 ä 

Ljubljana dne 8. marca 1949. 
Minister •• delo LRS: 

Ivan Regent L T. 

i 

Popravek 
V navodilu za izvajanje pravümka o zatiranju me- 

litokokoze (malteške bruceloze) pri ovcah in kozah (Urad- 
ni list LRS, št 8 z dne 1. IIL 1949) se morata na 64. stra- 
ni drugi in tretji vodoravni naslov v rubrikah obrazca za 
kataster ovac in koz pravilno glasiti takole: 

^Stanje dne 10. marca 1940« oziroma >Po 10, marcu 
1049 nastale spremembe«. 

Iz ministrstva za kmetijstvo LRS 

Pregled »Uradnega lista FLRJ«, 
St 15 z dne 19. februarja 1949: 

Popravek odredbe o rokih za sestavitev, pregled in potr- 
ditev zaključnih računov državnih gospodarskih pod« 
jetij zveznega in republiškega pomena za leto 1948. 

Popravek odločbe o specialnem dodatka za delavce, zapo- 
slene pri gradnji luke Ploče. 

Popravek uredbe o nižjih trgovskih tečajih. 

St 16 z dno 28. februarja 1949: 
194. Ukaz o ratifikaciji trgovinske pogodbe, sporazuma 

o izmenjavi blaga in plačilnem prometu z likvidacij- 
skim protokolom in sporazuma o odškodnini za na- 
cionalizirano švicarsko premoženje, sklenjenih med 
Federativno IjiiHek© republiko Jugoslavijo iin Švicar- 
sko konfederacijo, 

186. Uredba o ustanovitvi in delu komiteja za lokalno go« 
epodarstvo in komunalne zadeve pri vladi FLRJ. 

186. Uredba o hranilnih vlogah. 
187. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dav- 

ku na dediščine in darila. 
188. Uredba o spremembah uredbe o zatiranju in prepre- 

čevanju živalskih kužnih bolezni 
139. Uredba o odpravi zveznega zavoda za pridelovanje 

in oplemenjevanje bombaža ih drugih euibtropsMh 
rastlin. 

140. Odločba o eploini stopnji dobička za kmetijske stroj, 
ne postaje. 

141. Pravilnik o poslovanju s hranilnimi vlogami pri dr- 
žavnih, bankah, krajevnih hranilnicah in «zadrugah. 

142. Pravilnik o sestavu in delu komisije za oceno iin 
obrambo doktorske disertacije. 

148. Pravilnik o ustanovitvi orgamtociji In delu sektor- 
skih ambulant 

144. Splošno navodilo o določanju stoppnj za določeni 
planski dobiček (nižji znesek dobička) pri državnih 
industrijskih proizvajalnih podjetjih lokalnega po- 
mena. 

•. SploSno navodilo o vretah stroSkov, ki spadajo med 
elemente planske proizvajalčeve prodajne cene dr- 
žavnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega 
pomena. 

146. Odredba o sklepanju pogodbe za preskrbe- lokalne 
proizvodnje e ••••••••' in materialom ter za raz- 
delitev proizvodov lokalne proizvodnje za prvi kvasp- 
tal 1949. 

147. Odredba o ustanovitvi hranilnih blagajn pri gospo- 
darskih podjetjih, uradih in ustanovah. 

148. Odredba o obračunu in načinu vplačila tržnega do«, 
bička lokalnega gospodarstva. 
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149. Odredba o dopolnitvi odredbe o državnih (vezanih) 
cenah za posamezne vrste in kakovosti industrijskih 
rastlin letine 1949. 

150. Odredba o prostem prometa e proizvodi državnih in- 
dustrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena v 
prosti prodaji. t 

161. Odločba o uporabi navodila o sestavljanju, pretresa- 
- nju in potrjevanju zaključnim računov državnih go- 
spodarskih podjetij zveznega in republiškega po- 
mena. 

St.. 17 z dne 26. februarja 1949: 
153. Ukaz o določitvi podjetja republiškega pomena 

>Srbokvarc« m podjetje eploSnega državnega po- 
mena. 

154. Uredba o obvezni reji živine in o pospeševanju 
živinoreje na kmetijskih gospodarstvih. 

155. Uredba o ustanovitvi in delu zveznega institela za 
mehanizacijo kmetijstva. 

166. Uredba o ustanovitvi in delu glavne uprave za no. 
voosvobojene kraje. 

VSI. Uredba o spremembi uredbe o generalnih in glavnih 
direkcijah ministrstva za lahko industrijo* FLRJ, 
ministrstva za težko industrijo FLRJ in ministrstva 
za rudarstvo-FLRJ. 

168. Odredba o varstvu in omejitvi sekanja ornega gabra 
(ostrya caprinifolia).        ' ' '    v 

109. Odločba o določitvi predmetov • ••••, ki spadajo 
/ v zvezno zagotovljeno preskrbo. \ > 

160. Pravilnik p spremembah in dopolnitvah. pravilnika 
.     za izvedbo uredbe o ljudskem posojilu za petletni 

, pW zä razvoj narodnega gospodarstva FLRJ; 
161. Navodilo o, razvrstitvi potrošnikov v potrošniške raz- 

rede. 
162. Odločba o določitvi števila nabavnih točk, ki so po- 

trebne za nakup industrijskih izdelkov zagotovljene 
preskrbe; \ 

163. Odločba o preskrbi potrošnikov z industrijskimi iz- 
delki na podlagi dodatnih bonov. 

104. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih 
franfeovnlh znamk >Desetäetnaea Planice«. v 

St. 18 z dne 2. marca 1949: 

165. 

use. 

167; 

168.; 

169. 

170. 

Ukaz p 'dopolnitvi ukaza o' veljavnosti pravnih" pravil 
o nedopustnosti lastninske pravice na fizičnih delih 
zgradb in zakona o notranji ureditvi, osmavljanju in; 
popravljanju žemljilkibknjig. 
Pravilnik4 o pripravniškem stežu, strokovnSh izpitih 
in tečajih za zvezne uslužbence y bfbliotekarsko-arhi- 
varski stroki. v 

Navodilo o določitvi in razdelitvi dobička kmetijskih 
strojnih postaj.   * 
Navodilo o načinu določanja povprečne in individu- 
alne stopnje dobička kmetijskih strojnih postaj. 
Odredba o uporabi potrožnižkih nakaznic, it&danffi v 
v:'letu':1949. ''::,'.    ' ' 

/^r^Sfc'rlìTaì dne •. marca 1949:     % 

Uredba p.örganizaoiji in pristojnosti komisije <6$av- 
ne kontrole FLRJ. 

171. Uredba o organizaciji in pristojnosti Biroja za pri- 
tožbe in predloge pri komisiji državne kontrole 
FLRJ*      • •'   ' " 

172. Uredba o likvidaciji' razmerij, nastalih z zaplembo 
premoženja zasebnih kreditnih podjetij. 

178. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
hranilnem in kreditnem poslovanju kmetijakih za- 
drug. 

174. Navodilo o načinu vračanja (regresu) obresti od hra- 
nilnih vlog kmetijskim zadrugam m okrajnim zve- 
zam. 

176. Odredba o gradnji skladišč za hrambo vnetljivih te- 
kočin. 

176. Odločba o uporabi navodila o sestavljanju, pregledo- 
vanju, in potrjevanju zaključnih računov državnih 
trgovskih podjetij. 

177. Odločba o uporabi navodil o evidenci materiala pri 
državnih gradbenih podjetjih.        l 

176. Odločba o uporabi temeljnega razporeda kontov 
(kontnega plana) za eskploatacijo poštnih, telegraf- 
skih in telefonskih zvez. 

179. Odločba o izvrševanju gradenj ministrstva za pošto v 
lastni režiji. 

180. Odločba o ukinitvi, carinarnice v Bosanskem Brodu. 
181. Prvo navodilo za izvajanje uredbe o potnih in se- 

litvenih stroških državnih uslužbencev. 
Popravek pravilnika pogodbe sklenjene med Federativno 

ljudsko republiko Jugoslavijo in Švicarsko konfe- 
. deracijo. ,<.,/;] !,\ ,;[]'. t  .,» ti ^„ 

Popravek praviinàçào"sestavuiin delu,komisije za oceno 
in obrambo doktorske disertacije! ;    : ' 

Popravek odredbe o obvezni pdjavi tuberkuloze 

St. 20 z dne 9. marca 1949: 

182. Odločba o določitvi odstotka radijske naročnine iz 
območja LR Srbije, ki gre med dohodke radijske po- 
staje >Radio Beograd I<„ 

183. Pravilnik o ravnanju z,bosi za .nakup blaga, ki se 
prodajaÎ v trgpvdini po vezanih cenah, p njih; eytóenci 
in kontroli ter o načinu kupovanja in obračunavanja 
tega.blaga. •, ,      ,,   , , "' •;', ' 

184. Navodilo o vplačevanju in uporabi,lastnih denarnih 
sredstev za fhkmjìranje investicij. 

185. Odredba o prenosu, službe pobiranja prispevkov za 
socialno zavarovanje iz. pristojnosti organov zavaro- 
vanja v pristojnost finančnih organov ljudskih od- 
borov. 
Odredba p raztegnitvd veljavnosti predpisov , tarife 
enotnega davka na promet proizvodov, lokalne proiz- 

Odredba o kakovosti Živine, M se proda po predpisih 
uredbe; o Pbyeznem odkupu živine v, letu 1949.; 

Ceškoslovažka^ Bolgarija • Jugoslavija ••••••••• kon- 
vencije o režiimu plovbe na Donavi..  , 

Pristop Italije k protokolu, s katerim se spreminja kon- 
vencija o,zatiranju trgovine z dekletf in otroki z dne 
30.' septembra 1Ö21 "in ^konvencija p zatiranju trgo- 

'     vine z odraslimi ženskami z dne 13, oktobra 1938; 

186. 

167. 

Izdaja  »uradni list LRS« — Direktor in.odgovorni urednik: 
LJubljani NaKtfinma:, ïetrtletaoeo, polletno 120, celoletno 240 
12 din za 48 strani, 16 din ta 64 etranl, po poŠti 2£0dïn vec\ - 

Telefon; raivnateljetvo 4940, uredniSDTO 49-90, 

dr. Raetko MoSnik; tteka-Blaenikova tiskarna, obrat 1 —val v 
din. — Posamezna Stevfflca: 4 dta za 16 strani. 8 din za 32 strani. 
.uredništvo in upravniStvo: Ljubljana, GregoröiSefa ulica St. 28. 

upravniätvo 65-79. ~ Čekovni račun 6-9018CW. 
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Letnik VI. V Ljubljani dne 22. marea 1949. Številka 10. 

51. Uredba o epremembi uredbe o prejemkih umetniškega oseb. 
ia v državni službi LRS. 

52. Uredba o prenehanju Glavne direkcije rudarstva LRS. 
58. Odločba o raireäitvi občasnih arbitrov pri republiški arbi- 

traži: 
M. Pravilnik o oblika ia velikosti pečatov, žigov iu «ampiljk 

državnih organov LRS. 

VSEBINA: 
;rp 66. Odredba o zbiranju io oddaji kosti, papirja, lepenk«, 

ia steklenih Srepinj. 
56. Dopolnitev navodila za uporabljanje nižje in viSje lestvice 

za odmero dohodnine po •. obliki. 
— Popravek. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

51. 
Na podlagi drugega odstavka 77. alena ustave LRS 

in 9. člena temeljne uredbe o prejemkih umetniškega 
osebja v državni službi (Uradna list FLRJ, št. 83—663/47) 
Izdaja vlada LRS po predlogu predsednika vlade LRS 

uredbo 
o spremembi uredbe o prejemkih umetniškega osebja 

v državni službi LRS 

Prvi odstavek v 2. ölenu uredbe o prejemkih umet- 
niškega osebja v državni službi LRS z dne 3. oktobra 1947 
(Uradni list LRS, St 42—248/47) ee spremeni in se glasi 
tako: 

>Nazive umetoiàkega osebja razporedi v plačilne raz- 
rede komisija, sestavljena iz zastopnikov ministrstva za 
prosveto LRS, komisije za kinematografijo pri vladi LRS, 
uprave za radiodifuzno službo pri vladi LRS io sekreta- 
riata za personalno "službo vlade LRS. 

Sestavo komisije potrdi predsednik vlade LRS. Ko- 
misija lanko razporedi v I. ia II. plačilni razred tudi 
posamezne umetnike.« 

2. 8len , 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. '    •   ' :i'!'' '•'.. 
S—zafc it • 
Ljubljana dne 11» marea 1949. v... 

Za predsednika vlade LRS: 
•     ;    podpredsednik: 

Ivan Maček L r. 

52. 
Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS m v 

skladu z določbami 22. člena temeljnega zakona o držav- 
nih gospodarskih podjetjih izdaja vïada LRS po predlogu 
ministra za industrijo LRS 

uredbo, 
o prenehanju Glavne direkcije rudarstva 1RS 

,   1. San i 
Glavna direkcija rudarstva LRS, ustanovljena pri mi- 

nistrstvu zâ industrijo in ntdarervo LRS z uredbo vlade 
LRS z dne; 28. februarja 1947 (Uradni list LRS, Številka 
12—60/47), pxeaeha, ker' Je prevzela njeno poslovanje 

Generalna direkcija za premog aa Ljudsko Republiko 
Slovenijo, ustanovljena pri ministrstvu za rudarstvo FLRJ 
z uredbo vlade FLRJ z dne 31. deoembra 1948 (Uradni 
list FLRJ, it. 114-943/48). 

2. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St S-zak 177 
Ljubljana dne 11. marca 1949. 
Podpredsednik vlade       Za predsednika vlade LRS 

in rmniiatar za industrijo LRS: podpredsednik : 
Dr. Marijan •••••• 1. r. Ivan Maček L r. 

68. 

Odločba 
o razrešitvi občasnih arbitrov 

Na podlagi prvega odstavka 6. člena zakona o držav, 
ni arbitraži (Uradni list FLRJ, št. 107-790/47) 

razrešuje 
vlada LRS pod št 4. do vštevši št 7. navedene občasne arbi. 
tre, ki so bili imenovani z njeno odločbo z dne 31. Jonu* 
arja 1949, pere. St. 3866/1 (objavljeno v Uradnem ïisru 
LRS, št 5-21/49). 

Pera, št, 98671 
Ljubljana dne ÌA. marea 1949. 

Za predsednika vlade LRS 

Iran Maeek i n 

PRÄV1LNIKLODHEDBE.NAVODILÄ.ODLOUBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

«. 
Na podlagi 3. in 8. člena zakona o pečatih, âtampilj- 

kah lin žigih državnih organov Ljudske Republike Slo* 
venije predpisujem v sporazumu s člani vlade LRS ter     •1 
g predsedniki komitejev in komisij vlade LRS •£ 

pravilnik 
o obliki in velikosti pečatov, žigov in StampJlJk 
državnih organov Ljudske Republike Slovenije 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. Sen 

,   Pečati, žigi in štampUjke državnih organov Ljudske 
Republike Slovenije morajo ustrezaj! določbam tega prs- 
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2. ölen' 
Pečati in žigi so okrogli Stampiljke eo oglat©. 
Pečati in stampiljke so iz gumija. Žigi so iz kovine. 

Pečati 

8. člen 
Normaißa velikost pečatov je 86 mm v premera. 
Iz praktičnih razlogov se lahko uporabljajo pečati 

male oblike s premerom 20 mm (n. pr. za osebne izkaz- 
nice, •••• itd.). 

Minister za notranje zadeve lahko predpise za organe 
za notranje zadeve tudi pečate manjše oblike, kot je pred- 
pisana v drugem odstavku tega člena, in določi, za kak- 
šne namene se smejo uporabljali taki manju pečati. 

4. ölen 
Oblika pečatov je taka: 
Pečat normalne velikosti' je obrobljen « dvema črta- 

ma: z debelejšo zunanjo in tanjšo notranja 
Pečat male oblike je obrobljen samo z eno črto. 
Znotraj pečata sta besedilo »Ljudska Republika Slo- 

venija« in naziv državnega organa v enem, dveh ali treh 
koncentričnih krogih, kar je odvisno od obsega besedila. 

Besedilo »Ljudaka Republika Slovenija« je praviloma 
v zgornjem delu zunanjega kroga. 

Naziv, državnega organa je praviloma v spodnjem 
«Mu zunanjega kroga oziroma v notranjih krogih. 

Za ločitev med posameznimi deli besedil oziroma 
med začetkom in koncem besedila v posameznem krogu 
se uporabijo peterokrake zvezdice. 

• sredini pečata je grb Ljudske Republike Slovenije. 

6. člen 
Pečate imajo vlada LRS, predsedstvo vlade LRS, ge- 

neralni sekretariat in sekretariati vlade LRS, ministrstva, 
republiška komisija državne kontrole, republiška plan- 
ska komisija, komiteji in komisiije vlade LRS, samostojne 
uprave, samostojni uradi, sodišča, znanstveni zavodi, bol- 
nice in Sole. 

Katere druge samostojne ustanove in katere nižje 
organizacijske enote (oddelki, uprave, komisije, ustanove 
In podobno) v sestavu predsedstva vlade, ministrstev, 
komitejev aid komisij imajo svoje pečate, določi generalni 
sekretar, minister oziroma predsednik komiteja ali komdr 
aije, vsak za svoj resor. 

6. člen 
Besedilo za pečat vlade LRS je: >Vlada Ljudske Re- 

publike Slovenije«. 
Besedilo za pečate predsedstva vlade LRS, general- 

nega sekretariata in sekretariatov vlade LRS je: »Vlada 
Ljudske Republike Slovenije, predsedstvo«, >Vlada Ljud- 
ske Republike Slovenije, generalni sekretariat« oziroma 
»Vlada Ljudske Republike Slovenije, sekretariat za...«. 

Besedilo za pečate ministrstev Je: »Ljudska Repub- 
lika Slovenija, ministrstvo za «, 

Besedilo za pečat republiške komisije državne kon- 
trole in republiške planske komisije Je: »Komisija držav- 
ne kontrole Ljudske Republike Slovenije« oziroma »Plan- 
ska komisija Ljudske Republike Slovenije«. 

Besedilo &a pečate komitejev ta komisij vlade LRS 
je: »Vlada Ljudske Republike Slovenije,.komite (komi- 
sija) za _.<.. 

V pečatih nižjih organizacijskih enot v sestavu pred- 
eedetva vlade LRS, ministrstev, republiške komisije dr- 
žavne kontrole, ,republlMce planske komisije ter komite- 
jev in komisij vlade LRS s» ustreznemu besedilu i« preJS- 

njih odstavkov tega člena doda ustrezni naziv nižje orga- 
nizacijske enote. 

Minister, predsednik komiteja ali komisiije oziroma 
generalni sekretar sme odrediti, da se v pečatih nižjih 
organizacijskih enot z dolgim besedilom uporabljajo 
splošno znane kratice ali skrajša besedilo naziva. Krajšati 
se ne sme besedilo, predpisano v prvih petih odstavkih' 
tega člena. 

Besedilo za pečate organov za notranje zadeve grede 
p&e minister za notranje zadeve. 

7. člen 
Besedilo pečatov drugih državnih organov in ustanov, 

ki imajo svoje pečate, določi' minister, predsednik komi- 
teja ali komisije oziroma generalni sekretar ob smiselni 
uporabi 6. člena. 

2igi 
8. člen 

Žigi so suhi žigi aM pečatni žigi. 
Žigi merijo v premeru 80 mm in imajo obliko in be- 

sedilo, ki je v 4. in 6. členu tega pravilnika predpisano 
za pečate« 

9. člen 
Pečatne žige imajo državni organi m ustanove iz 

prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, po odredbi ge- 
neralnega sekretarja, ministra,-predsednika komiteja aH 
komisije oziroma generalnega sekretarja pa tudi nižje 
organizacijske enote iz drugega odstavka 5. člena. 

Minister oziroma predsednik komiteja ali komisije 
oziroma generalni sekretar določi, kateri organi smejo 
imeti suhe žige in za kakšne namene se smejo uporabljati 

Btampiljke 
10. člen 

Stampiljke so vzglavne in delovodne. 
Tisti organi, uradi, ustanove, uprave in oddelki, ki 

imajo svoje pečate, imajo svoje vzglavne Stampiljke, z 
enakim besedilom kot na pečatu. 

Delovodne stampiljke imajo državni organi in usta- 
nove, navedene v prvem odstavku 5. člena. 

Katere nižje organizacijske enote iz drugega odstavka 
5. člena imajo svoje delovodne stampiljke, določi minister, 
predsednik komiteja ali komisije oziroma generalni se- 
kretar. , 

Delovodne m vzglavne ••••••••• so največ 70 mm 
Široke in največ, 40mm visoke. 

11. člen 
Delovodne štampfljke se izdelajo po tem obrazcu: 

Grb 
Ljudska Republika Slovenija 
naziv republiškega organa 
sedež republiškega organa 

Znak, delovodne St Dolio 
Priloge vrednote referent 

12. člen 
Vzglavne Btampiljke se fodelajo po tem obrazom 

Grb 
Ljudska Republika Slovenija 
naziv republiškega organa 

sedež (republiškega organa), dne .  „ 
Vzglavne Stampiljke lahko nadomesti ustrezno tiska- 

no aH napisano besedilo. 
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148. 
Sedel:  NomenJ. 
Dan vpisa: 15 marca 1849. 
Beeedilo: Kmetijska zadruaa i omeje- 

nim Jamstvom. Nomenj. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. III. 1948 ta nedoločen 
&». 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolJH 
Su èira kulturnejàl način oskrbuje avole 
Sane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v evojem oko- 
liiSu vse kmetii*ke pridelke in izdelke v 
skladu • poetavljenim načrtom ta dobro 
oskrbo meat in drugih induetrilskib sre- 
diSČ m sklepa v ta naman pogodbe; 
8. da pospešuje U> razvija vse panose 
kmetijskega gospodarstva na «volem 
področju, tako poljedeletvo. živinorejo, 
eadjaretvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev   Industrijskih   m   drugih   kultur, 
rdarstvo, domačo obrt itd., posebno 

tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danib naravnih pogorih najbolj uspeva. 
}o; 4. da uvaia za povečanje kmetske 
proizvodnje in a tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov napredne |»e teh- 
nične In agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavila kmetliAko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenitne poetale, 
organizsa selekcijo živine, gradi silose. 
organizira semensko službo, skrbi ta 
goji.tev> sadnih, gozdnih tn drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in .zrahlja pri tem 
%.. jdvsem lokalne surovine; ß. d« zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ust>«rjan(e 
obratnih sredstev in podeljevanj* kre- 
ditov svojim členom; 7. da »krbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
eveln dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v «voiem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanje, kultumt prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvaianla fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižn'co. 

Delež rnaža 100 din In se lahko plača 
T obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega Član* tnaia 50 din Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge • petkratnim 
••••••• vpisnega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleia. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo- 
jih poslovnih prostorih • na razglasni 
deeki. 

Upravni odbor sestavlja 5 do B članov. 
• jih voli zbor «med zadružnikov Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto 

Z« zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča no upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 
/ Clan   upravnega odbora so: 
/  Jamar Rudolf, delavec   Nomenl 15. 

Sušnik Milan, kmečki ein. Nomenj 8, 
Stare Mlnka. uslužbenka. Nomenj 13, 
Kogoi  An«eL delavec. Podkorito 53, 
Stare  Franc,  posestnik. Nomenj  22. 
Pooblaščene«  za  sooodpieovanje:  Ma- 

r«Tik Jože. poslovodja. Nomini 8. 
Okrožno «odiiče v LJubljani 

••• 14. marca 1949 
Zt 17/49 - Zadr VII 10/1     2879 

14». 
Sede}: ïva'nei. okraj Mnrska Sobota, 
Dan vnlsa: 21   februarja 1919. 
Besedilo; Kmetijska zadruga s o. J. T 

Irancih. 

Zadruga je bila ustanovljena na zboru 
12, II. ••0 za nedoločen oas. 
'  Naloge zadruge so: 1. da •• čim boljši 
• čim kulturne]*! način oskrbuje svoje 
člane   a   vsemi   potrebnimi   pot rosnimi 

, edmoli: l da odkupuje v tvojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih induetrijekib sre- 
diM in sklepa v t« namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedeletvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev ludustrljekin lu drugih kultur, 
gozdarstvo, domato obrt Itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 d« uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bit. 
goelanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetij«!«* 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllne postaje, 
organizira selekcijo liviue, grad) silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.: 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov ln obrtne delavnice za 
potreb« svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokaIne^surovine; •. da zblrs 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog In notraniib posojil za ustvarjanje 
obratnih sredMev In podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni la pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okol'ša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstav, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd, t« ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega la- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din in se pja- 
*a ob vstopu v zadrugo Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega Člana znaša 10 
dinarjev. Vsak zadružnik odgovarja Še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razgkus- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbor, katerih snega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Clan« upravnega odbora so: 
Ho.rvat Stefan, predsednik, 
Zadravec Janez, podpredsednik, 
Benkovič Jožef,  tajnik, 
OJwek Jožef, 
Cuk Ôlefan,        ' 
Štefko Stefan, 
Pueko Stefan, vel kmetje v Tvanclh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21   februarja 1949. 
/       Zadr • 180 2005 

* 
150. 

Sedež: Met'ca  okraj Dravograd, 
Dan vpisa: i. marca 1949. 
Bledite: iAetiJaîfa zadruga i o. J. • 

Možici. 

Zadruga je bila ustanovljena na zbora 
9. 1. 1949 za nedoločen 6ue, 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj« 
in č;m kulturuejfc način oskrbuje svoj« 
člane z vsemi potrebnimi poiroîm mi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko. 
ližu vee kmetijske prdelke in izdelke v 
ekladu • postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest tn drugih mduitrijek.h «re- 
dise ln »klopa v ta namem pogiMbe; 
3, da pospešuje In razvija v«e panoge 
kmetijskega gospodarstva oa »vojem 
področju, tako poljedelstvo, žlrinori-K», 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojatov industrijskih m drugih kul'ur, 
gozdarstvo, domačo obrt Itd., posopno 
še tiste panog» oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja z« povečanje kmetjjme 
proizvodnje in s tem • narašča«le bia- 
gpetanja evojlh članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmet.J- 
*tvu ia T ta namen nabavlja kmetijske 
«troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plememilne postaje, 
organizma selekcijo živiae, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih eadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov ln obrtne delavnice z* 
potrebe syojlb članov In izrablja pri lem 
predvsem lokalne surovine: 6 da zbira, 
kmečke prihranke v obliki hraaiJnih 
vlog In notranjih po»o)ll za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Wanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro* 
svetni chrig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, • da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in poWtiïn* 
predavatila. kulturne prireditve, stro» 
kovne fecale, razstave, predvajanja fil- 
mov, got? Htkulturo itd. ter ustanovi 
svojo   knjižnico. 

Zaradi! smotrnega 'n uspešnejšega iz- 
vajanje svoj'h nalog tederà potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. • 

Zadružni dele* enaea 200 din, plača s* 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor Jan. 
ko dovoli plaflta v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
d'n. Jamstvo |e omejeno Vsak zadružnik 
odgovarja le z desetkratnim zneekom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejle sklepe • 
svojih poslovnih prostorih In n« razglaa. 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 12 članov. 
Njegova dolfeoet traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po irprftr« 
nem odboru pooblaščeni uđužbemee za- 
drug* 

Ciani upravnega odbora so: 
Pratnekar Maks, kmet. MeBca, pr«L 

sedmik, 
Dlopet- Pitiip, kmet, Meflca, podpred- 

sednik. 
Danijel Jole, kmet, Mežica, tajnik. 
Jug Neža, kmetica, M**lr«, 
B'v5«k Avgust, kmet, Mežioa, 
Vo"ei Jože. kmet, Lom, 
Ladinek Jože. kmet, Plat. 
KumpreJ Ivan, kmet. Lom, 
Hermonko Jakob. kmet. MpMoa 
Oeerban Jože  kmet. MeÜ'ca. odbornUa. 

Okrožnn »odišče v Maribora 
one 4. marca 1949, 

Zadr. V 15 2489 
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J*l. 
Sedež: Pesknvci, okra] Murska Sobota. 
'Pan vpisu: lö  februarja 1940 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. i. » 

Pe>U*<- b. 
Zadruga j« bala ustanovljena na zboru 

11   1   1949 za nedoločen $as 
Naloge zadrugo so: 1. da aa čim bollai 

im čim kulturnejài •••• oskrbuje evoje 
«lù«  -z   vsemi    potrebnimi   potresnimi 
Sredmeti; 2. da odkupuje v evo jem oko- 

iu vse kmetijske pridelke lo izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom *a dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih ere- 
diu in sklepa v ta namen pogodbe; 
8 da po»pe*uje in raeviia vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. Čebelarstvo, 
gojitev industri jeklh in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Ud., pft'ebno 
ie tiete panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja' za povečanje kmetijske 
proEvodnje In e tem za nara Ma nje bla. 
gu*tanja evojih članov naprednejša teh- 
nHŠn* Is agronomske metode v kmetij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
«troje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante ta živino, plemenihie postaje, 
organizira ««lekcijo živine, uradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmetij, 
•klh pridelkov in obrtne delavnice t» 
potrebe svojih Stanov • izrablja pri tem 
predvsem lokajne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vjog in . notranjih posoirfza ustvarianje 
Obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim elanom; 7. da skrbi za so-. 
spodareki strokovni, kulturni la pro. • 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politični) 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goii fiekulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega ta uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne na* 
trte v skladu s splošnim državnim oa- 
irtom 

Zadružni delež znaša 150 din ta se pia* 
• ob vstopu v.r zadrugo Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaia 
10 din Vsak zadružnik odgovarja Se z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
'deležev. 

Zadruga razglaSa važnejše sktepe v 
svojih poslovnih prostorih iâ ne razglas- 
nI deski . , 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje-, 
gova dolžnost traja eno leto 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
ptaùjéta pà"zanjo po dva Slana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome. 
• po upravnem odboru pooBlaiiaa; 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kozič Jožet, predsednik, 
Kuzič Viljem, podpredsednik, 
Bužic Ernest  (hal 47), tajnik. 
BužiJ Ernest (bit. 16), 
Rufcič Siefan,     . 
Malek Gabor, 
Breskoč •'"Pfau, vsi kmetje v Peskovcdih, 

Okrožno «odiare • Marinoni 
dne 18  februar ja,,1949. 

Zadr • 129 1784 

152. 
Sedež: Gorenje Suiice pri Toplicah na 

Dolenjskem (Okoliš »beegu ta«. Uor. Su- 
iice. Verdun. Hr;b. Biaževice). 

Dan vp.sa: 26 februarja 1949. 
Besed k>: Kmetijska zadruga s omeje- 

nim jamstvom v Murenjih riui'cab pri To- 
plicah. Dulenjeko, okraj Noro mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena 26. fe- 
bruarja 1949 za nedoločen cas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
L vsem. potrebnimi potrosnimi predmet:; 
odkupovanje, kmetijskih pridelku* in iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospoda ret va in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrob- 
u0 na\edene v 8 členu pravil. 

Delež zadružnika znala 100 dio, delež 
zadružn.kovega družinskega Slana 10/di- 
narjev Vsak od teb odgovarja Se z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge êlanom ee 
oabdjejo na zadružni razglasu! deski, na 
poslovnih prostorih, vab la na zbor pa se 
na oglasni deski pri K LU Gorenje Su- 
iice 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. In si- 
cer predsednik, podpredsednik, tajnik in 
4 odhoriki. 

Zadrugo zastopa uprava) odbor alf ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanio oa podpisu- 
Seta dva Člana upravnega odbora ali en 
lan upravnega odbora in en pooblaščeni 

uslužbenec zadruge. 
Člani upravnega odbora so: 
Kralj Jože, posestnik. Verdun 6, pred- 

sednik, 
Fabjan Viktor, posestnik. Gorenje Su- 

šice 9, pod prised n' k, 
Gimpelj Lina. posestnikova hči, Gore- 

nje Sus'ce. 4 tajnik, 
Janko Ivan, posestnik. Gorenje SuSiee 

St. 20. 
Tolar Janez, posestnik. Gorenje Sušice 

st. 6, 
Zupančič Karal, posestnik. Verdun 10. 

odborniki. 
Za podrveovanje so predvsem poobla- 

ščeni nredsednik Kralj Jože. podpredsed- 
nik Fabjaa Viktor in odbornik Janko 
hen 

Okroino Mw•Fe v Novem mesta 
dne 26 februarja 19<9. 
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158. 
Sed«»ž: Gorica ras. okraj Kočevje. 
Dan vpisa: 22  februraja 1949. 
Besedno: Rmetiiska radruça t omete- 

nim jamstvom v Gorili vasi. okraj Ko- 
če v le 

Zadruga Je bile ustanovljena 6. JIIv 
19t9 za nedoločen Čas 

Naloge zadruge so: oskrbovanje Članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim) predmeti", 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in Iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh oanog kmetijskega gospodarstva in 
opravljan ie drugih zadev, ki so nadrob- 
no navedene v 8 členu pravil. 

Delež zadružnika znaSa 100 din, delež 
zadružn'kovega družinskega član« 20 di- 
narjev Vsak od teh odgovarfa se s pert- 
nejetkratn'm zneskom vpisanih obveznih 
deležev  Deleži se ne obreetulejo 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov, 
m sicer predsednik tajnik ìB ustrezajoče 
Število odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta diva Slana upravnega odbora «• eo 

član upravnega odbora m en poobUMeal 
uslužbenec zadruge. 

Razglasi m sklepi zadruge se aabijejo 
na zadružn. razglaenJ deski, vabila na 
zbor pa se na krajevno običajni naiia. 

Člani upravnega odbora so: 
Oberstar Franc, Žagar, Gorica vas 86,, 

predsednik, 
Lovim Vili, kmet. Gorica vas 21, taj- 

nik,   ' "; 
Ceâarek Pavel, kmet. Gorica vas 81,    ., 
Nosan Ivana, gospodinja. Gorica va« 84;. 
Kožar Franc, kmet. Nemška vas 45, 
11« Pavle, kmet,.Gorica, vas 1, odbor-, 

niki. 
Za podpisovanje sta predvsem poobla- 

ščena predsednik Oberstar Franc In.tajV 
nik Lovšin Vili. 

Okrožno «odiše» v Novem mestu 
dne 22  februarja 1949 

Zt 28/49 -Zadr IV 19,1-8    •9 
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154- 
Sedež: Gradac, okraj ••••••••. 
Dan vpisa: 25 februarja 1949.   , 
Besedilo: Kmetijska zadruga s omeje- 

nim jauistyuui v Uradaca. 
Zadruga je bila ustanovljena 9. Vili. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsem. potrebnimi «otroènimi prpdmeti;,-, 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz-. 
delkov v svojem okolrfu; pospeševanje 
vseb panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrob- 
no navedene v 3 členu pravO. 

Delež zadružn ka znaia lUO din. delež 
zadružn kovega družinskega člana 10 di- 
narjev Vsak od teh odgovarja Se z de- 
setkratnem zneskom vpisanih obveznih 
deležev. Deleži se ne obrestujejo ' 

Razglasi ta sklepi zadruge se aabilejo, 
na   zadružni   razglaeni  deski,  vabila   na 
zbor pa Se na krajevno občaini način. 

Üpravn   odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik, blagajnik in ustrezajoče število od-. 
bornikov 

Zadrugo zastopa upravni odbor nK ti., 
sii. ki sa ta pooblasti, zanjo Da podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora ali' en 
Član upravnega odbora in en pooblaščeni '. 
uslužbenec zadruge 

Ciani upravnega odbora so:    ,    1 
Piled? Franc, posestnik, Gradac 42, 

predsednik, ..-,•> 
MaleSič, Julij, posestnik. Gradac 2, 

podpredsednik, , 
Puš Franc, krojač. Gradac 17. blagaj- 

nik. '',,'' ' ' • • >   : 
Hanzelj Anton." klepar. Gradac 9, tafaJk,-. 
Marent'č Jane«, posestnik. Gradac 54, y 
Novak Matija, posestnik, Gradac 59, od- 

bornika , ,    ; 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

dne 25. februarja 1949. 
Zt. 25/49 - Zadr IV 21/1-8   2887 
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155.             '   . 
Sedež: Grfblje, okraj Črnomelj. 
Dan vpjea: 8  februarja 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jen-m jamstvom v Gribljah. okraj Črno- 
melj, 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 7. III. 1948 za nedoločen čas- 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov , 
i vsemi polrebnimi potrošnmi predmeti; 
odkupovanj kmečkih pridelkov in izdel- . 
kov v svojem okolišu; pospesevaje vseh 
panog kmečkega gsspodaietva in oarav- 
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ljaoje drugih zadev, ki 90 nadrobno na* 
vedeue v 3  členu pravil 

Delež zadružnika suai« 100 din, dele! 
adruzmkoveaa druzuiskega iwaa pa lü 
d-n Vsak Man odgovarja se 2 deset- 
kratnim zneskom tpwiìli obvauiib de- 
ležev. 

Odvesti !a in sklepi se nabljejo na za- 
druini razglašal deski, vabila na zbor pa 
«9 naglas* jo êe na krajevno obicajm 
nsAin. 

' Uprsvn! odt»r «»stavlja 7 od 9 članov, 
in s:cer predsednik in ustrezno Število 
odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali K- 
•ti, bi s« ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva liana upravnega odbora in za 
to pooblaščen1 uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
"Sterk Mina, kovač, Griblje .60, predsed- 

nik, 
Požek Peter, kmet. Orlblje 61, 
Štrueelj Janez, kmet, Gr bije 5, 
ßimec Anton, čevljar. Griblje, 
Kapužin Janez, kmet, K rasine. , 
Lukanič Jože,  knied, CerkviSŠe, 
Starešini* Alofc poe. eia, CerkviSSe. 

odborniki. 
Za podpisovanje Je predvsem poobla- 

ščen predsednik zadruge, feterk Miha. za 
»podpisovanje pa SIrumbelj Luša. po- 
slovodja. Griblje In Sodla Neika. knji- 
govodja, Griblje. 

Okrožno sodiSïe v Novem mesto 
dne 8 februarja 1919. 
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186. 
Sedei: Mal kovač, okraj Trebnje/ (0ko- 

lii obsega vaef Malkovee. Krsinj vrh. 
Olavnik. Slamai,vrh, Pavlja vas. Tracina. 
Medvedjek.)   .      ' '     .     , 

Dan vpiea: 3. marèa 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga c omeje- 

nim jamstvom v Malkovcn. okraj Treb- 
nje.,. poŠta "in ï. p. Tržlače pri Mokro- 
nogu, f- •', ' ' ' •"• 
. Zadruga Je bila ustanovljena 6 H 1949 

za nedoločen faa. 
Naloge zadruge ep: oskrbovanje članov 

z vsem., pitrennirài potro*nimi predme; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov 'n iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 

^vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrob- 
no navedene v 3 členu pravu, " ' 

Dele! zadružnika znata 100 dio. dele! 
zadružnkovega družinskega Člana 10 di- 
narjev Vsak od teh odgovarja še z de. 
eetkratnim zneskom *•*•••• obveznih 
deležev v 

Razglasi in sklepi zadruge se paW|éjò 
nai. zadružni razglasni đfaki, vabila na 
zbor pa se na krajevno ob'&ajnl. način.'" 

Upravni: odbor sestavlja 5 članov, in si- 
cer predsednik, tajn'k in trije odborniki. 

. Zadrugo zastopa upravni odbor, ali ti- 
sti, ki ga" ta pooblasti, zanjo na 'podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora aH en 
clan upravnega odbora In en »pooblaSčenj 
uelnïhieuee'zadruge. 

Člani upravnega odbora »o: 
' Mura Ivan, kmet, Malkovee 4. predsed- 
nik;- • 

Lenič Jože, r.<wtar, Pavlja .vas 9. tajnik. 
. Skonorc Fran«, posestnik. Mnlkovec S; 

Brucko Franc, upokojenec. Slancji vrh 
*. 2. 

Lenič Jožefa, posestni«. MedvedjeV 14. 
-»dbPniiik'  ; "' 

" .Okroïao «of««« • No*""» mestn 
'•dn'e.3 ••••••' ID 19 
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167.   . 
Sedež: Podgrad. (OkoliS obsega vasi: 

Poügrad, Konc. Vmja vas. Veliki Gerovee 
Malli Lerovec, Koroška vas   J urn* vas). 

Dan vpiea: 8  februarja •49 
Beeedilo: Kmetijska zadruga s omeje- 

nim jaiuelKom v 1'ougiaoJi pri «Mip.cah. 
okraj Movo mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 29. Vili. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z veeuii potrebnimi uotroemnli predmeti; 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov v svojem okolišu; pospéïevaje veeb 
panog kmečkega gospodarstva in oprav- 
ljanje drugih zadev, ki so nadrobno na- 
vedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana pa 10 
dm. Vsak član odgovarja se 2 deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Obvestila in sklepi se nabljejo na. za- 
družni razglasni de ki, vabila na zbor pa 
ee razglasijo &e na krajevno običajne 
••••. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov, 
tri sicer predsednik, tajnik m ustrezno 
število odbornikov 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
etd. k> ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora In za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Berkopeo Franc, kmet, Podgrad 17. 

predsednik, 
Turk Albina, gospodinja. Podgrad 18. 

tajnica, 
Gazvoda Jože, delavec, Pr stava 2. 
Murgelj Jože, kmet. Koro>ka vas 11. 
Badovinac Drago, kmet. Vinja vas 87, 

'odborniki 
Za sopodplsovanje sta predvsem po- 

obteSčena Berkopeo Franc • m Gazvoda 
Jože. 

Okrožno eodttte v Novem mesta 
dne 8. februarja 1949. 
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158. 

Sedei: Poljane prt Toplicah na Dolenj- 
skem. 

Dan vp.ua: 26. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska ladrnga a omeje- 

nim jamstvom v Poljanah pri Toplicah ns 
Dolenjskem. 

Zadruga je bila ustanovljena 10. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi-potrošnim! predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov In iz- 
delkov v evojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrob- 
no navedene v 3 .členu pravil. 

Delež zadružnika znala SO din. delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
din. Vsak od teb odgovarja še z dvajset- 
krstnim zneskom  vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. In sU 
cer predsednik  tajnikvn 3 odbornik'    . 

Zadrugo zastopa upravnj odhor; ali ti. 
sti, ki ga (ij pooblasti, zanjo na podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora aM en 
član uDravnetfa odbora in en pooblaSČenl 
nsln*t*smeo zadruge 

Rwlasj in eklem" zadruge članom se 
nabijajo na zadružni razglasni desti, va- 
llila na •••• pa" Se * posebnim razrçlneom 
Dû IWttjOTHo običajni na&n pni KLO. 

člani upravnega odbora so: 
Povtie Darko, kmet, Poljane prâ To- 

plicah 9, predsedo.k, 
Urbančič Jože. posestnik. Poljane 26, 

tajn.k, 
Poglajen Roz&üja, posestnica, Poljane . 

81 2S, 
Medic Jože, posestn'k. Ulrico 32, 
Gnòar Ana, posestnica. Poljane tò, od- . 

born:ki. ; 
Za podpisovanje so pooblaščen! Brvi 

trije člani upravnega odbora 
Okrožno sodiate v Novem meet» 

dne 25 februarja 1949. 
2t 24/49 - Zadr 1V 20/1-8     2«W 
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Sedei: Rožni dol, okraj Črnomelj. (Oko- , 
US obsega vasi Prib'Sje, Gor. Laz«, Božaj, 
dol,  Hrb,  Preloge, Brezje, Potoke.) 

Dan vpisa: 8  marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s uraeje- j 

nun jamstvom v Božnem dolu, okraj čriu>- 
melj. 

Zadruga Je bila uetanovljena 29. VL 
1948 za nedoločen čas 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov; 
z vsem potrebnimi potroanlmi predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov In iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrob- 
no navedene v 3 členu pravil, ' • i 

Delež zadružn'ka znaSa 100 din Vsok 
Član odgovarja le z desetkratnim zne- 
skom vpisan h obveznih deležev DeleJK 
se ne obrestujejo. 

Razglas   m sklepi zadruge članom «e 
nabijejo na zadružni razglasni deski, n« ! 
poslovnih prostorih, vab la na zbor pa še 
na kraievno občajni način: " ' , 

Upravni odbor sestavlja 8 do 7 članov, 
in sicer predsednik,  podpredsednik, tal« ' 
n>k in ustrezajoče Itevilö odbornikov. ' 

Zadrugo zastopa upravni odbor al' ti« ; 
sti. ki ga ta pooblasti.1 zanjo pa podpisu« ' 
Ìeta dva člana upravnega odbora ta  en ' 
len upravnega odbora m en' pboblafčeaf 

oshizhenee zadruge 
Clam unravnega odbora eo: 
Kojir Frane,   kmet,   Gorenje Laze U ' 

predsednik. 
Sever Jože, kmet. «is. Prlbiiie S. rM~ 

predsednik, 
Pečaver Anton, l^Jiet. Hrib 8, tajnik,   .  ' 
Kapi Stefan, kmet, Preloge S, 
Rauh Edvard, kmet. sta. Rožni dol 9, ' 
fikedelj Rudolf, kmet. tin, Bre». 2. 
Avsec  Frane, kmet.  Gorenje  Laze t, 

odnornrkl, . 
Za podnteovanje. sa predvsem, pooMa* 

Mehi "Kolir' Franc, Pečaver Anton in" Ske- ' 
detj Rudolf. 

Okrožna «odiWe v 'Neveni ; mesto 
dne S me rea 1949.° 

Zt 20/49 - Zadr IV Wi -   3»4o 

160. 
* Sedel: Sv. Kril pri Sfokrenoira. oVraJ 
Trebnje (OkoliS obsega veed Sv KriA 
Gorenja vre, Križni dol, Ostrožnik, Pugl«d- 
Rhjek. Slepiek) 

Dan vpisa: 18  februarja I040 
Besedilo: Kmeflteka zadruga 1 omeje- 

nim •••^"**" * Sv.-Križu pri Mokrono- 
gu, okraj Trebn'e. : 

Zadruga ie b'Ia ustanovljena na skup- 
«čin. 8 TIT  1948 ;   <      , 

Nakxre zadruge eo: oskrbovanj« ^len?v \ 
*,vsemi potrebnimi pptroünimi predmeti; 
iv^j-nevan"«» IfmeMKkth pridelt<ov fn &• 
fielk'pv v «vo"«n» r>4oliSu; por^evunle 
vseh   panog   kmetijskega   gospodarstva; 
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opravljanje vaeb nadaljnjih tede», kl |o 
naütoimo navedene v 8. NetiU pri»,L 

Delež aadrufci ka znal« t Ou dio, delež 
zaiirulmkovega diutitiak^a •1••• P« tU 
dinarjev V »a k član odgovarja i« t dvaj- 
aetkratuini zneskom vxiüuutib obvatudi 
deležev. 

Jt'i-iobftltT» ta sklepi sa nabijejo aa raz- 
glašal de»kl T poelovnlu prostorih, vabila 
ju zbor pa «e razglasijo se na krajevno 
obic*Jni najin. 

Upravni odbor sestavlja 4 do B Članov, 
in sicer predsednik, tajnik In ustrezno 
Jtevilo odbornikov, 

Zadrugo zaetopa upravni odbor al] tieti. 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa zanjo 
po dva člana upravnega odbora ali «n 
clan upravnega odbore iti ca to pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora «o: 
Bevo Anton, kmet. Sv. K nt 18 pri Mo- 

kronogu, predsednik. 
Gol« Anton, dri upokojenec, Rlbjek 10, 

tajnik, ' 
Ab ina Jole, kmet. Log •, 
Vrabeo Prano, kmet, uelrožnik 9. od- 

pomika. 
Okrolno sodišče v Novem metta 

dne 18. februarja 1949. 
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« 
aei. 

Sedei: Telte. 
Dan vpiaM: 14, februar)« 1040, 
Beaedilo: Kmetijska sadruga « omeje- 

nim jametvom v Teliah. okra) Trebnje. 
Zadruga je bila uetanovljena na akup- 

Ičlni Ö.11 1049 ta nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: oskrbovanje članov 

B veemi potrebnimi potrošni mi predmeti; 
odkupovanje kmečkih pridelkov in Izdel- 
kov; pospeševanje vseh panog kmečkega 

gospodarstva in opravljanje drugib za- 
ev. ki ao nadrobno navedene i 8. Členu 

ju-avnlL 
Delel zadružnika inaia 100 din, detel 

•adružnlkovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak člen odgovarja ie z dvaj- 
eetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. ' 

Upravni odbor aeatavlja 6 članov, In- 
Blcer predsednik, tajnik In trije odbor- 
niki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tl- 
eti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora In za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge 

Obvestila In «klepi se nabijejo na M- 
družni rezglaeni deski, vabila na zbor pa 
ae razglasijo le na krajevno običajni 
način. 

Ciani upravnega odbora so: 
Danlčlč Anton, mizar, Cesence 1. pred- 

sednik, 
SkuSek Jole, ključavničar. Jeperjek 6, 

tajnik. 
Udovč Valentin, kmet, Drušče 14, 
Javorieh Jole, kmet, Cešence 8. 
Mialai Alojzija, gospodinja. Rogačlce«, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 14  februarja  1949 
Zt 19/49 — Zadr IV 16/1       1902 

« 
162. 

Sedel: Travnik. (Okolll obsega KLO 
Loški potok ) 

Dan vpisa: 18 decembri 1948 
Besedilo: Kmet'Jska tadrnga s omeje- 

nim Jamstvom v Travniku, okraj Kočevje. 
Zadruga Je bfla urtanovllena na obč- 

nem zboru •  Hi. 1946 sa nedoločen čas. 

Naloge zadruge to: uukroovanje članov 
à •••1 potrebuju •••••••• preduieU. 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svojom OKüIAU, pospeševanje 
véoti naloil Kuw»li)*k«H«i gospodarstva; 
upiavljiinj« vsun naUaljujili zadev, k> to 
nadrobno uavsdeue v A öieuu pravii 

Delež »admin ka »naia 1UO dui, delež 
aadruznikovega druünekega član* pa 2U 
iknarjev Vsak •!• odgovarja te i dvaj- 
«etKrataim zneskom vpisanih obvezu.ü 
deleiev. 

PnoböUve ki sklepi ae nabijejo na raz- 
glasu: de»ki v poslovnih prostorih, vabila 
ua zbor pa se razglasijo že na krajevno 
običajni naefn. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, io 
«*er predsednik, podpredsednik, tajnik 
• 2 odbornika. 

Zadrugo sawiopa upravni odbor ali tisti. 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa zanjo 
po dva turna upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora m za to pooblašče- 
ni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Bencina Janez, kmet. Travnik SI, pred- 

sednik, 
Levstik Frane, kmet. Travnik 14, pod- 

predsednik, 
Kajfež fcJmilija, nameščenka. Hrib 80, 
Strle   Alojz, kmet,  Travnik  11, 
Lavrič Janez, kmet. Srednja vas 16, od- 

borniki. 
Kot pooblaičenka za eopodpleovanje se 

vpiie Bartol Antonija, poslovodja, degova 
vas 43. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 12, decembra 1918. 

Zt 82/48 - Zadr • 110/1     I960 

Sprememb« 
163. 

Sedel: Arja vas. 
Dan vpisa: 9. marca 1919. 
Beeedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z. «. j, >Frauce Preieren«. 
Izbrišejo se člani upravnegs odbora: 

Jelerčič Stanka. Ëkopln Viktor in Pnvšek 
Jožica, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jelerčč Angelca, Arja vas 47, 
Oro« Zorka, Arja va« 47, 
Vidrih Marta, Arja vat 47, vse zadful- 

nica. 
Okrolno todliče v Celju, 

dne 9. nvarca 1949. 
Zadr. VII 68—7 2864 

* 
164. 

Sedel: Bolna, 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Ceplak Jole, Zmave Stanko, Mavrlnc An- 
ton. Cretnlk Franc, Majko Franc, Slatin- 
Sek Marija, Zagožen Ivan; vpltejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Remic Ludvik, mali kmet Otok 16, 
Mlkek Franc, mali posestnik, Bočna 68, 
Punat Ivan, mali kmet, Bočna, 76. 
Zavolovlek Ivan. po», sin. Kropa 49, 
Marovt Franc, vojni  invalid. Kropa 46, 
Punat Jakob, pos., afa. Bočna 79, 
Basti Jože  kmet, Delce 94 

Okrožno «edilfe v Celju 
dne 28  februarja 1949. 

Zadr VII 85-9 2203 
* 

165. 
Sedel: Cemlenlk. 
Dan vpisa: 5  marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska sadruga s ». 1 v 

Omšen ku. *""*  - 

izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Remškar Ivan. Ben ko Oatper. Pob Lud- 
viik • Rozina Leopold; vpišejo se noti 
izvolleuj člani upravnega odbora: 

Pole'Peter, delavec. Znojile 15, 
Lazar Kraue, delavec. Brezje 25, 
Broder Ignac, čevljar, Cenisene 3L 
Zupan Ivan. delavec. Brezje 9 

Okrolno sodišče v Celju,' 
dne 5. marca 1949. 

Zadr Vil 71—5 2560 
# 

166. 
Sedei: Kotred ei. 
Dan vpisa: 5  marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrnga i o. 1 v 

Kotredetn. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Smigl Jože. Atarkell Jože, Praimkar Vai- 
ci, Lebar Slavko In Drnovšek Adolf, vpi- 
šejo se novi »voljeni členi upravnega 
odbora: 

Zelnik Nada  Potilka vas 23, tajnica, 
Bregar Franc, Cebine 2, 
Cilenšek Ivan. Orlek 25, 
O rear han. Potoika vas 47, 
Barllč Anton. Cebine 7. odbornikt 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 5  marca 1949. 

Zadr VII 70-^5 2561 
« 

167. 
Sedel: Nova Štifta. 
Dan vpis«;  16.  februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska sadruga s ». L v 

Nori  Štifti. 
IibriSejo se člani upravnega odbora: 

2erovnik Janez, Šurk Ivan, Tratnik Ma- 
tija; vpišejo se novi izvoljeni člani uprav, 
nega odbora 

Tajnšek Ana. delavka, Tlroeek 65, 
Potocn'k Ivan, delavec, Tlroeek 18, 
Krznar Slavko, delavec,  ftmiklavi 58. 

Okrožno Kudiife v Celju 
•tae 16 februarja 1040 

Zadr  VII 65-8 1919 
* 

168. 
Sedel: Bazbor. 
Dan vpisa: 4  marca 1949« 
Besedilo: Kmet jtka tadrug* i o. 1. v 

Razboru, p. Loka pri ZManem  me*tn. 
Na občnem zboru 9.1.1949 so bil« tpre- 

menjena pravila v 1 členu tako. da se 
k besedi >KLO Razhor< doda ie >ln KLO 
Breg«, in 18 člen tako. da se v 3 odertav. 
ku tega člena številka 7 spremeni v šte- 
vilko 0. 

Izbrišejo se člani upravn^a odbora: 
fterko Ludvik. Vrenk Frančiška, Volarlč 
Karel. Jezerniik Jurli. K^em Kari ml In 
Merveč Anton; vpišejo se novi Izvoljeni 
član| upravnega odbora: 

Pompe I»«n. kmet. Razbor 1, 
Zupančič Franc, Sv. .Juri, KLO Breg, 
Freee   Marko,   kmet.   Pollane, 
Merdave Mirko. kmet. Razbor 5. 
Kovač Pavel, kmet, Breg, 
Lapornlk ••••••, pos hči  Bregt 
Zabaev Jože, kme4. Razbor 4. 

Okrožno «odliFe v Celje, 
dne 4  nwca 1949. 

Zadr VII 173 2568 
• 

169. 
Sedel: tmartnn ob Dreti. 
Dan vniea: 26   februarja 1949 
Besedilo: Kmefiltka zadrnga t o. |. v 

Šmartnim ob Pret' 
TzhrUeio ff Clflnl imravnpffa crThora Re- 

mV Ferdo, Glo'ek ••^•. Levar Mirk«. Za- 
gožen Peter, Skok Janko. Mlkek Franc, 
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Krefel Anton;  vpišejo • novi Jsvoljeni 
Stani upravnega odbora: 

Slapnik Ivan, Sv Jost, 
Sestir Joie, Sp. K raie. 
Oporan Janez, Sp. K mie, 
Skpnìk Martin, Sv, Jolt, 
Ugoviek Anton, VoJog, 
Miktavo Joie, Volog, 
lev* Joie. Zg. K raie. 

"Okroino »odlïëe v Celju 
dne 26. februarja 1949. 

Zadx. VII ^-5 8202 
ft 

170. 
Sedei: SoitanJ. 
Dan. vpisa:  16. februarja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z. o, J. V 

Šoštanju. 
Izbrišejo «e Soni upravnega odbora: 

Kotao Ivan, Nabtige] Prane, Peroveo 
Franc; vpišejo se nord izvoljeni Člani 
upravnega odbora: 

Jeeeniak Rudolf, poslovodja ključ, de- 
lavnice MLO v Soitanta, predsednik. 

Krajno Jožef, nameščenec OLO Mozir- 
Je, jpodpredsednik, .   - 

Verdnik Oto. bančni uradnik v SoSta- 
nju, tajnik, 

Plhler Jožef, profesor v SoStanju, 
Trobelj Cilka, upravnica ljudske Sole v 

Šoštanju, 
••••••• Viktor, nameščenec gozdne 

uprave v SoStanju, 
švarc Franc, posestnik, SoStanj, odbor- 

Okrožno sodiSte v Celjn 
dne 16. februarja 1949. 

Zadr VII 22-14 1920 

171. 
Sedei: Trbovlje. 
Dan vpisa: 5. marca 194». 
Beeedilo: Kmei.jska zadruga • o. ]. v 

Dobovcu, p. Trbovlje. 
Izbrišejo ee Slani upravnega odbora: 

Kovač Tine, Dolinôek Mirko.in škrtnar 
JusH; vpišejo se novi izvoljeni Člani 
upravnega odbora: 

Dolane Frane, Dobovec 7,   . 
Dolane Janez, Ključevioa 21, 
JamSek Milena, Dobovec 8, odborniki 

Okroino eodište v Celju, 
-    dne 5. marca 1949. 

Zadr VII 78-4 2662 

172. 
Sedei: Brltof. 
Dan vpiea: 8 marce 1949. 
Besedilo: PotroiniUu zadruga • omeje- 

nim jamstvom v BrUofa. 
Izbrttejo ee «lani upravnega odbora: 

Markovič Jože, Mubi Joie. Mubi Frane, 
Srien Frano, öimiar F«me, Leber Frane, 
vpišejo pa novi člani upravnega odbora: 

Vesel Alojz, ravnatelj izpostave za ži- 
vinorejo, Brltof 81, 

Lebar Franc,'ključavničar, Brttof 78, 
"Vidmar Alojz, tov. delavec, Brttof B6, 
Drempetič Frano, telefonski mojster, 

Brltof 84, 
Strelec Katarina, gospodinja, Suha 84 in 
RoMek Angela, goapodinja, Brltof 49. 

Okroino sodiiče v LJubljani 
dne 8. marea 1949. 

Zadr VI 127/8 2847 

178. * 
Sedei: Golo, 
Dan vpisa: 4, 'maree 1949. 
Besedilo: Obnovitveni zadruga i ome- 

jenim Jamstvom na Golem, 

Izbriie'tO se filami upravnega odbora 
Kunik) Jakob, Ponikvar Vencelj. Sivoo 
Franc, MtoeljČ Alojzij, Lsnaroč Alojz), 
Lenič Jožefa, fltebljaj Alojzij, in vpišejo 
no>i člani upravnega odbora: 

Virant Anton, posestnik, UJ!O i. 
Mavec Janez, po*.. Golo 7, 
Glavam Anton, pos., Sknijd S, 
Purkart Alojzij,  pos., Zapj'uk 1, 
Ökulj Anton, pos.. Visoki 8. 
Intinar Janez, pos.. Suša 12, 
fitebljaj Anton   pos.   danije 94 

Okrožno sodiate v LJubljani 
dne 4. marca 1949. 

Zadr V 18/6 2849 
* 

174. 
Sedei: Ger. Logatec. 
Dan vpisa: 19. februarja 1949. 

,   Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 
nim jamatvom v Gor. Logatcu. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora 
Piélar Franc , Duljak Valentin, Lottassi 
Franc, Marinko Frano in pooblasčenka za 
eopodpisovanje Pečkaj Majda, vpišejo ee 
novi dlani: 

Semrov Jože, mizarski pomočnik, Kai- 
će 11, 

Tomasin Tončka, gospodinjska pomoč- 
nica, Gor. ves 48, 

Turk Angelca, gospodinjska pomočnica, 
Gor Logatec 67, 

Gantar Anton, uslužbenec na žogi, Gor, 
Logatec 79, 

Urbančič Jože, kmet, Gor. Logatec 9, 
Mihevc Franc, kmet, ZJbrle 1, 
Gostita Jože, kmet. Gor. Logatec 29, 
PoobLaičanka za eopodpisovanje: Mag- 

lica Štefka, Gor Logatec 78. 
Okroin» »odiUe v Ljubljani 

dne 19   februarja 1948. 
Zadr VI 110/2 •82 

* 
176.' 

Sedež: Kraij. 
Dan vpisa: 1.  marca 1949. 
Beeedilo: Kmetijika zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kranju. 
Izbriše se član upravnega odbora Krt 

Drago, vpiše se član upravnega odbora: 
Lokor Janez, Primskovo 141 in poobta- 

ičenec za eopodpisovanje Zabret Jožko, 
knjigovodja, Britot 26. 

Okroino sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca  1949. 

Zadr. II 86/11 2161 
* 

176. 
Sedei: LJubljana. 
Dan vpisa: 4. marea 1949. 
Besedilo: Oblačilna produktima zadrg, 

ga ž omejenim jamstvom v LJubljani, 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Žužek Ciril* Tomi« Albin. Veha/ Filip 
in vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Leban Marjan, kroj. pomočnik. Bolgar- 
ska 28, 

ökof Alojzij, krojač. Čebelarska 2, 
Plesko Edo, kroja«, Tržaška e. 64, rsi 

t LJubljani. 
Okroino' sodiiče v LJubljani 

dne 4. marca 1949. 
Zadr V 24/6 2665 

« 
177. 

Sede«: LJubljana. 
Dan vpka: 1. merce 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga brivske in frizerske stroke • ome- 
jenim Jamstvom, v LJubljani. 

Izbrišejo se Steni * upravnega odbora 
Poiane Ivan. Grošelj Milan. Mrak Janez, 
vpijejo ee novi Semi upravnega odbore/ 

Podrzfcj Franc, Prule 4, 
Podkraj§ok Metod, Sv. Petra c. 12, 
Frank Ivam, Start trg 19, vei frizerji v 

Ljubljani. 
Okrajno sodiate v Ljubliani 

dno  1. marca  1949. 
Zadr. III 18/11 2162 

# 
178. 

Sedel:   Ljubljana, 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za. 

drug za okraj Ljubljana okolica, zadruga 
z omejenim Jamstvom v Ljubljani. 

VpiSe ee pooblaščenec za eopodpieova. 
nje: 

Male Tomo, gosp. poslovodja, LJubljana* 
Bežigrad 13. 

Okroino eođiiie v Ljubljani 
dne 28. februarja 1949. 

Zadr. V 164/8 2109 
* 

179. 
Sedei!: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. marca 1949. 
Beeedilo:  Potrošniška zadruga • ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 4. 
Izbrišeta se Člana upravnega odbora 

Krese Frano in Kordelič Mihaela, vpišejo 
se novi člani upravnega odbora: 

Smrekar Lojzka, prodajalka, Kriievni- 
ska 2, 

Stropnik Jožef, uradnik, Breg 6•1, 
Zaje Franc, gosp. pomočnik, wolfova 8, 

wl v Ljubljani. 
Okroino sodišče r Ljubljani 

dne 4. marca 1949. 
Zadr VI 140/2 2448 

* 
180. 

Sedei: Preserje. 
Dan vpisa: 4. marca 1949.. 
Beeedilo:  Kmetijska zadruga • omeje- 

nim Jamstvom v Preserju. 
IzbriSejo se člani  upravnega  odbora: 

Petrič   Albert,   Debevc   Joie,    Hladnik 
Franc, Öultar Frano, Brancoli Janez, Re- 
par Matevž, Bovha Lojze in vpišejo novi 
Člani upravnega odbora: 

Rogelj Joie, pos. sin, Kamnik 85, 
Petelin Rudo», pos. sin, Kamnik 27, 
Mikuž Marija, kmetica, Kamnik 78, 
Draller Janez, kmet, Dolnja Brezovica 8, 
SuMarilč Matevž, kmet, Prevalje 14. 
Petelin Matevž, kmet, Goricica 3. 

Okroino sodišče r Ljubljani 
dne 4. marca 1949. 

-      Zadr V  209/4 2848 
* 

181. 
Seđeit Skolja LokaJ»alta]. 
Dan vpisa: 4. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Skoija Loko-Puital. 
Po sklepu skupščine 18. II. 1949 eta ee 

Strojna zadruga v Skoffi Leki, zadruga s 
omejenim Jamstoom (Zadr IV 81) in ži. 
vinorejeka selekcijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v ÔkofJÏ Loki (Zadr T 166)' 
spojili s to zadrugo. 

Izbriïe •• San upravnega odbora Hai- 
ne Pavel in vette novi član odbora: 

Kožuh Pavel. 
Okroino eodtièe v LJubljani 

dne 4. marca 1949. 
Zadr VI 80/2 2345 

* 
162 

Sedeii Velike Latte: 
Dan vptea.: 21. februarja 1W9. 
Beeedilo: Kmet'Jska zadruga z omeje- 

nim, jamstvom ,Vj%e jjjtffe. 
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UbriSeJo ee člani upravnega odbora 
(Venturini Alojz, žužek Ivan, Dolžina Joža 
iu Hočevar Anton. vpiSejo ce novi člani: 

J&rampelj Anton, kmet, Podulake 6, 
ZagrajSek Matija, kmet, Opalkova 6, 
Pnjatel] Ivan. kmet, Dolnje Retje 2. 
Peekar Anton, kmet, PuSče 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. februarja 1049. 

Zadr V 86/45 1780 
* 

188. 
Sedei: Bukovci. 
Dan vpisa: 21 februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s o. j. v 

Bukovcih. 
Izbrišejo te èlani upravnega odbora: 

Bezjak Jožef. Ciglar Marta in Zemljarie 
Frano, vpiëejo ee novi clami: 

ForSnarič Franc, traktorist, Bukovci, 
predsednik, 

Markovič Franc, delavec, tajnik, 
Strelec Stanko, referent, blagajnik, 
FeguS Marko, kmet, Bukovci, 
Horvat Peter, kmet, Bukovci, 
Smigoo Franc, kmet. Bukove!. 
Petrovu! Peter, kmet, Bukovci. 
Bezjak Janez, kmet, Bukovci. 
Kot pooblaščenec za sopodpisovanje ee 

zaznamuje: Oglar Martin. knjigovodja. 
Bukovci. 

Okrožno sodiSče • Mariboru 
dine 21   februarja 1949. 

Zadr  III  48 2006 
* 

184. 
Sedež: Gor. Slaveči. 
Dan vpisa: 28 februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Gor. Slave&h. 
Izbrišejo ee dosedanji Slani upravnega 

odbora: Recek Josip, Strtak Franc, Huber 
Kari, Ropoäa Bela, Rac Ludvik, Krpic 
Alojz, Krpic Kari; vpišejo ee nora Izvo- 
ljena Člani upravnega odbora: 

Skodnlk Lajoš, predsednik, 
Gelee Stefan, EmberSič Karl, 
Bokaa Stefan, Celeč Viljem, 
Haber Stefan, Bežan Mihael. 
Fartek Stefan, 
Fartek Vt'ljem. vsi kmetovalci v Gor. 

Slavečih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. februarja 1949. 
Zadr III 67 2184 

• * 
185. 

Sedež: Koiaki. 
Dan vfltea: 18. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. j. • 

KoSakih. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Babic Viljem, Ribarnic Vlado, Krafne Ja- 
nez, Rupena Ivan, Brecelj Ivan, SkerU 
Alojz in Gorjanc Jakob, vpišejo ee novi 
Ulani: 

Stopajnik Karel pos.. KoSaki. predeed- 
nili, ' 

VerbanjSek Franc, pos.. Vinarje, pod- 
predsednik. 

Prah Franc, kmečki sin, Pocehova, taj- 
nik, 

AhMn Marija, kmetica, KoSaki. 
Pukl Marica, gospodinja, RibniiSko «eto. 

Okrožno sođigče v Mariboru . 
dn«, 18  februarja 1949 

Zadr IV 80 1736 
'"       * 

186. 
Sedež: Majgperk, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 3 marca 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

» o. j. MajŠperk, okr. Ptuj. 

Zadruga temelji odslej na novih pravi- 
lih, sprejetih na zboru 18. VI. 1948. 

Naloge zadruge eo: L da na čim boljSi 
in čim kulturnejä način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lieu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavlieĐiim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraičanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemeoilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbd za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri. tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in-notranjih posojil za uetvarjaaie 
obratn'h sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da •••••• v svojem za- 
družnem domu strokovna in poMtična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predlaganja fil- 
mov, goji fizkulturo ftd. ter ustanovi 
svojo   knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaSa 150 din. vplača ee 
ob vstopu v zadrugo. Upramni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnilnega družinskega člana znaša 20 
din. Vsak zadružnik odgovarja Se z de- 
setkratnim zneskom vpisanih denarnih 
deležev. •      < • 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih to na razglas, 
ni deski. 

Upratni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, sanjo 
podpisujeta dva ciana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav, 
nem odboru poofatoleeni uslužbenec za- 
druge.     ' 

Izbrišejo ee dosedanji člani upravnega 
odbora: Sevcalkar Joie. Kupèw Anton, 
KamenSek Jakob, Štrnbelj Karol, Korea 
Janez, Galun Janes; vpiiejo se noni izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Pielak Janez, brnet, Lešje. predsednik, 
Dobič Simon, kmet, LeSje, podpredsed- 

nik, 
Haložan Vmcenc, kmet. Leïje, tajnik, 
Turkuč Adolf kmet. Majeperk. blagaj- 

nik, 
Kolar Stefan, StaneSka vas, 
Marcie' Anton, kmet, Prefe, odbornika. 

Okrožno sodiSče v Mariboru 
dne 3 marca 1949. ' 

ZadT • 17 2488 

187. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Prva mariborska delavska 

pekama, z. « o. j. v Mariboru. 
Odločba «okupatorskega oMeetva z dne 

80. IX. 1943 v zvezi z okupatorjevim od- 
lokom RA/E 9389 z dne 26. VIII. 1948, s 
katerim je bilo premoženje Prve maribor- 
ske delavske pekarne, z. s o. j. v Mail, 
boru zaplenjeno.in zadruga izbrisana Iz 
zadružnega registra pri tem sodišču, se 
razveljavi in ee vzpostavi prejšnje stanje. 

Okrožno lodüce v Maribora 
dne 29. januarja 1949. 

Zadr I 2 944 
* 

188. 
Sedež: Maribor, Meljeki hrib. 
Dan vpisa: 26 februarja 1949. 

,   Besedilo:   Vinogradniška   obđelov&roa 
zadruga z o. j. Meljeki hrib. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na zboru 8. II. 194? 

Naloga zadruge je: povečati donos, 
zmanjšati, proizvajalne stroške, povečati 
dohodke in & tem doseči večjo korist za 
zadružnike in državo s čim pravimejlim 
izrabljanjem obstoječe delovne sile, stro- 
jev in qrodja. 

Vsaka družina aH poedtneo vloži v za- 
drugo vso svojo zemljo, razen ohišhiče s 
stanovanjsko hiSo in gospodarskimi zgrad- 
bami, ki so potrebne za osebno gospodar, 
stvo, tako da jo dajo zadrugi v zakup. 

V zadrugo vložena^zemlja ostane last- 
nina tistih, k' so jo v zadrugo vložili. 

Vsak zadružnik je dolžan vložiti v za- 
drugo vso vprožno živino in kmetijske 
stroje, orodje pa toliko, kolikor sklene 
zbor 
• Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali •• — poedineo enkratno pri- 
stopnino v znesku 20 din, razen tega naj- 
manj enkratni denarni delež v znesku 50 
dinarjev. 

Za obveznosti zadruge jamčijo zadruž- 
niki s petkratnim zneskom vpisanih de- 
narnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno loto, je sestavljen iz 5 do 
10 članov, vätevSi predsednika in taj- 
nika. 

Predsednik upravnega odbora predstav- 
lja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po dva 
clame. upravnega. odbora, < katerih enega 
sme nadomeščati za topooblaSčemi uslužV 
beneo zadruge. • \ - 

Izbrišeta se dosedanja člana upravnega 
odbora: Drolc Vinko in Sentoenlk Eliza- 
beta, vpiSejo se'nov$ tevoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Fink Matija, kmet dekvec. Pocehova, 
predsednik, ' 

. Novak Stanko, kmet delavec, KoSaki, 
Vaje Offllja, kmet, delavka, Meljeki 

hrib. ' 
Master Ivan, kmet. delavec, KoSaki.   • 
BoTovn• Ivan, kmet. delavec, Meljeki 

hrib,    . 
Bare Vinko, krnel dekvec, KoSakf, 

Okrožno godßee v Mariboru 
dne 26. februarja 1949 

i Zadr • 115 .    2168 
•    .   •    ' * 

189. " >• 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 31. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga it ! f 

Murski Soboti. "*•      " ''   t. 
IzbriSeJo se dosedanji {Janj, upravnega 

odbora: KajnSek Franeï Lutar Karel, Pe- 
če Oskar, Cimperman Bmfflia, jPerS ZoT- 
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Razglasi ministrstev 
fit. 66/8    '    ' 2851 

Objava 
Z nalezljivo 'Ohromelostjo praâitev 

so okuženi okraji: Dravograd, Jeseni- 
ce, Sobota, Ptuj im Radgona. 

Prenehala je pa v okrajih: Ljublja- 
na mesto,  Ljutomer  in Poljèane. 

Ljubljana  dne  16.  marca   1949. 
MinUtrstro za ' kmetijstvo LUS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
891. 

Sedež: Celje. 
Dao vpisa: 10. marca 194Ü, 
Besedilo:  Tovarna »Acro«, Cel jo. 
Poslovni   predmet:   Industrijsko   izde- 

lovanje barvil In lepil, kopirnih papirjev 
ta trakov.za pisalne stroje ter eteričnih 
olj, ekstraktov In esenc. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada. LRS, od: 
loJba St •-••••• z-dne 26. •. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kemtöne industrije,pri ministrstvu 
sa. industrijo LRS, 

Podjetje zastopa in zanj   podpisuje: 
Jenko  Rado, direktor, v  obsegu zak. 

določb In previa podjetja.       , 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana,, 
dne 8. marca 1949. 

,   , ôt 243138-1949 2731 
V . .'        *   .•  .• 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: »Les LJubljana«. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

gozdnih in lesnih, industrijskih proizvo- 
dov iz državnega in nedržavnega sek- 
torja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba 5t S—zak 103 z dne 8. II. 1949. 

OperativnJ upravni voditelj: Glavna 
direkcija za promet z lesom LRS. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
••••• Rado, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
ïetja. - 

Ministrstvo za linance LBS, 
LJubljana, 

dne 9. marca 1947. 
St 249186-1949 2728 

* 
593. 

Sedež: Medvode.   , 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: »Tovarna barv in lakov«, 

Medvode — ekrajîano: »Barve laki« Med. 
rede. 

Poelovni predmet: Izdelovanje Mrneža, 
lakov bi barv ter pomožnih sredstev na 
mduetrijskä način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS: od- 
to&a it S-tak 81 z dne M. I. 1949. 

Operativni upravni voditelj! Glavna dii- 
rekcila kemične, industrije LBS pri mini- 
strstvu «a industrijo LB& 

Razglasi in oglasi 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Juvan Ludvik, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. določb in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 8. marca 1949. 
ât. 24396/1—1949 2782 

594. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. marca 1949 
Besedilo: Mesopromet 0L0 Celje oko. 

lica, Celje. 
Poslovna predmet: Klanje živine, izde- 

lovanje mesnih izdelkov in razdeljevanje 
mesa mesarskim obratom. 

Poslovalnice; Store, Laško, Vojnik. Ža- 
lec, Petrovce, Vransko in Trnovlje. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje oko- 
lica, odločba 5t  752/1 z dne 6.  VI   194Ô 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Celje okolica, poverjenistvo za 
trgovino in preskrbo. 

Podjetje zastopa: 
Čivkala Ladislav, upravnik, ki podpisuje 

v vseh zadevah samostojno. 
Okrajni LO Celje »kolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 11  marca 1949, 
St. 4S4/1-49 2676 

* 
595. 

Sedež: Plan'na pri Sevnici. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Mizarsko-kolarska delavnica 

KLO Planina pri Sevnici. 
Poslovni predmet: Izdelovanje mizar, 

skih  In kolarekih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Planina pri 

Sevnica, odločba Si. 160/49 • dne 10. II. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Planina pri Sevnici. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zibret Franc, upravnik, v vseh zadevali 

samostojno, pogodbe do 20-000 din 
GoriSek Prane, namestnik, v istem ob- 

segu, v odsotnosti upravnika. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo  za   finance, 

dne 12. marca 1949. 
St. 435/1-49 2802 

596. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Mehanična delavnica KLO 

Vojnik. 
Poslovni predmet: Popravila dvokoles, 

motornih koles in kmetijskega orodja. 
, Ustanovitelj podjetja: KLO Vojnik, od- 
ločba St. 417/49 z dne 1. III. 1949. 

Operativni upravni! voditelj: IzvrHlni 
odbor KLO Vojnik 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Burdian Franjo, poslovodij«, v vseh ta. 

devah samostojno, 
PuSirtk Mihael, namestnik, v istem ob. 

segiu, v odsotnosti poslovodje. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjenistvo za  finance, 

dne 12. marca 1949, 
St. 446/1-49 2801 

597. 
Sedež:  Vojnik. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Trafika KLO Vojnik. 
Poslovni predmet: Prodaja tobačnih ia. 

delkov,  vžigalic ter  časopisov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vojn:k, od- 

ločba ät. 296/49 z dne  19. II. 1949 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Vojnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:' 
Hubert Ankica, poslovodja, v vseh za- 

devah, 
Hubert Jakob, namestnik, v odsotnosti 

poslovodje in v istem obsegu, 
PuSnlk Mihael, v odsotnosti prvih dveh. 

Okrajni LO Celje okolica, 
•   poverjenistvo  za   finance, 

dne 12. marca 1949, 
St. 445/1—49 2804 

Sedež: Adlešici. 
Dan vpisa: 14. marca 1949. 
Besedilo: Peskolom OLO Črnomelj. 
Poslovni predmet: Kopanje, mletje in 

prodaja peska za peskanje kislih zem- 
1••. 

Ustanovitelj   podjetja:  OLO CmomeJj. 
Operativni upravni voditelj:. OLO Čr- 

nomelj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Požek Jurij, «pravnik, po zakonskih 

pooblastilh in pravilih  podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjenistvo  za  finance, 
dne 14. marca 1949. 

Öt. 356/1 2808 
# 

699. 
Sedež:  GuStanj. 
Dan vpisa: 9. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja — 

GuStanj. 
Poslovni predmet:   Izvrševanje vseh v 

stroko posameznih poslovalnic spadajočih 
storitev 

Ustanovitelj podjetja: KLO GuStanj. 
Operativni upravni vodite*}: KLO Gu- 

Stanj. 
Poslovalnice: ., 
1. Krajevna krojaenica, 
2 Siviteka delavnica, 
8. Krajevna gramoznica, 
4. Soboslikarska delavnica, 
5- Krajevna brivmica, 
6. Krajevno sodavicafstvo, 
7. Krajevna žaga, 
8. Krajevna pekama, 
9. Krajevna mesarija. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik Tvo, ravnatelj, v vseh zadevali 

podjetja samostojno, v finančnih zadevah 
pa skupaj e njim 

Puh Bolti, računovodja, M podpisuje tu- 
di v odsotnosti upravnika in listine po 47. 
elemi zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Okrajni LO Dravograd. 
poverjenistvo za  finance, 

dne 9. marca 1949. 
ât. 885/1-49 
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600. 
Sedei:  Guštanj. 
Dan vpiea; 9. marca 1949. 
Besedilo: Krajevni buffet — Guitanj. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, po- 

strežba z mrzlimi in toplimi jedili. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu. 

štanj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik Ivo, ravnatelj, v vseh zadevah 

podjetja samostojno, v finančnih zadevah 
pa ekupaj z njim 

Puh Bolti, računovodja, ki podpisuje tu- 
di v odsotnosti upravnika in listine po 47. 
členu zakona o drl gospodarskih pod- 
fc*11-     Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo  za  finance, 
dne 9. marca 1949. 

St 885/1-49 2669 
« 

601. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 8. marca 1949. 
Besedilo: Gostinska podjetja. Mežica. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, izdajanje hrane 
abonentom in potujočim gostom. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica, 
Operativni upravni voditelj: KLO Me» 

žica. 
Poslovalnica:   Krajevna gostilno,  Me- 

žica,     i 
Za podjetje podpisujejo; 
Prosen Marko, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v njegovi odsotnosti 
Kuljad Franc, knjigovodja, listine ice 47. 

Glena zakona o drž goep. podjetjih pa 
Majer Marijana, blagajnik. Do zneska 

50.000 din podpisuje upravnik sam. nad 
tem zneskom pa z enim prej imenova- 
nih. 

Okrajni LO Dravograd. 
poverjenUtvo ca finance, 

dne 8. marca 1049. 
St. 888/2-49 

* 
602. 

Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 3   marca 1949. 
Besedilo: Komunalna podjetja, Mežica. 
Poslovni   predmet:   Oddaja   stanovanj, 

preskrba kraja s pitno vodo. 
.   Ustanovitelj podjetja: KLO MeHca. 

Operativo] upravni voditelj: KLO Me- 
Hca. 

Poslovalnice: 
Uprava stanovanjskih zgradb. 
Vodovod Mežica. 
Za podjetje podpisujejo; 
Prosen Marko, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v njegovi odsotnosti 
Kuljad Franc, knjigovodja, listine iiz 47. 

•••• zakona o dTŽ   goep, podjetjih pa 
Majer Marijana, blagajnik. Do meska 

50.000 din i/fdpieuje upravnik sam av> 
tem zneskom pa z enim prej imenova- 
nih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjenUtvo za finance, 

dne 8. marca 1949. 
&t. 888/2-49 

2448 

2449 

603. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 8  marca 1949 
Besedilo: Obrtna podjetja. Mežica. 
Poslovni predmet, razvrščen po poeto. 

valnicah: Peka in prodaja kruha; dela 
frizerske stroke; sedlarski in tapetniški 
izdelki; izdelava molkih m damskih 
oiilek 

Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me. 

žica. 
Poslovalnice: 
Krajevna pekarna. Mežica št. 4, 
Krajevna brivnica. Mežica št, 52, 
Krajevno sedlarstvo in tapetništvo, Me- 

žica št. 49, 
Krajevna krojaška delavnica, Mežica 

št 25. 
Za podjetje podpisujejo: 
Prosen Marko, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v njegovi odsotnosti 
Kuljad Franc, knjigovodja, listine iz 47. 

člena zakona o drž   goep. podjetjih pa 
Majer Marijana, blagajnik. Do zneska 

50.000 'din popisuje upravnik ••• nad 
tem zneskom pa z enim prej imenova- 
nih. • 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 8. marca 1949. 
6t 883/2-49 2400 

* 
604. 

Sedež: Sv. Primož na Pohorju. 
Dan vpisa: 4. marca 1949. 
Besedilo; Krajevna gostilna, 8r. Pri- 

mož na Pohorju. 
Poelovnl predmet: Točenje pijač in po- 

strežba s toplimi in mrzlimi jedili. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv; Pirmoi 

na Pohorju. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Primož na Pohorju. 
Za podjetje podpisujejo: 
Dolinar Ivan, upravnik, v vseh zade- 

vah, v njegovj odsotnosti pa 
Perus Alojz, predsednik KLO, aH dru- 

gi pooblaščenec 
Nabornik Ferdo, 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjenUtvo ea finance, 

dne 6. marca 1949. 
St 875/2—49 2451 

* 
606. 

Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

poljske pridelke Grosuplje, skrajšano: 
>0dkup Grosuplje«. 

Poslovni predmet: Odkup pridelkov 
kontrahlramega in prostega odkupa poli- 
ekiih, vrtnarskih, sadjarskih pridelkov in 
gozdnih sadežev. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Grosuplje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Grosuplje. 
Zs podjetje podpisujeta: 
Bregar Lovro, upravnik, 
Lesair Marija, računovodja, oba po pia. 

viffih podjetja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
poverjenUtvo za finance, 
dne 24 februarja 1949. 

St. 858-1949 2204 

Sedel: Zagradec. 
Dao vpisa: 4 marca 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni, 

ca, Zagradec. skrajšano: >Cevljarija Za. 
gradeč«. 

Poslovni predmet: Izdelovanje čevljev 
po planu in popravilo čevljev zasebnim 
strankam. 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO  Zagradec. 
Operativni upravni voditelj: KLO Za- 

gradec. 
Za podjetje podpisuje: 

Kavšek  Ivan, poslovodja, po  pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
poverjenUtvo za finance, 

dne 4. marca 1949. 
St 334—1949 2900 

ft 
607. 

Sedež: Cerkno, 
Dan vpisa: 26. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna klavn'ca — Cerkno. 
Poslovni predmet: Zakol živine in raz. 

deljevanje meet, potrošnikom. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO  Cerkno. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cerk- 

no. 
Za podjetje podpisujeta; 
Cuk Stanislav  in Obid   Anton, člana 

KLO Cerkno. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. marca 1949. 

6t  2486/48 2472 

Sedež:  Cerkno. » 
Dan vpisa: 26 junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostidsko podjetje. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, delavska menza. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Cerkno. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cerk- 

no. 
Za podjetje podpisujeta: 
Mlakar Ciril, Cerkno St 202 in 
ätucdn Oiril, Cerkno št. 68. lahko tudi 

posamezno. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjenUtvo «a flnanee, 
dne 8. marca 1949, 

St  2485/48 2471 

609. * 
Sedež: Cerkno. 
Dan vptea: 26  junija 1948. 
Besedilo:   Krajevno   kinopodjetje   — 

Cerkno. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO  Cerkno. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cerk- 

no. 
Za podjetje podpisujeta: 
Močnik Stanko in Cuk Stanko, oba v 

Cerknem, lahko tudi posamezno. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
s      dne 8. marca 1949. 

St 2487/48 2478 
* 

610. 
SedeZ: Cerkno. 
Dan vpisa: 16. Junija 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna. 
Poslovni predmet: Proizvodnja strežne 

in zidne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija. 
Operativni  upravni voditelj: OLO Idrija. 
Za podjetje podpisujeta: 
Peternel Gabrijel, upravnik. 
Stucin Maks. knjigovodja, do vrednosti 

1,000.000 dm. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjenUtvo za finance, 
dne 8. marca 1949 

St. 2848/48 0470 

611. 
Sedež: Cerkno. 
Dan vpiea: 1. decembra lU-ii 
Besedilo: Radio-elektromehanUiio pod- 

jetje   CR*nipod). 
Poslovni predmet: Napeljava elektrtöne. 

ga toka nizke napetosti la vu ©Kateter- 
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ska dela  v notranjosti zgradb; popravi- 
lo električnih  motoijev, strojev, pisalom 
strojev • podobno 1er nakup • prodaja 
veeb artiklov, ki • « zvezi * poslovanjem 
po točki 1. • 2 

Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija. 
Operativni   upravni voditelj: UJLU Idrija. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Štrukelj Tomaž, upravuk in 
Kranjc Anton, pomočnik upravnika, do 

zneska ûO.OUO din. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeuietru «u liuauce, 
dne »   ••••• 1949. 

Ôt. 1670/47 2462 
* 

($12. 
Sedež:   Crni vrh. 
Dan  vpisa:  6   avgusta   194Ö. 
Besedilo;   Uoetilua t  niouio in  prene- 

{Učeni. 
Poslovni   predmet:  Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, menza za delav- 
ce in nameščence ter  •• turiste in pre. 
hodnike, prenočišče. 

Ustanovitelj  podjetja: KLO Cm! vrh. 
Operativna upravni voditelj;  KLO Črni 

vrh 
Za podjetje podpieujeta: 
Pagon Curii, upravnik  in 
Rupnik Franc, tajnik KLO. 

Okrajni LO Idrija, 
poverjeuiitYo ta (mance, 

dne 8   marca 1949. 
St. 3090/1V-48 2475 

* 
613. 

Sedež: Hotedriica. 
Dan vpiea: 28   januarja 1947. 
Besedilo: Gostilna in menca KLO Ho- 

tedrš ca. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, mrzta 

In topla jedila. 
Uetanovitelj podjetja: KLO Hotedräica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 

tedrSiea. 
Za  podjetje podpisuj«: 
Fabčič Marija   poslovodja. 

Okrajni LO Idrija. 
porerjenUtvo ta financ«, 

dne S   marca 1949. 
Ôt,  1524/1—47 2465 

* 
614. 

Sedež: HotedrSiea» 
Dan vpiea: 29  januarja 1947. 
Besedilo: Lesna žaga KLO Hotedriica. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa naroč- 

nik oni _ _ , 
Uetanovitelj podjetja: KLO HotedrSiea. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 

tedriica 
Za podjetje podpisujeta: 
Nagode Franc In 
Albreht Franc za tekoče potrebe pošlo. 

vanja do zneska  5.000 din. 
Okrajni L0 Idrija, 

porerjenUtvo ta financ«, 
dne 8. marca 1949. 

St.  1630/1—47 2464 
• 

615. 
Sedež: Hotedriica. 
Dan vpiea; 29. januarla 1947. 
Bledita: Mizarska delarn'ca. « 
Poslovni predmet: Izdelava stavbneea 

tn pohištvenega mizarstva ia tozadevna 
popravila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO HotedrSiea. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bo- 

tedrSica. 
Za podjetje podpisuj«: 

Mie Matija, ravnatelj, do wain* vložene 
obratne glavnice. 

Okrajni LO Idrija. 
puvorjeuiotvo ia nuance, 

dne a. marca •49. 
Ôt   •2/1-47 •• 

* 
eie. 

Sedež: Idrija. 
Dan vp*a: 27   marca 1947. 
Besedilo. UostUua « premočnem »aoča<. 
Poslovni   predmet:  Menza, gostilna  m 

prenočiiče. 
Ustanovitelj  podjetja:   MLO   Idrija. 
Operativni     upravni     voditelj:     MLO 

Idrija. 
Za podjetje podpisuje: 
âkarabot Alojzij, upravnik, v vseh ia. 

devah podjetja samostojno 
Okrajni LO Idrija, 

porerjeuiitvu ia liuanc«, 
dne a   marca 1949. 

6L  3540/VI 47 2452 
* 

617. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpiea: 30. septembra 1947. 
Besedilo:   Kumuuuluu  podjetje. 
Poslovni predmet: Zakol živ.ne za vo- 

jaitvo tu civilno prebivalstvo mesta Idri- 
je,  razsvetljava   trgov  •  ulic, vzdrževa- 
nje ulic. in Ii-Rov, urejevanje kanalizacije, 
od važan je smeti,  čiSčenj«  ulio   in  trgov, 
pokopavanje mrličev. 

Ustanovitelj podjetja. MLO Idrija. 
Operativni     upravni    .voditelj:     MLO 

Idrija. 
Podjetje ima stranske obrate: 
a) mestno klavnico 
b) mestni vodovod 
c) cestno razsvetljavo, vzdrževanje 

ulic, kanalizacijo in odvažanje smeti, 
č)  mostno pokopališče. 
Za podjetje podp'suje:   . 
Škarabot  Alojzij, upravnik, do zneeka 

20.000 din. 
Okrajni LO Idrija. 

poverjeništvo za liuanc», 
dne 8   marca 1949. 

Öt.   1426/1 2461 
• 

618. 
Sedež: Idrija, 
Dan vpisa: 30 septembra 1947 
Besedilo: Krožna laça. 
Poslovni predmet: Žaganje drv za pre. 

blvaleîvo mesta Idrije. 
Uetanovitelj podjetja: MLO Idrija. 
Operatimi     upravni    voditelj:    MLO 

Idrija. 
Za podietie podp'eule: 
Guzelj   Minka,   upravnik,   do   meska 

20.000 dia 
Okrajni LO Idrija, 

poverjenigtvo za finance. 
dne 8   marca 1949. 

St.  1083/47 2458 
* 

619. 
Sede«: Idrija. 
Dan vnlea: 30. septembra 19-17. 
Besedilo: Me«tna čevljarska  dclavii'ca. 
Poslovni predmet: Popravljanje obutve 

prebivalcem meeta Idrije. 
Ustanovitelj podjetla: MLO Idrije. 
Operativni upravni voditelj: MLO 

Idrija. 
Za nodjetfe podpfauie: 
OnrelJ Minka. «pravnik, do zneeka 

20.000 dn. 0kraiT), L0 Iđr,ja< 

porerjenlitro za financ», ' 
dne 8.-marca 1949. 

ôt. 1084/47 2457 

620. 
Sodež: Idr ja. 
Dan vpisa: 21. avgusta 194& 
Besedno. Medina krujacu'ea. 
Poslovni predmet:  izdelava moikih ia 

iene k • obiek • predelava starih. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Idrija. 
Operativni     upravni    voditelj:    MLO 

Idrija. 
Za podjetje podpisuje;., 
âkarabot Alojzij, upravnik. 

Okrajni LO Idrija, 
poverjeuislro za liuanc«, 

dne 8   marca 1949. 
&t 832Ö/1V-48 2476 

* 
621. 

Sedež: Idrija. 
Dau vpiea: 22. februarja 1949 
Besedilo:  Mestna pekarna. 
Poslovni   predmet;   Peka   m   izdelava 

kruha za prebivalstvo mesta Idrije. 
Ustanovitelj podjetje: MLO Idrija. 
Operativni     upravni    voditelj:    MLO 

Idrija, 
Za podjetje podpisuje: 
âkarabot Alojzij, upravnik, do vrednosti 

20.000 din. ' 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeniìtvo sa financ«, 
dne 8. marca 1949. 

&t.   719/X-49 2488 
* 

Sedež: Idrija. 
Dan vpiea: 13. JuHJà 1948. 
Besedilo:   Mestna   «laičičarna. 
Poslovni predmet: Izdelava io prodaja 

sladoleda, prodaja peciva in bonbonov ter 
likerjev. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Idrije. 
Operativni     upravni     voditelj:     MLO 

Idrija. 
Za podjetje podpisuje: 
Škarabot Alojzij, upravnik. 

Okrajni LO Idrija, 
porerjenUtvo ia finance, 

dne 8. marca 1949. 
6t. 2738/IV-48 2474 

Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 30. septembra 1947. 
Besedilo: Mestne zgradbe In zemljUca, 
Poslovni  predmet:  Nuditi  prebivalstvo 

potreb«« stanovanja in vrtove. 
Uetanovitelj podjetja: MLO Idrija. 
Operativni     upravni    voditelj:   'MLO 

Idrija. 
Za podjetje podpisuje: 
Guzelj   Minka,   upravnik,   do zneska 

20.000 din. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance. 
dne 8. marca 194A 

&t 1110/47 2459 

624. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpiea: 5 februari« 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna. 
Poslovni  predme*:   Nakup   m  prodaja 

zdravil na drobno. 
Ustanovitelj podjetia: OLO Idrija. 
Operativni   upravni voditelj: OLO Idrija. 
Podružnica: Cerkno 
Za podjetje podpisuje: 
Kavčič  Slana,   Tdrija.   Kosovelova   81, 

do vrednosf 100.000 d'n. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeniitvo za finance, 
dne 8. mnrca 1949. 

ôt» 499/49 , 2479 
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•. 
Sedež:  Idrija. 
Dan »i>u*u. <iô. funija 1947. 
B*M*uU>; Okrajui magasi«. 
PtMiuvoi predmet. Podjetje «e bavi » 

nakupom in prodajo vaeb vrsi art kiu» io 
kmeckib prdelkov   potretmib ce prebra- 
njevauje pptrwSnaov  v okraju Idr'ja, 

U* *uov'iteli podjetja. M LU I dr.ja. 
Up-rat vn,   upravni vod telj; OLO Idrija 
Za podjetje pudpMuiftat 
Skok Kraue ravnatelj. 
Feie Julka    računovodja. 

Okrajni M» Idrija. 
' poterjeiiiiivn ta finaoeo, 

doe S   marca 1949. 
fit   167/47 2455 

* 026. 
Sedei   Idrija. 
Dan vpiaa   U  aprila 1947 

• B^edilo. Okraju« »vtopudjetje. 
•••••• predmet: Prevot blaira in nia 

teriala * okraju ter upravlianp prevoz- 
nega parka, kol kor a*o sa lo pristojni 
Tiiji organi 

Uetauovitelt podjetja: OLO Idrija. 
Operativni  upravni vod telj; ÜLü Idrija 
Za podjetje» podpwujetai 
Jereb Viktor, upravnik, 
jftucin  Frano. 

Okrajni LO Idrija. 
poterjenifttvu la financ«, 

dne Ö   marca 1941«. 
84. 4867/1-47 2454 

i • 
«27. 

Sedel: Idrija. 
Dan vp.ee: 27- marca 1947. 
Besed lo:   Okrajno   gradbeno, podjetje 

»Z'dirrad«. 
P »lovni predmet: Izvajanje gradben.b 

del v okraju • 'zven okraja 
Uetanovitelt podjetja; OLO Idrija.   ' 
Operativni   upravni voditelj: OLO Idrija 
Podjetje zastopata   n tanj podpisujeta: 
Inc. Sedei Anton, upravnih. 
Djokov Traiko. pomočnik u prevodu. 

Okrajni LO Idrija. 
•    poverjenUtve ia financ«, 

dne H   marca 1949. 
fit, 8640. VI/47 2468 

* 

Sedef: Idrija 
Dan-vpiea: 26   hilija 1947 
Bneed.lo: Okrajno klavno podjetje. 
Poslovni   predmet:   Nakup   •   prodaja 

•tirinožne klavne lavine na debelo * E 
veni   n  »klanem  Manju   ter nakup   m 
prodaja   meenib   Izdelkov   v   Idrijskem 
ekraju 

Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija. 
Operativni  upravni voditelj: OLO Idrija. 
Za podjptji» podpisu leta: 
ßvagelj  Anton   poslovodja, 
Petri« Rudolf   knimovodja. 

Okrajni LO Idrija, 
povprtenlitto ia financ«, 

dne fi  marra 1949, 
6t  414/47/7 2456 

''•''• 

62»- 
Sede«: Idrija 
Dan vpisa: 24. avgusta 1948 
Besedil«: Okraine mitaroka podjetje. 
Poslmnf predmet: Izdelava stavbnega 

In etnnovanlskega pohiS»va po načrtu in 
narnfilu. 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Idrija. 

Operativni   upravni voditelj: ÜLO Idrija 
IA podjetje puopi»uje; 
Lipovaiek M lovau. upravnik, do vred. 

loaU oUu.uuodiit 
Okrajni LO Idrija, 

poterjriiuitu «a huauc«, 
due o   marca IWtt. 

fit 8378(1 V -4» 2477 
* ' 

i30. 
Sedei: Idrija, 
Dan vuota ; 9  marea 1949. ' 
Besedilo: Okraju» odkupno podjetje 

»•••• — permuta«. 
Poslovni predmet. Odkup in prodaja 

.uleka mania, «ira, peru lume, jaje, medu 
n »osta. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija. 
Operativni upravni voditelj: OLO Idrija 
Za podjetje podp.aujeta: 
Kravu* Stanko, upravu k   io 
Lapajne Slavica. knjmov«>dja. 

Okrajni  LO Idrija. 
poverjenisivo ia financ«, 

dne  12   marca  1949. 
£4, 928/X—49 2856 

* 
631. 

Sedel: Idrija. 
Dan vpisa; 30 .septembra 1947. 
Besedilo: Premet » konjsko vprego. 
Poslovni   predmet.  Prevoz  potrebnega 

materiala komunalnih   n lokalnih podje 
Uj  oieeta   Idrije  ia  prebivalstva   meata 
Idnje t 

Ustanovitelj podjetja: MLO Idrija, 
Operativni,    upravni    voditelj:    MLO 

Idrija. 
Za podjetje podp'euje: 
Ouielj    Mlaka,    upravnik,    do zneska 

20.0ÜÜ d». 
Okrajni LO Idrija. 

puverjeuiiMo za (mance, 
dne 8   marca 1949. 

ftt. 1082/47 2460 

882. 
Sedei: Mrlja. 
Dan v pi*a: 5.  februarja 1949. 
Besedilo; Reševalna po»taja. 
Poelovni predmet: Prevažanje bolnikov, 

ponesrečencev   in  druge zdravnike  po-' 
moi potrebnih « bolnice ali druge zdrav- 
stvene oetanov« 

Uetanoviieil podjetja- OLO Idrija.* 
Operativni  upravni voditelj: OLO Idrija 
Za podjetje podpisuje: 
Pire Alojeil. Idrija. Trg mariai« Tita 8. 

do vrednoati »«K»din 
Okrajni LO Idrija. 

poverjenisivo ta financ«, 
dne S  marca 1949. 

&   49S/49 2476 
• 

689. 
Sedei: Otalei. 
Dan vpiaa: 12 februarja 1949. 

.   Beaedilo:   Krajevna   èevljarika   délav- 
era 

Poelovni predmet: Popravilo etare 
oburvt» In tedelava novih čevljev ... 

Ustanovitelj podjetja: K LO Otal«; 
OperattvnJ upravni voditelj: KLO Ota- 

.•ei 
Za podfetje podotenje: 
Vehar Viljem Otalei 198. upravnik, d» 

vrednosti 10000 din. 
Okrajni LO Idrija. , 

poverfenlgtvo ta financ«, 
dne 8   marca'1949. 

ftt •06••—48 •1 

.84. 
Sedet: Pluinje. 
Dan  vpea.  M   leb rua rta 1949. 
Beaedilo.   Krajevna  tage. 
Poslovni predmet: Žaganj« lesa ia 

»ret» v« tet vo. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Otalefc 
Operativni upravni voditelj; KLO Ota- 

et 
Za podjetje podpisujeta: 
Vehar  Viljem   upiavnk In 
Rejc Jože. do vre<Ui08ti  10.000din. 

Okrajni LO Idrija. 
po»erjeni»t»o z« financ«, 

dne 8   marca 1949. 
Ôt.  604/X-49 «482 

635. 
Sedež: Spodnja Idrija. 
Dan vpea; 2. lumja 1948. 
Besedilo.  Kaiuuulum kamna lehnjaka. 
Poelovni predmet: Priprava io prodaja 

lehnjaka. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sp  Idrija. 
Operativni  upravni   voditelj:  KLO Sp. 

Idrija. 
Za podjetje podpisujeta: 
Cjr t Lojzka, tajnica KLO Sp. Idrija in 
Carl Ivan. Man KLO. lahko tudi posa- 

mezno. 
Okrajni LO Idrija. 

poverjenUtve sa financ«, 
dne 8   marra 1949. 

et   2131/48 2467 

Sedei: Spodnja Idrija. 
Dan vpisa: 2. jumia 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna, 
Poelovni  predmet;   Nabava In  prodaja, 

alkohom h   io   brezalkoholnih   pijač   in 
mrzlih jedil. 

Ustanovite» podjetja- KLO Sp   Idrija. 
Operativni  upravni  voditelj:  KLO Sp\ 

Idrija. 
Za podjetje podpisuje: 
Ogni Lojzka, tajn.ca KLO Sp tdrija. 

Okrajni LO Idrija, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 8   marca 1949. • 
fit   2129/48 2469 

• ' 
637. 

Sedei: Spodnja leVijat 
Dan vpisa: 7   maja 1948. 
Besedilo: Krajevna, me»a"ea Sp   Idrija. 
Poslovni predme«:   Nabava   in prodaja 

meea  na  drobno is   nabava  in  prodaja 
mesnih Izdelkov 

Ustanovitell podjetja: KLO Sp  Idrija 
Operativni   upravni  voditelj: KLO 8p 

Idrija. 
Za podfetie podpisuje: 
Ogric Lojzka, tajnica KLO Sp. Idrija. 

do vrednoirti  18000dm • 
Okrajni L0 Idrija, 

poverjenifitvo za financ«, 
dne 8  marca 1949. 

,6t," 180fl/IV-4e 2466 

Sedei- SefirelJ«. 
Dan vpisa- 11   februarja 1948 
Besedilo:   Krajevna   revljarska   delav- 

nica; 
i   Poslovni predmet: Popravilo stare obut- 
ve In tedelava novih čevljev 

'•    UetanovIteH podjetia:  KLO ftehrerje- 
Ooerativnl upravni voditelj: KLO S«, 

brelje 
Z« podjetje podpdsnj«t 

/•• 



Štev. 10-22. III. •9. 1••*.••1 I IST (.RS Stran 187 

Lakaja Franc. upravnik, do vrednosti 
5JJ00o>n. 

Okraju) LO Idrija. 
l»tt.«fjeui»l»o ta miaue*, 

due ö   marca  ItHt*. 
61. tWä/X—4» 2480 

* 

Sedei: Zakrii. 
Dan vpwa: 2  junija 1948. 
Besedilo.  Krojasko-è viljgko  podjetje, 
poslovni   predmet:  Storitve  krojaako- 

liviljske obrtu. 
Uetaoovitelj podjetja; KLO Zaknì. 
Operativni  upravni  voditelj:   KLO  Za- 

krii 
Za podjetje podpisuje: 
Prezeij Viktor iz Ravne et 66, do vuoi- ' 

aceti 5.UU0 dm 
Okrajni LO Idrija. 

potergli ist »o »a nuance, 
due 8   marea 1049. 

Si 2132/48 2468 
* 

640. 
Sedel: Jesenice. 
Dan vpisa:  12   marca 1949. 
Besedilo:   Okrajno   odkupno   podjetje 

knietijsk h pridelkuv in sadja. Jesenke. 
Poslovni   predmet:   Odkup, kmetijskih 

pridelkov m sadja. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Jeeenice. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 

odljor OLO Jeeenice. 
Za podjetje podpisujeta: 
Arto« Franc, ravnatelj im 
Ipavec Franc, računovodja. 

Okrajni  LO  Jesenice, 
poverjeniStvn u linnnce, 

dne 12. marca  1949. 
St.   VI1I-5S1/2/49   Sk/V      2744 

» 
Ml. 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 17. marca 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

Daleko <B mlečno izdelke, Jeeenice. 
Poslovni   predmet:   Nakup fn prodaj« 

mleka, mlečnih izdelkov. Jajc, perutnine 
in divjačine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jeeenice. 
Operativni   upravni   roditeli:   IzvrSÏlnl 

odbor  01.0 Jesenice 
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo: 
Zupan   Franc,  upravnik, v  okviru za- 

konitih   pooblastil  in  pravil  podietia. 
Stempihar Fran«;., .komercialist, v od- 

«otnosti upravnika. 
Razinger Francka, računovodja, skupaj 

s upravnikom oziroma pooblaščencem sa 
podptovanje vse listine po 47 členu za- 
kona o drž  gospodarskih podjetjih.   \ 

Okrajni  L0  Jesenice,- 
poverjeniStve za finance, 

dne 17. marca 1919 
»t. VIII-578/2/49 Sk/V       2955 

* 
•. 

Sedel: Kamnje—Bohinj. 
Ran vpisa: 15  februarja 1949. 
Besedilo; Krajevno Industrijsko podjet- 

ie »Mineral« eksploatacija gotske krede, 
Wje-BohinJ. 

Poslovni predmet: Izkopavanje, sušenje 
fn mletje krede. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Polje-Bo- 
binj. 

Operativni upravni voditelj: Izvrtilnl 
odbor KLO Polje—B^Mnj. 

7<t nodietje podnlsujelo: 
Orkovnjk Anton, noslowUa. «amostoj. 

r».. v obsegu zaleonJth pooblastil in pra- 
•\ podjetja, ' . 

Repine   Jožef,   računovodja^   skopaj   s 
^HKIOVOUJOUI  vet» l)*UUo po 47   čleuu »a. 
Koua o uri   gospodarskih  poUjeljia. 

Okrajui  LO  Jesenice, 
pu-ericuiktvu za nuance, 

dne   lo.  marca   IW9. 
6t. Vlll-63ö/2-Sk/V—48     2908 

» 
643. 

Sedei': Radovljica. 
Dan vpisa. 11. marca 1949. 
Besedilo: Mestna mesarija  Radovljica. 
Poslovm predmet: Nakup • klanje Si- 

vine 1er prodata mesa m meenih izdelkov. 
Ustanovi tel| podjetja:  M LO Radovljica. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Radovljica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Miklavčič Marjan, poslovodja, - 
2emva Franc, računovodja, oba skupaj. 

Okrajn   LO Je*eniee, 
eoverjenistvo  za   finance, 

dne 11. marca 1949. 
St  Vlll-533/2/49 Sk/V       2747 

* 
644. 

Sedei:  Kamnik. 
Dan   vpisa:   15.  marca 1949. 
Besedilo: Mestna prodajalna mesa, po- 

slovalnica it. I. 
>   Poslovni   predmet:   Prodaje  mesa   in 
mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Kamnik, od- 
ločba It   1/2 145/2 z dne 7   (I. 1949 

Podjetje zastopajo • zanj podpuujejo: 
GrČar Frančiška, poslovodja, eamoetoj- 

no za dnevne nakupe do zneska 5.000 din. 
Nemec Jurij, računovodja Uprave mest- 

nih podjetij m 
Sekirnik Frano  upravnik Uprave mest- 

nih  podjetij, veak samostojno do zneska 
100.000 din; za zneeke nad 100.000 dn pa 
oba  zadnja   imenovana   po   poprejšnjem 
sklepu izvršilnega odbora MLO Kamnik. 

Okrajni L0 Kamnik, 
porerjentttvo sa finance, 

dne 15. marca (949. 
St. 407-•  1949 8908 

* 
643. 

Sedei: Kamnik. 
Dan  vp!ea:  15   marca 1949. 
Besedilo: Mestna prodajalni mesa. po. 

Moralnica St  2 
Poslovni predmet: Prodaj« mesa fa 

mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj nodietja: OLO Kamnik, od- 

ločba ftt   T/2 145/2 t dne 7   II. 1949. 
Operathni opravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo: 
Ambrož Ferdinand, poslovodia. «armv 

stoino za dnevne nakupe do 5.000 din, 
Nemec Jurij, računovodja Uprave mest- 

nih podjetij in 
Sekirnik Frane  upravn'k •••••« mest- 

nih podjetfi, vsak samostojno do 100000 
dinarjev   Za zneske nad lOOOOOd'n pa 
oba   zadnja   imenovana   po   poprejšnjem 
sklepu izvršilnega odbora MLO Kamnik 

Obrafni LO Kamnik, 
porerjenlštvo sa finance, 

, dne 15. marca 1949. 
». 408-m 1948 «907 

* 
646. 

Sedel: Kamnik 
••• vpisa: 26  februarja 1949 
Besedilo: Okrajna lekarna. Kamnik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup io prodala na drob- 
no va»4ra ••••••••• m veterlnafskemra 
blag«, zlasti zdravil spedalitet, kemika- 

lij, obveztliiega materiala, serumov, ce- 
piv, guleOMkiù M dieUiuskih preparatov, 
mgien<>ko-iiozait;tiCiuU preparatov, ••• v 
obsegu svojega poslovanja 

Ustanov.telj podjetja. ULO Kamnik 
Operativni upravni voditelj: Izvràilai 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopata: 
Mr. ph. Olga Nemcova. upravnik, 
Mikuiuì Alojz, poverjenik za zdravstvo 

'n socialno skrbstvo pri OLO. v obsegu 
zakonitih  ••••••• in pravil podjetja. 

Okrajni   LO   Kamnik, 
poverjeuiitH» za liuauce, 
dne 26   (eb rua rja 1949. 

ÔL 296-1949 2075 
* 

.647. 
Sedež: Kamnik. 
Dati vpisa: 15. marca 1949. 
Besedilo: Okrajna mil&rna Kamnik, 
Poslovni predmet: izdelovanje prame- 

na mi la. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, od- 

ločba st  222/1 z dne 7   11/1949. 
Operativni upravni voditelj: Uprava 

okrajnih proizvodnih podjetij   Kamnik. 
Podjetje zastopalo in zani podpisujejo: 
Parne Marija, upravnik, «unoatojiio v 

vseh Lnancnjli operacijah do zneska 
30.000 din, nad tem zneskom pa skupaj 
z njo 

Borisek Jože, direktor uprave okrajnih 
proizvodnih  podjetij, Kamnik, ali 

Smoinik Ivo. Rlavni tehnik iste uprave* 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 15. marca 1949. 

Št. 402-• 1948 2966 
* 

648. 
Sedel: Kamnik li 88. 
Dan vpisa: S. marca 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje sa odkop 

poljskih pr delkov. Kamnik. 
Poslovni predmet: Odkupovanj« polj» 

skjh In drugih pridelkov na območju 
okraja • oddaja teh pristojnim državnim 
podjetjem in ustanovam 

Ustanovitelj podjetja. OLO Kamnik, od. 
loîba St 1/6-248/1 1349 z. dne 11. II 1049. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Spende Karel, upravnik. 
Glusič Anton, računovodje, ekupaj do 

zneska 100.000 d'n Zneske nad 100.000 
dinarjev pa pole« upravnika le       ; 

BeSter Alojz, predsednik OLO Kamnik, 
Pavlin Albin, poverjenik za trgovino io 

preskrbo pri OLO Kamnik, in sicer ved- 
no po dva skupaj 

Okrajni LO Kamnik, 
porerjeniltvo za finance, 

dne 3. marca 1949, 
'     6t. 886-111-1049 3589 

• 
64». 

Sedel: Kamnik «t. 40. 
Dan vpisa: 8   marca 1919 
Besedilo: Me*tna ekonomja Kamnik. 
Poslovni predmet: Vrtnarij« T. zcodafl. 

mi te poznimi poljedelskimi ••••• 
Uatanovlteli podj<*tla: MT,0 TOinik, 

odločbe «t. 573/49 z dne 2. IH   tote 
Operativni upravni voditelj: MLO Kam. 

nlk. 
Podletfe zastopajo In zanj po*ptwi|<»lo: 
.ferie •••••. 8of uprave, v veeh zade- 

vah d« 100 000 d!.n. 
Fiere Anton, predsednik MLO Kamnik, 

ta 
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Sršan Franc, tajnik MLO Kamnik, oba 
za zneske uad 100.00U am po poprejšnjem 
oklepu MLU •••••. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeui&tvo «a iiuance, 

dnu 8. marca 1919. 
&t, 356-111-1949 2600 

650. 
Sedei: Lnkovtca, 
Dao vp.ea: 0   marca 1949. 
Besedilo; Krajevno go»t>nsko podjetje 

Lukovica. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

im brezalkoholnih pijač, prodaja • toplin 
io inrzl'h jedni tn oddaja lujekib eob. 

Ustanovitelj podjetja: K LU Lukuvicat, 
odločba St. 168/49 z dne U. ü   1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Lu. 
kovica. 

Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo: 
Grošelj Frančieka, poslovodja za dnev- 

ne nakupe do zneska 5.000 dm. 
Močnik Janez, predsednik K LO Luko- 

vica in 
Volk (van, poverjenik za gospodarska 

podjetja, eamoetojno od 5.000 do 60000 dì. 
carjev, za zneske nad 60 000 din pa sku- 
paj po poprejšnjem eklepu KLO Lukovica. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeiiistvo ta finance, 
. dne 9  marca  1949. 

&t. 362- IH 1949 

«1. 
Sede*: HengeS. 
Dan vpiea: 26   februarja 1049. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje. 

Mengeš. 
Poslovni  predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter prodaja jest- 
vin 

Uetanovitelj podjetja: KLO Menge! 
Operativni upravni voditelj: KLO Men- 

geš. 
Podjetje zastopajo: 
Podborïek Alojz, upravnik, samostojno, 

•piae finančne narave sopodpieuje 
Premk Franc, v njegovi odsotnosti pa 
felmenc Anton. Pristava 23 

'  Okrajni   LO  Kamnik, 
poverjenUtvo ta finance, 
dne 26. februarja 1949. 

St.  312—1940 2076 
* 

951 
Sedel: Moravče. 
Dan vpiea: 11   marca 1949. 
Besed'lo:  Krajevno sedlarsko podjetje 

Moravče. 
Poslovni predmet: Sedlarska dela. 
Uetanovitelj podjetia: KLO Moravče, od- 

WSba M. 400/1949 z dne 22  H. 1949 
Operativni  upravni voditelj: KLO Mo- 

ravče. 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Majdič Janez, poslovodja, 
Kos Janez, predsednik KLO Moravče ki 
Cerar Ivan, tajnik KLO Moravče. 

/Okrajni LO Kamnik, 
PoverjenlStvo za financ», 

dne 11  marca 1940. 
&L 881-IH 1949 2869 

853. 
S*ieï: Korevje. , 
Dam vpiea: 17  februarja 1949. 
Besedilo* Gospodarska podjetja — Ze- 

len in va In sadje. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva z zelenjavo ta sadjem. 

Uetanovitelj podjetja:  KLO Kočevje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

•xlbor KLO Kočevje 
Podjetje zastopajo • *anj podpisujejo: 
Koràiò Marija, poslovodja, samostojno 

v veeb zadevah, v fiuančuib zadevah pa 
sopodpUu ie  vee listine 

Kožna  Leopold, ravualelj  UOP, lo 
.Aiiiersek Jože, računovodja; v odsotno- 

sti ravnatelj« podp.euje zanj 
Balžalorekv   Vladimii, in sicer do vi- 

sine zneska, določenega v pravilih. 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeiiiitvo za Immite, 
dne ••. februarja 1949. 

&L 81 2072 
* 

654. 
Sedež: Sodražica ït. 83. 
Dan vpis«; 17. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna šivalnica. Sodražica, 
Poslovni predmet: Izdelave Ženskih ob- 

lek, moSkega in ženskega perila. 
Uetauovitelj podjetja: KLO Sodražica 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sodražica 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mihehč Slava, poslovodja, samostojno v 

vseh zadevah, v finančnem poslovanju so- 
podpihuje vee listine eden Članov uprave 
QP KLO Sodražica, to je 

Vesel Stane, upravnik podjetij KLO, 
Arko Janez, računovodja pod je ti i KLO. 

rn sicer do zneska '20 000 din. nad tem 
zneskom pa le e poprejïnjim dovoljenjem 
operativnega upravnega voditelja; v od* 
eotnosti poslovodje zastopa podjetje in 
zanj podpisuje 

Mibelič Ivana, namestnik poslovodje in 
računovodja. 

Okrajni LO Kočevje. 
poverjeniStvo sa finance, 
dne 17. februarja 1949. 

6t 144 2074 
» 

655. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpiea: 28  februarja 1949. 
Besedilo: »Menza Delavski dom«. Kranj. 
Poslovni  predmet:  Točenje  alkoholnih 

in brezalkoholnih  pijač,  oddaja   jedil  in 
preskrba stanovanja «talnim  abonentom. 

Ustanovitelj  podjetja:  MLO Kranj, od- 
ločba it 4231/48 z dne 26 XI   1948 

Operativni upravni voditelj: KLO Kranj. 
Pod let jp zastopata ta zanj rjodpleujeU: 
Preieinger Oskar, upravnik in 
Oolob  Pavel,   referent  za  trgovino in 

preskrbo  MLO Kranj, v obsegu zakoni- 
tih pooblačil in pravit podjetja 

Okrajni LO Kranj, 
poverjenlUtvo za finance, 
dne 28. februarja 1949. 

SI 11-2424-48 2164 

656. 
Sedel: K«nj. 
Dan vpiea: 15. marca 1949 
Besedilo: Okrajno avtoprevozniStvo. 

podjetje ia tovorni In o'ebni avtoprornet 
v Kraniu. skrajšano; Okrajno artoprevog. 
n'BiTo   Kranj. 

Poslovni predmet: Prevoz kosovnega 
blaea v tovornem prometu in potnikov v 
osebnem prometu. 

Uetanoviteli podjetja: OLO Kranj, od- 
ločba St  104/1 z dne 5 III   1949. 

Operativni upravni voditelj: IzvrSilnI 
odbor OLO Kranj. 

Podjetje zastopa  io  tanj podpisuje: 

Fende Anton,  upravnik, v  osbegu za- 
konitih pooWatìtil in pravil podjetja. 

Okrajni LO  Kranj, 
poterjeuistvo za fiuuuce, 

dne 15. marca 1U49. 
&t. 11—540/1-49 2984 

* 
657. 

Sedež: Kranj. 
Dan wpùea; 5 marca 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet s poljski- 

mi pridelki, Krau j. 
Poslovni predmet; Nakupovanje • pro- 

daja  vseh poljskih pndeJkov aa debelo. 
Uetanovitelj podjetja: OLO  Kranj, od- 

ločba it. 718/1 z dne 5- 111. 1949 
Operativni   upravni   voditelj:   I z vrelini 

odbor OLO Kranj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Hladmk    Ignac,    ravnatelj,   v   obsegu 

zsjkoaitin pooblastil in pravil podjetja. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeuištvo za finance, 

dne 5 marca 1949. 
&t  475/1—49 2605 

658, 
Sedež: Krmni. 
Dan vpiea: 5. marca 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet i živino, 

Kranj. 
Poslovni predmet: Nakupovanje in pro- 

daja klavne <n plemenske ivine, konjev, 
prašičev, drobnice, suhega mesa in mes- 
nih izdelkov na debelo 

De po ji; 
1. K ram j, 
2. 9k   Lok*. 
3. Tržič 
Uetanovitelj podjetja: OLO Kranj, od- 

ločba »t  717/1 z dne 5   III   1949. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSilnI 

odbor OLO Kranj. 
Podjetje zastopa hi zanl podpisuje: 
Rihnikar Franc, ravnatelj, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravi] podjetja. 

Okrajni LO Kranj. 
poverjeništvn za finance, 

dne 5 marca 1949. 
6L 474/1-49 2604 

* 
659. 

Sede«: Loie. 
Dan vpisa: 22  februarja 1949 
Besedilo: čevljama Lei«. 
Poelovnl predmet: Dela čevljarske stro- 

ke 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lese. od- 

ločba «  87 z dne 17   II. 1949 
Operativni upravni voditelj: KLO Lese. 
PodH|> zastopa   in  zanl  podpisuje; 
Kocjan Franc, upravnik, v obeegu za- 

konitih pooblastil In pravil podjetja. 
Okra Inf LO Kranj. 

poverJen'Stvo za finance, 
dne 22   februarja 1949. 

8L H—404—1949 2018 

Sedež: HaMoi 
Deo vpiea: 21   febrwrfa 1949 
Benedikt: (Wlna  Naklo. 
poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

m brezalkoholnih pijač to izda tanje jedil 
rednim abonentom 

Ustanovitelj podletfa: KLO Naklo od- 
ločba St  81/49 z dne 15. 1  1945) 

0ner4!vni mnravni voditelj; KLO Naklo. 
Podietie zastopata In zaa| podpisujeta: 
Subie Franc, upravnik. 
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Fifiter Franc, tajnik KLO. v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil podjetja. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. februarja 1949. 

Ôt, 11-167-49 2016 

«ei. 
Sedež: Preddvor. 
Dan vpisa: 4. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna klavnica Preddvor. 
Poslovni predmet: Klanje Živine in 

drobnice, predelaiva mesa v mesne izdel- 
ke in prodaja mesa. 

Poslovalnice: 
1. Klavnica in predelovalnica mesa, 

Preddvor 2, 
2 Mesnica St. 1, Preddvor 2, 
3. Mesnica št. 2, Zg. Bela 43. 
4. Mesnica št, 3, Visoko, 
5. Mesnica št. 4, Kokra. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO Preddvor, 

odločba št. 1134/48 z dne 31. XII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pred- 

dvor 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ôenk Franc, upravnik, 
Tičar Jože, namestnik, in 
Gaberšček Štefka, knjigovodja v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravi] podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeništvo za finance. 
dne 4, marca 1949. 

Ôt. 11-286—49 2607 
* 

662. 
Sedež: Preddvor. 
Dan vpisa: 8. marca 1949. 
Besedilo: iRestavraoija pod Storži, 

čem««, Preddvor. 
Poalovn; , predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, izdajanje jedi] 
abonentom, prehodnim gostom in turi- 
stom. 

Poslovalnici: 
>Keetarraci)a pod StorŽičem<, Pred- 

dvor 2, 
Gostilna Zg. Bela 16. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Preddvor, 

odločba St. 1132/48 z dne 31. ••. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pred. 

dvor. 
Podjetje zastopajo im zanj podpisujejo: 
Senk Franc, upravnik, 
Ticar Jože,"namestnik, m 
GaberSček Štelka, knjigovodja, v obse- 

gu zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeništvo za finance, 
dne a marca 1949. 
St. II—287/1—49 2606 

• 
1163. 

Sedež: Brejce. 
Dan vpisa: 7. marea 1949. 
Besedilo: Mestna podjetja Brezice — 

Komisijska trgovina, 
Poslovni predmet: Sprejemanje in pro- 

daja vseh uporabljivih predmetov, novih 
trti •••••••, proti primerni odškodnini. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Brežice, od- 
ločba št   194/49 z dne L februarja 1949. 

Operativni upravni' voditelj: MLO Bre. 
•'ice. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gregi Milan, ravnatelj, 
Plazar I\«n, računovodja, 
Požar Nandle,   referent za gospodarska 

H .Ijefja, za vse zadeve, io eioer vsako. 

krat po dva skupaj. Razen finančnih za- 
dev je upravičena podpisovati àe 

Gerjevio Marija, poslovodja. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 1. marca 1949. 

ôt. 20/34 2567 
* 

664. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 10* marca 1949. 
Besedilo: Uprava državnih zgradb, Bre- 

žice. 
Poslovni predmet: Upravljanje stano- 

vanjskih in gospodarskih zgradb. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Brežice, od- 

locba st. 345/11-49 z dne 2. III. 1949. 
Operativni upravni voditelj; MLO Bre- 

žice. 
Za podjetje podpisujejo; 
Horvatič Anton, upravnik, 
Poljanlek Ignac, predsednik MLO, 
Zorčič Ivan, tajnik MLO in 
Blaževič   Erviu,   referent   za   finance 

MLO, vedno po dva skupaj. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. marca 1949. 

St 20/56 2673 
* 

665. 
Sedež: Stari grad. 
Dan vpisa: 11. marca 1949, 
Besedilo: Krajevno krojaštvo. Stari grad 

It 19. 
Poslovni predmet: Vsa deda krojaške 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Stari grad, 

odločba št. 673 z dne 25. VII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Stari 

grad. 
Za podjetje podpisujejo: 
Lapuh Jože, upravnik, 
Godler Jože, računovodja, samostojno, 

za vse zadeve podjetja pri obveznostih 
do 20.000 din, nad' tem zneskom pa sku- 
paj z njim predsednik KLO 

Knez Franc. 
Okrajni LO KrSko, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. marea 1949. 

Št. 20/88 2674 

686. 
Sedež:. Strehov«. 
Dan vpisa: 2. marca 1949, 
Besedilo:   »Mizarska   delavnica   Stre- 

bovcic. 
Poslovni predmet: Izdelava pohiStva in 

mizarska dela pri gradnjah.«, 
Ustanovitelj podjetja: KLO StrehovoL 
Operativni upravni voditelj: KLO Stre- 

hovci. 
Podjetje zastopa m zanj podpisuje: 
öasar Jožef, poslovodja s še enim dla- 

nom izvršilnega odbora,  samostojno po 
zakonu azlroma pmllih podjetja. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 

i dne 2. marca 1949. 
St. 152/1—1949 2888 

* 
667. 

Sedef: Ljubljana, Gosposka 12. 
,Dan vpisa: 10. marea 1949. 
Besedilo: Direkcija  državnega žitnega 

fonda. filiala Ljubljana. 
Poslovni predmet: a) Povsem vseh ko- 

ličin žitaric od odkupnih organizacij, pod- 
jetij za državo' žitni fond; b) wkladiSce- 
nje in evidenca žitaric in Žitnih izdelkov 
državnega Žitnega fonda; c) razdelitev žl- 
tarie in žitnih izdelkov po nalogih mimi. 

stretva za trgovino m preskrbo FLRJ ozi- 
roma Direkcije državnega žitnega fonda, 
centrale v Beogradu, oziroma filiale v 
Ljubljani. 

Ustanovitelj podjetja: Baza je ustanov, 
ijena z odločbo generalnega direktorja «u. 
rekcije državnega žitnega fonda, centraia 
v Beogradu št. 96/33 z dne 31. XII. 3918. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
državnega žitnega fonda, eentrala v Beo? 
gradu oziroma filiala v Ljubljani. 

Podjetje zastopa in zanj podpiesuju: 
Peterm&n Franjo, poslovodja, v mejah 

pooblastil zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10  marca 1949. 
Fin. št. 669 2810 

# 
668. 

Sedež': Dol. Logatec. 
Dan vpisa: 25. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna mehanična delavni- 

ca Dol. Logatec. 
Poslovni predmet: Splošno popravilo 

avtomobilov, strojev, dvokoles in vsa v 
to stroko spadajoča popravila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. Logateo, 
odločba št. 210 z dne 3. I. 1949. 

Operativni upravni vediteli; KLO Dol. 
Logatec. T 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Smolčič Ivan, upravnik, samostojno po 

8.  in 7. členu pravil podjetja, 
Cilenšek Sanda, knjigovodja, skupno s 

upravnikom vse listine, navedene v 47. 
Členu spi zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 25. februarja 1949. 

St. 847 218« 
« 

669. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. marca 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

poljskih pridelkov Ljubljana okolica. 
Poslovni predmet: Naikup poljskih 

pridelkov in zdravilnih zelišč od kmetij- 
skih zadrug aH neposredno od proizva- 
jalca. 

Ustanovitelj podjetja: 0LO Ljubljana 
okolica. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ljub. 
•••• okolica. 

Podjetje zastopajo ira zanj podpisujejo: 
Kovač Jernej, upravnik, samostojno • 

vseh zadevah podjetja po »6.. 7. in 8. Sle. 
mi pravil, 

Petrič Franc, knjigovodja, skupaj • 
upravnikom po 47. členu zakona o dri!, 
gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. marca 1949. 
ôt. 928-49 •9 

670. 
Sedež: Medvode. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno kovinsko podjetje. 
Poslovna predmet: PopravMo motornih 

vozil, koles in kmetijskih strojev. 
Uetanovdteli podjetja: KLO Medvode. 
Operativni upravni voditelj: KLO Med- 

vode. I 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pungercar Prane, upravnik, samostoj- 

no, po emtelu 3. In 6. člena pravdi pod- 
je«*». 
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Ribič Ivanka, knjigovodja, skupno z 
upravnikom vse listine, navedene v 47 
členu spL zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne IS   januarja 1940. 

SI, 785-1949 2184 
* 

«71. 
Sedež: Polhov Gradec. 
Dan vpisa: 25  februarja 1949. 
Besed'lo: Okrajna lesna industrija Pol- 

hov Gradec. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa, izde- 

lava stavbnega pohištva in druga dela te 
stroke. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana 
okolica, odloïba St. 721/49 z dne 18. XII. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ljub- 
ljana okolica. 

Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Zoro Stanislav, upravnik,, samostojno, 

po 8., 6. lo 7. členu pravil] vpodjetja. 
Zupanelč Anica, knjigovodja, skupno z 

upravnikom vse listine, navedene * 47. 
Senu epi zakona o drž. gospodarskih 
podjetja. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 25. februarja 1949. 

^ • St. 846—1949    " 2183 

672. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 1. marca 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje im delaT. 

•ko nameSSeneka menza. 
Poslovni predmet: Abomirama prebrana 

delavcev fa nameščencev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrhnika, od- 

ločba St. 294/49 z dne 14. VI  1948 
Operativni upravni voditelj: KLO Vrh. 

siika. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Luken Zora, upravnik, samostojno po 

2., 6. ta 7. Senu pravil podjetja. 
Malavaiič Marija, knjigovodja, skupno 

t upravnikom vse listine po 47. členu za- 
koma o dri gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne'l.' marca 1949, 
St. 890-49 2727 

* 
«78. 

Sedež: BolehneMci. 
Dan vipiW: 14. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna žaga Bolehneclcl 
Posilovni predmet: Žaganje lesa. 

i Ustanovitelj podjetja: KLO Bolèhneraci. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Bolehnečici. 
Podjetje zastopata in sami podpisujeta: 
Jurinec Franc, upra/raik, 
Ovsenjak  Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeniitvo za tinanee, 

dne 14. marca 1949. 
St. 406/49 2854 

••''.* 

«74. 
Sedei: Križevci pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 14,; marca 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje ca 

odkup   poljsWh pridelkov. Ljutomer. 
Poslovni predmet: Odkup poljskih pri- 

delkov  vina, sadja to zelenjave. 
Ustanovitelj  podjetja:   OLO  Ljutomer. 
Operativni   upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Ljutomer. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Vrbnjak Alolz, upravnik, 
Rumbak Dragica, računovodja. 

Okrajni  LO  Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. marca 1949. 
St. 403/49 2855 

* 
675. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 3. marca 1949. 
Besedilo: Okrajna žaga. Logarorci 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 

štvo za lokalno gospodarstvo OLO Lju- 
tomer. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Masten Franc, upravnik, 
Ovsenjak   Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 3.   marca 1949. 
št 860/49 2256 

* 
676. 

Sedež: Ljutomer, Cesta na postajališče 
St. 3. 

Dan vpisa: 20. februarja 1949. 
Besedilo: Mestna mizarska delavnica, 

Ljutomer. 
Poslovni predmet: Mfaarske storitve, 

planska izdelava stavbenega in sobnega 
pohiitva 

Ustanovitelj podjetja: KLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: Izvrsimi 

odbor MLO Ljutomer. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kogler Mirko, upravnik, 
Rajter Irma, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. februarja 1949. 

Št 281/49 2019 
* 

677. 
Sedež: Ljutomer, Ozka ulica 1. 
Dan vpisai 26. februarja 1949. 
Besedilo: > Mestna urarska delavnica, 

Ljutomer. 
Poslovni predmet: Urarske storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSJni 

odbor MLO Ljutomer. '  " • 
Podjetje zastopata in zanj podpisujete: 
Kogler Mirko, upravnik. 
Rajter Irma, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance. 
dno 26   februarja 1949. 

&t. 280/49 2020 
* 

678. 
Sedež: Ljutomer. Prešernov» 28. 
Dan vpisa: 26. februarje 1949, 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Ljutomer. 
Poslovni predmet: öevljarek© storitve, 

plansko izdelovanje uiovSi čevljev. 
Ustanovitelj podjetja:. MLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: • r'itoi 

odbor  MLO Ljutomer. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kogler Mirko, upravnik. 
Rajter Irma, knjigovodja. 

Okrajni L0 Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. februarja 1949.   .. 

Si. 283/49 2017 

679. 
Sedež: Ljutomer, Prešernova 28. 
Dan vpisa: 26 februarja 1949. 
Besedilo: Mestna krojaSka in Svfljska 

delavnica, Ljutomer, 
Poslovni predmet: Krojaške to Šiviljske 

storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljutomer. 
Operativni, upravni voditelj: Izvršilni 

odbor  MLO Ljutomer. 
Podjetje zastopata in canj podpisujeta: 
Kogler Mirko, upravnik. 
Rajter Irma, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. februarja 1949. 

St. 282/49 2018 
* 

680. 
Sedei: Lenart v SI. goricah. 
Dan vpisa: 4. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnim 

Lenart v SI. goricah. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lenart v 

SL goricah. 
Operativni upravni voditelj: KLO Le- 

nart, kJ je za te posle pooblastil Hercog 
Natalijo, tajnico KLO. 

Poslovni predmet: IzvrSevanje vseh po- 
sle- krojaške stroke. 

Za podjetje podpisujejo: 
TuSek Franc, poslovodja, neomejeno, 
šiker Ivan, knjigovodja, za administra- 

tivne In računovodske zadeve, 
Hercog Natalija, za operativno upravno 

vodstvo. » 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. marca 1949, - 

Št 682/2—49 V/6 2906 
* .      •  . 

681. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 3. marca 1949. 
Besedil«: Okrajno odkupno podjetje za 

odkup   živine,   mesnih   izdelkov,  mleka, 
mlečnih izdelkov-, jajc in perutnine. 

Poslovni predmet: Odkup živine, mes- 
nih   izdelkov,   mleka,  mleon h   fedelkov, 
jajc in perutnine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO. Mozirje. 
Operativni upravni vediteli: OLO Mo- 

zirje. , 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Marolt Jože, direktor, samostojno. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance,       ,- " 

4         dne 3. marca. 1949. 
:   •    št. 813/49 2391 

* i    - 

682. 
Sedež: Šmartno ob Palci. 
Dan vpisa: S marra 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje zs 

odkup poljskih pridelkov, sadja In zele- 
njave. A. 

Poslovni predmet: Odkup poljskih pri. 
delkov. sadja in zelenjave. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje. 
; Operativni   upravni   vodätelj:* Okrajni 

ILO Mozirje. '* , v 

; Podjetje'zaistopa ia tanj podpisuje:' 
Steblovnik    Viktor,5 \ direkter,   samo. 

stojmo. • , 
.   r • Okrajni LO Morije. 

porerjeniSrro • finance. 
dno'3. marca 1949. 

fit 812/49 2390 
* 

683. 
Sedež: Dobrava, ,,, . 
Dan vptea:: 15.,februarja.1949., 
Besedilo: Poljaka opekarna • Dobra*! 
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Poslovni predmet: Izdelave zidne ope. 
Ice. q' 

Ustanovitelj podjetja:   ELO   Dobruska 
VSA 

Operativni upravni vodite]]: ELO Do» 
bralka vas. 

Za podjetje podpisuje: 
Knafelj  Alojz, ravnatelj,  po  pravilih 

podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeniïtro za finance. ' 
dne 15. februarja 1949.. 

St 612/1 •7 
* 

684. 
Sedež: Dol. Toplice 6. 
Dan vpisa: 5. marca 1949. 
BeaedÜo: Pekarija ELO Dol. Toplice v 

Dol. Toplicah. 
Poslovni   predmet:   Peka  in  prodaja 

kruha 
Podjetje Je ustanovil: KLO Dot Toplice. 
Operativni upravni voditelj: ELO Dot 

Toplice. ± . 
Za podjetje podp'enje: 
Zupan Milan,.poslovodja. ' 

Okrajni LO Novo mesto, 
pov«rjoništvo za finance. 

dne 5. marca 1949. 
št. 809/1' 2585 

.      •• • 
885. 

Sedež: »oro mesto. 
Dan vpisa: 16. marca 1949. 
••••<••: Okrajna menza, Novo mesto. 
Poslovni predmet: Postrežba z gorkim! 

in mrzlimi jedili ter alkoholnimi in brez- 
alkoholnimi pijačami. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Novo mesto. 
Operativni  upravni, voditelj:   ts>T§ilmd 

odbor OLO Novo mesto. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Macedoni Fran«, upravnik   v vseh za- 

devah do 20.000 din samostojno, v finanč- 
nih zadevah pa skupaj z njim 

Prijatelj •era. računovodja.    , 
Okrajni LO Novo mesto, 

•- poverjeniStvo zs finance, 
dne 16. marca 1949. 

.   St 916/1 3965 
» 

686. 
Sedež: Novo mesto, ZagrebSka. eesta 5. 
Dan vpisa: 1. marca 1949. 
Besedilo:   >Prevozniitvo*   MLO   Novo 

mesto. 
Poslovni predmet: Prevoz vsakovrstne- 

ga blaga In materiala s konjsko vprego. 
Podjetje je ustanovil: MLO Novo 'me- 

Operativni upravni voditelj: MLO I^ovo 
mesto: ^ 

Za podjetje podpisujejo: 
Vidic Anton, poslovodja, v vseh poslov-, 

nih in finančnih zadevah do 20000 din, 
zneske nad 20.000 din pa podpisuje v ti. 
nanbnih zadevah 

MlrttS Alojz, upra\nik komunalnih pod- 
jettj, v njegovi odsotnosti pa 

Rozman Alojz, glavni knjigovodja ko- 
munalnih fpodjetij, oziroma 

Zupančič Alojz, predsednik MLO. 
Okrajni LO Novo mesto.. 
poverjeniStvo za finance, 

dne 1. marca 1949. 
St. 723/1 

* 
687. 

Sedef: Slov, Koniice. ,i 
Dao vpisa: 28. februarje 1940. 
Besedilo: »Cevljarstvoc 

Poslovni predmet: Izdelovanje čevljev, 
popravila in storitve ter izdelovanje 
opank m copat. 

Ustanovitelj podjetja: ELO Slov. Ko- 
njice. 

Operativni upravni voditelj:   IzvrSilni 
odbor KLO Slov. Konjice. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Sue Adolf, upravnik. 

Okrajni  LO Poljcane, 
poverjenlltvo za finance, 
dne 28. februarja 1949. 

Št 988/7-49 2122 
# 

688. 
Sedei: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: >Go»tinstvo«. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

itn brezalkoholnih pijač, čim boljša in iz- 
datnejša prehrana delavcev in nameSEen- 
cev. 

Ustanovitelj podjetja: ELO Slov. Ko- 
njice. 

Operativni upravni voditelj: IzvrSilni 
odbor KLO Slov. Eonjice. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Suo Adolf, upravnik. 

Okrajni  LO, Poljcane, 
poverjeniStvo' za finance, 
dne 28. februarja 1949. 

St   987/49 2128 
* 

689. 
Sedež: Zg. Bistrica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna žaga. 
Poslovni predmet: Rezanje tujega lesa. 

lesni izdelki. 
Ustanovitelj podjetja: ELO Zg. Bi- 

strica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zg   Bistrica. 
Podjetje  zastopa in zanj podpisuje: 
Korenit Slavko, upravnik. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 24. februarja 1949. 

St 938/2-49 2022 
* 

690. 
Sedež: Zg. Bistrica. 
Dan vpisa: 23. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevni kamnolom. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in pre- 

delava naravnega kamna. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Bistrica. 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Zg. Bistrica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Koremt Slavko, upravnik. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjenlStvo za finance, 

, dne 24. februarja 1949. 
St 940/7-49 2021 

* 
691.   '',.," 

Sede«: Cerknica. 
Dan vpisa: 15. marca •949. 
Besedilo: BlektroinStalacijsko podjetje, 

Cerknica, 
Poslovni   pmâmk: BlektroinStalacijeka 

Ustanovitelj podjetja: KLO Certatoa. 
Operativni irjnwni voditelj: KLO Cerk- 

nica. 
:  Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

Baje Alojz, upratoik, za vse pravne za- 

deve samostojno, v finančnih zadevah pa 
skupaj z njim 

Urbis HermJua, računovodja. 
Okrajni LO Postojna, 

nsverjeniStvo za finance» 
dne 15. marca 1949. 

St. 422/1—49 2958 

692. 
Sedež: Cerknica. 
Dan  vpisa:   14.  marca  1949. 
Besedilo: Krajevni kino Cerknica. 
Poslovni .predmet: Predvajanje titanov 

tn kulturna *«goja prebivalstva 
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerknica. 
Operatemi upravna voditelj: KLO Cork» 

niča. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mole Anton, upravnik, za vse zadeve, » 

finančnih zadevah pa skupaj z njim 
Treven Mara, računovodja. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 14, marca 1949. 
St 481/1-49 2967 

Sedei: Postojna. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo; Mestno gradbeno, remontno 

podjetje, Postojna. 
Poslovni predmet: Obnavljanje stano- 

vanjskih zgradb in drugih prostorov me- 
sta Postojne. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSilni 

odbor MLO Postojna. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bavman Franc, upravnik, za vee prav- 

ne -in finančne zadeve samostojno. 
Okrajni LO Postojna. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 10. marca 1949. 

Št 405/1-49 290D 
* 

694. 
Sedež: Postojna. Ul. 1. maja. 
Dan vpisa: 15. marca 1949. 
Besedilo:  Okrajna  lekarna. Postojna, 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drobno 
vsega sanitetnega In veterinarskega bla- 
ga, zlasti zdravil, epecdalîtet, kemikalij, 
obveailnega materiala, serumov, cepiv» 
galenskih in dietenskih preparatov tn M- 
giensfeo-kozmetičnih sredstev. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Postojna, 
Operativni upravni vediteli: IavrUaé 

odbor OLO Postojna. 
Podjetje zastopa m zanj podpisuje: 
Ambrosie Ivo, upravnik, »a vse iprai» 

zadeve, v finančnih zadevah pa eJrupđt 
z njim 

Hostnik Marica, računovodja. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 15. marca 1949. 

St. 429/1—49 2981 
* 

69S. 
Sede«: Rakek. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedico: Okrajno trgovsko odkupa* 

podjetje za poljedelske pridelke in ostale. 
Poslovni predmet: Odikuip in prodaje 

na drobno to debelo poljedelskih prdel- 
kov, gozdnih sadežev, fadwtrijskiih rast» 
fn, mleka • mlečnih fedelkov. perutnina 
in jate, divjačine, medu in voska. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: lawïflel 

odbor OLO Postojna. 
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I'odjeiju  zastopa   ui zanj   podpisuje: 
Molan Vinko, upravnik podjetja, za vse 

prnvne m finančne zadeve. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 10. marca 1949. 

&t. 404/1—49 2959 
« 

696. 
Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpiea: 15. marca 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna, St. Peter na 

Krasu. 
Poslovni predlmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup In prodaja na drobno 
vsega sanitetnega In veterinarskega ma- 
teriala,  zlasti   zdravil   specialitet,  kemi- 
kalij, obvezilnega materiala, serumov, ce- 
piv,   galenskih in distenskih   preparatov 
in hi^iensko-kozmetičnih sredstev. 

Uetano\dtel| podjetja: OL0 Postojna. 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Postojna. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuj©: 
dr. Ferjančič Katarina, za vse pravne 

zadeve samostojno, v finančnih zadevah 
pa skupaj z njo 

Hoetnik Marica, računovodja. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeniätvo sa (inance, 
dne 15. marca 1949. 

St. 428/1-49 2962 

•97.      , 
Sedei: Lancera vas 88. 
Dan vpisa: 26  februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna kovaïn'ca, Lancerà 

vas. 
Poslovni predmet: Dela kovaške «troike. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Lanoova 

vas. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lan-, 

cova vas. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kmetec Franc, poslovodja. 
Majhen  Anton, računovodja,  po zako- 

nitih določbah. 
Okrajni LO Ptuj, 

poverjeniStvo ta finance, 
dne 25. februarja 1949 

Št. 202/1-49 2014 

Sedež: Dutovlj». 
Dan vpiea: 15  marca 1949. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Datovi je. 
Posloviti    predmet:    Dela    pekovske 

stroke. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Dutovlje. 
Operativni  upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Dutovlje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Danev Milivoj, upravnik, v okviru pra- 

vil podjetja, 
Sirca KaroL,  računovodja, • sopodpd- 

auje vse proračunske listine. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjentëtvo za finance, 
«ine 15. marca 1949. 

St. 600/1 2986 
» 

699. 
Sedež: Ponikve. 
Dan vpiea: 9  marca 1949. 
Besedilo:  Krajevna gostilna   Ponikve. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
•Ustanovitelj podjetja: KLO Ponikve 
Orifniflvnt «pravni voditelj; KLO Poni- 

kve 
Podjfctie 7-astopata in zanj podpisujeta: 
Cm Kari, upravnik, 

Lapanja Ivan, računovodja, v mejah po- 
oblastil v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 9. marca 1949. 
St 8/32—49 2601 

* 
700. 

Sedež: Tolmin. 
Dan  vpisa:  28. februarja  1949. 
Besedilo: Remontno podjetje MLO Tol- 

min. 
Poslovni   predmet:  Splošna   popravila 

zgradb in manjše «radnje. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tolmin. 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Tolmin. 
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Jan V>ktor, upravnik. 
Costantini Eva. računovodja, v  mejah 

pooblastil v pravilih. ' 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 28. februarja 1949. 

St 8/28-1949 2116 
* 

701. 
Sedež: CemSenik 26. 
Dan vpisa 8. marca  1949. 
Besedilo: Gostilna pod Cemien'Sko pla- 

nino. 
Poslovni predmet;. Nakup in  prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rozina   Leopold,   ravnatelj,  skupno  z 

njim 
Romškar Ivan. tajnik KLO, za vse za- 

deve do 10.000 din, večje vsote pa ie z 
njima 

J u van Ivan, poročevalec za finance 
KLO.        Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniStvo  za   finance, 
dne 8. marca 1949 

St. 455/1-49 2751 
ft 

702. 
Sedež: Do] št 57. 
Dan vpisa: 8. marca 1949. 
Besedilo: Ljudska čevljarna KLO Dol. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol pri 

Hrastniku. 
Operativni upravni roditelj: KLO Dol 

pri Hrastniku. 
Za podjetje podpisujejo: 
Draksler Danilo,    upravnik gospodar- 

ekih podjetij, 
Matek Jože, predsednik KLO, ali 
Kuhar Milica,   bla«ajničarka KLO,   za 

vse zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniitvo  ta   finance, 
dne 8. marca 1949. 

St. 864/1-49 27B2 
703. ft 

Sedež: St. Jani. 
Dan vpisa: 18. februarja 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

St. lani 
Poslovni   predmet:   Prodaja   jedač  in 
Ustanovitelj   podjetja:        Sfljbfskpzis 
Ustanovitelj podjetja: KLQ St. Jan», od- 

ločba St. 153 z dne M, •. 1949. 
Operativni  upravni  voditelj:   KLO St. 

Janž. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Brekan Ivan, upravnfk, v odsotnosti pa 
Brekan Ana. namestnik. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeniitvo za finance, 

dne U marca 1949. 
St.808/1    ' 9676 

704. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 6   februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje, 

skrajšano >Prebrana Trebnje«, 
Poslovni predmet: Odkup poljskih pri» 

delkov, živine, alkoholnih pijač, sadja, ze- 
lenjave itd. 

Ustanovitelj   podjetja:   OLO   Trebnje, 
odločba St. 640/1 z dne 2. II. 1949. 

*   Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 
nje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
BoHČ Anton, upravnik, po pravilih pod- 

jetja, v odsotnosti pa 
Jančar Ivan, namestnik 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeniStvo za finança, 
dne 26. februarja 1949. 

St. 215/1 2119 

Spremembe 
705. 

Sedež: Bilje pri Gorici. 
Dan vpisa: 10. marca 1949 
Besedilo: >Gori$ke opekarne«. Bilje pri 

Gorici. 
Izbriše se Pičulin Slavko, direktor, vpâ- 

Se se 
Delorenci Franc, direktor, Id podpisu- 

je samostojno v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 9. marca 1949. 
St 243187-1949 2729 

* 
706. 

Sedež: Bistrica pri Limbuin. 
Dan vjpisa: 9. marca 1949, 
Besedilo; >Tovarna okovja in  pločevi- 

nastih izdelkov«, Bistrica pri LimbuSn. 
Izbriše se Golob Srečko, slavni računo, 

vodja, vpišeta se: 
Potočnik Zora, v. d. računovodje, ki 

sopodpisuje Metane, navedene v 47. členu 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih in 

Živko Ivan, planer, namestnik direk- 
torja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja 
v Istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finanoe LRS. 
Ljubljana, 

dne 7. marca 1949. 
St  248129—1949 2786 

* " 
707. 

Sedež: Bled. , 
Dan vpisa: 7. marca 1949. 
Besedilo: >Grad hotel Toplice«,  Bled. 
Izbriše se Seuičar Marjan, glavni racu. 

novodja, vpiSe se 
DolSak Ruža, glavni računovodja, • 

sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
članu zakona o drž. gospodarskih pod- 
Jetjffli. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 5. marca 1949. 
St. 24334/1—49 2741 

* 
708. 

Sede«: Kamnik. 
Dan vpisa: 9. marca 1949. 
Besedi»: >Titan«, tovarna kovinskih iz- 

delkov in livarna, Kamnik. 
Poslovni predmet je odslej: Odlivanje 

strojne • temper Mtine ter industrijsko 
Izdelovanje balančnlh in avtomatskih 
tehtndc, ključavnic in gospodinjskih po 
(nMHfa. 
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VpiSe ee 
Maslakov Alee, tehnični vodja In na- 

mestnik direktorja, ki zastopa podjetje v 
zadržanosti ali odsotnosti direktorja, t 
«eteni obsegu kot oai. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljultljaua, 

dne 7. marca 1949. 
Ôt. 243130-1949 2735 

* 
709. 

Sedež: Kogaki pri  Mariboru. 
Dan vpisa: 7. marca 1949. 
Besedilo:  »Mariborska opekama«, Ko- 

zaki pri Mariboru. 
Izbrišeta »e Stojan OWL direktor In 

Herio Matija, Klavni računovodja, vpiše- 
ta »e: 

Ambrož Alojz,   direktor,   ki podpieuje 
samostojno  v  obsegu  zak,   pooblastil  in 
pravil podjetja 1er 

'Feržič Ignac,    «lavni računovodja,   ki 
eopodpieuje l;et'ne,  navedene v 47   {le- 
nu zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LR& 
Ljubljana, 

dne 5. marca  1949. 
St. 243104/1-1949 2742 

* 
710. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpiea: 2. marca 1949 
Bftsedilo:   Splošno   gradbeno   podjetje 

»Projekt« v Kranja. 
Izbrise »e Valenčič Demeter, tehnični 

pomočnik direktorja, vpUe ee 
Oblak Metod, tehnični pomočnik direk- 

torja, ki podpieuje v odsotnosti doktor- 
ja eamoatofno v obsegu zakonitih poobla. 
atil la pravil pdjetia 

Ministrstvo za finance LR8. 
LJubljana 

dne 28   februarja 1949. 
St. 243110-1949 2296 

* 
711. 

Sedež- Kranj. 
Dan vpiea: 24   februarja 1949. 
Besedilo:     »Tekstilindus«,    bombažna 

tkaln'ca, Kranj. 
Izbriše ee Jere Alojz, direktor, vpise 

ae 
Oerbec Vladimir, direktor. Id podpieuje 

samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in. pravil podjetja 

Ministrstvo i« finanee LRS, 
Ljubljana. 

dne 23   februarja 1940. 
Št 24326/2-1949 »10 

713. •* 
Sedež: Kranj 
Dan vDiea: 24 februarja 1949. 
Besedilo:   Tovarna   usnja  »Standard«, 

Kranj 
Izbrišeta ee Bračič Danilo, direktor, 

in Kola n'8 Ervin. eia voi računovodja. vpi. 
seta »e: 

Korošec Vladimir, direktor. W podpi- 
suje samostojno v ohseeu zakonitih po- 
oMaetil to pravil podjetja, 

Blaznlk Ivanka. slami računovodja. Id 
•opodnisiije  listine, navedene v 47. Se- 
nu ••••••  0 drž. goen.  podietfih. 

Ministrstvo za finance LRS. 
LJnhHana. 

dne 22   fumaria 1949 
St 24370/1-1949 2011 

* 
713. 

Sedež: Kropa. 
Dan votea- 1   marca 1949. 
Rcedilo: »Plamen«, tovarna vijakov in 

žeblje v. Kropa;-""*- 

I     Izbriše se BerČie Tomaž, računovodja, 
vpiše ee 

Potrač Leon, v. d računovodje, ki eo- 
podpieuje lietine k 47 člena zakona o 
drž. gosjHKlarsk.b podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana 

dne 28   februarja 1949. 
Si. 243•-•9 2292 

* 
714. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan  \piea:  7   •••••  1949. 
Besedilo: »Direkcija državnega žitnega 

tonda — filiala Ljubljana«. 
Vp'Se ee 
Okorn Božidar, Sef računovodstva, Id 

eopodpieuje vee lieti ne. navedene v 47. 
členu zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo ta finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 4. marca 1949. 
« St  24373/1-1949 2739 

* 
7«. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 3. marca 1949. 
Beeedilo: Podjetje »a generalna in sred- 

nja    popravila    avtomobilov,   skrajšano: 
Avtoohnova. Ljubljana. 

IzbriSe «e Pangos Marjan, dosedanji 
v. d direktorja  vpiše ee 1 

Murn Alojz, v d direktorja. Id podpi- 
suje v obsegu zakonitih pooblasti) in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2   marca 1949. 
St. 243116—1949 2297 

* 
71•. 

Sedež:  LJubljana. 
Dan vp'sa. 24   februarja 1949. 
Besedilo:    Podjetje    1»    protektfranje 

avtoolnšrev »Protektor«. 
Izbrise ee Dacar Robert, v. d. direktor- 

ja, vpije ee 
Mrak Janez, v d direktorja, ki podpl- 

euje eamoetojno v obeeau zakonitih po- 
oblastil in pravil podietia 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 22   ffvhruarja 1949. 
SL 243100-1949 2012 

* 
717. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 10. marca 1949 
Besedilo: »Trgovinski serv's«, Ljubljana. 
Izbriôeta ae Kovači? Franc,  v. d. rav- 

natelja   in VerMč Olga, v d. glavnega ra- 
čunovodie: vpišeta se 

Rauh Rrdolf. v. d. ravnatelja. W pod. 
pletije v obsegu zak. pooblastil in pravil 
f>od jet ta In 

Qraüek  Janko, slavni   računovodja. Id 
eopodpieuje tee  ••^••,  navedene  v  47 
Slonu  zakona o drž   sospodarekih pod- 
jetjih. 

VpiSe ae poslovalnica v Celfu. 
Ministrstvo ra finance LRS. 

^   Ljnhljana. 
dne 8. marca 1949. 

6t.  243123 2733 
* 

718. 
Sedež: Maribor. 
Dan vniwir "Q   fpbninrh) 1949 
Beeedilo: Mariborska Tvarna In tvori" 

ca 'tovVklh IjdftN'ov. Maribor. 
Tzbri»e se Preželj Srečko, direktor, vpi- 

le ee 

Uermek Jože, v. d. direktorja, ki pod- 
oieuje eauioetujno v obeegu zakonitih po« 
oblaetil m pravit podjetja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. februarja  1949. 
SI 24352/1-194» 2290 

* 
719. 

Sedež:  Mar'bor. 
Dan vpiea: 24  februarja 1949. 
Beeed.to:   »Tovarna  mesnih   iadelker«, 

Maribor. 
Operativni upravni voditelj podjetje 

odelej: Ministrstvo za trgovino io pre- 
skrbo LRS. Glavna direkcija za promet 
z živino in meeoin. 

Ministrstvo u finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 23   februarja 1949. 
Ôt. 24398-1949 2000 

* 
720. 

Sedež: Maribor. 
Dan vp'ea: 9. ••••• 1949. 
Beeedilo:   »Tovarna   volnenih in vigo- 

gne izdelkov«. Maribor.   , 
Izbrise se Klojčnik Hinko, Klavni raču- 

novodja. vp:3e *e ' 
Fermmâek' Rudolf, glavni računovodja« 

Id eopodpieuje vse listine, navedene v 47. 
členu zakona o drl gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 7  marca 1949. 
&t. 24328/1—2-1949 2738 

* 
721. 

Sedež: Mar'bor. 
Dan vpisa: 28  februarja 1949. 
Beeedilo: Tvornice »Zlatorog«. Maribor. 
Izbriše ee Gullin Josip, direktor, vpil* 

se 
Spragar Branko, ki podpieuje za podjet- 

je v obsegu zakonitih pooblastil in pravO 
podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana 

dne 26. februarja  1949. 
St. 24395/1-1949 2291 

* 
722. 

Rfdež" Rateče-PIan'ea, 
Dan vpea: 10   marca 1949. 
Besedilo:   Gostinsko podjetje »Dam » 

Planici«. Planira. 
.  Izbriše ee GoeH« Leopoldina, slavni ra- 
čunovodja, vpiše ee 

Dol'nšek Viitomir, v d glavnega raču- 
novodje, ki «opodpjeuje vee listine, nave- 
dene v 47 členu zakona o drž. gospodajv 
skih podietjih. 

Ministrstvo za finanee LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. marca 1949 
St 243139-1949 2780 

« 
723 

Sedež- Srednja va* v Bohtnjn. 
Dan vp'ea: 10. marce 1949. 
•«•<•4°1•: Gostinsko podjetje »Dom na 

Poklinki«. 
IzbrSe se M'klavčič Marija, slavni ra. 

čunovodja. vpHe ee 
Seničar Marjan, srlavni računovođi«. M 

eopodpieuje vee listine, navedene v 47. 
členu zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

1     Ministrstvo ta finanee LRS, 
Llnbljana. 

dne S marca 1949. 
St. 2431812-1949 2781 
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724. 
Sedež: Trii«. 
Dan vpiea. 26. februar]« 1948 
Baeed>lo: »ttuuo«   tovarila u.nja v Tr- 

ticu. 
Izbrise ee Cemaiar Miha. direktor, vpi- 

se se 
Urbane Stefan, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
la prevjl podjetja. 

Minietratvn ta finauce LRS, 
Ljubljana 

dne 34   februarja 1949. 
St 24379-•9 3289 

* 
725. 

Sedel: Zrele. 
Dan   vpisa:  1. men»  1949 
Beeedjlo:   Tovarna   kovanega   orodja, 

Zreče. 
Izbrise se Jedlovcnik Robert, komerci- 

alni vodja in namestnik direktorja, vpile 
•e 

'    KoroSec Mol*, planer, k' podpisuje ob 
odsotnosti   in   aadržanoeti   d'rektorja   * 
mejah pooblastila, izdanega po operativ. 

\    uem upravnem voditelju. 
•ni«tr>tYit za finance LBS, 

Ljubljana 
dne 28   februarje 1949. 

6t 343113-1949 2291 
* m 

Sedel: Zre*e. 
Dan vpisa: 9. marea 1949. 
Besedilo:  »Tovarna kovanega orodja«. 

Zrele. 
VpiSe ee 
Medved DuSaa, v. d računovodje., W 

•»podpisuje vse listine, navedene » 47 
CVenu zakona o dri gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo ta finance LRS, 
Ljubljana, . 

dne 7  marca 1949. 
öt 243113/1-1949 8787 

787. 
Sedei: Celje. 
Dan Vpiea: 8. marca 1949. 
Besedilo: V»no 01/0 Celje okolica. Celje. 
Izbriše ae TurnSek  Franc,    upravnik, 

«pite ee 
Nagkav Jurij, upravnik. M podpisale v 

vseh zadevah samostojno ;v 
Okrajni  LO Celje okol'ea, 
peverjeniitvo ta li nance, 

dm« 8. marra  1949. 
Ôt 1074/2—48 2261 

* 
728. 

Sedei: Sv. Peter v SavinjiU ielle«. 
Dan vpiea: 12. marca 1949.. 
Besedilo:   Delavsko   uameScenska   re- 

stavracija KLO Sv. Peter v Savinjski do. 
lini. 

Besedilo odslej: Restavracija KLO Sv. 
Peter v Sav njuki dolin». 

labriee ee Miklavžin Jolef, upravnik, 
»piSe se: 

Kladnik!Rotali Ja. kl podpisuje s obee- 
gu, določenem v potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica. 
peyerjenHtvn ta I nance, 

..    dne 12., marca 1949. 
At. 96/2—49 

729. 
Sede«: Metlika, 
Dfln vi'sn- 14. marca 1949. 
BosH;'v   Krajevne gostinsko prijetje 

MLO Metlika. 

Izbriäe ee Rajmer Rudi, upravnik, vpl- 
$« ee 

Kadojcic Niko, ki podpieuje • podjetje 
%amoatojno po zakonskih pooblasUU» in 
pravilih podjetja. 

Okraju   LO Črnomelj, 
poverjcuiitvo ta 1 nane*. 

dne 14. marca  1949. 
St. 169/1 9806 

* 
780. 

Sedei: Dravograd. 
Dao vp«a: 9 marca 1949. 
Besedilo; Okrajno gradbeno podjetje — 

Dravograd. 
Izbriie ee poslovalnica Mizarstvo — 

Prevalje, kpr preide v okvir poslovanja 
firme »Okrajne lesno predelovalne indu- 
strije Pamece«. 

Okrajni  LO Drat ograd. 
pot erjeniitvo  ta   linance, 

dne 9   marca 1949. 
fit 893/2-49 2657 

781. * 
Sedež: Pamele. 
Dan vpiea: 9 marca 1949. 
Besedilo:   Okrajna  lesno   predelovalna 

industrija — Paniere. 
Vpile se poslovalnica Mizarstvo —Pre- 

»aUe.    Okrajni LO Dravograd, 
peverjeniitvo  sa   linance, 

\ dne 9   marca 1949. 
fit 393/2—49 2656 

781 
Sedei: Pre val je. 
Dan vpiea: 8. marca 1949. 
BeeediVo: Okraju* tovarna pil — Pre- 

vali«. 
IzbriSe ee dosedanja upravnik Kastiv. 

nJk Bogomir. vpiSe ee 
Klugler Bernard, upravnik, e Mim po- 

oblastilom. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjenistvo  sa   finance, 
dne 8 marea 1949. 

8t 387-49 28W 
• 

788. 
Sedoi: SUcna. 
Dan vpiea:  15. marce 1949. 
Besedilo:    Krajevna   obrtna    podjetja 

K LO StÜna. 
Po oklepu krajevnega LO Stična it 95 

z  dne 2.  II    1949 ee   poleg  upravnika 
Kaveka Avgusta poetavi Se za upravnika 
mlina in mesarije pri Krajevnih obrtnih 
podjetjih KLO SMna. 

Pajk Lojze, ki podpieuje samostojno. 
Okrajn'  LO firoMuplje, 

peverjeniitvo ta finance, 
dne 15. marca 1949. 

'   ÔL 461-1949 

734. 
Sedei: Kranjska gora 
Dan vpiea: 10. marca 1949. 
Besedilo:     Krajevna    pekarna    KLO 

Kranjska g°ra. 
IzbriSe ee Lavtizar GaSper, poslovodja, 

vpiše «e: 
Albreht Arri on, novi poslovodja. 

Okrajni LO Je'eniee, 
poverjenlStvo ta finance, 

dne 10 marca 1949 
St Vili—437'2-Sk/V-1949   2598 

• 
735. 

Sede*: Polje. Ben1BJ 
Pan vfi'ea: 28  februarja 1949, 
R«w>dlVi:   flkratn*   g«*ttn«*e   podjetje 

1 Hote] »Ped Voglom«. Polje. Bohinj. 

Izbrišeta ee Zaletel J usti. upravnik pod- 
jetja in •••••• Marjana, lin) govodja 
podjetja, vpii«> ee: 

Petek  Jože.  novi  upravnik,  ki podpi- 
euje   ta   podjetje   v   veeh   primer-b   de 
xneslu lUO.UUudiu eanwstojuo. 

Okrajni LO Jeieuiee. 
poverjenlStvo sa linance. 
dne 28. februarja  1949. 

fct   Vlll-46»/2-Sk/5—49    2118 
» 

786. 
Sedei: Radovljica. 
Dan vpiea: 11. marca 1949. 
Besedilo: 
Mestilo kopališče Radovljica, 
Mesto« ekonomija  Rads'^J'Üa. 
Mestna pekarna in nlaSricarna Radov- 

ljica. 
M estuo gostinstvo Radovljica. 
IzbriSe ee Jelene Mar'ja, računovodja, 

vpise ee 
2emva Franc, računovodja, ki podpieuje 

skupaj e poslovodji posameznih podjetij 
vse listine po 47. členil zakona o dri. go. 
«podarekih podjetjih. 

Okrajni LO Jesen'ee, 
poverjenlStvo za f nance, 

dne 11. marca 194Đ 
St   VHl-529/2. 530/2. 531/2, 

532/2-49 Sk/V 2746 
* • 

787. 
Sedel: Radovljica. 
Dan vpiea: 11. marca 194». 
Besedilo:    Uprava državnih stanovanj. 

*kib zgradb Uadoijjica. 
IzbriSe se Magister Vinko, poslovodja, 

vpiie ee Čutar Franc, poslovodja, 
Okra|ni LO Jewen'ce., 

poverjenlStvo ta f nance, 
dne 11. marca 1949. 

ftt„ VIII-526/2/49 Sk/V       VHS 
* 

788. 
Sedei: Ratefe-Planlca. 
Dan vpiea:  1   marca  1949 
Beaedrlo:   Krajevno goetin^ko podjetje 

>Jalovee«  Rateče—Planira 
Izbrie ee JerSin Atefan za podpisova- 

nje v primeru odsotnosti poslovodje, vpl. 
leta se: • 

Janezi« Tonfa, knjigovodja, ki podpisuje 
poleg poslovodje oziroma pooblaWenca sa 
podpisovanje vse Hsfne po 47 Žlenu epi. 
zakona o dr* gospodarskih podjetjih, 

Oßvald  Jože. ki podpieuje za podjetje 
skupaj « poslovodjem" ali knjigovodjem. 

Okrajni LO Jesenice. 
poverjenlStvo ta finanee, 

dne  1.  marca   1949 
fit- VHI-418/3-Sk/V-194ô   2165 

* 
789. 

Sedei: Srednja va« v Bohinj*. 
Dan vpiea: 1   marca 1949 
Besedilo: Krajevno *eyliar*ko podjetje 

»Zlatorog«. Srednja va9 v Bohinju. 
Izbrišeta ee Arh Janez. Studor 8+. po» 

«lovodfa podjetja in Stare Martin, kot na. 
mestnik poslovodje in računovodja; vpl- 
Set« «e: 

Stare Martin, poslovodja, 
Arh Jane«, Srednja vae 89, neaneatnik 

poajovodje in računovodja 
O'trajni.LO Jeiienice. 

poverjenlStvo ta finance, 
dne  1   marca  1919 

6t VIII-466/2-«t/V-l94e   2166 
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740. 
Sudel: SU« Pnitoa. 
Dao   vpiea;  1   um rea  1049 
B«*ed lu.   Kraje»n» «•*••»•«  podjetje 

Starà Kultu«. 
libri» se Kovačij Francka, računovod- 

ja: vp èe •: 
Seat Anton, novi računovodja. Id pod- 

pisuje »kupao • poslovodjem vee lietine 
po 47 «eau epL zakona o dri gospodar- 
skin podjHjin 

Okraju! LO Jeneaiee. 
poverjeništvo ta finance, 

dne   1.  marca   1949 
it Vlll-467'2-Sk/V—49    2167 

4> 
741. 

Sedei: Kamnik. 
Dan vpiea: 25. februarja IM). 
Bmedilo;   Okrajno    podjetja   >Meso*. 

Kamo k. 
Izbrišeta ae ta radi   prehoda   v  at lop 

mestnih    podjetij    Kamnik    poslovalnici 
mesa v Kamniku it  1  n *t 2. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 25  februarja 1949. 

8t 289-1949 2121 
* 

742. 
'Sedei: Kranj. 

Dao vpisa   17. marca 1949. 
Besedilo:   Industrija   bombažna   isdel- 

kov   Kranj 
Ubree ee Janežu Zvonko, ravnatelj, 

vpiše ee 
Jagodi« Franc ravnatelj}. x Istimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeništvo tu finance, 
dne 17  marca 1949. 

6t 11-667/1-49 2968 

748/ 
Sedei: Cerklje. 
Dao vpiea: 4. marca 1949. 
Besedilo:  Krajevno. gostinske  podjetje 

Cerklje. 
Izbrise ae 2iSkar Joie, poslovodja In 

vpiše 
Arb Martin, poslovodja, t istimi poobla- 

stili 
Okrajni LO Krško. 

poierjeniitvit ta fi nane«. 
dne 4. marca 1949. 

dt 20/33 2832 
* 

744 
Sedež: Biielj'ko. Zg  Sušica St. 75. 
Dan vpiea: 4   marca 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Bizeljsk«. 
Vpi*e ae: 
Krajevna gostilna — podružnica St 1 

Blzeljsko s sedežem v Zg Sušici št 75. 
Obračunavanje podjetia se opravlja po 
centrali in podružnica sema ne .opravlja 
poslov računovodstva, denarnega tó kre- 
ditnega značaja 

Okrajni LO RrSko. 
poverjeništvo ta financ«. 

dne 4  marca t949. 
8t 20/82 4531 

745. * 
Sedež: Krik». 
Dan vpisa: 10.  marca 1949. 
Besedilo: Rte»-Knt. Rrïlto. 
Izbrišeta ae Olo-jcnšeh Gustav In Get. 

œilSek Alojz. vpiše ee 
••••••• Olga. % {«t'inf noobtaeffll. 

OkralH f,o K-ïlw. , 
fovorîenllho ta financ«, , 

dne 10  marra 1949. 
ftt 20/87 W2 

746. 
Sedež: Rajbenborg. 
Dan vp««: 4. marca 1949. 
Besedilo. Krajevna gonilna »Pod lipo« 

ttajbeuburg. 
Izbnše se Sajevec Rudi In vpise 
CvexUn Vinko z istmi pooblastili. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo ca financ«, 

dne 4. marca 1949. 
et. ao/81 

747. 
Sedei: Ljnbljana. 
Dan vpiea. 28. februarja 1949. 
Besedilo: llestne podjetje >Žalo«. Ljub- 

ljana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje to pro- 

daja veen t vrtnarsko stroko tpa-dajočih 
del 

Vpiše ee poelovalnioa za prodajo cvetlic, 
vencev, šopkov Ud. 

KILO ta slavno mento Ljubljana, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 28. februarja 1949. 

Pia iL 4476/49 2209 
* 

748. 
Sedež: Ljubljana. Ambrožev trg 1. 
Dan vpisa: 11   marca 1949. 
Besedilo: Podjetje »Kamen«. 
Izbrise se upravnik Hočevar Jakob, vpi- 

še ae 
Sedej Ivan. upravnik. 

ML0 ta slavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 11. marca 1949, 
Fin. št   458/49 2812 

« 
749. 

Sedež: Ljubljana. Ambrožev trg 7. 
Dan' vpiea: 25  februarja 1949. 
Besndilo:   Mestno podjetje  »Betone 
Izbriše   se   za   podpisovanje  Zupančič 

Albin, nižji blagajnik, in vpiše 
'••Pirna* Frančiška, pomožni finančni ma- 

nipulant 
ULO ta Klavno metto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25   februarja 1949. 

Fia •   181/49 2114 

750. 
Sedei:   Ljubljana.   Cankarjeva S. 

-  Dan vp'ea: 28. februarja 1949 
Besedilo: Gostinske podjetje >Bmona<. 
Izbriše se Burnevic Marija, namestnik 

ravnatelja, vpiše se 
Straus  Breda,    kot namestnik ravna- 

telja 
,    ULO ta Klavne mento Ljubljana,, 

poverjeništvo ta finance, 
dne 28. februarja 1949. 

Fin. K. 571/49 2217 

751. 
Sedež: LJnMIana. Dolenjka e. it. 25. 
Dan vpiea: 11   marca 1919. 
Benedite: >Oo«timtvo Rakovnik—TU«. 
Poslovalnice: 
Cesta  na loko 28. (Bravar) 
Viška eesta 84. (Robeïnîk)    . 

SILO v» elavno mesto T/nbljana. 
po"*rjenlštvi» ta ••••••, . 

.     dnp 11. mnrca 1919. 
*        Fin   «t   4287/48 2808 

* 
752. 

Sedei: ••••••••. Doln'earfeva 4. 
Dan vnles: 11, mi rea 10}9, 
Bendilo: Trgsvsk« podjetje JIL0 »Sad- 

je—i«l en ja v*«. 

Prenese se sedež po*lo\alnic: 
it ti. s 1 y rèe ve   ceste  b  na  Tvrsevo 

•sesto   12 
it 27 s Celovške ceste 61 na Celovško 

•:e«ito 63 
it. 31 s Tyriev« oeste 82 na Tyrievo 

cesto 88 
št. ito. • Zaloške ceste 85 na Zaloško 

.:esto 69. 
Vpise se pomožna naprava — «kladi» 

iče na  Tyrsott  105. 
Poetavi s« nova stojnica na živilskem 

trgu • Bežigradom, vouai Tyrieve • 
lieiigrajske  uUc«. 

MLO ta Klavno me*t* Ljubljana, 
poverjeništvo za financ«, 

dne 11. marca ttttfl. 
Fin. it. 670/49 2801 

« 
753. 

Sedež; Ljubljana, Karlovgka 4. 
Dan vpiea: 28. februarja 1949. 
Besedilo:    Industrijsku  podjetj« »Trt. 

buna«. 
Vpiše se 
Gregorčič Adolf, nižji komercialist, ki 

•©podpisuje v finančni stroki 
ULO ta glavno meato Ljubljana, 

poverjeništvo ca fiuauce, 
dne 28  februarja 1949. 

Fio. it  570/49 2211 
* 

754. 
Sedež' Ljubljana, Ketnikova 16. 
Dan vpiea; 2«  februarja 1949. 
Besedilo: »Kamen«. 
Sedež odslej:   Ambrožev  trg 1. 

ULO ta glavno me*te Ljubljana, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 28. februarja 1949. 

Fin «. 720/49 2210 
* 

755. 
Sedež: Ljubljana. Maistrova 10. 
Dan vpea- 2- marca 1949 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   »Mleko«, 

Ljubljana. 
Izbrišeta se Končan fttefan'ja. računo- 

vodja, in Potokar Vladimir, pomočnik 
ravnatelja, vpišeta se 

Puc Vladimir, glavni računovodja. 
Končan Štefka, pomočnik ravnatelja, ki 

podpisuje v odsotnosti ravnatelja samo- 
stojno. 

ULO ta glavno mesto Ljubljena,   ' 
poverjeništvo ta finance, 

dne 2   marca 1949 
Fin. it. 740/49 ta 433/49      2264 

* 
756. 

Sedež: Ljubljana, Mestni trg 4. 
Dan vniea: 25  februarja 1949. 
Besedilo: Podjetje RLO Center »Krtnoc , 
Vpiše  ee  za   podpisovanje  namestnik 

računovodje 
Stanič" Anica. 

ULO ta Klavno mesto Ljubljana, 
peverteništvo ta finance, 
dne 25   febniarja 1949. 

Fin. Št. 702/49 2115 
* 

757. 
Sedež: L'ubMana.f Miklošiča 1».. 
Dan vn'ea: 28. februarja IP49 
Besedilo: Oostln«ko podio«!« >Jadranc. 
Za podftfle podnieufelo odslej: 
Vidmar Edmund. ravnatHi, samostojno, 

v raïiinakih zadevah pa skupaj z njinl 
Ivanova Anastazija ter 
••*• C'lka. nnravnira. 

ULO ta p'avnn mp«t» L'nMjana. 
pover'enlftvn ta flnsnrè, 
dne ?•. febrnflria 1949. 

Fio, K. 480/40 2216 
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358. 
Sedel: Pred Škofijo 8. 
Dan  vpiea:  26.  tebruarja  1949. 
Besedilo; Trgovsko podjetje MLO »Ma- 

pu lak turu—galanterija«. 
Vpišeta $e uovi pueluvalnlcl: 
Poelovaiuca  z   tornano  robe  in  kera- 

miko. Pred škof jo 1Ö, 
Izdelovalni« 'grai in pletarske delav- 

nice. Sv  Petra nas p Si 24 
Prenese te eedež poslovalnice St. 19 te 

Goepofcveteke ceete » Predjaitisko 24 
MLO ta glavno ine«to Ljubljana, 

poverjeni^«» ta finente, 
dne 26   februarja  1949. 

Fin at 609/49 2113 
• 

Sedež: Ljubljana. Preäeniova 12. 
Dan vpisa: 2. marca 1949. 
Besedilo:  Ueklanino podjetje »Reklam- 

SfcrvlS«. 
Sedel odele]: LJubljana, Frančiškanska 

•L 8. 
MLO ta glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 2   marca 1919 
Fin. it 208 in 669 2858 

* 
700. 

Sedež: Ljubljana. Slomškoma 16. 
Dan vpiea: H. marca 1949. 
Besedilo: Stavbeno  mizarstvo. 
Vpiše «e podružnica  na Privezu It. 16 

na podlagi odločb* M 187 Uprave mestne 
leene industri|e z dne 8   II   1949 

MLO ta «lavno meato Ljubljana, 
poverjeniitvo ta finance, 

dne 11. marca 1949. 
Fin. it. 492/49 2811 

Sedež: Ljubljana. Tyrieva 14. 
Pao vpiea: 2  marca 1949. 
Besedilo: Trgov e ko podjetje »Ekonom«. 

Ljubljana. 
Izbrise «e Brajnife Ivan, ravnatelj, vpi- 

le M 
Logar Emil, ravnatelj 

MLO ta glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniitvo ta finance, 

dne 2. marca 1949 
Fin, it. 430/49 2255 

* 
762. 

Sedel: LJubljana. Tyrîeva 14. 
Dan vpisa: 28. februarla 1949 
Beseailo: Steklarsko podjetje »Kristale. 
Izbriše se LavHh Ivan, upravnik, vpi- 

le ee 
Fajfar Jože. upravnik. 

MLO ta «slavno mesto LJubljana, 
*• poverjeniitvo ta finance, 

dne 28. februari« 1949. 
Fin. «  583/49 2213 

* 763. 
Sedež: Ljubljana. Tyrieva c 85. 
Dan vpiea: il   marra 1949 
Besedilo: »••••• ta Iene In »troke«. 
Na podlagi odločbe RLO Bežigrad—Si- 

ika z dne 23 •. 1949. it 625/49. se vptóe 
podružnica na Celovita e. 44 

MLO ta jflnvm» mesto 'Litibljana, 
porerjenlStvo ta finance, 

dne 11. marca 1949. 
Fin. it; 889/49 2809 

* 
784. 

Sedež: LJubljana. ZaloRk» «. i\ 
Dan vtj'ea: 28. februarja 1949. 
Beeedilo:  »Pleterna« tovarna trikotaž- 

nega perila. 

Vpiše  »v 
Rebec M.ivwla». računovodja, ki podpi- 

huje v väeti računovodskih zadevah »ku- 
paj t ravuaie Ljein 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
puverjeuišUo ta financé, 
dne iit>. februarja •9. 

Fin. at  584/49 2218 

Sedež: Ljubljana, Si. Vid. 
Dan vpea: 2». februarja 194& 
Beeed:lo:  »Kinu St.  Vid«. 
Izbriše ee Bnceij Franc, računovodja, 

vpiše «e 
Rihar   Vladimir,  računovodja. 

MLO ta glavno mesto Ljubljana, 
poverjeuištvo ta fiuauce, 
dne 28  februarja 1949. 

Fin  št, 250 2215 
* 

766. 
Sedež: Ljubljana, St. Vid 48. 
Dan vp'öa: 28. februarja 1949. 
Besedilo:  »S'valiiica  St   Vid.« 
Izbrišeta   se  Klemencič Stane, obrato- 

vodja in Bncelj Franc, računovodja, vpi- 
šeta se 

Vrhove Ivo. poslovodja. In 
Rihar  Vladimir, računovodja. 

MLO ta glavno mesto Ljubljana, 
poverjeuištvo ta finance, 
dne 28   februarja 1949. 

Fin št, 511 2214 
* 

767. 
Sedež:  Škofljica. 
Dan vpiea: 25. februarja 1949 
Beeedilo:  Mestno podjetje »Žaga, Škof- 

ij ca«. 
Vpiše se ta podpisovanje 
••••• Lea. knjigovodja. 

MLO ta glavno mest» Ljubljana, 
poverjeuištvo ta finance, 
dne 25. februarja  1949. 

Fm •. 4163/49 2112 

768. 
Sedež1- Verd 28 pri Vrhniki. 
Dan vpiea: 28 februarja 1949. 
Beeedilo: Kmetijsko posestvo »Cankar- 

jevo«. 
Izbriše   se   Medik   Franjo,   pomočnik 

upravnika 
MLO ta glavno mesto LJubljana, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 28  februarja 1949 

Fin. »  509/49 2212 
¥ 

769. 
Sedež: Ig. 
Dan vpiea; 1. marca 1949 
Beeedilo: Kovinsko podjetje. 
Izbriše se Grmek Janez, upravnik pod- 

jetja. \piie ae: 
Zupančič Jože,   upravnik,   i istimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO LJubljana okolica, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 1   marca 1949. 

Bt. 889/49 2420 
* 

770. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpiea: 54   marca 1949. 
Beeedilo:   Mestna   komunalna   npdjetja 

Ljutomer. 
ìzhr Seta ee doeedanii upravnik Fistro- 

vič Frank) in knjigovodja Benkovic Mar- 
jeta, vpiše ee 

Koller Mirko, upravnik. 
Jtajler Irma, knjigovodja. 

Podjetje zastopata in zanj pravnoveljav- 
uo podpihujeta v obsegu določb 33. Člena 
takona o dri', gospodarskih podjetjih: 

Senear Franc upravnik, in 
Rajler  Irma,  knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeniitvo za tinance, 

dine 14. marca 1949. 
6t. 852/49 2858 

* 
771. 

Sedež: Fala. K LO Selnica ob Dravi. 
Dan vpisa; 9. marca 1949. 
Beeedilo: Krajevna gentilità Fala. 
Izbriše «e  Laniprehl   Ivan, vpiše ee 
Kue Alojz, upravnik podjet'L e poobla- 

stili za neomejeno in samostojno podpiso- 
vanje. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeuištvo ta finance, 

dne 1U  marca 1949 
6t. 298/2—1949 V/6 2652 

* 
772. 

Sedež: Selnica ob Dravi. 
Dan vpiea: 9. marca 1949  - 
Beeedilo: Krajevna gostilna Selnica ob 

Dravi. 
Izbriše ee  Lampreh!  Ivan, vpiše ee 
Koe Alojz,  upravnik podjetij, e poobla- 

stili za neomejeno in samostojno podpiso- 
vanje. 

Okrajni LO Maribor okolica 
poverjeniitvo za finance, 

dne 10  marca 1949. 
&t. 297/2-49 V/6 2654 

* 
778. 

Sedež: Seln'ea ob Dravi. 
Dan vpiea; 9. marca 1949 
Besedilo:   Krajevna   koračnica   Selnica 

ob Dravi. 
Izbriše   se   Lampreht   Ivan,   upravnik 

podjetij in vpile t pravico do neomeje- 
nega   in eamos toj nega   podpisovanja 

Kos   Alojz,   upravnik. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeniitvo ta finance, 
dne 14. marca 1949. 

&t. 293/2-49 V/6 2904 
* 

774. 
Sedež: Seln'ea ob Orari. 
Dan vpisa: 9. marca 1949 
Beeedilo:  Krajevna  krojačnica Selnica 

ob Dravi.    . 
Izbriše   ee   Lampreht   Ivan,   upravnik 

podjetij in  vpiše s pravico do neomeje- 
nega   in samostojnega   podpisovanja 

Kos  Alojz,   upravnik. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeniitvo ta tinance, 
dne 14  marca 1949. 

St 294/2-49 V/6 2905 
* 

775. 
Sedel: Selnica ob Dravi. 
Dan vpiea: 9. marca 1949. 
Beeedilo:   Krajevna   mesarija   Selniea 

ob Dravi. 
Izbriše se Lampreht l'an, ta vpiše 
Koe Alojet, upravnik podjetij e poobla- 

stiti za neomejeno in eamostoj.no podpieo- 
vanje. 

••••••! LO Maribor okolica, 
poverjentëtvn ta finance, 

_ dne 10. marca 1949. 
^* 296/1-49 V/6 2653 

* 
776. 

Sedež: Ljubno. 
Dan vpiea: 9  marca 1949. 
Qeeedi'lo: Čevljarska obrt KLO' Ljubno. 
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Izbrišejo   se   Enuenc   Alojzi].   Brunei 
Franc, Juvan Ignac, Vezo&tik Make, vpi- 
šejo se; 

Cerar Franc, tajnik KLO. 
Sem Jakob, knjigovodja, 
SerbeLa Franc, odbornik KLO, 
OloboMk Make, poslovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 8. marca 1949. 
bi. 703-2/49 

W7. 
Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 9. marca 1949. 
Besedilo: Gostišče KLO Ljubno. 
IzbrlSejo   ee   Škorjanc   Stanko.   ••• 

Vinko in DruskoviO Karl, vpise ee: 
Sem Jakob, knjigovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniitvo sa finance. 

dne 9. marca 1949. 
St. 708—8/49 

|W8. 
Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 9. marca 1949 
Besediilo:    Ključavničarska    delavnica 

KLO Ljubno. 
IzbriSejo ee   Skorjanc   Stante).   •••• 

Vinko Kopuäar Danintór. Druìkovic Karl, 
vpdSeta ee: 

Robnik Vinko, peelovodija. 
Sem Jakob, knjigovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniitvo ta finance. 

dne 9. marca 1949. 
St, 708-1/49 2897 

9 
779. 

Sedei: Betfea ob Sarinji. 
Dan vpiea: 12. marca 1949. 
Besedilo;  Menza in točilnica KLO Ro- 

sica ob Sarlnj>. 
Izbrišejo ee Mlktove Franc, Petrin Mata, 

Hudalee Karel; vpliejo ee: 
Jeraj Alojzij, predsednik KLO. 
Jeraj Ivan. tajnik KLO, • 
Hren Frane, .odbornik KLO 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniStvo ta finance, 

die 12, marca 1949. 
St 1101/49 2898 

780. •..'<•' 
Sedež: Šmartno ob Dret'. 
Dan vpiea: 12. marca 1949. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

«marino ob Dreti. 
lubrifie «e Golob Franc, vpiie M: 
Slapžk Aoton. knjigovodja 

Okrajni LO Mozirje, 
' poverjeniitvo ca finance, 

' dne 12. marca 1049. 
Si 1044-1/49 2896 

» 
781. 

Sedež: Šmartno ob Dreti. 
Dam vpiea: 12. marca 1949. 
Besediilo:   Krajevna  gostiln»  Šmartno 

ob Dret». 
Izbriie se Remic Franc, vpile »e: 
Slapoijj Anton, knfffforodK 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniitvo ta finance, 

dne •2. marea 1949. 
St 1044-2/49 28W 

* 
788. 

8edež: Murska Sobota. 
Dan vptoa; 24. febfuarja VJ-U) 
Besedilo:   Okraja« mlekarsko podjetje 

Morska Sobota. 

Izbrise ee dosedanji upravnik TomLje 
Jože, vpile ee 

Bratec Jože, upravnik, ki podpisuje v 
obsegu zakonitih pooblastil m pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvv ca finance, 
dne 24. februarja 1949. 

St 164-1949 2829 
» 

788. 
Sedež: Poljeane. 
Dan vpiea: 8. marca 1949. 
Besedilo: Okrajna ekonomija 0L0 Polj- 

Sane, Poljèane (prej Sp. Kostrivnica). 
IzbrlSe se Božefiek Edvard, upravnik, 

vpdSe se 
Cerkaeov Jožef, upravnik. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeniitvo za finance. 

doe 8. marca 1949. 
St 1019/49 2207 

» 
784. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 12, julija 1947. 
Besedilo: Okrajni •••••• Ptuj. 
Izbriie  ee  poslovalnica-  »Trgovina  « 

klobuki« Ptuj, Lackova ulica, ker le pre- 
šla v sestav Mestnih obrtnih delavnic v 
Ptuju. 

Okrajni LO Ptuj. 
poverjeniitvo za finance. 

dne 12. marca 1949. 
6t. 248/1-49 2857 

* 
785. 

Sedež; Livek. 
Dan vpiea: 7. marca 1949 
Besedilo Krajevna gostilna »Matajur«, 

Livek, 
Izbriie se Hraet Vida, dosedanji poslo- 

vodja podjetja, vpiše se 
Hrast Štefka, nov) poslovodje, s poobla- 

stili v pravilih podjetja. 
Okrajni L0. Tolmin, 

poverjeniitvo ta finance. 
dne 9. marca 1949 

St  8/80-49 2G02 
» 

780. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 7. marca 1949. 
Izbrišejo se poslovalnice: Trbovlje, Lo. 

ke 25, Trbovlje, Rertje 55; vpiiejo se po- 
slovalnice: 

it. 1, Trbovlje, Loke 44, 
St 8, Trbovlje. Loke 28, 
It. 7, Trbovlje, ReVje 58. 
Izbriie se: Penne Sonje, blagajoicarka, 

vpiše ee: 
Naprudoiik Silva, bktfajndearka. ki pod- 

pisuje za računovodske zadeve, skupaj z 
racunoTodiJo. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeniitvo i« finance. 

doe 7. marca 1949, 
St 271/2-49     , 2749 

Izbrisi 
787. 

Sede«; LJubljana. 
Dea tebrlea: 7, marce 1949. 
Besedno: »Državne elektrarne Sloveni, 

je« _ DBS, LJubljana, 
Zairadl prehoda i» republiške v jsvemo 

uprajTO» 

MbUtrttvo ta finance LRS, 
Ljubljana, 

do« 5. marca 1949. 
14 80115-1948 2740 

Sedež:   Ljubljana. 
Dau izbnea. 7   marca 1949. 
Besedilo:   Državu«   trgovsko   podjcij" 

»Koloniale«.   Ljubljana. 
Zaradi prehoda iz republiške pristoj- 

nosti v pristojnost MLU za Glavno me- 
sto Ljubljana 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

dne 4. marca 1949. 
St. 243108-1949 2748 

788. 
Sedež: Gustani. 
Dan izbrisa: 9. marca 1949. 
Besedilo: 
Krajevna brivnica — GuStanj. 
Krajevna   gramoznica   —   (j u stanj. 
»Krajevna mesnica — Guštanj«. 
»Krajevna parna pekarna — GuStanj«. 
Krajevna  žaga  — Guštanj. 
Krajevno sudavicarstvo — GuStanj. 
Krojaška delavnica — Guštanj. 
Soboslikareka pleskarska delavnica — 

Guštanj. 
Ker so podjetja preSla v seetaw »Obrt- 

nih .podjetij KLO GuStanJ.« 
Okrajni LO Dravograd,    , 

poverjeniStvo za finance. 
dne 9. marca 1919. 
St. 385/1—49 2660—2667 

* 
789. 

Sedež: Mežica. 
Dan Izbrisa: 8   marca 1949. 
Besedilo : 
Krajevna  brivnica — Mežica. 
Krajevna gostiln« I — Meiica. 
Krajevna gostilna II — Mežica. 
Krajevna klavnica in mesarija — Me. 

»ca. 
Krajevna kuhinja — Mežica. 
Krajevna pekarna — Mežica. 
Uprava  stanovanjskih   zgradb  —  Me- 

žica. 
Vodovod — Mežica. 
Ker so podjetja preïla. v sestav »Ko- 

munalnih podjetij   KLO Mežica«. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 8. marca 1949. 
St. 888/2-49 2440—2447 

ft 
790. 

Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 2. marca 1949. 
Besedilo:   Okrajno podjetje »Kmetijski 

pridelki« Kamnik. 
Na podlagi odločbe OLO Kamnik iter, 

1/6-6026/1 1949 z dne 11. II. W9. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniStvo za finance,    . 
dne 2 marca 1949. 

St. S21-III 1949 2208 
* 

791. 
Sedež: Brejce. 
Dan izbrisa; 7  marca 1949. 
Besedilo:   Mestna  nod jet ja Brežice — 

uprava hiS MLO in NI. 
Zaradi izbrisa iz registra državnih go- 

spodarskih podjetij. 
Okrajni LO Krtko, 

poverjeniStvo za finance 
dne 7. marca 1947. 

6t. 20/86 2686 
« 

792 
Sedež: Marco Žt, 98, KLO Korena. 
Dan izbrisa: 28, februarja 1949. 
Besedilo: Krajevna krojacniea Korena. 
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Ker ]e prenehalo obratovati oziroma je 
predlo v zadružni sektor. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeniStvo sa finance, 

dne 2. marca 1949. 
St. 688/2—49 V/6 2206 

ros. 
Sedež: Adrijanci. 
Dan izbrisa: 28 februarja 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje >Cevljarska 

delavnica Adrijanck. 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniStvo ta finance, 
dine 28. februarja 1949.. 

St. 158-1949 2328 
* 

794. 
Sedež: Kuima. 
Dan izbrisa: 9   marca 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje >Krajevna 

gostilna IL v Kuzmi. 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 12. marca 1949. 
St.  180/1949 2901 

* 
385. 

Sedež; Murska Sobota. 
Dan 'zbrisa: 14. marca 1949. 
Besedilo:   Mestno    gostinsko   podjetje 

>Kolodvorska restavracija v Murski So- 
bot*. 
• Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Morska Sobota, 
poverjeniStvo ca finance. 

dne 14: marca 1949. 
St. 183/1949 2902 

* 
796. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan izbrisa: 7 marca 1949. 
Besedilo: Okrajna avtomehanifna de. 

lavn'ca Novo mesto, akrajSano >Avtomeha- 
nika<   • 

Zaradi vključitve v novo podjetje 
>Okrajno avtoprevoznlSko podjetje Novo 
mesto, skrajšano >0kap<. 

Okrajni LO Novo mest», 
poverjeništvo *a finance, 

dne 7. marca 1949 
âl 858• .        2603 

m. 
Sedež: Poljcane. 
Dan izbrisa: 12. marea 1949. 
Besedilo:   Gospodarska  podjetja   KLO 

Poljcane. 
Zaradi regietriranja vsakega posamez- 

nega podjetja posebej. 
Okrajni LO Poljcane, 

poverjeniStvo ca finance, 
dne 12. marca 1949. 

St. 1153/49 2852 
> • 

798. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 7  marca 1949. 
Besedilo: Kavarna MLO Trbovlje. 
Podjetje je prenehalo obratovati, ker 

ie  prevzel operativno  upravno  vodstvo 
Budali Trbovlje 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo za timnee, 

dne 7. marca 1949, 
fit. 404•-49 2760 

Zadružni register 
Vpisi 

146. 
Sedež: Cešnjica, p. Šmartno • Tuhinju. 
Dan vpisa: IL marca 1949, 
Besedilo: Kmetijska zadruga g omeje- 

nim jamstvom, CeSnjice. 
Zadruga Je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. III. 1949 ra nedoločen 
cas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj Si 
in čim kulturneja način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem, oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu t postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest m drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih io drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste painoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; , 1 da uvaja za povečanje kmeti jeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenlme postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ' skrbi ; za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd ; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrabila pri,tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da.zbira 
kmečke 'prihranke v oblika hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, ' kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavania. kulturne prireditve, stro", 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji Hzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico, 

Dedež znala 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega Člana znaša 20 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na Bezglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih, 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost' 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščen] uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Wraniker Franc, kmet, Leseno 5. 
Lesjak Franc, kmet. V   Rakitovec 6, 
Zibert Anton, kmet, M. Rakitovec 8, 
Šinkovec Jože, kmet. Poljane 7, 
Slapar Ivan, kmet, P§ain*ca,4, 
2avM Vinko, delavec. CeSnjice,, 
Pančur Benedlk, kmet, PSajnica 9. 

Okrožno sodiSče r Ljubljani 
dne 11. marca 1949. ;.', 

Zt IS/49 - Zadr VU 7 A      2779 

147. 
Sedež: Begunje pri Lescah. 
Dan vpisa: 10 marca 1949. 
Besedilo: Kmet-jska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Begunjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 19. IIL 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čutn boljši 
in čim kuIturnejšJ način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
dliSč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo. Živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev induetrijekiih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem ca naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila M, ustanavlja 
ambulante za živino, plamenike postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skin pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

.dätov svojim članom; 7. da'-skrbi'ža go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji ftekulturo itd.' ter ustanovi 
tvojo knjižnico. 

Delež znaša 150 din in se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. c      -, 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo 
jib poslovnih prostorih. 

upravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov, 
ki jih voh' zbor iz enoje srede izmed-za- 
družnikov. Upravni odbor izvoli predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika in raz- 
doli delo; po posameznih referatih. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kialj Anton, mlinar, Begunje. 91, . 
Jana Franc, kmet, Begunje 68, 
Trlej Valentin, kmet, Begunje 15, 
Eržen Stanko; kmet, Zapuže 2. 

, Božič Jožef, kmet. Mlaka 3. 
• Meterc Jožef, kmet,- Begunje 44, 
Beeman Anton, kmet, ZgoSa 84. 
Pooblaščenim  za eopodpieovanje:  Bo- 

•5 Marica, trg, pomočnica. Nova va* 
Okrožno eodiSče v Ljubljani' 

,, dne 10.' marca 1949. 
Zt 18/49 - Zadr mm     8W7 
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tan in dtaedanji pooblaašenec sa sopod. 
eleovaeje Potai Rudolf; vpSeJo ee novi 
fevolieni člani upravnega odbora: 

2el«can Janez, kmet,; Murska, Sobota, 
••••• Nikolaj, vrtnar. Murska Sobota, 
Merica Ludvik, kmet. Murska Sobota, 
Stoic Jožef, kmet Nemcovci, 
Andreje Stefan, kmet, Nemcovci, 
Kumin Josip, kmet, Maruševci, 
Škrileo Stefan kmet, Maruševoi, 
Zaanamuje •••   da Je Franko Joejp, 

predsednik,  Qjörfl Nikolaj, podpredsod- 
nlk, Kolar Janez pa tajnik upravnega od- 
bora. Kot pooblaščenec za eopodpteovanje 
ee vpièè Bôntag Pavel, upravnik zadruge 
Murska Sobota, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. januarja 1949.. 

Zadr III 99 1024 
* 

190. 
Sedež,': Odranci. 
Dan vpisa:-21. februarja 1949. 
Besed'Io: Kmetijska zadruga t o, j. 

Odranci. okraj Dol. Lendava. 
IzbrlSejo ee clami upravnega odbora 

Knaus Ivan, Bežek Karel,- RavaS Matija»; 
Horvat Stefan, Hozjan . Štefan (Odranci 
St. 137), vpišejo ee novi člani; 

KavaS Jurij, predsednik. 
Kavaš Ivan. podpredsednik. 
Raduna Ivan, tajnik, 
"Jerebic Ivan, blagajnik, 
Hozjan Štefan •. St. 242). 
Horvat KareL 
JeneS Jožef, odborniki 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 21. februarja 1949. 

Zadr III 49 2007 
* 

191. 
Sedež: Pragev*ko. 
Dan vpisal 5. marca 1949. 
Besedilo: Delavsko-nameSčenska potro. 

Sniäka zadruga t o. j. na Progerskem. 
Besedilo odslej: PotroSniäkg »druga » 

o. j. na Pragorskeni. 
Izbriiejo ee člani upravnega odboja: 

Znidartë Franc, TomSič Ana, Jerič Jožef, 
Celan Anton, RoSkar Ivan. Segula Cvet- 
ka, Dreo Mina in Klrbis Ivan; vpdiejo ee 
novi izvoljeni Slani upravnega odbora: 

Premzl Stefan, upokojenec, •••••••••, 
predsednik, •     •.   • • > 

Berglez Janez, upokojenec, Pregersko, 
podpredsednik, 

Godec Stefan, upravnik poŠte, Stari 
log, tajnik, 

FMgar Anten, gostilničar, 
Vouk Mifoael, upokojenec, 
Miler   Mara,  sod,   uslužbenka. 
Pernat Anton, kmet, 
Rajtmajer Alojz, mizar, vsi na Prager. 

••••.. 
Okrožno sodišče v Mariboru    - 

' dne 5. marca 1649. 
Zadr III 64 2658 

* 
192. 

Sedež: Selnica ob Dravi. 
Dan vpisa: 14. februarja 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Selnici ob Dravi v 
IzbriSejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Golja Martin, Majeter Ivan, Pav- 
lin Ivan. Kaiman Maiks, vpISefo.ee novi 
izvoljeni clami upravnega .odbora:       » •- 

Vodan Bernard, delavec. Selnica ob 
Dravi. 

Gres Ivan, delavec, Selnica ob Dravi, 
Gomivnik Jožef, femet, Janževa gora, 
Krajne Franc, kmet, Jan&eva gora, 

Gručovnik Vili, kmet, Boč, 
Penič Mira, kmetica, Janževa gora. 
Predsednik upravnega odbora je Strnad 

Make. 
Okrožno •••••• v Mariboru 

dne 14. februarja 1949. 
Zadr II 95 21S3 

* 
193, 

Sedež: Sp. Radvanje, 
Dan vpisa: 5. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Jožeta Lacka« z o. J. v Sp. Radvanju. 
IzbriSejo ee člani upravnega odbora: 

Vaverka Ernest, Kapelj Anton, Matko 
Anton in Brafcniek Franc; vpilejo.ee no- 
vi izvoljeni člani upmnega odbora: 

Milan,   sedlarski   pomočnik, 
Rasvanje, predsednik, 

Dolenc Alojz, zadružnik. Radvanje, 
Jenuä Marko, mizar, Radvanje, 
Kmetec Štefka, zadruznica. Razianje. 
Zaznamuje se, da je Fuks Alojz pod- 

predsednik  upravnega, odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. marca 1949. 
Zadr II 113 2559 

* 
194. 

Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpiea: 23. februarja 1949. 
Besedilo: Delavsko nameščenska po- 

trošniška zadruga z o. j. Sv. Lovrenc na 
Pohorja.   k 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Ladinek Franc, Gucmandl Jo- 
žef, Slatinek Anton, Pnmoïrô Rudolf, Pa- 
radiž Fortuna!. Podlesnik Kari, Vaner 
Marija; vpišejo ee novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

•Mugic Franc, delavec, Rdeči breg, pred- 
sednik. 

Foniczzi Otniar. nameščenec, podpred. 
sednik. 

fPokornij Sabina, gospodinja, Sv. Lov- 
renc na Pohorju, tajnik; 

Gornjak Franc, upok-, Ruta, 
Pergarec Jožef, delavec, Sv. Lovrenc na 

Pohorju, 
Perklič Marija, gospodinja, Sv. Lovrenc 

na Poborju, 
Klobasa Jožef, nočni čuvaj, Sv. Lovrenc 

na .Pohorju. 
PooblaKenee za eopodpieovanje jO Ro- 

Skar Vida. knjigovodja. Sv. Lovrenc na 
Pohorju. 

Okrožno sodišTSe v Mariboru 
dne 25. februarja 1949. 

Zadr III 16 2135 
« '•  • 

195. 
•' Sedež: Trïee. 

Dan vpiea: 21. februarja 1949. 
; Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 
zadruga z o. j. v Tržcu, okraj Ptuj. 

Na zboru 22. IV. 1948 eo bila sprejeta 
nova pravila. 

'• Besedilo   odale] :   Kmetijska   zadruga 
« 0.1. v Trïeu. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljèi 
ki čim kulturnieJM način oskrbuje svoje 
Slane a vsemi potrebnimi potroSnimi 
predimela; 2. da odkupule v svojem oko. 
Hšu vse kmetìjefke pridelke in Izdelke v 
skladu e postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugtn industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in raeväja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tato poljedetstivo, živinore|o, 
sadjarstvo, vinogradništvo, osbielaretvo, 
gojäev induetsrfjetóh  la  drugih kultur, 

gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
daoto naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja zu povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanj bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, ptemenäoe postaje, 
organizira selekcijo živine, eradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnđce •• 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovinej 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki h ranita ib 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro^ 
svetni dvig* vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna , tn poHtičma 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter uetanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz-. 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na-' 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. .   • > 

Zadružni delež znaša 150 din. 
Upravni odbor sestavlja 8 članov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Vaupotič Mirko, Honomihl Alojz, Podgor- 
šek Franc in Burg Jože, vpižejo se novi' 
člani: 

Purg Avgust, posestnik. Jurovci, 
Cesni'k Ivan, posestnik, Popovoi, 
Bbžičko Franc, delavec, Majski vrh, 
Kozel Stefan, posestnik, ,Trže#. 
Sitar Ožbalt, posestnik, Lancòva vai  . 
Zaznamuje se, da je Pure Avgust 

predsednik, Cesnik Ivan podpredsednik, 
Majhen Anton pa tajnik upravnega od- 
bora. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 21. februarla 1949. 

Zadr III 58 2008 
* 

190. 
Sedež: Dobrniče. 
Dam vpisa: 4. februarja 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome-, 

jen'm jamstvom v DobrnJču. 
Zadruga je po sklepu občnega zbora 

dap 27. II. 1948 prenehala samostojno 
poaova^ in pristopila z aättivi in pasivi 
ter člani-zadrugarji k novi ustanovljeni 
zadrugi. . ^ 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga ».'. 
omejen m jamstvom v Dobrnicu,    okraj 
Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena z« nedolo- 
čen čas 

Naloge zadruge eo: oskrbovanje Članov 
z vsemi potrebnimi potrofn'mi predmeti; 
cräkupovaoje kmečkih pridelkov in izdel- 
loov v svojem okoliSu; pospeševaj© vseh 
panog kmečkega gospodarstva in .oprav- 
ljanje drug'h zadev, ki so nadrobno na- 
vedene v-3.;Henu pravil. ' 

Dele« zadružnika znaša 100 din, delež 
zadruSmtkovega družinskega čfcna pa 10 
din.' Vsak član odgovarja še z dvajeet- 
krataim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sestavlja ' sedem članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, 'taj- 
nik im Štirje odbormhi. 
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Izbrišejo ee iartopivil Start upravnega 
odbora: K ovai Anton, Kovač Franc, Ma- 
vrli Janez, Slak Anton, Zupančič Martin. 
Smolič Anton, Zupančič Marija In Zale- 
tel] Marija. 

- že registrirani Slan upravnega odbora 
Jaro Alojz je odele] podpredsednik, Skr- 
hane Janez. Lasar Alojz in Smoiič Janez 
pa odborniki 

Vpišejo ee aort člani upravnega od- 
bora: 

Slak Frane; kmet. Gornji wh •. pred- 
aednik. 

Kalan Frone, kmet, Dobrni! 2•. tajnik, 
Zupančič*   Alojz,   uslužbenec,    Dobraič 

81, odbornik. 

Okroino sodiiče v Novem meeta 
dne 4 februarja 1949. 

Zadr III 14/3-6 1913 

197. 
Sedei: Kočevje. , 
Dao vpiea: 26. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga i omejenim jamstvom r Kočevju. 
Na občnih zborih 16. III. in 28. VIL 

1948 eo bik sprejeta nora pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 

omejenim jamstvom v Kočevju. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čae. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

E vsemi potrebnimi potrointimi predme- 
ti, nakupovanje kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, pospeševanje vseh panog kme- 
tijskega gospodarstva in opravljanje vseh 
drugih zadev, M so nadrobno navedene 
• 8. členu pravu. 

Delež zadružnika znala 100 din,' delei 
radružntkovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja Se z 
ovajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
Bih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge članom ee 
nabijejo na zadružni razglasni deski, po 
potrebi Se na krajevno običajni način aH 
y dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 6 članov, 
fo sicer predsednik, tajnik ki odgovarja- 
joče število odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor alt tisti, 
fei ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
dva člana upravnega odbora aH en član 
upravnega odbora in eo pooblsifieni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo ee izstopiva etani upravnega 
odbora: Marincelj Jože. predsednik. Ko- 
merički Alojz, tajnik in odborniki Jciven 
Karel. Kajtna Milan, AH Bejtovic, Hor- 
»a* Štefan, Čuk Karel; vpile jo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kordfl Ivan, trg. pomočnik, Kočevje 
fit. 191, predsednik, 

Pavuna Drago, trg. pomočnik. Dolga 
yas 3, tajnik. 

Vidoševič Ivan, gostilničar, Kočevje 204, 
Jajtič Ivan, kmet. Kočevje 861, 
Pire Rudoll, mesar, Kočevje 827, 
Sušterčič Janez kmet. Kočevje 810. od- 

borniki. 
Zo prej registrirani odbornik GorSe 

Franc in poslovodja Rutac Peter ostaneta 
Se nadalje vpisana. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
ene 25. januarja 1949. 

Zadr II B4/7.-S 898 

198. 
Sedež:   St. Peter   pri  Novem   mesto. 

(Okolié obsega vasi; si. Peter. Mačkove», 
Zihovo selo, Dolenja vas, Prapreče, Loč- 
nica, Jelše, Zagrad, Dobova, Kij, Grič, 
Dolenje Grčevje. Srednje Grčevje, Go- 
renje Grčevje, Gorenje Kronovo, Harinja 
vas. Pana, Gorenji Vrh, Dolenji Vrh, 
Stravberk, Selo  pri  fitravborku.) 

Dan vpiea: 10. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga s omejenim jamstvom v St. Pe- 
tni pri Novem mestu. 

Na občnem zboru 26. IX 1948 eo bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejeuim jamstvom v St. Petru pri No- 
vem mestu. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen cai. , 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potroioimi predme- 
ti; nakupovanje kmečkih pridelkov in iz- 
delkov v svojem •••••; pospeševanje 
vseh panog kmečkega gospodarstva in 
opravljanje vseh drugih nalog, ki so na- 
drobno navedene v 3  členu pravu. 

Delež zadružnika znaša 100 dm, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja Se z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. , 

Razglasi io sklepi zadruge članom ee 
oabijejo na zadružni raoglaeni deski v 
poslovnih prostorih, vabila na zbor pa Se 
na drugih razglaanib deskah in na kra- 
jevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in si- 
cer predsednik, podpredsednik, tajnik in 
4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aM ti- 
sti, iti ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo vedno po dva Slana upravnega od- 
bora ali en član upravnega odbora in za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Starlo Pavel, Fliorjančič Josip, Florjan- 
čič Ana, Jerman Anton, Rifeij Ludvik, 
Sektk Nace in Kramar Ivan. 

Člani upravnega odbora so: 
Gostič Frane, kmet, 6t. Peter 17, pred- 

sednik, 
Goreoo Jože. kmet, PrapreBe 2, pod- 

predsednik, 
Florjamčič Jole, kmet, St Peter 21. tai- 

oflc, '^ 
-   ôvtrt Jože, kmet, JeBfe 8, 

Jerman MIha, kmet. Gorenje Grčevje 
et. 6t 

Veno Frane, kmet, Dolenja vas 12, 
Rabzelj Janez, kmet, Grič 2, odborniki 
Za podpisovanje je v orvï VTSM poobla- 

ščen predsednik zadruge poleg Se enega 
člana odbora. 

PooblaBčenee za sopodpisovanje je Skri- 
njar Stane, poslovodja, Öt, Peter 26. 

Okroino »odiiee v Novem  mesta 
đae 10. januarja 1949. 

Zadr III 49/2 415 

z omejenim jamstvom, okolja Loka—Pu» 
stai (Zadr. VI 80). 

Okroino sodiiče 'v Ljubljani 
dne 17   februarja 1949. 

Zadr IV 81/2 ITS? 

200. 
Sedež:  Skofja Loka. 
Dan izbrisa: 17. februarja 1949. 
Besedilo:  Živinorejska  selekcijska ia- 

druga c omejen'm jamstvom v okolji Loki. 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom, Skofja Loka—Po- 
stai (Zadr. VI 80). 

Okroino sodiiče v Ljubljani 
dne 17. februarja 1949. 

•     Zadr I 1Ö6711 1738 
# 

201. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 1. marca 1949. 
Besedilo: Dom avtomobllistov r. ». s a. 

j. v Mariboru. 
Okrožna centrala Nabavno prodajnih 

zadrug, i. z o. j. v Mariboru, 
Osrednja kmetijska zadruga • o. 1, v 

Mariboru. 
Slomškov dijaSki dom r. s. z o. j. v 

Mariboru. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodiBče v Mariboru 
dne 2.  marca  1949. 

Zadr I  87 2185 
» 

208. 

librisi 
199. 

Sedei: Skofja Loka. 
Dan izbrisa: 17. februarja 1949. 
Besedilo:   Strojna   zadruga   v   Skofji 

Loki, zadruga z omejenim jamstvom. 
Zaradi združitve a Kmetijsko zadrugo 

Dan izbrisa: 8. decembra 1949. 
Sedež in besedilo: 
Živinorejska zadruga » o. j. v Murski 

Soboti. Zadr II  103. 
Živ*norej«ka zadruga z o. j- v Beltincih, 

Zadr II 105, 
Živinorejska zadruga z o. j.. Murska 

Sobota okolica v Murski Soboti, Zadr II 
125, _ 

Živinorejska selekcijska zadruga z o. j. 
v Šalovcih, Zadr II 127, 

Ž'vinorejska zadruga z o. j. v Gornji 
Lendavi, Zadr III 1. 

Zaradi prenehanja poslovanja tn spo- 
jitve e kmetijskimi zadrugami. 

Okroino sodiiče v Mariboru 
dne a januarje  1949. 

Zadr II 108. 106, 126, 127 in 
Zadr III 1 201 

Trgovinski register 
Izbrisi 

803. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan tebrisa: 22  januarja 1949. 
Besedilo:: Zarja, splošno pečarstvo Ks- 

telj, Ljubljana 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okroino sodišče v Ljubljani 
dne 22. januarja 1949. 

Rg A VIII 77/3 m 
* 

204. 
Sedež: 8t. 1• v Slov. goricah. 
Dan izbrisa: 17. februarja 1949. 
Besedilo: Industrija papirja in lepenke 

d. z o. z., Sladki vrh. 
Zaradi združitve z državnim gospodar- 

skim podjetjem Sladkogorska tovarna le- 
penke fa papirja, d z o. z., Slađki •••. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. februarja 1949. 
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U /edba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

VI R 1119/49 1925 
Cilenàek „Pankrao, to\. 80. IV. •i v 

Migojncah 84, »• Jožeta irj Julijane ro. 
jette Lomal, ruder pndv Paukracu 24, «e 
bil iö. Vili 1944 odveden v Dachau, kjer 
Je b-aje ajml« 1Ü45 umrl. 

Na predlog žene Ciieusek Alojzije, I°* 
epod.ii/e p'' SV' Henkracu 24. s« uvede 
postopanje » razgksiie* u mrtvega. 
VI U tllU/49 1926 

Ci*«) Ciril. roi. 1. VII. 19Ü7 pri S?. Pan. 
kracu ü0. «tu tranceta in Manje rojene 
VeligovSek, posestnk la Miguinice 65, ie 
bil 15. X 194H odveden • Dachau, pozne, 
je pa v Alahau, kjer je baje umrl. 

Na predlo« iene Olenšek Alojzije, go- 
spodinje pri Sv. Fa o k racu 24. te uvede 
postopanje sa rax«Lan,lev  za   mrtvega. 

Viakdo, ki mu je o pogrelanlb kaj zna- 
no, ae poliva, de lo do 10. VI. 1949 po. 
roča sodllču. 

Cilenšek ••••••• in Cizej Ciril ee po- 
čivata, da ee zgladita pri sodišču ali dasta 
kako vest o aebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogih. 

Okrajno sodil»* v Celja 
dn« 16. februarja 1049. 

* 
IV R 1116/49 1924 

Zagožen JoŽe-Lubo, roj 6. III. 1911 
v Šmarje^ 14, ein Martina In Marije roje- 
ne Krietan in 

7,agožen Zorija rojena Vrečko, roj. 22 
IV. 1914 v Škof ji vaei, hči Florjana m 
Jožefe rojene Podrgajs, «ta bila 3. VIII. 
1942 odpeljana v Auschwitz, kier «ta bila 
baje oktobra 1942 usmrčena t plinom. 

Na predlo« očeta Zagožena Martina, po- 
sestnika » ftmarjeti 14, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev »a mrrva in te izdal« 
poz)*, da ee o pogrešanih do 1. VII. 1949 
poroča sodišču 

Zagožen Jože in Zofija /se pozivata, da 
se zglas'la prt sodišču alj drugače dasta 
kako vest o aebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 21   februarja 1949. 

* 
R 342/48-12 ..    _       1742 

Mramor Anton, roi. 22 VI. 1908 v Med- 
vedjeku 5, sin Janeza in Marije roiene 
Praznik, kmet, v Medvedieku 5, okr. Gr©. 

/  euplje.ee od leta 1945 pogreša 
Na predlog malere Mramor Marile Iz 

Medtedjeka 4, ee uvede postopanje ta 
razglasile? za mrtve«« in «* 1•«•» po- 
ziv, da ee o pogrešanem do "'• V. 1949 
poroča eodilču ali predlagateljici Mra- 
mor Mariji 

Po preteku roka bo eodjice odločilo o 
predion) 

Okrajno »od'lre • Orommijem 
dne 14. februarja 1949. 

R 487/48-4 
Bresrar Prane, roj. 9. XT. 1925 na Bre- 

gu prt Dobu. ein Janeza In Frančiške ro- 
jene Stoper, kmečki delavec, «e od leta 
1945 pogreia. Po potrdilu odseka za notr 
zadeve pri OIO • OrommUem nI nobenih 
podatkov o njegovem bhališču. 

Na predlo« brala Broearte Janez* I« 
Majetn «rzhna ». n fil. V'd r>rl Stični, 
se uvede postoonrile za raz?lae!ter. za 
mrtvega m >e izdaja poav, da ee o po- 

grešanem dò 25. V   1949 poroda sodišču 
aii skrbniku bregar Frančiški. 

Po proteku roka bo sodnice odložilo o 
predlogu 

Okrajno sodili* t tiroenpljeta 
dne •. februarja 1949. 

• 
I R 614/49-5 1671 

Jericijo Kari, roj. 4. XI 1897 v At iah, 
ein pok. Antona in pok. Marije rojene 
Marku, kmet, je bil 9. VI. 1944 odpeljan 
v Dachau  v)d tedaj se pogreša. 

Na predlog Jericijo Marije rojene Mar- 
kočič, kmetice v Avoah 84, se uvede po- 
stopanje za razglasitev »a mrtvega in ee 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 1. 
V. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Lahu 
Rudolfu, sod. uradn.ku v Solkanu. 

Jericijo Kari se potiva, da sé zglasi 
pri sod.icu ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo aodiìce odločilo o 
predlogu 

•»• Okrajno sodilče • Gorici 
dne 16. februarja 1949. 

» 
I R 42/49 2350 

Stanjko  Maka, roj. 9   X. 1911 ?  Zg. 
ŠBovaioi, ste Antona in Neie rojene Kram. 
berger, poljski delavec v Lomanolih pri* 
U. Radgoni, «e od leta 1945 pogreia. 

Na predlog žene Stanjko Antonije, go- 
spodinje • Mariboru, Vojašnlška 1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in »e izdaja poziv, da se o pogrešanem 
od 15. VI 1949 poroča sodišču ali skrb. 
niči Stanjko Antoniji 

Stanjko Maks ee poziva, da se zglasi pri 
eodiKu ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodilče v Gor. Radgoni 
dn* 8, marca 1949. 

R 856/49—5 2263 
Turk Ivan. roj. 27. V. 1911 v Hotedr- 

Sici, sta pok. Franca in rx>k. Ivane roje. 
ne Brus, se od leta 1945 pogrela. 

Na predlog iene Turk Marije, Holed r- 
šica 112, se uvede postopanje ca raz- 
glašate* za mrtvega in se izdaja DOZIV, da 
ee o pogrešanem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu L RS poroča sodišču 
ali skrbnici Sov« Jožefi, gospodinji iz 
Idrije. Titova 42 

Turk Ivan se poziva, da s* zelasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodile* v Idriji 
dne 2. marca 1949. 

« 
I R 952/49-4 1928 

Snoj Janko, roj. 4, XI 1925 v Lescah, 
ein Ivana ki Ivanke rojene Vidmar, ob- 
črnski nameščenec, je bil 12. II. 1943 pri. 
eilno mobilieJran v nemSko vojsko. Naj- 
prej Je odšel v Francijo, dne 25 II 1944 
pa na rusko bojišče, kjer Je bil pri reki 
Ingelee kmalu ujet. Po Izpovedbt priče 
Ostermana Jožeta, nameščenca v Podbrez- 
Jah, Dolenja ves 10. Je 10. V. 1945 umrl 
v taborišču ZaporoŽju. odd. 101. 

Na predlog očeta Snoja Ivana. žolezal- 
îarja v p., Lesce 48. se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdala 
poz1 v. da w o pogrešanem do 80. IV 
1949 poroča sodlHu ali skrbniku Rlhterju 
Mirku, sod  uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlom. 

Okrnlno »odi??* na Jesenicah 
dne 23: februarja 1949. 

I R 207/48-9 1669 
Jeielnik Frančiška rojena Tulek. roj. 

27. lil 1ÖSÖ v Novem kolu 83. hči pok, 
Gregorja io pok Mame rojene Uibolt, 
posestni«. Novi kot 1, se od juaija 1942 
pogreia 

Na predlog sina Jeielnika Jakoba, de» 
lave* a Gor. Brige 13. su uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvo • «e izdaja 
poziv, da se o pogrešam do 31, V. 1•49 
poroča sodišču ali skrbniku Hočevarju Jo« 
zetu, sod   u radna k u v ••••••, 

Jeieimik Frančiška ae poziva, da s« 
zgtaei pri sodišču aii da kako vest osebi, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodilče v Kočevja 
dne 1& februarja 1949. 

I R 195/48 2168 
Ožura Jožef, roj. 15 I. 1914 v Ostinici, 

sin Južoia in Helene rojene Mainar, t reo. 
vec, Je odšel 3. IV 1944 v NOV Baje je 
bil v Stični od be-ga Ujet in odpeljan « 
Ljubljano. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Ožura Manie, kuharice 
v Kočevju, ee uvede postopanje za raz. 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
ee o pogrešanem do 16. VI. 1949 poroča 
eodilču ali skrbniku Hočevarju Jožetu, 
sod  uradniku v Kočevju. 

Ožura Jožef se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodilče v Kočevja 
dne 2. marca 1949. 

• 
II R 803/48-4 1683 

Kozina Frane, roj. 19. XI. 1876 v dr- 
čah, ein Urbana in Marjane rojene Gor» 
jame, poročen, posestnik, le bil 1914 mo- 
biliziran v avstrijsko vojsko. Odšel ie 
na rusko bojišče in bil 8. «IX. 1914 pri 
Grodeku, od tedaj «e pogreša. 

Na predlog tene Kozina Marile, trospo- 
ttraje iz Cirč 45, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se 'zdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 30. VI. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Zelezmku Si. 
monu, sod. uradniku v Kranju. 

Kozina Franc se poziva, da se zalaaJ 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sej>i. < 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodilče v Kranja 
dne 16. februarja 1949. 

* 
II R 802/49-4 2081 

Petemnel Fraoc, roj. 10. XII. 1874 v 
Bachi, sin Pavla to Ane rojene Peternel, 
posestnik, je med prvo svetovno vojno 
odšel kot črnovojnik pešec v avstrijsko 
armado Baje je 1. XII. 1917 umrl. v \o- 
Jaški bolnici v Focsaniju v Romuniji. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Peternel Ivane Iz •••. 
ne 8, KLO Gorenja vae. ee uvede posto, 
panfe za razglasitev za mrtvega in se 
Ws!a poziv, da •••• pogrešanem do 81. 
V. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 2e. 
leznlku Simonu, eod, uradniku v Kranju. 

Petenwl Franc se poziva, da *e zglasi 
prt sodišču aH da kako vest o «ehi 

Po nreteku roka bot sodišče odločilo o 
predlogu. J 

Okrajno sodilče v Kranfo 
dne 26. februarja 1949. 
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B 174/49-2 1334     B 852/40-8 
t Uerbue Friderik, toj 14 •. 1914 v 

iiuartuwni pn Slovenjem Uraden, ein Jo. 
•s« • Mari« rojenu KeČnlk. oženjen, 
lo.-, delavec, ee od leta 1945 pogreša. 

Na predlog iene Uàrbue Marij«, kuha- 
«le« pri bdroceutrali v Vuzenici, a« uve- 
de postopanje zs razglasitev»'mrtvega 
in ee izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
16. V. 1949 poroča «odil£u ah akrboiku 
6»govniku Filipu, sod. uradniku Da Pro» 
valjah 

Po preteku •••• bo aodäMe odtoèllo o 
ptedJofifu. 

Okrajno sodlife na Prevalja* 
dne 4. februarja 1949. 

• 
B 506748-2 ' 1479 

Hr.bernik Jo*ef, ro) a ITI. 1919 v Pod- 
kraju, BLU Prevalje, eia Antonie, kmeč- 
ki delavec, je 19 II. 1948 vstop;] v NOV 
kot terenec Od 8 VII 1944 le bi kurir 
II koroškega bataljona in ee od. teda), 
pour ©Sa. ., . 

Na predlo« atrio* HribernJka Jožefa, 
posestnika y Podkraju. a» uvede, poeto, 
panje za razglasitev za mrtvega iute iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 15. V . 
1919 poroča sodišču alf skrbniku Cegovnl- 
ku  Filipu na Preval Jan. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
M-entogii. 

Okrajno sediKe aa Prevalja* 
dne 10. februarja 1949. 

* 
t 175/49     •->••' ^   1478 

Ropmajer Avgust, ro]. 39. VIT. 1917 na 
Le*ab, sin.Leopolda ia Helena rojene Se- 
mernffc trgovski pomočnik, samski, je Wl. 
»vgutfa 1941 od. Nemcev aretiran Odpe- 
ljan Je bil v preva'leice zapore, pozneje 
pa v Bedani« iii Auschw ti kjer Je baje 
14. HI »942 umrl. Od tedal ee .pogreta. 

Kopmejer Andrej; roj 10. XII. 1924. 
•b Leopolda in Helene rojene Semeni'k. 
ea meki. zida raki učenec na Leiah 44. le 
od*el na binkofttn: ponedeljek 1944 v 
KOV na Dolenjeko. Septembra 1944 je 
padel v blijiol Žužemberka. Od tedaj ee 
pograja . -•,.,-,,. 

Na predlog očeta. Ropmaterja Leopolda. • 
upokojenega rudarja na Lesah 34, ae uve- 
de .postopanje «a razglasite» za mrtva 
In ee Izdaia poziv, àa ee o pogrešan b dQ. 
81. V. 1949 porote eodiSču aH skrbniku 
Čegovnlku Filipu, eod uradniku na Pre- 
valjah. 

Kopmajor Avouai In Andrei ae poziva- 
ta; da ae zglas'ta pri eodfsčn ali daeta 
Itako vest o sebi. 

Po preteku roba bo soddSče odloČilo o 
predlogu» 

Okrajno eediffe na Prevalja* 
<     dee 13. februarja 1949. 

'•-'*•   '• # 
I 1 28/49' 1287 

Jürhan Aloja. roj. 18 V. 1918 v Prof 
radu. em Tomaža In Marije, posestnk v 
Lae.govcih 11 le 5. XII 1948 pade! na 
ritfkein.boiltcu' pri Rrasnopolju. 

Na predlog Jurlian Marile, poaeste'ce 
v Laelgovelh.il. ' *e uvede postopani* za 
razglasitev ta mrtveca In ae teda ja poziv, 
da ee o' pogrešanem do 15 V. 1949 po- 
joča sodi Mu al< skrbniku. Pertefclu Karlu, 
«od- nameščencu v Ptuju * 

Po preseku roka bo sodttče odloČilo o 
predlogo  _        ,    J .,',',.•, 

Okrajne »ndlHe v Ptufu i 
' ""• ,        Asa 7. februarja 1849. 

1274 
Natlačen Prano, roj ••. TV 1922 » Rad. 

mirju 22. am Martina <a Mar<je rojene 
Teeovmk. knteàki ein. samski, ie odiel 
1942. v •••••••* bataljon NOV. Januarja 
1948 je baje padel v bojih na Pohorju. 

Na predlog evaka Coki na Alojza, po- 
sestnika a Hadmirja 58, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, da ee o počesanem do 8. 
V   1949 poroča sod. Mu. 

Po preteku roka bo codifica odločilo o, 
predloga 

Okrajno sodišče v Šoštanja 
. dne &. februarja 1Ö49, 

* 
I B 18/49-8 1482 

Ahac Ljudmila, roj. 18 IX. 1919 v Fla 
ninski vaei, trstoveka pomočnica, je bila. 
4. IX. 1942 aretirana   Odpeljana je bila' 
v mariborske zapore m baje tam ustre- 
ljena Od 2. X 1942 ee pogreta, 

I B 12/49-8 1481 
Ahac Rudolf, roj 6. V. 1921 v Planin- 

ski vasi. delavec, je odšel 28. IV. 1942 
v NOV .v Savinjsko doliao. Bil je izdan 
p je na begu skočil v Savinja Od ju- 
nija 1942 ee pogrete. ; 

Na predlog matere Ahac Marij» rojene 
Zakonjiek, poaeetnioe v Planinski vaei 2, 
w uvede postopanje za razglasitev za 
mrtva bee izdaja poziv, da ee o pogre- 
šanih do 1 V. 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku 2ibretu Filipu, eod nameščencu 
v Trbovljah. 

Po pretekn roka bo sodifôe odločilo o 
predlogih.'   

.,Okrajno sođ'ičs v Trbovljah   . 
dne 12  februarja 1949. 

Oglasi sodišč 

Oklici J skrbnikih 
in razpravah 

B 107/49-5     '      •     . 2970 
Kolesa Ivanka, kmetica v Verzeju  17, 

je vložila proti   Kolosi Jožefu,  čevljarja 
ravàotam, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo SO  marca 18*9 ob 9   uri 
pri okrajnem sodišču v Ljutomeru, soba 
it. 5. ' •;• 

Ker toženčsvo bivalnač* ni znano, mu 
je bil postavljen za abrbnika dr Jane'' 
Slavko, odvetnik » Ljutomeru, bf ga bo 
zastopal na njeguto nevarnost tn stroške, 
dokler ee sam ne oglasi ali ne imenuje 
pojMaSoenca. 

Okrožno sodišč« v Maribora 
dne 15. marca 1949. 

'    *'' 
O .140/49-8  , , .2971 

Vrilč Jolef. mehanik » StroSÜ vasi 49. 
p. Ljutomer. Je vloal proti Vrt» Getrudi ( 
rojeni Kaban. rojeni 12  VI. 1920 v Ora. 
dejj. — Nagyvara^dna Madzarekem,', «e'daj 
nekje v" Avstriji, toïbo za razvezo zakona 

Razprava bo 80. marca 1949 od 9 30 uri 
pri okrajnem sodišču v Ltutomeru. eoba 
ït. 5. 

Ker toHenklno bl^aliJče oi znano, iT le 
bil poelavljen za skrbnika dr Jane Slav- 
ko, odvetnik v Ljutomeru. M k> ho za- 
stopal, dokler ee sama ne oglasi aH se 
imenu ie  pooblaščenca. 

i Okroïno eod'lfe ? Hartborn 
t doe 1& mace» «W9. 

Amortizacije 
I • 46/49-3 2973 

Na prošnjo Gaber Terezije, kmetic« is 
Serdice 63, se uvede postopanie za amor- 
tzaciio hranilne knjižice, ki io ie pro»1 

aitka baje iagubfla. ter ee imetnik poava, 
naj v dveh mesecih od te objave v Urad-, 
nem listu LRS uveljavi evoje pravice, ker 
se bo eicer po preteku roka forekJo. da'! 
io vrednota ca brez •••• 

Oroamenlk) vrednothice: 
bran Ina  knjižica   Kmečke posojilnice. 

v Murski Soboti it. 12A/1  na ime Gabee 
Terezija is Serdice 63 z vlogo 1989 50 dio. 

Okrajno «edilfe v IHnrebi Sobo« 
dne 14. marea 1949. 

«. 
I B 80/49-4 2978' 

Na prt>Jnio Anderlič Eme, poeeetwee, 
Sv Barbara It 43. se uvede postopanie 
za amortizacijo vrednotnic. ki üb je pro. 
eilka.baie.izgubila, ter ee imetnik poziva, 
naj uveljavi s\oje pravice v treb mese-, 
eib po objavd v Uradnem betu LRS.. ker 
ee bodo sicer po preteku roka izrekla 
da sta vrednotnici brez moči. 

Oznamenilo vrednotrrlc: 
hranilni knjižici Ljudske posojilnice ?. 

Celju, oa ime Anderlič Ema, Sv, Barbara"; 
M. 43, p. Šmarje pri Jelêah, m sicer: 

iL 15511/8921 za 964 din ia Številka 
21842/7358 •• .1.777 din. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 14. marca 194B. 

•   i   -'• } ' ' : ' 

Razni oglssi 

Izgubljene listine    ni: 
preklicujejo: 

Arhar Joie, LJubljana, Podjuneka n, 
sindikalno izkaznico, izdano 15 II 1946 
od sind, podružnice kovinarje* ät, 17 

2835 
Avto-moto   drnlrro,   Ljubljana,    pro. ^, 

metno   knjižico   za   motorno   kolo   slov. 
15160.  ladano od  NM Ljubljana.     2884 

Bebar Alojz, Kisovec 80 prometno knji«:, 
2lco za kolo St. 2035 in osebno izkaznico. 

2403 
Bolta   Marija.  Bmartno Št. 57.   knjiži- ; 

co  za  kolo  znamke  >Bkevolt<.  reg   «t: 
B'20454. . "' 2886 . 

Boltelar    Frane.   LJubljana.    Poetojn. • 
eka  ul. 42. osebno .izkaznico BL O8ft909    ^ 
ta knjižico za kolo. .  , ,    2890  . 

Brafun Prane. Mrtvece 42, p. Leekovee 
pri KrSkem.' prometno knJiSco za kolo ; 

št 112810. 2367 
Bravhar Ak>J». ••"O 58. »J- 21. V • 

1913 odpuetnico. Izdano-28 IV. 1927 Od !; 

osnovne Sole v. Smartnenj pod  Šmarno, 
gora 2796 

Bregsr Ivan.' Industrijski tehnibum Tr- 
bovlje, roj. 8. II  1930 \ Toplicah pri Za, 
gorju, spričevalo I   letn'ka mđuetriieko-,., 
rudarske kovinarske Iole v Zagori« ob 
Savi. zâp. «  1/46. 2270 , 

Breznik Orespr. Ljubljana, Jarïka «i. S% ,. 
evidenčno tablico 8t. 8-00042. izdano ,od> 
NM-Ljubljana    ; 2783 

Cimerman FranfiSbs, LJnbl|ana. ftmar-,.- 
Hneka  103   ukradeno   osebno  rrkaznpco, " 
'•nJKro rs kurivo K 1 ter knjigo nab." 
«el JBidruge na ime Chnermaa Ak>fz. -•.: 

2718 ' 
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Camlek Stanislav. Pesje pri Vele. 
, riju, oeebno la rudnliko izkaznico, 

knjižico za kulo in izkazn.eo OP 2641 
.Cueek F*lUss. 8p. Voiiôma 42, p. ST. 

Kupert v SI. gor., promptno knjižico za 
kolo znamke »Mila«, it. okvira 82839. 
ter orožni list reg. 8t. 70 za ioveko pu- 
iko dvocevko, kal 16. Izdan 10 II 
1948 od odsek« za notr. zadeve OLO 
Maribor okolica R veljavnostjo do ore. 
kljca .    2364 

Derganc Aloji. miWcnik, Cesea vas. pro. 
metno knjižico ca kolo,at 85118 in orožni 
list. 2833 

jjol'oar Ljudmila. LJubljana, Predovi- 
feva 20  osebno izkaznico 2795 

Doliek Franjo, vo) posta 9685-5. knji. 
ifcp za brano VTP St 448. . ;27«8 

Dra«ler Vinko, Labore 68, osebno iz- 
kaznico £791 

Dreiar Franc. Savije št 26. osebno iz» 
Kaznieo im prometno knjižico za kola 

\ 2631 
Drnoviek Pavla, Oetrožno 43 pri Celju, 

knjižico za kolo znamke »Puch«, Številka 
708947. 2845 

Emerite Vlado, Ljubljana, Vodovod- 
na 27, legitimacijo univerze", Izdano od 
univerze  v Ljubljani!. 2882 

Ermènc Ernest. Meliie Ljubno, ukra- 
deno akazn co za kolo it. 839018.    2127 

Erteti* Slavom'r. Ljubljana, Jeglic*»- 
re 22. spričevalo arhitektonskega od- 
seka téhn. eredinje Sole, izdano leta 
1941/42. 2885 

Parcnik Marija. Ljubljana, Galjevi- 
ca ICO, knjižico za koto. tov. itevilka 
80007. 2880 

Fekonja Ivan.Cerovec 44, p. Ivan]- 
kovci. ukradeno osebno izkaznico Števil. 
02040. Man» od OLO Ljutomer.      2035 

F4ip** Jane*. Radovljica! Graduikava 2; 
prometno knjiž co za kolo tw. M 1940 
znamke »Meieter« na ime Filiplî Janez, 
Škotja Loka. Stari dvor 25.     "  '    '28Ž9 

Poretli Vlahe. wj. poŠta 2687/2 Ljub. 
••••, St Vid. oblačilno knjižico it. 82916 

• ••   2843 

FriSkovee Anton. Zaboica 43. evojo 
ukradeno Izkaznico za' kolo it. 1176506 
brez znamke in ^družno knjižico ter 
knjižico za kolo m. ime Friikove«" Jožef, 
2abnica 43 :   2278 

Glavna direkcija usnjarske todaitrije 
LRS Ljubljana, .koleeareko knjižico za 
kolo znamke »Aizlon«, tov. 51 635018,^*. 
dano od uprave NM v Ljubljani.      2634 

Öorn>k Marija. Sp. Hajdina 67. p. Ptuj, 
knjižico'za kolo znamke »Torpedo«, tov.: 
«: .1346645, évid it. 494117 2837 

Gospodarska pođjetla KLO Bog»«?« 
Slatina, spoznavno Številko motornega ko. 
lasa S-03508. * ' ' 2222 

Grabeljšek Roža. Spttt, Hektorovlca 15, 
preklic o osebni izkaznici, izdani 1. ,l94o 
od NM LJubljana, "objavljen v 8. številki 
Uradnega lista LRS e dne i. III. 1948, ker 
ae je Izkaznica medtem naSla 1759 

Gradiš, gradbtoe hidrocentrala Bla* 
•te, prometno knjižico za tovorni avtomo. 
Ml »Ford Canada« S*0253 2235 

Gradbeno podjetje sä eeste LRS. gràd- 
Mie« Vrhnika, evid. Ü..&0269» n metka 

/ 

kolo znamke »Diamant«, tov. «t 1250189, 
ridano od oddelka za notr. zadeve okrož- 
nega mesta Ljubljana 28- Ili. 1947 in 
evid tablico S—0562 za tovorni avtomo- 
bil >GMC«. 2281 

Gribajèertó Marija, svojo nakaznico ite. 
rilka 3. izdano od uprave MINUT in enako 
nakaznico "a ime Vrezec Dubravka. 2431 

Gnnda Milan, Ljubljana, Kolodvor- 
ska  11, izkaznico OF. 28b? 

Hrasìar Sonja,. Bršljia 16, spričevalo I V. 
razreda gimnazije na Ime Uraetar Sonja, 
Brsljin 16. No>o m«eto. 2834 

Horvat Anton. Ljubljana. Poljanski 
nasip 40, vejaiko knjiz.co, vojaSko po- 
trdilo, sindikalno  lzkazn-co. 2888 

Huduklin Pepe», postna uraOnica. No>o 
mesto, sindikalno člansko izkaznico it 
22922. 1751 

Huinsky Maks, Ljubljana, Poljaneki na. 
aip 40, izkaznico OF, 2719 

Uaunik Ana. LJubljana, Bernekerjeva, 
St 22, knjiž.co za kolo znamke Branden- 
burg« M. 15Ô881/B, izdano 1.. 1937 od NM 
Ljubljana. 2793 

Invai (Ltko podjetje »Jiigoreklam«, Ljub. 
Ijana. prometno knjižico za kolo znamke 
»Triumph«, îi. okvira 808385. Izdano od 
prometnega   odeeka   MLO Celje   meato. 

1990 
Jakopec Joïet, Voličina, KLO Cerm- 

Ijeniak,   prometno   knjiž.co   aa    kola 
2490 

Jakopinu Martu, Tezno, tab. HL Mari. 
bor. vojaško knjižico it 3183/286.      2221 

Ing. Janeži? Borut, Ljubljana, Celovška 
St. 124, inženjersko diplomo gradbene 
stroke, izdano 23 XI. 1939 na tehnični 
fakulteti v Ljubljani. 2636 

JunSovec Janez, Rngoznlca 20, pro. 
memo knjifcco za kolo. Številka okva- 
ra  354342 .    2489 

Jeretina UrSka, VrhovUe 4, KLO •••- 
voje, prometno knjižico »a kolo »Junior«, 
tov. 5t. 81531 2790 

Jurgec Franc, ôt. üj V Slov. eorieàh, 
vojaiko knjižico, radano od vojaikega 
odeeka Maribor okolica m knjižico za 
,kok> znamke »Neger« St. 5467. 1860 

Kastelie Anton, Vel. Pece 18, svojo knji. 
žico za kolo znamke »Mekana«, èvid. it. 
120108 'n knjižico,za koto znamke »Ko*, 
nos«, evid. et 120104 na. ime Kaetelae 
Anton mlaju 2787 

KlemeneU Marjetka. Idrija, oblačilno 
karto ID-2 it. 51867«, izdamo od KLO Lo- 
gatec. „ 2850 
i Klepee Jolijan. Turniice. 9. Prekmurje, 
prometno izkaznico • kolo znamke 
>Viotoria<, ». 1284558. 2498 

Kobal Anton, Kranj, Cesta na Golnik 
St 22, evid. tablico za motorno kolo znam. 
ke »Puch«, et. 128129, fedano od NM 
Kranj. 2849 

Kocuvan Franc, Rog. Slatina, izkaznico 
OF, izdano v Ljubljani od rajona Center, 
teren Vrta& 2854 

Kočar Katarina, Zalog S, p. Komenda 
pri Kamniku, prometno knjižico za kolo 
it. 104857, Izdano od NM Kamnik.    2838 

Kokol Peter..Zikarce it 58. p. Sv. Bar- ' 
bara pri Mariboru, prometno knflžico za 
kolo znamk« »Original Juso«, tor. 9t. F 
0882, - 4•• 

Kokol Viljem, Laiko. roj 9 IT. 1918 f. 
Laikem, izkazoiico OF it. 805876,* izkaza 
••• ZB it. U 42538, oaebno izkaznico 
st. 794 In izkaznico za kolo it. 146713. 

2495 
Kvroiee Morja, 21karce it 6f, p. Sv. 

Barbara pni Mariboru, ukradeno proma- 
no knjižico za kolo K. 19310» na ime Skr. 
lee Jožef, stanujoč na Pobrežju, Maribor« 

257$ 
KoroSec Stana. Maribor, Smetanova ul 

74, izkaznico za kolo znamke »Diamant«, 
it 1224244, Izdano od uprave NM v Ma- 
riboru. 28% 

Kos Ciril, Jesenice, Preiernpva 83, ukra- 
deno osebno in mladinsko .izkaznico, 
člansko Izkaznico soc. zavarovanja in po. 
trdilo o ljudskem posojilu za 600 din. 

2712 
Kes Zala, Ljubljana, Predjamaka 19. 

sindikalno Izkaznico. 2797 
Kozak Jnia. Miklavž, poročnik. III dom 

dom voj. studentov, Ljubljane, Datmali- 
nova 15, potno dovolilnico eerlje K Me» 
vllka 017134, izdano 22. X 1948 od lit. 
doma voj. itudento\ Ljubljana. 2710 

Krajevni LO v Dolifih, osebne kkatni- 
co na ime Sarközi (Franca) Ana, rojena 
0. IX   1929 v Dolifcib it. 111.   

Kramtar Terezija. Ljutomer, Ceeta P, 
Skuhalo 6, prometno knjižico za kole) 
znamke »Brandenburg«, it C 42912, it« 
dano od'NM Ljutomer. 2874 

Rraner Avgust, Selnica ob MuH 152, 
prometno knj'žieo za kolo znamke »Sehern, 
otta« it. 1406808. " 268T 

Kunaj Franjo. Celje, ASkerîera •, 
knjižico za kolo it. 15895. 2430 

Lesno produktivna zadruga Velike La- 
ite, knjiMco ca kolo, St okvira 1952023. 

2282 
LuHk Breda. Ljubljana, Trdinova 7, 

osebno izkaznico. 2799 
Magde Mihael. Desnjak. KLO Stara 

cesta, izkaznico za kolo znamke »Vikto- 
rija«, tipa i. 217958, reg. St. 488.896. te. 
dano 1. 1947. 2821 

Maruiek Frane. Draforis«, •. Hajdin» 
pri Ptuju,   knjižico za kolo iter. 210618. 

2789 
Menc'njrer Marija, DeloVse U. 16,. oseb> 

no' i-•••••••, izdano 1. 1945 od NM Lti'h. 
Ijana. ' 2632 

Merlak Brano, Ljubljana, Betnovnovfi 
St 15. taka 8, it 6859, izdan od NM Ljub. 
Ijana. 2841 

MLO Jesenice na Gor., prometno, knji- 
žico za svoje žensko kolo znamke »Tri. 
umphc, tov St 800666. 2406 

Mestno Rospedarsko pedjerjè pilama 
»Triglav«, Trži*, Gor., vojaiko knjižico, 
izkaznico OF, sindikalno knjižico in mta- 
dineko izkazn'co, vse na ime Božič Ru- 
doli, roj. 17. IV. 1924 v Sebreljekem v«w 
hu 28, okraj Idrija.      < 2404 

MilisavljevV Momiila Dragan, ITI. dem 
voj. studentov, Ljttbllaoa, Dalmatìnova 15, 
potno dovoHinloo serije i L St. 024570. iz- 
dano 5. VIII. 1948 od III. doma voj. U\* 
dentov. Ljubljana. 2700 

Mlinar Frano. LJubljana, Gostihricarska 
it 4, knjižico za kolo tov it. 73194.   284Ô ' 

Močnik Toneka, Ljubljana, Jernejeve 19, 
osebno izkaznico, Izkaenico OF. mladin« ,> 
•ko, bréadûo lo sindikalno izkaznica 

" "   28.49 
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Novak Aloji. zdaj poslovodja gostilne 
KLO Uutveroi. p. Apače, roi. 20. VI 1912, 
6v Miklavž pri Ormožu, osebno iskaznico 
izdano ud OLO Maribor, vojaško knjižico, 
izdano na vojaäkem odseku » LJulonieru, 
Iskaznico OP, ledano v Mar boru, Pobrei. 
]e, prometno knjižico za kolo znamke 
»Wanderer« it okvir« 1483576. izdano v 
Ljutomeru, nuno »pričevalo, ladano • Spli- 
tu to delavsko knjižico. 2*273 

Novak Blaž, uameičenec OLO Maribor 
okolica prometno knjižico za kolo Ste- 
vilka 2701154, izdano v Zimnici, OLO 
Mar bor okolica. 2088 

Novak Jožef, Jama 24, p Krao], osebno 
«tkaznico In izkaznico za kolo. 2267 

Novak Karoliiia, LJubljana, Woliova 10. 
livikko karto TDb.za •••••, izdano od 
RLO Center. 2883 

Okrajni ljudiki odbor Jesenice, promet- 
no knjižico za osebni avtomobil znamke 
>DKW<, evid it 3-2955 na ime Cufar 
Andrej, Jesenice, sedaj last Direkcije 
Okrajnih gostinskih podjetij, Jesenice. 

1801 
OsTold Stanko. Rogozntc« It 46, knji- 

žico za kolo znamke >Waltenrad Steyer«, 
fit okvira 8160129. 2488 

Parût Ciril, Ljubljana, Beethovnoma 7 
iskaznico OF. 2844 

Pere Jožica. Celje, Vodnikoma 11, de- 
lavsko knjižico. 2722 

Penne Pavel, Dvpr 29, knjižico ta kolo 
lov  it 379748. 2786 

Pernat Pavla. Celje. Zrinskega 7, oseb- 
tM izkaznico, ridano od MLO Celje meato 

2858 
Pernat Vinke, poa., Ptuj. Krekova 8, 

•vojo izkaznico za kolo znamke >Baro. 
nija<, it. okvira 896.946. in izkaznico za 
kolo brez znamke, žensko, orne barve, 
•cevilka okvira 1,805.189 na ime Pepev- 
aik  Boza.       ' 2407 

perovec  Ivan, Druhnirje 80.  SoStanJ, 
Srometno knjižico za kolo tnamke »Ađrt- 

i«. it. 1239949.   • 2271 
Petrovič Frane, LJubljana, Japljeva 2, 

oeebno izkaznico. 2847 
Petrovči» Franc. Petkovec 16, promet, 

no knjižico za kolo znamke »Rekord«, 
S-l70832, tov it. 1350310, Izdano od biv- 
Sega OLO Rakek. 2785 

Planine. Jožeta, Jože, •. dom voj. Itu. 
dentov, Ljubljana, Dalmatinova 15, potno 
dovolilnico serije T it. 65062. izdano 17. 
I 1949 od III. doma voj. itudenfov. Ljub- 
Ijana 2708 

Podjetje za razdelilne naprave In dalj- 
novode, gradbeno vodstvo ftkotja Loka. Po- 
•••••• cesta 2, prome4no knj fr'co za mo- 
tor, znamke »Bianchi«, reg. St. R-1091, iz- 
dano od odeeka za notr. zadeve na Reki, 
tablico motornega vozila znamke »Praga« 
reg »t. H-49920 ter reg tablico motorne, 
ga vozila znamke »Dodge«, rea itevMka 
H-49S99, radano oboje od odeeka za notr 
zadeve v Zagrebu. 2416 

Polemik (ran. Jezica 44, oaebno izkaz, 
nico 2842 

Potoïar Marija. Stranje 12, p. ôt. Vid 
pri Stični, oeebno izkaznico. 2881 

»Prehrana«, Ljubljana, Koleztjska 25, 
knj^ro za trokolo. 2782 

Prek Peter, Brod 42 oeebno izkamico 
in iz k amico ta kolo znamke »Nordland«, 
»t. 9820. 2839 

Puhar Stanka Polje 166, alndikalno iz- 
kaznico it. 16570, izkaznico • kolo. rs- 
kazn.co OP it 340259 .n oeebno izKaznico 
St 077076 rut trne Podbemiek Stanka  2640 

Pujzdar llar Ja, Ljubljana. Sv. Petra 80. 
«pričevalo IV razr. nižje iole, Izdano leta 
1937 od upraviteljeva iole * Zg. S.eki, 
LJubljana. 2715 

Puncer Zdenko, Celje, Breg 16. potrdilo 
komiaijeke prodaje it. K 126/9, izdano 
od Invalidskega podjetja »Starinarna« Oe- 
IJe za 400 din. 2642 

Putnik, filiala Ljubljana, Tyrleva c. 2, 
prometno knjižico za osebni avtomobil 
znamke »Praga«, evid it, S-1236.   2043 

Razgoriek Rudolf delavec, Brezova 81, 
KLO Šmartno v Rožni dolini, okra] Celje 
okolica, prometno knjižico ta moiko ko- 
lo it. 1566774. 2132 

Rednah Bdi. Celje, Aškerčeva 4, član- 
sko Izkaznico it. 1318046. 2723 

Resman Jože. Zapuže t pri Lescah, dve 
potrdili o oddaji «vinjake kože it 032329 
ta 7.50 kg in za 10 kg, itfani od zbiralni- 
ce Radovljica. 2864 

Režonja Stefan, Velika Polana 193, po- 
Šta Creniovci, oeebno Izkaznico in izkac 
nieo za kolo it. 452926. 2038 

Ribezi Vera, Dobrava 60 pri Celju, ta- 
blico ta kolo. 2429 

Rovtar Anton," miličnik, Skofja Loka, 
Mestni trg 14, potrošniško nakaznico reg 
it 2334, izdano 1949 od MLO Skofja Loka. 

2848 
Baratile Stevana Oojke, zastavnik. III 

dom voj. Studentov, Ljubljana, Dalmati- 
nova 15, potno dovolilnico serije K »tev 
017135 izdano 23. X 1948 od III doma 
voj. iludentov, Ljubljana. 2721 

Savlf Blažo, voj. po«a 2667, LJublja- 
na brezplačno oblačilno knjlž'co Številka 
37591, Izdano od voj. trg. podjetja Ljub- 
ljana. 2720 

Seme Ctrl, Celje. Zidanškova ' 3, it. 
kaz o mehaničnem Izpitu St. 03141, izdan 
L 1944 na Dunaju in sindikalno izkaznico 

2718 
SImie 2. Slobodan, zastavnik, 1•. dom 

voj studentov Ljubljana, Dalmatinova 15, 
potno dovolilnico serije K it 017188. fi- 
dano 27 XI. 1948 od III. doma voj. Stu- 
dentov, LJubljana. 2711 

Simc«* Karel, LJubljana, Rožna doli- 
na, Cesta VIII. St. 26, osebno Izkaznico 
in knjižico za kolo znamke »Lord«. 2638 

Smole Stanislava. LJubljana, Zadružna 
uL 16, knjižico za kolo. 2889 

Soiter Angela. Oetrolno 26 pri Celju, 
oeebno izkaznico in itkaenico OF.      1989 

Sploino gradbeno podjetje »Pionir«, 
Novo mesto, evid. tablico osebnega avto- 
mobila znamke »Standart S—3228, izda- 
no od NM Novo mesto. 2706 

fiele* Marija, Ômarje-Sap, Ma« vrh 8, 
sindikalno izkaznico, izdano od voj. poŠte 
LJubljana. 2717 

. Skr'enee »Ulan, LJubljana, Prisojne 1, 
mat'Trtetuo ••••**•1•, izdano L.1943 od 
realne gimnazije v Ljubljani. 2792 

Sorli Stanislava, Kranj, Partizanska 2, 
izkaznico za kolo. Izdano od uprave NM v 
Kranju 2798 

Sren Otmar, Celje, Dečkova cesta 12, 
karto ta premog 2644 

Tauter Zvone. Zagorje, Izkaznico za ko- 
lo reg- it. 2443, izdano od OLO Trbovlje. 

27H 
Tavželj Alej. delavec, Velka 7, p. Dra- 

vograd, ukradeno osebno rzkarnico in po. 
trdilo o opravljeni rek ruta ci ji. 1797 

Tekstilna tovarna MLO Celje, Spodnja 
Hudinja U5, knjižico za kolo znamke 
»Triglav«. 2643 

Tovarna kop't Sevnica, knjižico ta kolo 
znamke »Puch«. it  1115960. 2707 

Treplak Andrej. Creta 9, p Slivnica pri 
Mariboru, knjižico za kolo iter. 516698 
znamke »Puch«. 2220 

Trhljen Mar'Ja, Kamntfk, izkaznico OF, 
LMS io KZ PDS 2170 

Dr. Trstenjak Alojzij. Sv. Mikiavi pri 
Ormožu, ukradeno osebno izkazn;oo, izda. 
no oktobra 1946 od komande NM v Ljub. 
»Jani. 2175 

Uprava Predilnice in tkalnice, Maribor, 
prometno knjižico za osebni avtomobil 
znamke »Tatra«, it 11107, evid. it. 6557», 

1975 
Vatovec Ouitina, podp., Zagreb, voj. po. 

Sta 3225/1 d, vojaJko karto za Živila if 13. 
2794 

Verevn"k Anica. Ruie •. 236. spriče- 
valo 8 razr. dri. nižje gimnazije v Ru. 
»ah. 2491 

Vilfan Krista, tirgoveka pomočnica. Tr- 
ii«, Glavni trg St. 2, ukradeno knjižico ta 
kolo znamke »Phänomen« it. 2-129978 in 
oeebno izkaznico. 2410 

Vinflii Janet Maribor, Meljeki hrib 87, 
prometno knjižico ta kolo znamke >C< 
fit. 7580. 

Vojno trgOTsko podjetie, Ljubljana. Go- 
sposka 1, prometno knjižico za osebni a v. 
tomobil >Fat< 1100 it. S—8619, izdano 
od NM Ljubljana '2716 

Vrti* Franc. Zg. Senarska. Sv. Trojica 
v Slov gor., prometno knjižico itevilìca 
93527 znamke »Coridon«. 

Zalar Franc. LJubljana, Goriîka ul. 3, 
«kaznico OP ». 031587, Izdano 26 VII. 
1948. 2784 

Zupan Klementina, Ljubljana, Celovika 
124, knjižico za kolo znamke »Presto«, 
tov. it. 1601036, itdano od NM Ljubljana. 

2635 
Zupančič Antonija, Kranj, Stru že veka 

ulica, izkaznico za kolo znamke »Stand- 
art« St. 249427. 2628 

2erak Jane», Sv. Florijan, p. Rogatec, 
knjižico za kola St 222919 tu Ime Caruta 
Ivan, Pobrežje 150, Ptuj. t prenosom na 
Makota Draga. Zg. Hajdina. Ptuj.     1981 

2erdin "Ana, Lipa 153, p. Beltinci, pro. 
metno knjižico za kolo « 735913, izdano 
od notr. odteka v D. Lendavi; 2580 

2ibert Ivana, Loke 193, Trbovlje I, iz- 
kaznico za kolo znamke »Dürkopp«   2266 

2iŽek Ivan, roj. 20. V 1916. Dolnje- 
lendaveke gorice it. 429, osebno iskaznico 
in izkaznico OF. •• 

Izdaja »uradni Uet LRS«.T Direktor in odgovorni urednu« (U.BaiUwMo&Uk; tieka Blasnikova tiskarna, obrat 1 - vei v Ljubljen' 
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Drogi pečati, Štampiljke in žigi 

18. «en 
Sodišča imajo po potrebi posebne depozitae pečate 

osmerooglate obliko e premerom 85 trna, in sicer po od- 
redbi ministra za pravosodje LRS, 

14. ölen 
RepubliSki državni organi imajo lahko po potrebi 

pomožne (administrativne) štampiljke: >Nujno«, >Urad- 
K*, »Tiskovina« in podobno. 

15. ölen 
, Državna gospodarska podjetja nimajo pečatov, tem- 

več ustrezne štampiljke z besedilom in obliko, ki ju do- 
loči operativni upravni voditelj ; štampiljke so brez grba. 

Za pečatenje z voskom oziroma za žigosanje imajo 
lahko državna gospodarska podjetja, če je to potrebno, 
okrogel žig brez grba z besedilom, ki ga doloâi operativ- 
ni upravni voditelj. 

16. člen 
Operativna upravna vodstva, M' niso v sestavu mi- 

nistrstva, imajo pečate, štampiljke in žige, toda brez 
grba in brez navedbe ministrstva. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 
Za republiške urade, ustanove in podjetja naroča 

pečate, žige in štampiljke resorno ministrstvo, komite, 
komisija, generalni sekretariat oziroma operativno uprav- 
no vodstvo podjetij. 

18. člen 
Pečati, štampiljke in žigi, ki nimajo predpisanega 

besedila, se morajo v Šestih moseeih prilagoditi določbam 
tega pravilnika. 

19. člen 
Pečati, štampiljke in žigi, ki po velikosti in oblaki 

ne ustrezajo določbam tega pravilnika, ostanejo lahko še 
nadalje v uporabi. 

20. ölen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. 176 
Ljubljana dne 11. marca 1949. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

Ivan Maček L r. 

56. 

Na podlagi določb 24. člena uredbe o zbiranju in upo- 
rabi odpadkov (Uradni list FLRJ, St. 48-879/48) in V zvezi 
t odločbo predsednika zvezne planske komisijo o dolo- 
čitvi nomenklature za odpadke, ki se bodo oddajali indu- 
strijskim podjetjem splošnega državnega pomena oziroma 
ki »e bodo zbirali in razdeljevali na podlagi letnega pla- 
na, izdajam tole 

odredbo 
o zbiranju in oddaji kosti, papirja in lepenke, krp 

in steklenih črepinj 

1 
Kosti (surove ki kuhane) kot važno surovino za indu- 

strijsko predelavo morajo nabirati: 

a) industrijska podjetja za predelavo mesa in vse 
klavnice po določenih normativih; 

b) obrati delavske preskrbe: delavsko-nameščenske» 
restavracije, menze in ekonomije; 

c) vsi drugi gostinski obrati in turistične ustanove 
ter počitniški domovi; 

ö) internati in dijaški domovi; 
d) kuhinje delovnih brigad; 
'e) bolnice, sanatoriji, okrevališča in druge zdravstven 

ne ustanove. 
a 

Razen kosti morajo nabiraj tudi papir in lepenko, 
krpe (bombažne, volnene, lanene, konopljene, jutine, iz 
prave in umetne svile) in njihove odpadke ter steklene 
Čreplnje: 

a) vsa mestna podjetja za vzdrževanje snage, ki mo- 
rajo v ta namen pregledovati smetišča • oddajati odpad- 
ke zbiralnim podjetjem po 8. členu te odredbe; 

b) podjetja ljudskega odbora, ki organizirajo v ta na- 
men posebno mrežo po hišah oziroma ulicah. 

Po 1. točki zbrane surovine oddajajo zbiralci >OdpäH 
du< oziroma pooblaščenemu odkupnemu • podjetju. 

Za zbiralce po 1. točki b)—e) im po 2. točM a) in b), 
se določi nagrada po 4. točki v uvodu omenjene odredbe. 

/ 6 
Po 22. členu uredbe o zbiranju in uporabi odpadkov 

se kaznujejo z denarno kaznijo do 20.000 din voditelji 
podjetij oziroma ustanov po J. in 2. točki te odredbe: 

1. če se v podjetju ali ustanovi pod njihovim vod-« 
stvom ne zbirajo prej našrteti odpadki ali če ee ne zbÜ« 
rajo na način, ki je predpisan v tej odredbi; 

2. če se ti odpadki ne izročijo odkupnim podjetjem 
ali se uporabljajo za druge namene. 

Kazni izrekajo okrajni (mestni) ljudski odbori, 

0 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uraxinem listu 

LRS<. 
St. V 4786/1—49 
LJubljana dne 8. marca 1949. 

Minister za komunalne zadeve LRS; 
Lidija Sentjure L • 

58. 
Na podlagi 0. točke odločbo vlade LRS o davčnih 

stopnjah za odmero dohodnine kmetijskim gospodarstvom 
(Uradni Ust LRS, U. 7-26/49) izdajam tole 

dopolnitev k navodilu 
za uporabljanje nižje In višje lestvice za odmero 

dohodnine po II. obliki z dne 11. marca 1949 
(Uradni list LRS, It. 9—48/49): 

L Zadnji stavek tretjega odetevka v 8. točki ee v iz. 
popoDnjenem besedilu glasi v celoti takole: 

>0 vdAni tržnega presežka mora davčna komisija pi» 
•meno obvestiti kmetijsko gospodarstvo t navedbo roka, 
do katerega bo sprejemala dokaze o oddaji tržnih presež- 

1 kov za potrebe skupnosti.« 
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2. Doda se nova, 6. točka, ki se glasi: 
>Pritožbe proti prvi kakor drugi odmeri in proti oceni 

tržnih presežkov rešuje na drugi stopnjii izvršilni odbor 
okrajnega ljudskega odbora. Pritožbo je treba vložiti v 15 
dneh po izvršeni objavi, najsi bo objava izvršena kolek- 
tivno z razgraditvijo odmerjenega razporeda na javnem 
mestu ali pa individualno s pismenim obvestilom. Rok 
asa pritožbe proti nepravilni ooemi tržnih presežkov začne 
teči e dnem vročitve pismenega obvestila. Kolektivna ob- 
java odmere je izvršena ali na množičnem sestanku, ker 
mora biti potrjeno v razporedu odmere • v zapisniku, 
ali pa s petdnevno javno razgrnitvijo odmernega razpore- 
da, na katerem mora biti potrjen prvi dan razgrnitve, od 
katerega začne teči rok za vložitev pritožb. 

Rok za' predložitev dokazov in potrdil, da je kmetij- 
sko gospodarstvo vnovčilo celotne aß delne tržne presež- 
ke po državnih (vezanih) ali odkupnih cenah, odrejam 
do vštetega' SO. aprila 1049. 

Po tem roku vložena potrdila se ne bodo več upošte- 
vala, ker ni v splošno korist samo, da je tržni presežek 
oddan za potrebe skupnosti, temveč tudi da je oddan pra- 
vočasno. 

Kot potrdilo o oddaji tržnih presežkov se prizma: 
a) potrdilo o odkupu, 
b) pravnomočna pogodba za oddajo pridelkov od- 

kupnemu podjetju. 
Na potrdilu o oddaji mora biiü razvidno: 
a) označba kmetijskega gospodarstva (ime, priimek, 

bivališče, K LO), 
b) datum odkupa, • 

e) označba odkupljenih pridelkov, 
C) količina posameznih odkupljenih pridelkov, 
d) odkupna cena za posamezne odkupljene pridelke, 
e) skupna odkupna vrednost, 
• ime odkupnega podjetja, 

g) potrdilo (podpis z datumom izdaje potrdSIa in pe- 
čatom). 

. Ce Je podan sum glede pristnosti predloženega potr- 
dila, mora poverjeništvo za finance ugotoviti pri odkup- 
nem podjetju, ali je potrdilo pravilna Proti ponarejeval» 
oem se bo postopalo po zakonu.« 

St 16048/8-1949 
Ljubljana dne 21. marca 1949. 

Minister za finance LBS: 
Zoran PoliS L r. 

Popravek 
V navodilu za izvajanje uredbe o nadzorstvu nad pro- 

metom z nepremičninami (Uradni list LRS, št. 61-278/48) 
ee pod III. 2. točka v drugem odstavku, v drugi vrsti za- 
ràdi nastale pomote črtata besedi: xiednih zemljiščih«. 

V odločbi o davčnih stopnjah za odmero dohodnine 
kmetijskim gospodarstvom (Uradni Mat LRS, St 947/49, 
se dfugi etaveik 8. točke pravilno glasi: >SteJe se, da je 
prodalo kmetijsko gospodarstvo po-cenah v prosti prodaji 
vse tiste pridelke, za katere ne dokaže, da jih je prodalo 
p • državnih" (vezanih) cenah, oziroma odkupnih cenah.« 

Drugi stavek 5. točke se pravilno glasit >V ïestvtiiei je 
določena meja, do katere uporaba tuje delovne sile nima 
za posledico povečanja dohodnine.« 

Zadnji stavek 7. točke se pravilno glasi: >Po njenih 
davčnih stopnjah se bo odmerila dohodnina za leto 1948.« 

V odločb] o razdelitvi odprtih voda v Ljudski Re- 
publiki Sloveniji na ribarske enote (Uradni list LRS, 
št 9-49/49) ee besedilo 1. člena od 4. do 8. vrste pravilno 
glasi: 
^izkoriščati po določbah navedenega zakona. Te enote 
obsegajo: 

1. gorenjska ribarska enota: 
Savo Dolinko od izvira do ustja potoka Belice in od 

izliva potoka Dobrčnika do sotočja s Savo Bohinjko, Savo« 
Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
9t. 21. z dne 12. marca 1949: 

188. Pravilnik o potnih listinah za prehod čez «Državno 
mejo. 

189. Navodilo o regresu državnih proizvajalnih podjetij 
lokalnega pomena za razlike pri cenah in za pla- 
čano prevozno postavko glede proizvodov, dobavljenih 

•   na zvezni in republiški razdelitveni plan, 

St. 22 z dne 16. marca 1949: 
190. Uredba o ustanovitvi in delu zvezne uprave za siste- 

mizacijo • o organih' za sistemizacijo. 
191. Odredba o določitvi potrošnikov, ki jim je zagotov- 

ljena preskrba. ; t 
192. Navodilo, kako vnovčijo podjetja in organizacije, ki 

so pooblaščene prodajati industrijsko in drugo blago 
po dvojnih cenah, dodatne bone. 

193. Odločba o odložitvi dneva izročitve v promet prilož- 
nostnih poštnih frankovnih znamk >Desetletnica Pla- 
nice«. 

194. Odločba o prepovedi uporabe praška >2utüo< za te- 
stenine. 

St. 28 z dne 19. marca 1949: 
105, Ukaz o določitvi Zavoda za oplemenjevanje sladkor- 

ne pese v Âleksincu za ustanovo splošnega državne- 
ga pomena. " 

198. Uredba o likvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo 
premoženja.. 

197. Uredba o zatiranju endemičnega sffilfea. 
198. Odločba o enotni obračunski prodajni ceni na debelo 

za semensko koruzo v gospodarskem letu 1948/49, 
veljavni' za vso Federativno ljudsko republiko Jugo- 
elavija 

109. Odločba o nižjih,enotnih prodajnih cenah na debelo 
za rž, Ječmen in oves v gospodarskem letu 1948/49, 
veljavnih za vso Federativno ljudsko, repùbMkô Ju- 
gosWiijo. •'•'•. 

200. Odločba o dajanju predujma in drugih ugodnosti pni- 
deiovaloem semenskega blaga Žit, krmnih rastlin in 
vrtnin. 

Popravek odredbe o gradnji skladišč za hrambo vnetljivih 
tekoön.        c','.'.;..-'- • 

Izdaja  >Uradnl Hat LBS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik; tlaka Btaenuov.a tiskarna, obrat 1 — vel v 
Ljubljani  Naroönina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240din. — Posamezna Številka: 4dinža lCetrani, 8 din za 32 strani. 
12 din za 48 strami, 16 din za 64 strani, po poŠti 2^0 din ve&V — Uredništvo in uprçrniStvo: Ljubljana, Oresor2i£eva ulica Jt 23 

Teleloaï ravnateljetvo 49-40, uredniStiro 49-80, ••••••••• 66-79. — Čekovni .račun 6-90180-0. 
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67. uredba o, obveaaih prevoznih storitvah v gozdarstvu in lesni 
industriji. 

68. Uredba o ureditvi eečaje na obmoSju glavnega mesta Lhib- 
Ijane. 

69. Uredba o ustanovitvi okrajnega eodiSSa za okraj Maribor 
okolica in njegovi prietojhcetL 

60. Odločba o postavitvi Komisije za organteLraoje oblastnih 
ljudskih odborov. 

VSEBINA: 
61. Odločba o ustanovitvi Sekretariata za organiziranje oblastne- 

ga odbora za Ljubljansko oblast. 
62. Odločba o ustanovitvi Sekretariata za organiziranije oblastne* 

ga odbora za Mariborsko oblast. 
63. Odredba o osebnih izkaznicah. 
64. OdloSba o dodatku k zagotovljeni preskrbi delavcev na dr- 

žavnih kmetijskih posestvih republiškega pomena. 
6JL/Odlo5ba o ustanovtvi Zavoda za higieno prehrane. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

57. 

Na podlagi toSke c) 30. člena zakona o petletnem 
planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske Re- 
publike Slovenije v letih 1947 do 1951 izdaja vlada LRS 
po predlogu ministra za gozdarstvo in lesno industrijo 
LRS 

uredbo 
t 

o obveznih prevoznih storitvah v gozdarstvu in lesni 
Industriji 

1. eleu 
Okrajni izvršilni odbori so pooblaščeni in dolžni, da 

zarad: prevozov, ki so potrebni v zvezi z. izpolnjevanjem 
plana na področju gozdarstva in lesne industrije, kmetom 
iadragim osebam, ki iinajo primerna vozila ta vprego, 
predpišejo obveznosti za prevažanje lesa z vozilom in 
vprego, au samo z vprego, kolikor potrebni prevozi niso 
zagotovljeni na drug način,     L 

"Za prevoze lesa pò prvem odstavku se šteje tudi 
vlaženje lesa. '* ' 

,    t2. člen   , 
Če lastnik ne more sam ali a svojimi ljudmi opraviH 

po 1. Cïeira predpisanih, voženj, mu predpige okrajni 
izvršilni odbor, da mora dati na razpolago vozilo ali vpre- 
go ali oboje. V tem primeru je gozdno gospodarstvo, les- 
no industrijsko podjetje oziroma zadruga odgovorna za 
oraviïno izkoiiščanie vozila iii v prese.   * 

3. Člen 
Obveznosti po 1. ^i 2. Senu te uredbe predpišejo ' 

okrajni izvršita! odbori v korist gozdnega gospodarstva, 
ïesnega indstrijskega podjetja ali zadruge z odločbo, v 
kateri je treba navesti, kdo mora voziti ali dati na raz-, 
polago vozilo ali vprego, v Sigavo korist, za kolko časa 
oziroma za kakšne koli&neiesa. Zoper odločbo je dopustna 
v treh dneh po dostavitvi pritožba na ministrstvo za 
gozdarstvo in lesmo industrijo. Pritožba se vloži pri' okraj- 
nem izvrâitoem odboru, ki je iizdaï odloôbo.    ( 

4. Sen 
Okrajni izvršilni odbori so dolžni' vrâvoôasjiic' ukre- 

niti vse potrebno, da se zagotovijo p/ovozi; ki so doloiSeai 
po plenu prevoza, ••' .'..;'/•, . •>': .• ': " 

5. člen 
Za prevoz lesa in tudi za vozilo ali vprego pripada 

lastniku plačilo po tarifi. Za primere, za katere tarifa še 
ni predpisana, jo predpiše minister za gozdarstvo m lesno 
industrijo. \ 

6. člen 
Kdor ne izpolni obveznosti, ki eo mu predpisane po 

1. oziroma 2. âenu, pa tega zadostno ne opravi®, ee 
kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev ali s kaznijo 
poboljševalnega dela do treh mesecev aii z zaplembo vo- 
zila ali vprege ali obojega.   - 

7. ölen 
Uradna oseba, ki ne izpolni' dolžnosti po predpisali 

te uredbe, ee kaznuje % denarno kaznijo do 20.000 dinarjev. 

8. Sen )   . 
Minister za gozdarstvo in tesno industrijo izdaja po 

potrebi navodila za izvajanje ie uredbe. 
9. člen 

Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba « 
obveznih prevoznih storitvah v gozdarstvu in lesni indu- 
striji z dne 16. septembra 1948 (Uradni list LBS, Številka 
41-211/48). 

10. Sien 
Ta uredba velja od dnem objave v »Uradnem listu 

LBS<. 
Št. S—••• 200 

. Ljubljana dne 22.. marca 1949. 
Minister za gozdarstvo 
in ïesmo industrijo LRS: Predsednik vlade LRS: 

ïone Fajîar 1. r. Miha Marinko -j. 't,- 

58.   . 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade LRS, 

za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS zaradi zagotovitve, bodoče regulacije 
Ljubljane kot glavnega mesta Ljudske Republike Slove- 
nije po predlogu ministra za gradnje   \ 

uredbo 
o ureditvi sečnje na območju glavnega mesta 

Ljubljane     ^ 
1.   •1•• ;.      : ' ;\r 

Na cbnioòju glavnega mesta Ljubljane in ob obeh 
bregova Save ob mestni meji je potrebno seSao doro- 
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ljenje za vsako sedajo gozdnih, sadnih in okrasnih dreves 
v gozdu in izven gozda, na ograjenih in neograjemih pro- 
etorih. 

Dovoljenje Izda v sporazumu z uradom za regulato 
glavnega mesta Ljubljane za seânjo v gozdu poverjeništvo 
mestnega izvršilnega odbora Ljubljane za kmetijstvo in 
gozdarstvo, za sečnjo izven gozda pa poverjeniStvo za ko- 
munalne zadeve. 

2, Ölen « 
Kdor seka brez dovoljenja, predpisanega po 1. Senu 

te uredbe, se kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 dinar- 
jev ali s kaznijo poboljševalnega delà do treh mesecev, 
poleg tega pa lahko tudi z zaplembo posekanih dreves io 
orodja, a katerim je bdi storjen prekršek. 

8. M'en 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. ' 
St. S—aak 202 
Ljubljana dne 22. marca 1949. 

Minister za gozdarstvo in 
in lesno industrijo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Tone Fajfar 1. r. Miha Marinko L r. 

59. 

Na podlagi 43. člena zakona o ureditvi ljudskih so- 
dtëc i dne 21. VI. 194« (Urtdni list FLRJ, et. Bl-849/46) 
izdaja vlada LRS po predlogu umietra ta pravosodje 

uredbo 
o ustanovitvi okrajnega sodišča za okra) Maribor 

okolica in njegovi pristojnosti 

1. Sten 

Ustanovi se okrajno sodišče v Mariboru za okraj Ma- 
ribor okolica. 

2. Sen 

To okrajno sodiače posluje za okraj,Maribor okolica. 

' 8. člen 
Okrajno sodišče v Mariboru za okraj Maribor okolica 

začne poslovati s 1. aprilom 1949. 

4. Ölen 

Dosedanje okrajno eodu'Sče v Mariboru posluje za 
okraj Maribor mesto. 

5. člen 
Minister za pravosodje LRS je pooblaäöen, da izda 

natančnejše predpise za izvedbo te uredbe: 

0. (Sten 

Ta uredna velja od dneva objave v >Uradnem Usta 
LRSc.    ,; 

' St. S—zak 208. 
Ljubljana dne 22. marca 1949. 

Minister za pravosodje LRS:      Predsednik   vnuie LRS: 

60. 

Odločba 
o  postavitvi  Komisije  za   organiziranje  oblastnih 

ljudskih odborov 

Na podlagi 5. točke ukaza Prezidija Ljudske skupščine 
FLRJ o ustanovitvi oblasti kot administrativnih terato-' 
rialnih enot je viiada LRS 

odločila: 
Pri predsedstvu vlade LRS se postavi Komisija za 

organiziranje oblastnih ljudskih odborov. 
Za predsednika komisije se imenuje 
Marijan Brecelj, predsednik Komiteja vlade LRS • 

zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti; 
za člane se imenujejo: 
Vinko Hafner, pomočnik ministra, 
Miîos Ledinek, sekretar za personalne posle vlade 

LRS, ^ ' 
Peter Zorko, pomočnik minietra za notranje zadeve, 
ing. Viktor Turnšek, podpredsednik planske komisije, 
Janko Dekleva, pomočnik minietra za finance, 
Niko Pogačar, pomočnik ministra za trgovino in pre- 

skrbo, 
dr. Miha Potočnik, pomočnik ministra za komunalne 

zadeve, 
Zivko Bernot, pomočnik ministra za kmetijstvo. 
St. S-zak 228 
Ljubljana dne 26. marca 1949. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L t. 

Dr- Heli Modle L r. Miha Marinko L r. 

«. 

Odločba 
o ustanovitvi Sekretariata za organiziranje oblast- 

nega odbora za Ljubljansko oblast 

Na podlagi! 5. točke ukaza Prezidija Ljudske skup- 
ščine FLRJ o ustanovitvi oblasti kot administrativnih te- 
ritorialnih enot je vïada LRS 

odločila: 
Ustanova se Sekretariat za organiziranje oblastnega 

odbora za Ljubljansko oblast s sedežem v Ljubljani. 
Za sekretarja tega sekretariata se imenuje 
Kavčič Stane, podpredsednik Preddija Ljudske skup- 

ščine LRS; 
za člane sekretariata pa: 
Krese Leopold, 
Premei» Bogo, 
Mlakar Alojz, 
Nagode Ignae, 
Rozman Pavle, 
Cerin Miha. 
Sekretariat začne poslovati takoj. 

8t 8-zak 229 
Ljubljana dne 28, marca 1949. 

PodpTedsedndlk vlade LRS in 
predsednik Komiteja vlade LRS 

za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti; Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marijan Brecelj l r. Miha Marinko 1. r. 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom I 
V nail založbi »o v l. 1949  t*sü: 

Zbirka gospodarskih predpisov L del. Draga izpopolnjena Izdaja, — 
Stram 6tìò, cena • din. 

Diu^a zpupuiujeiia udaja knjižic« ti leta 194? ki )e te sdavna) razprodana 
vsebuj« preurejeno tei * popravki • nov.iui ustreznim* predpisi dopolnjeno 
•nov Na »'slemetičeD m piegiedeu aaćiii uiejeno gradivo pnuaša piedp.se 
o g.wpodaiskcm uaćrtu • oigauib ta načrtovanj» o uprav; za pospeševanje 
proizv»doje predpise o akumuiaUJi • ceuab * ndustr.)i tn rudatstvu 
v gradbeni gostinski • tigov»ki »Uoki dalj» poglavja o enotnih cenen 
»piotile predpis« u upiavi dizavnili guspodaiskib podjetij] • p gozdnem 
in kmet.jskeni gu.pudarstvu ib.rki )• dodanih U prilog tn tartdi ielle 
preglednosti • pjaktiču« uporabnosti posebuo «Ivamo ksaalo 

Začasni piugram *plosne|>a dela strokovnih upitov za uslužbence vseb 
Bliok io.poklicev, t liteiaturo to oavodili. SU aru 4b, cena 7 dio. 

Brosuia vsebuj* « prvejii delu pouovuo ponatisnjen u> v tn »lupine raz- 
deljen zdćasul progi eni splošnega iela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagati up.t« V diu^em delu so k posameznim temam 
dodiu« se krati« teze • vsa potrebna literatura Sekretariat vlade LRS 
sa peisonaino slutbu ki ]« prugiam sestavil ID priredil le s to. bromuro 
podal snov m itudi) uslužbencev, ki s« bodo po tecsilh tn seminarjih pri- 
pravljali za izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
piallala delo tudi piedavateliem 

M°fni nadzor Javnega tožilstva Strani 41, cena 12 din. 
Avtor knjižne Milko Ho<«v«i |e • tem delom pnkaza> oaloge splošnega 
aadroia botet tako pomagati mladim kadrom lavnega tožilstva pri uva- 
lan,u v delo lato kajii.i» ue obravnava samo delovuega področja splos- 
negi nadzora   ampak  tud   pravn« sredilva in nakazuie metodo dela 

Priročnik *a krajevne ljudske odhore 11. del. Sti<mi lo?, cena 33 dia 
Knjižita obiavDava uadrobriu pel upiavuib panog ki spadajo v pristojnost 
krajevnih ljudskih odborov kmet>|>lv<> gozdarstvo tn tesno Industrijo 
trgovino • preskibo turizem m gostinstvo tei lokalni promet Naznačene 
eo tudi naloge kmetijskih zadrug zlasti kako nat te krajevnim ljudskim 
odborom pomagajo pri dvigu kmetijske proizvodnje v izvajanju gozdnega 
In esnega gospodarstva v vezani trgovini In pri odkupit) Izda) sekretariat 
sa koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlada L RS 

Posebej opozarjamo se na  nekatere zbirke,  ki eo Izile v  naii 
založbi v 1. 1948: 
Zbirka gospodarskih predpisov 11 del. Strani 752, cena 105 din. 

V tej obseioi zbirki /e zbrano bugato gradivo vseb najvažnejših predpisov, 
ki so izili od marca 194/ do maja 1948 in Je nepogreiljjv pripomoček »a 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva V knji- 
ilci Je razvrščena snov 0 upravi državnrh jfbspodarskib podjetij predpisi 
o arbitrati, pogodbah; plačevanju medsebotnih obveznosti, regislracijl, 
vknjižbi lastninske pravice itd V dodatku so predpisi o akumulaciji In 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel in zaradi lalle uporabnosti 
praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za l. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DPJ in FLRJ   v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja I.  1947   predpisi zveznega in republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah In določitvi cen. ki so bili objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih  obvestilih zvezne vlade in v  Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS   Snov, ki )e uvrščena po abe- 
cednem redu in časovnem razdobju je za vse urade In ustanove ter posa- 
meznike tembolj Domembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
zbrano m i« izplpolnjeno gradivo vseh predpisov u leto 1948 v novi 
zbirki 

Abecedni imenik naselij LRS t upravno razdelitvijo LRS, Imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt In zemljevidom ljudskih odborov 
LRS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156. cena 70 din. 

Odkar je bilo naii novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
nem in reors^mziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 

, dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 
za vsakogar pri orientaciji In poznavanju razporeditve krajev, okrajev m 
pošt v Ljudski republiki Sloveniji. 

Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« 

Razglasi ministrstev 
Ur«, it. 43•48-90 3433 

Prvi oklic 
i 

Sestavljeni «o osnutki novih zemljiško, 
knittnib vložkov it. 930 do 96o katastr. 
«ko občine ••••« v sodnem gbraju Xoiuiia. 
in «e določi 

IS. aprii 194» 
kot dan, od  katerega dalje Je treba po- 
stopati s temi osnutki kakor k zemljiško, 
knjižnimi vložki 

Od nakradenega dne dalje «e lahko «amo 
* vpiHom v novoosnovane zemljiškoknjiž- 
ne vložke dosegajo učinki zdrnljiikoknjiž- 
t'.f-ga vpis* glede zemljišč, vpisanih v teb 
vložkih. 

II 
Obenem se s dnem 15. aprila 1949 uve» 

d« postopek za popravljanje navedenih 
novoosnovanih zemljiškoknjižnih vložkov. 
Zito ee pozivajo naj priglasijo svoje ta. 
hlev« najpozneje s 

do vštetega 15. junija 1949 
a) v« tisti, ki zahtevajo tu podlagi 

pravice, pridobljene pred 15. aprilom 
1649. da rl ee spremenili vpisi, ki jih 
obsegajo novoosnovani zemljiškoknjižni 
viožki In ki se tičejo lastninskih ali 
poseetnih razmeri], pa najsi ee izvede ta 
eprememba s odpisom, pripieooi ali a 
prenosom ali s popravo označbe zemljiši 
ali » oeetavo- zemljiškoknjižna -te!« ali 
kakorkoli drugače; b) vei tisti, ki so pri. 
dobili še pred 15. aprilom •9 na zem- 
ljiščih, vpieanih v novoosnovanih sem- 
ljlikokujiinili vložkih ali na njihovih de- 
lih zastavne, služnostne ali druge pravice, 
prikladne za knjižni vpis, kolikor bi bilo 
t* pravice treba vpisati kot «tara breme- 
r*. pa ie niso vpisan« ali uiso vpisane 
tnko, kakor treba. 

V priglasitvah pod b) Je treba natančno 
navesti pravico in vrstni red, ki se za. 
r.'o zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne 
vložke, v katerih se naj izvräi vpi*. Na- 
vesti je treba tudi, na kaj ee opire pri- 
tužena pravica in na kaj zahtevani 
T;rtni red . 

Priglasitvam pod a) in b) j* tTeba prilov 
ÎJti izvirnik in prepis listine, iz katere 
izhaja ootičua pravica oziroma dejstvo, in 
• cer v primerih, kjer so pravice ali dej- 
elta naetala po •. IV. 1941, brezpogojno, 
v primerih, kjer so nastala pred* tem dnem, 
pa kolikor Ima tako listino »Iranka 
ali njen zastopnik 

Priglasitveno dolinort v ničemer ne iz. 
premlnja to, da je pravica, ki jo le treba 
priglasiti, morda razvidna iz kakšne li- 
stine, ki je že pri sodišču, ali iz kakšnega 
eodnega sklepa itd. ••• pa so od pri. 
glaeitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejetva, za» katera »o ali 
hodo do vštetega 14. aprila 1949 upravičen- 
ci polollH listine zaradi pridobitve stvar- 
nih pravic na nepremičninah, ki nieo vrpi. 
sane v zemljiški knjigi; 

2. pravice, ki se ne opirajo n* pogod- 
bo (n pr. pravice, pridobitne ?*r»di 
«grame reform«, saplembe ia podobno), 
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Ser (rodo te pravice itak uradoma prigla- 
šene, 

, Kdor zamudi zgoraj dani rok 16, juni. 
Ja 1949, izgubi pravico, uveljavljati pri- 
glasitvi za.»zane zahtevke do tretjib 
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice v 
dobri veri na podlagi vpisov, obstoječih 
v novoosnovanih zemljiškoknjižnih vlož- 
kih, kolikor ti vpisu niso Izpodbijani. 

• 
Zoper vpis« obremenilnih previe (za- 

stavne, služnostne Ud. pravice), ki bodo 
9 novoosnovanih zemljiškoknjižnih vlož- 
kih ohetoiali na dan 15. aprila 1949, naj 
vai lieti kt mislijo, da so z obkojem 
kakšnega teb vpisov ali i njegovim vrst- 
nim redom oškodovani v svojih pravicah 
vložijo ugovore do vštetega 15. junija 1949 
ker dobijo sicer ti vpisi učinek zemlji- 
äkoknjitmb vpisov. 

IV 
Novoosnovani zemljiškoknjižni vložki 

so vsakomur na razpolago za vpogled 
med rednimi uradnimi urami v poslopju 
bivšega 'okrajnega seduca v Bovcu More- 
bitne priglasitve in ugovori po pričujo- 
čem oklicu se lahko vlagajo pismeno ali 
ustno na zapisnik pri okrajnem eodiiču 
v Tolminu, pa tudi ua stalnih uradnih 
dnevih tega sodišča v Bovcu. 

Proti zamudi rokov za priglasitve to 
ugovoce • dopustna upoatavitev v prej. 
Snji eian In se ti roki ne smejo podaljSa- 
tl za posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LBS 
.   Ljubljana dne 26. marca 1949. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Spremembe 
m 

Sedel: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14- marca •9. 
Besedilo: Uozdar^ki in lesno Industri- 

aki <érvls. Ljubljana. 
Besedilo odštel: Gozdarsko nabavno 

podietie. Ljubljana. 
Poslovni predmet; Nakup io prodala 

tehničnega materiala, strojnih delov • 
pomožnega blaga, potrebnega za < obra- 
tovanje ali gradnjo podjetij in ustanov v 
resoru ministrstva za gozdarstvo in lesno 
industrijo 

Operatami upravni voditelj odslej: .Mi- 
nistrstvo za gozdarstvo to le*ao industrijo 
1RS 

Izbrise se Hočevar 8tanietov, v. d: 
ravnatelja, vpise se 

d> Reicher ftaâa. direktor Id podpisuje 
samostojno v obsegu zakonitih pooblastil. 
in:.pravil podjetja.     ' 

Ministrstvo za finance 
Ljubljana, 

• .'dne |f. marea 1949. 
/ '. . • •; ftt. 248140—1949 3065 

$90.   '•„,•"., 
Sedež: Ljubljana. 
ßam vpisa: 18 marea 1949. 
Besedilo:'Trgovsko podjetje »Slovenija 

avto«. Ljubljana.  •. 
Izbrišeta se Krca Miroslav hi Dragar 

Vilko. posloVodli. vpilejo se: 
Koželj Jože, poslovodja kt podpisuje 

i'jj&rae za prodajalnico St 9. 
2eleznikar Ivan. poslovodja, • podpi- 

čje račune za prodajalnieo M. 8, 

Willen pa rt Milena, nižj knjigovodja, ki 
kot namestnik glavnega računovodje ao» 
podpisuje v njegovi odsutnosti listine • 
47 člena zakona o drž gospodarskih pod. 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 16 marca 19491 
St. 1*4881/1-1949 8083 

801. , 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: tO. marca 1949- 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

»Slovenija ek'porlt  Ljubljana. 
Izbrise se Preatoni Angel,. direktor, 

vpiše se kot direktor 
Valant Jože, dosedanji pomočnik direk- 

torja, id podpisuje za podjetje samostojno 
v obsegu zakon&h pooblastil In pravdi 
podjetja. 

Ministrstvo za finance L8S, 
Ljubljana. 

dne 16. marca 1949. 
St. 243143-1949    . 3068 

9 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: lit. moros 1949. 
Besedilo; Mariborska livarna 'n tvor» 

n>ca kovinskih izdelkov. Maribor. 
Izbrise s« ing. Souvent Guitar, munset. 

ulk direktorja. 
Ministrstvo za Unance LBS, 

LJubljana, 
dne 9. mai cu 1949. 

St  24852W-1949 8061 

80S. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10 marea 1949- 
Besedilo: Tovarna trakov in sekane». 

Maribor- 
Izbrise se FermHSefc Rudolf, glavna rs» 

eunovodja. 
Ministrstvo za finance LBS. 

Ljubljana, 
dne 15. marca 1949. 

ât 24827/1-1949 8••4 

804. 
Sedež: LaSko. 
Dan vpisa: 21   marca 1949. 
Besedilo: Uiaarstvo OLO Cette okoliša, 

Laïko. 
librile se Treioik Stanko, dosedanj' ra- 

čunovodja in vpiìe 
Brinai1 Edo, računovodja,- ki podpisuje 

v smislu 47. Slena zakona o drž. gospo» 
dareknh podjetjih. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 21. marca 1949       ' ' 
St.. 472/1-49 ,     '      •> 

>   » 
80ö. ...,.,' 

Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolini. 
Dan vpjea: 21. marca 1949. 
Besedilo. Tekstilna tovarna Sv. Peter 

v Savinjski dolini, • 
Izbrise ee:  Rozman Jožko,. upravnik, 

vpiieta ee: 
Kuhar Pavel. v. d upravnika. 
Kuhar   (vo, knjigovodje, ki podpisuje 

po.47  členu zakona o drž. gospodarskih, 
podjetjih. , i . 

Okrajni LO Celje okolice, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 21. marca 1949. 
AL 471/1-49 

80S. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: lö marca 1949- 
Besedilo: Okrajno podjetje »21vino* 

odkup«  Dot.  Lendava. 
IzN-seta se K i ral j Josip, upravnik, in 

Fabčič Pavla računovodja, oba iz DoL 
Lendave,  vpi&eta se 

Nemec han, upravnik, in 
Piegar Marita, računovodja. Dol. Len- 

dava, z istimi pravicami in  dolžnostmi. 
Okrajni LO Lendava, 

peverjeuistvu za linance, 
dne 16 marca 1•49. 

ât- 104/2-1949 3052 
* 

801 
Sedež: Ljubljana, Draga 87. 
Dan vpisa: 11  marca 1949- 
Besedilo: Opekarna BLO II, 
Izbrišeta se dosedanji upravnik Pevc 

Kari in Teli Valerija, računovodja, vpile» 
ta se 

Stoje Aleksander, upravnik, ki podpisu- 
je samostojno, v računovodskih zadevah 
pa skupaj ž nJim 

Berganl Dua.ea. računovodja. 
MLO za glavno mestu Ljubljana, 

poverjeniitvo za finance. 
dne .11   marca 1949. 

Fin št. 185/49 3187 
* 

808. 
"Sedež: Ljubljana, Frančiškanska 3. 
Dan vpisa: 12.. marca ,1949.        V 
Besedilo:' Reklamno podjetje >8eMam- 

eervisc. ;• 
Izbriie se glavni računovodja Nabergtj 

Josip   vpije se namesto njega • •-' 
'   KpJir Majda.   • 

UliO za glavno mesto LJubljana, 
. peverjenlStvo za finance. 

dne 12. marca 1949. 
Fin »t 887/4Đ 34S6 

* 
809. 

Sedež: LJubljana, Povîetova -12. 
Dan vp'sa: 15. marca 1949. 
BeseoJIo:  Podjetje za vzdrževanje »na. 

ge MLO LJubljana. 
Za:podjetje podpisujeta odslej - 
Bras Oskar, upravnik, to 
Bogo Dana, knjigovodja: 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniitvo za finance, 

dae 16. marca 1949. 
,    '      '      Fia. SU860/49 SI» 

1 »•   '   ' 

8W. 
Sedei: Maribor. 
Dan vpiaa: 28. februarja 1949 
Besedilo:   Mestna  komunalna   podjetja 

MLO Maribor. 
Izbrise se pri mestnem kinopodjetjn 

Maribor žibrat Karla, namestnica ravna- 
telja, vpiie se pri istem podjetju poobla» 
Heoeo za podpisovanje 

1 Fras Avgust, kinooperater, k* podpisuje 
med odsotnostjo ravnatelja a istim obse* 
gom pooblastila, ki ga Ima po zakonu 
ravnatelj. 

•   Mestni LO Maribor,      i 
poverjenlStvo za finance, 

• ••'     dne 23  februarja 1949     :  ' 
St. Pov   ••/47—-HI—49       2024 

811. • 
, Sedež: Maribor. Jugoslovanski trg 8. 

Dan vpisa: 23  februarla 1949. 
Besedilo: Mestne avtomrhan>ene đalav 

nfte, Maribor. Tržaška e. 16. 
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Sedež odslej: Maribor. Tržaška cesta 16. 
cesta 16. 

Vpiènta ee -obrata: Popravljatmca dvo- 
kolee, Maribor, Kuroìka c 2ü, 

Serv.ena avto-«lužl>a, Maribor, Tržaška 
cesta 87.   .     . , 

. Mwtni. LO Maribor, 
poverjenielvo za liiiaueè. 
dne 28. februarja 1940. 

St.  86/4«-•-49 3025 
* 

813. 
Sedež: Kapta it. 146. 
Dan vp'ea; 15   marca 1949 
Besedilo- K raje T na gostilna Kapla, 
Izbriše ee Kotnik Avguštin in vpile e 

pravico do neomejenega in eamostojnega 
pod psovanja 

Pečovnik Aloiz, postovodte. 
(Ucraini LO Maribor okolica, 

povorjeništvn za tinaoce, 
dne 23. inarca 1949. 

St. 699/2-49 V/6 3221 

813 
Sedež: Maribor. Jurčičeva uL it. 6. 
Dan vpisa: 15. marca 1949. 
Besedilo: Okrajni magacin Maribor oko. 

Hea. 
Na novo se odprejo poslovalnice: 
1. Sv Peter pri Mariboru, poslovodja 

Postružn'k Milau. 
2. Nebova KLt) Sv. Peter pri Mariboru, 

poslovodja Tuš Andrej, 
3. Sv. Miklavž na Dr. polju, poslovodja 

Breznik Franc, 
•4.-St;. Ilj, poslovodja Habulta Anton. 
5. Jaren'na. poslovodja Kanižar Frane. 

.,,.§, Polička vas, poslovodja Urajfoner Ma- 
Aba.  "" 

7. Jakobskfdol. poslovodla Dreo Bojan, 
8. Jurovskt dol. poslovodja. Rajzman 

Florijàn, 
9. Porche KLO Troji«. poslovodja Po- 

gačnik Emica. 
Mo, Veličina, poslovodja Dollnar Franc. 

11. Zg. Kungota, poslovodja Vajnger 
Jože. •> 

12. Spodnja Kungota, poslovodja ••ja. j 
v« Franc.        , ! 

IS Spodnji Duplek. poslovodja Kosiajn. i 
iek Robertina. . : 

14. Jesenoa KLO Rače, poslovodja Jare 
Marija. 

!5. Spodnja Potekata, poslovodja Lu- 
dvig Angela, 

16. Frani, poslovodja Ree Pepoa, 
17. Hotinja vas. poslovođi«. Sipek Dora. 
18. Raz van je. poslovodja Borlak Edo, 
19. Spodnja Kapla, poelovodja Berbad 

Tončka in ,      .,   „ 
20. Ribnica m Poh., poelovodja Bračlč 

Mate. >' . 
Okrajni LO Maribor okol ca; 

poverjen iìtvo za finance. . 
dne 23. marca 1949. 

St 700/2-49 V/6 3222 
814. 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpiea: 14, marea 1949. 
Besedil«: Kino >Kajuh< »ILO Šoštanj. 
.Izbrišeta ee Zavadlov Ignac ta Laac 

Savica', vpišeta se:    ' 
Pejovnlk Vtako, predsednik MLO So. 

Kanj, „ 
Stelnbaéh Oskar, upmniji gospodar- 

skih podjetif MLO Šoštanj, nam*etnlka: 
Jesenšek Rudi, odbora* MLO Šoštanj, 
Rukovič Slavka, v. d tajp'ka MLO 8o- 

Manj. Okrajni LO Moi rje. 
povorjeniïtTo za finance, 

dee 14. marca 1949. 
01.••• 8039 

SIS. 
Sedei': Prapreče. 
Dan vpea: 17. marca 1949. 
Besedilo: Kra,evUu za«a t'raprafe. 
Izbrise ee poslovodja  Vebovec Ivan fó 

blagajnik  Uliha   Slavku,   vpile   pa  novi 
upravuk Lavne Franc,  lu  pod>p«uju sa- 
mostojno v vseh aadevah. v njegovi odU 
sotuosti pa 

Pire Ljudmila. 
Okrajni LO Novo metto, 
poverjeništvo za finance. 

dne 1/. marca 1•49 
St. 917/1 3210 

« 
816. 

Sedež: Žužemberk. 
Dan vpisa: 17. marca 1949. 
Besed.Io:   Krajevno   kinopodjetj©   2o. 

žeiuberk. 
Izbnseta se Smrke Alojz, poslovodja in 

drear Josip, vpiše ee 
Lavrič Franc,  upravnik, ki  podpisuje 

samostojno v vseli zadevali, v njegovi od- 
sotnosti pa 

Pirr Mudmila. 
Okrajni LO Novo mesto. 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. marca 1949. 
St. 918/1 8211 

* 
k SI. 78«. 

Sedež:   Trbovlje, 
Dan vpisa: 7. marca 1949. 
Besedno: Me»tno podjetje »Üostinstvo< 

Trnevljo. 
irbrwejo ee poslovalnice: Trbovlje, Lo- 

ke 25, Trbovlje, Kelje 65; vpišejo se po. 
slovalmce: 

1. št 1, Trbovlje, Loke 44, 
2. št. 3, Trbovlje, Loke 23, 
8. St. 7, Trbovlje. Ketje 06. 
Izbriše ee: Perme Sonja, blagajniearka, 

vp:èe ee: 
Naprudnik Silva, blagajniearka, za ra. 

čunovodeke zadeve, skupaiz računovodje. 
Okrajni LO Trbovlje. 

poverjeništvo ta finance, 
dne 7, marca 1949. 

.. St 271/2—49 2749 

Zadružni register 
205. 

Sedež: Ljubljana. Celovška e. 79. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo: Čevljarska produktivna ra. 

druga z omejenim jam*tvom Ljubljana— 
S ška. ' 

Zadruga je bilo ustanovljena na usta. 
novnem zboru 22. II, 1949 za nedoločen 
cas. 

Naloge zadraee so: 
It da skupno izvršuje čevljarsko obrt t 

delovno silo članov, predvsem na podlagi 
akorda; 2. da nabavlja surovine, material 
in eredetva za lastno profavodnjo da pro. 
da ja evoje obrtne izdelke m organizira 
kreditiranje svojih članov; 3. da dviga 
kulturni in strokovni nivo svojih' Članov; 
4. da »prejema to strokovno izobražuje 
evoje učence ta 6. de prilagodi evoje délo 
splošnemu državnemu gospodarskemu na- 
črtu. 

Delež znaSa 500 din, ki ee lahko placa 
v obrokih Vsak Nan odgovarja za obvez- 
noeti zadruge e petkratnim meskom vpi. 
san i h obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše tklepe v evo- 
i'h poslovnih prostorih in na-razglaenl 
deski ' 

Upravni.odbor sestavlja o do 9 Slonov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo1 zastopata in anoio oodpisujeta 
predsednik ali podpredeednik in tajnik.. 
Že eu ti sadržani pa najmanj dva èluiia 
upravnega odbora, katenh enega lai.ko 
nadomešča po upravnimi odboru poobla- 
ščeni uslužbenec sadruge. 

Ciani upravnega odlici-a «o: 
PoljanleU Franc Prelovéewa 6, 
KutiD Jože, Tržaška cesta 116, 
Klan&ar Ivan, Draga 47, 
P:rnat Leojxild. Jernejema 16. 
Pire Avgust, Celovška ceeta, nove zgrad* 

ba, blok IV/1 «. 1. 
Laznrk Jakob, Milčinekega 69, 
Pečan Jože, Zapuška •. vsa Sevljarj; 

v Ljubi ;ani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 21. urarca 1949. 
Zt 20/49 - Zadr VU 18/1     3194. 

20«. 
Sedež: Ljubljana. Prešernova cesta 4$. 
Dan vpisa: 21  marca 1949 
Besedilo: čevljarčka produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom Ljubljana- 
Center 

Zadruga je bila ustanovljena na usta» 
novnem zboru 17. II. 1949 sa nedoločen 
5». 

Naloge zadruge to: 
l, da skupno izvršuje fevljarsko obrt t 

delovno silo članov, predvsem ne podlagi 
akorda: 2 de nabavlja surovine, material 
m eredetva za lastno proizvodnjo, da pre. 
daja svoje obrtne izdelke !n organ'žira 
kreditiranje svojih članov; 3. da dviga 
kulturni in «trokovni nivo evoiih članov; 
4. da »prejema m strokovno 'zobražnjo 
evojp učence in 6. da prilagodi svojo dele* 
splošnemu državnemu gospodarskemu na- 
črtu. 

Delež znaša 500 din. ki ee lahko plača. ' 
v obrokih. Vsak član odgovarja za obvez. 
nosti zadruge e petkratnim zneskom vpi. 
fe-anfh obveznih deležev. >' 

Zadruga razglasa važnejše sklepe,v evo. 
jih poslovnih prostorih hi na razgtaenf 
deski. 

Upravni odbor eestavlia 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata In zanjo podpisujeta 
predsednik al! podpredsednik in tajnik. 
Če so ti zadrïani pa nafnvanj dva Stana 
«pravnega odbora, katerih enega lamico 
nadomešča po upravnem odboru pcoMa- 
Sčeni uslužbenec zadruge. 

^Cliani upravnega odbora so: 
Povž Stanko červlj. mojster. LJuMjemti, 

Vodnikova c  13. 
Vencelj lvnn.8evlj. pomočnik. Ljubljana* 

Celovška c. 3, 
Cergolj Janez cevi}, mojster, Lhibljamt, 

Kamnogdrilka •2, >'• 
Frellh Janez, čevlj. pomočnBt. Ježiw 14, 
Andoli^et Alofz. feivlj. pomoenik, Zg. 

KaSelj 72, 
Lotr'č JoSei čevtj. pomocniJt, Jelka 11». 
S'tar Franc čevlj. mojster.•'• Delnice prt 

ŠL Vidu «. 28, 
Okrožno «»dilče v LjnMjanS 

dne 21  ms rea 1949.        ••'•"' 
Zt 21/4» - Zadr VII Uli     8•» 

* 
207.   -':, ' ,, , 

Sedež: LinW^na. TrlaWra «esta 83.   ,; 
Dao vnise: 21. mnrea 1919. : . 

^Besedilo:   Cevlîar«ka  .prodnktivna/iea*. 
dnifa t omejenim jamstvom Ljubljana— 
Vič. 



eu«» m UBA!)!»'! m% im 

»«drug« (t •• wfUmo»lleo? o« usta- 
novnem zboru t •. 1049 w nsdulogeo 

Namae sHdFWee «ot 
1. di «kupno wvriuje JMlawka obrt ! 

delovno «ilo èlnuo*. prj»dv««ui M pudiMll 
akorde, a. de nabavil« «urovme, notorial 
• ereuWtva MI laatpu pri»i«vudu|o ,4* PO* 
daja «voi« obrtu» Walk* 19 örg•»»> 
kreditirapje «vpjib •••»; », 4« dviga 
liulturuj in »tFotto*,44 WVP «VPiiij *l»ftov. 
4. da sprejem« in strokovno '«obrezuje 
evoje učenpe in •. d> prilagodi *vflj« dei« 
«•••••••• Arjavoewu gospod* r#k emu •»- 
irtu 

Delež »pala aiHlfUn. ki •• l»hk^ plača 
4 obrokih  Vnak čl«n odgovarja • obvez- 
uoeti zadrug e petkratnim zneekonj »pi. 
sanih olivfiïolb deiejey, 

Zadruga rajgl»»» važnejše •••••• t evo- 
jth, pcei«vBib proetonb » m razgiasnj 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 •••••, 
Njegovu dolžnost traja «no,(eto, 

• Zadrugo za*tOpat« tu W)jp podPWUJet* 
predeedn.k  4fc   podpredsednik  i|) tejnjk. 
itwii «»driüiii p« naimapj 4^« Sbma 
uprav not} u  odbor«   kuter'b euege  labko 
aadomeica po upravnem, odboru poobl*- 
••4 ualulhww tad rug« 

Clam upravnega odbor« «oi 
Galič Franc, čevljar, Kožna doloma cesi* 

V 13/«, 
Turk AlojMj, e**liar. Meitoi log ta  ?» 
geiok Jan»*, čevljar, Gerbičeva fl, 
Sever Frano, čevljar, Ceeta » Zeleni teg 

št lb 10 
Trab*» Prene, č#vtj>r, Cwrte a» Brtto, 

tool 2V>, ni » Ljubljeni 
Okrutno ««ditte * Uubliml 

dne vil marce 1849, 
zt vi*/« - zmk vu im  im 

« 

Sedai; »taf» tak». 
Pan v»>«: 10 marea me. 
Besed'io: Potroiuiika ladriiga « oroeje- 

•'• JtmutTam T Stari U>kì, 
••» 1« bila uaiajwvljen» na u«1»» 

novneni zboru tO. februarja 1949 •• ite« 
etologa 8«* 

Naloge zadruge «o; t, di o« Sini bollii, 
(lm kulturnoj» In go*poda r»ki način oakr- 
buie ivoje član« s vaerai potrebnimi l». 
trolBiBii predmeti, V ta nameni a» ugo- 
tavlja potreb» «vojih Alanov io ertavi o» 
podlagi ugotovitev načrt potrolnje; M 
sklepa pogodbe « proitvalalnlnii P<>d)*tji, 
z državnimi tcgovekuii' podjelji m » kme 
«takimi «adrtigami ojiroma ivetami'ia 
dobavo industrijskih in kmetljeklh prois- 
vodov, ale«ti ekrbi *e dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd.; c) ekrbi. da bo trgov, 
«ko poslovanje v vsakem ••«1•<1• ranio- 
nalno. tehnično dovrSeno In kulturno dl 
bod©, členi dobro postrežem, rta bo trgo- 
Wo« vedno »aloieiia a potn>«nimi pred- 
meti da ne bo imela bla«a. kl »e «labo 
prodaja, da bq ïpiÏBvala wkonito dopuet- 
np mario, da bodo lokali io i«lo*be ••••- 
no oprewlien«. ltd.", l ria «alanevi)» «a 
potreb» svojih Sano» po potrebi HJ mo|. 
noet laatna iMxJietj«, liko obrtne d«ia». 
alee, podietia • konaervlranje wdja. po- 

. vrtnine jair itd! 8 d» «krbl ob »odelo, 
vanju «fndikalnfh organixacij la JviR 
kulturne io prosvetne ravnt in aa »adrui 
no vzgojo e\o• Jlanoj. 

Delež zna»a 100 din. ki a» lahko pl«»a 
v pbrokib. umi «druinikoveet» driiiin- 
skega 81fn« m*** 20 din. Člani odeavar. 
jejo aa obveznosti zadruge t desetkrat. 

etev u - «9, U!  IM0. 

aim zuo*lioui »pi»aucga uukralnvgs l«v 
iiietjueua oiiiouia družipukega delej* 

Zadruga rizgUUa vaine^u «klepe * 
gojiti puntovujb pro»U)n|i a nj re«gUu>. 
,iip iju*k»u «vujib puajovalqi«, 

Uprava Odbor iti*Uvi(e 1 $\*W*, W 
)• voli «bor limed jadrujaikov. Njegov« 
dolìmxt traja eno leto. 

Za zadrugo podpieuje<a pq dv« 8l«P» 
upravnega odt>ora kalerib enega lahko 
uadomeiča po ypravoenj udboni poobU. 
kiea: uelutbepmi zadruge, 

Ciaru upravnega udl>ura eoi 
&>(rer Janez, klepar. Stara Loka 1. 
Bereit Janko, tov, delavec. Stara Lo- 

ka 64, 
BerÒig Janko, krojaS. ätera Lok« •, 
Hoikoviji üaU, goapmjinja. St#r# to- 

ka 11. 
Žagar Jože, mi*ar. §tar| Loka 88. 
Cadet Loiaka, goapodlnj«. B nkejj 8, 
l'otoênvk  Alojz,  Uw, delavec, ••••••- 

e« 9. 
Qbroino lediile * Ljubljani 

dne 16. marca 1940, 
Zt 23/49 - Zadr VII 13/1     8002 

* 
20». 

§ede«: Senlurlk« «or«. 
Dan vpìaa: 11   marca 1949. 
Beaudilo- Kmetijska tad ru ga g omeje- 

nim jaiiisiTum   Aeiilurika gura. 
Zadruga ie bila uirianovljen« na ueta- 

uovnem zboru 16 XII. 1W0 za oedoloien 

Naloge zadruge «o: 1 da na SìQI bollii 
m čim kurturneiii način wkrbuje «voie 
ciane s mini potrebnimi DOtroJnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v evojem oko- 
liàu vae kmetijake pridelke in icd«lke v 
ekladu e poatavljeriitn naCrtom za dobro 
oskrbo mest in drugib fndu«tcn«kih ere- 
4-M in «klena v ta •••••) oouodbe: 
3. da pospeiuje m razvij« vae panog« 
kmrtiwkega goapodiirptva oa ivoiem 
podroeju, tako 'poljedektvo. iivinorclo. 
ead.iarati.0. viupgradniilvo iebelaretvo 
gojitev indn«tr'|*kib 'Tt drugih kultur 
gozdarslvo. dome&B obrt Itd, posebno 
i« !i»ttj panoge ozlrtitn« kujlure. ki » 
danih naravnih pogoglh najboli uapeva- 
jo; 4. da uvai« za poveêanie kmetijeke 
proizvodnja • « tem u uaraatanle bla- 
gostanja avojlh ilanov naprecfnelie teh- 
11 i Sne in agronomske metode v kmetij- 
atvi) in f t« namep nabavlja kmetijske 
»troje, umrtn» anolila itd., ustanavlja 
âmbulani» za livlno. plemaniln« poetale, 
organizira «elekrüo üvine. Bradi «iloie. 
orgnnizira «eninnako »luìho. ekrbi za 
gojitev eadnih gozdntb in drugih «.» d i h 
Itd s fi da organizira predelaj kmetij- 
skih pridelkov m phrtne delevtjice za 
potrebe svojih članov 'n izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovinet • da »hira 
kmeiSke prihranka v obliki hranilnih 
vlog in notranjih poeqjil • uetveriunl« 
obratnih »red«l»v In podeljevani« kre- 
ditov tvojim «lanom; 7 da »krhi za go. 
«podoraki «trokovnl, kulturni io pro- 
«vetni dvig *««h prebivalce» evojeee 
okoli»« tako d« »rtrala v «voiem za- 
drtttoem doibu «trokovna In DolüiSne 
predavani«, bulturne prireditve, «tro. 
kovn« te&al« rawtav«, oredvaianle di- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
»vejo knlilnieo. 

Delei ••• 10« din in e« lehko pl«6a 
v obrokih Dole! ladruìnikoveg« družin- 
skega Slana znaša vKtdln Člani odgovar« 
jajn za ob\e«no*ti zadruge » deeetkrat 
nim zneskom vpleanoge enkratnega te. 
meljnega  oziroma družinskega deleže, 

Zadruge ramiate »abiuji* «tkiupe » tvo- 
nb poalovnib proetonb ta 03 r«zgie«ni 
dueki 

Upravni odbor *<*t«Hje 7 Wano*. tU •• 
tob zU)r izmed ladrutoikov Oolzpp«t 
upravnega odbora traja epo |eto. 

Za zadrugo podpi«ui<»l* po dve člana 
upravnega odlwr», katerih »Bega •••• 
»adomeièa po upravnem odboru poobla- 
ijtepi  uelužheiiee zadruue. 

Clan   upravnega odbora «o: 
Podgoršek Jože. kmečki eia, SenturJk« 

gore 1. 
Novek Fr»f», kfflet, Apno t. 
Jagodi« Pran«, krnski «in. eenturft» 

gpra 6. 
Vrhovnik Cruna, kmet. Kavno U, 
Zupio Janez,   kpiečki sip. Sidra» •, 
Spruk FraH», kuHki « it, 8*   Lenart 5. 
Vrhovna Mibe kmet, Vrbovje L 

Okrutno »sdii?» *  • u bi Jani 
dn» JI, marea 1949- 

Zt  19/49 -  Z«dr  VU  8/1       2777 
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210. 
Sedež:  •••••. 
Dan vpiea; 16, m*rce 1049. 
Besedilo: Potreiniika zadruga 1 om«ja> 

aim jam«tv»m v Trzinu. 
Zadrug« j» bile uatanovljena na nebu 

aovuem* zboru 17- H. 1940 M aedolofea 
•••. 

Naloge zadruge «o: 1. da na 61 • bolj- 
ti. et m kuUui'iu'jii .» goepoda,raki oetin 
oakrbujtt evoje člane z veemi potrebni« 
mi potratnimi predmeti. V te namen: a) 
ugotavlja potrebe tvojih članov in «eeta- 
vi na podlagi ugotovitev načrt potrolnj«; 
b) sklepa po^odt>e 1 proizvajalnimi pod. 
jetji, a državnimi trgovekimi podjetji in * 
kmotijekimi zadrugami ozi ruma njihova 
mi zvezami •• dobavo Indueinjekih -41 
kmetijskih proizvodov; «Inati «krbi m 
dobavo povrtnin. sadja, mleka itd-; e) ekr- 
bi. da b« trgovsko poslovanje v veakem 
pogledu racionalno, tehnično dovrfeno in 
kulturno, Ja bodo 61am dobro poetr*. 
zoni. da bo trgovina vedno uložena e 
potrošnim! predmeti, da ne bo miele bla- 
ga, ki a» alabo prodaja, d« bo zniževala 
zakonito dopustno maržo, da bodo lokali' 
in iiložb« okusno opremljene rid.: 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi M motnosti blatne podjetja, laio 
obrtne delavnice, podjetja za konaervlra- 
nje sadja, povrtnine. jeir itd ; 8 da akrW 
ob eodelovanju sindikalnih organizacij » 
dvig kulturne m proemine ravn> in I» 
zediužno  "irfv  svojih čUu> 

Delei zn«Sa 100 din. ki «•> ahko pia- 
èa v obrok'h Delei zadnižnilcovege dni- 
žin^kega člana »n«*a 10 dtp Cluni od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratn'm zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega •»1••• druž nsltega deleža 

Zadruga' razglala važnejše sklepe \ 
svojih poslovnih prostorih -n na razglae- 
nih deskah evojib poslovamle 

Upravni odbor «eitavlja » člano>. • ]lb 
voli «bor Izmed zadruln'kov Njegcrv« 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujete po dr« člane 
upravnega  odnora. katerih enega lahk< 
nadfmeSfa PO upravnem odboru poob» 
»gent ttelužheaec zadruge- 

Ciani upravnega odbora «o: 
Lovle Antnn, učitelj, Trzin 2. 
Kralj  Anion, delavec, Train 42. 
Sicher) Stanlelav  knllgovodla. Trz'n 73 
Lukman Franr, kro,lač, Trzin 71. 
Rake! Anica, gospodinja, Trzin 105 
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Pooblaečenka za sopodpieovanje:   Kle- 
menčič Marija, poslovodja. Train 164. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 16. marca 1949. 

Zt 22/49 — Zadr VII 11/1     3098 
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811. 
Sedež: Cikečka vas, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. • 

Cikečka vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

13. II. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in i&m fculturnejài način oskrbuje svoje 
Saše z veemi potrebnimi potrošni mi 
predmeti; 2. da odkupuje v tvojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
daeč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
-področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekdjo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
i*d.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kjnečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 

- obratnih sredstev in podeljevanje k re- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoKèa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 

•predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fel- 
mov, goji fizkuMuro ••. ter ustanovi 
srcojo   Knjižnico. ' 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja, svojih nalog Izdela potrebne na. 
JSrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež mala IM din, •••• ce 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah. 
ko dovoli plazu» v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega Slana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno, vsak za- 
družnik odgovarja Še z desetkratnim zne- 
skom vpisanim obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše eWepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razgtae- 
ffli deski. 

Upravni odbor sestavlja do 6 fflanov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav, 
nem odboru pooblaSčeni uslužbenec za- 
druge. 

dlani upravnega odbora eo: 
Vida Elemer, predsednik, 
Kokas Mihael, podpredsednik. 
SkriJec Gesa, tajnik, 
Nemeth Josip, 
Balaič Zoltan, 
Kowac Sek, 

Kovač Aleksander, 
Nemeth Ernest, 
Pojbič Ludvik, vsi kmetovalci v Cikeč- 

ka vasi, odborniki. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 21. marca 1949. 
Zadr III 132 8257 

* 
212. 

Sedež: Krmelj, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Krmelju, okraj Trebnje. 
Zadruga je bòia ustanovljena na skup- 

ščini 5  III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnima predmeti; 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov; pospeševanje vseh panog kmečkega 
gospodarstva in opravljanje drugih za- 
dev, ki so nadrobno navedene z 3. členu 
pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadruinlkovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak član odgovarja še z dvaj- 
eetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Obvestila in sklepi ee nabijejo na 
raaglaeni deski v poslovnih prostorih, va- 
bila na zbor pa se razglasijo 8e na kra- 
jevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 6 Članov, in si- 
cer predsednik, tajnik in trije odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora in za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Papež France, nameičenee. Krmelj 27, 

predsednik, 
Berk Alojzija, posestnikov« hči, Gabri- 

jele 1, tajnica,    ' 
Brzin Alojz, železničar, Polje 18, 
Močnik Matevž, kmet, Gabriele 36, 
Erman Marija, kmetica, Krmelj 88, od- 

bora iiki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 29. januarja 1949. 
Zt 14/49 — Zadr IV 10•      1906 

* 
813. 

Sedež: Sinji vrb. okraj Črnomelj. 
Dan vpiea: 10. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sinjem vrhu. «kraj Čr- 
nomelj. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 2. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z «vsemi potrebnimi potresnimi predmeti, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in, izdel- 
kov; pospeševanje vseh panog kmečkega 
gospodarstva in drugih zadev, ki so na- 
drobno navedene v 3. členu pravil 

Delež zadružnika znala 100 din. delež 
zadružnikovega družinskega Slana pa 10 
dinarjev. Vsak član odgovarja Se a pet- 
najstkratnim zneskom vpisanih obveznih 

PriobSitve tn sklepi se nabijejo na raz- 
glasmi deski, vabjla na zbor pa ee raz- 
glasijo še na krajevno običajni način- 

Zadrugo Bastona upravni odbor al ti- 
sti, ki. ga ta pooblasti, zanjo po podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora al 
en član upravnega odbora in m to po- 
obMceoi uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezajoče število odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 

Horvat Peter, cestar. Daljne njive 19, 
predsednik, 

Horvat Viktor, kmet. Sinji vrh 11, podi- 
predsednik, 

Šneler I\an, kmet, Sinji vrh 40, tajnik, 
Kobetič Jože, kmet. Draga 15. 
Šebalj Franc, kmet, Damelj 4, 
atelančič Stanko, kmet. špeharje 17, 
Žalec Jože, agronom, Špeharje 37. od- 

borniki. , 
Za sopodpisovanje sta predvsem po- 

oblaščena Horvat Peter, predsednik, in 
šneler Ivan, tajnik. 

Kot pooblaščenca za sopodpisovanje se 
obenem vpišeta 

Flajnik Jurij, poslovodja, Sinji vrh, in 
Kobe Peter, knjigovodja. Sinji vrh. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 10. marca 1949. 

Zt 103/48 - Zađr III181/1—3   2951 

814. 
Sedež: Šutna. <" 
Dan vpisa: 11. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s omeje- 

nim jamstvom v šutni, okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena 8. marca 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti, 
odkupovanje kmečkih pridelkov in izdel- 
kov; pospeševanje vseh panog kmečkega 
gospodarstva in drugih zadev, ki «o na- 
drobno navedene v 8. Členu pravil 

Delež zadružnika znaša 100 din, đeJef 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Veak Član odgovarja Se z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa se razglasi- 
jo še na krajevno običajni način. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti,, ki ga ta pooblasti,' zanjo pa podpisu, 
lota po dva člana upravnega odbora •, 
en član upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in ei- 
ser predsednik, podpredsednik, tajnik in 
5 odbornikov. 

Clanj upravnega odbora eo: 
Jalovec Franc, posestnik. Šutna 5, 

predsednik, 
Vintar Janez, posestnik, Trebelnik 4, 

podpredsednik, ,. » 
Kodrič Ivan, krojač. Šutna 34, tajnik, 
Barbio Janez, posestnik,, Hrastek 12. 
Vegelj Jože, posestnik, Brezje 4.. 
KodriČ Franc, mHnar, Dol 1, 
Kodrič Jože, mlinar, Gradec 6, 
Vegelj Martin, mlinar, Premaigovec 8, 

odborniki 
yZa podpisovanje sta predvsem določe- 

na predsednik Jalovec Franc m tajnik 
Kodrič Ivan. 

Kot pooblaščenec za sopodoteovanje ee 
vpise Colarič Manija, poslovodja. Dol 8. 

Okrožno' sodišče v Novem mestu 
dne 11. ••••• 1949. 

Zt 29/49 - Zadr IV 26/1-2   2958, 

Spremembe 
2J5. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga » ome- 

jenim Jamstvom v Domžalah. 
Izbrišeta se člana upramnega odbora 

Pirnat Frančiška k Gostmoar Ivam, vpi- 
SeJo se novi «cTanï: 
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Cerai Crii, kniet, Radomlje, 
Miheliu Frane, kmet, Podgorje 71, 
Kyaa Franc, delavec. Hudo 13' 

Okrožuo sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 1949, 

Zadr V 73/2 2800 
* 

Sedež: Krku. 
Dan vpisa,: 15. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrug % umeje. 

tiiro jamstvom na Krki 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Solmajer Janez, Piikur Anton, Beve 
Franc Koželj Jožo, Maver Joïo m Hren 
•lože, vpišejo se novi člani; 

Murn Anton, ko\ač. Krška vas 31, 
Zaviršek Anton, kovač, Krška vos 80, 
Sadar Ignac. kmet. Videm 6, 

,   Fink Anton, kmet, Podbukovje 85. 
Bregar Franc, kmet. Vel. Lese 21. 
Podržaj Jože, kmet, Vel. Lese 9. 
Poobtaščeaka za sopodpisovanje: ore. 

••• Majda, poslovodja, Videm 12. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

• dne. 15. marca 1949. 
Zadr  VI 9/2 2878 

317; 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: IS. inarca 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

knjigovezov in torbarjev g omejenim jam- 
'tvom v Ljubljani. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Lenarčič Ivam, Perenta Janez, in vpišeta 
nova Člana upravnega odbora; 

Ogorevc Anton, torbar, Ljubljana, Jegli. 
čoVa St. 25, in '    ., 

Zajšek Kari. torbar. Ljubljana. šišenska 
eeeta., 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. marca 1949. 

Zadr IV 97/11 3095 
* 

218. 
Sedež': Ljubljana, 
Dam vpisa: 21  marca 1949. 
Besedilo: Oblačilna produktivna zadrti' 

ga a omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Na skupščini 18. II 1949 se le. Stavbna 

in gospodareka zadruga »Krojaški dom«, 
zadruga t omejenim jamstvom spojila s 
to zadrugo (Zadr I 145/21).   •> 

Okrožno sodišče y Ljubljani 
dne 21. marca 1949. 

Zadr  V  24/7 "   3192 
*    » 

• . 
Sedež: Ljubljanu. 
Dan,vpisa: 23. marca 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga i omeje- 

nim Jamstvom Ljubljana 5. 
'< Izbrišejo ee članf upravnega "odbora: 

Srakair Marjan, Završnik Srečko, Petroč- 
oik Ana, Foltyn Karl,' Poren ta Marija in 
vpiSejo se novi člani upravnega odbora: 

Ztipanolč-Franc, glavni poslovodja. Ga- 
ijevloa 7,'-' .'>,'/.,;;•. '• 

Dennastja Iva." '.nameščenka. Hrvatski 
•;r« V   ' '•'.••'."'•'„ '• 

Broder Ivan, opokojenec, Škof ja ol. 15, 
Merijak Ivan,'briveoJ Sv. Petra o. 79, 
Jene han. nameščenec, Poljanska c.09, 

«gl * Ljubi Jani/   U   '• 
Pooblaščenec zà.eopodpteovanjo je No- 

timel Franc. HffeowdJa.' LJubljana. Tr- 
' SSaŠka c, IS-,     ,,.     '.'";  /". :••" ;,',' 

" Okiožho sodiïëe v. LJubljani 
dne 23. marca 1949. 

.Zadr VI 150/2 ,  4260 

220. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Slikopiesk, zadruga z emeje. 

•]• jamstvom » Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Lavrič Jože, Rozman Martin, Zrnišek 
[vran, Lab Alea, in vpišejo se novi član' 
upravnega odbora: 

MUoaiČ Ludvik, soboslikar, Pohlinova 1, 
Andrejka Jakob, delavec, Apipova 22. 
Leben Stane, pleskar, Gubčeva 13. 
Zemberl Albert, soboslikar, Kadiliuko- 

va 5, vsi, v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani       , 

dne 10. marca 1949. 
Zadr V.4/5 2»76 

* 
221. 

Sedež: Ljubljana, Karlovgka cesta 19. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom Ljubljana 21. 
Izbrišeta ee člana upravnega odbora 

Ražem Milka, Gerzinič Ivao, in vp'seta 
se nova člana upravnega odbora: 

Viden'č Jože, glavni poslovodja, Ljub- 
ljana. Rožna dolina, Ceste IX, št, 10, 

Ganziti Marija, gospodinja, Ljubljana, 
Prijàtljeva la. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. marca 1949- 

Zadr VI 138•2 2646 
'  * 

222. 
Sedež: Podgorica. 
Dan vpiea:,21  marca 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Podgoriei. 
Izbrišejo ee člani upravnega« odbora: 

Kokolj Franc. Skubl Viktor, Prošek Anton, 
Nahtigal Matevž, MarinŠek Marija, Pater- 
noster hana, Grad Franc in vpläejo nova 
člani upravnega odbora: 

Kralj Anton, uradnik, Dragomelj. 
Mrčuia Ivan, delavec, Peata, 
Kralj Ivan, zid. polir, Podgorica, 
Nemec  Ivana,  gospodinja,   Dragomelj, 
Sojer Ignac, piotar, Podgorica, 
Kralj Jernej, delavec, Podgorica in 
Zaje Janez, delavec, PSata. 

Okrožno sodišče v„ Ljubljani 
dine 21. marca 1949.     ' 

Zadr VI 211/2  / 3189 
.  '# 

223. 
Sedež: Podpeč—Jezero. . 
Dan vpiea: 211 marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Podpeč—Jezero. 
Izbrišejo, se člani upravnega odboras' 

aeškair Alojz. Grebene Franc, Zalar Janez, 
Kajca Ivan. Zdešar Janez, Mavec Helena 
in pooblaščenega sopodipisovanje Starič 
Jože ter vpišejo novi ciani, upravnega od- 
bora: j-       • -    i     ' 

.   Petelin Leopold, kmet. Jezero 19. 
Peräin Ivan, kmet. Jezero, 
Žitko Jože. kmet, Podoec, in pooblašče- 

nec za sopodpisovanje Kim Stane, knjigo- 
vodja, Jezero1 36. 

Okrožno sodišče v Ljubljani . , 
,   rine 21. marca *1949. 

Zadr V 194/2    •       .8193 

224. . 
Sedež: StfSna. >, 
Dan vpisa? 15. marea 1949.   - 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z omejenim jamstvom. Stična, 
Izbriše ee član upravnega odbora M:, 

puStëk Girli, vipiSeio se nòvi člani:, ; 

Vrtno Matilda, upokojena . učiteljica, 
Stična 108, .       >      , 

'Hrast Milan, kmečki delavec. Stična .40, 
Lipušček Okra, kmečka delavka. Stidna 

et. 7. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. marea 1949. 
Zadr V 180/5 2877 

* 
225. 

Sedež: Studeno pri Železnikih. > 
Dan vpisa: 18. marca 1949. 

, Besedilo:   Čevljarska  produktivna za. 
draga" >Ratitovec«, zadruga  z omejenim 
jatustvoju v Studenom pri Železnikih. 

Izbrise •• član upravnega odbora Bene- 
dica Alojz-in vpiše novi član upravnega 
odbora: 

Pfajfar Vinko, Lajse št. 1C. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. marca 1949. 
Zadr I 51/11 3096 

* 
226. 

Sedež: Tacen. 
Dan vpisa: 21. marca 1949.' 
Besedilo: Sodarska zadruga, z omeje. 

nini jamstvom v Taenu. 
Izbriše se član upravnega odbora Bi- 

£jan Franc in vpiîejo novi člani upravne, 
ga odbora:   . 

LampiČ Nikola],   sodar,  Šmartno .pođ; 
tìmarno goro 54, 
;   2galin Franc, eodareki mojster. Tacen 
št." 29, .   "" 

Kod rman Anion, sodar. Sp. Gameljae 
St. 29. 

Okrožno sod-ščo v Ljubljani 
''    dne 21. marca 1949. <",.' 

," '., Zadr III 85/62 ,      .    8190': 

227. * 
Sedež: Bogojina. 

• Dan vpisa; .18. marca 1946. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. J. v 

Bogojlnj,    . 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Bojnec Jožef, Lopert Anton, Savelj Jožef, 
Vejeber Janez, Horvat Ignac, Gutman 
Anton, vpišejo, ee nov« izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

äabjan Jožef, predsednik     " ' 
öamplin Jožef, tajnik.       ' 

; semen Jožef, 
• Puhan Jožef, 

Lopert Peter, 
Rozman Ludvik, (št ,160),      ..„-.i 
Horvat Pavel in V 
Potek Jožef, vsi poljedelci v Bogojfel 

Okrožno sod:S?e v Mariboru - 
dne 18.- marca il949. 

Zadr ••84' 3263. 
* 

228. .'    '•'  »  
Sedež: örenäovci.-, .     .     :. 
Dan „vpisu: 22. marca 1949/ 
Beseddlo; Kmetijska zadruga Z,O.

!
,J.,T 

Crenšovcih. . 
IzbriSeta se člana upravneea. odbora: 

Bibič Alfred in Pio j Jožef, vpiSeta se no. 
va člana upravnega odbora: 

i Faršang Ignac, mlinar,, črenšovd. 
' fturič Katica, poljedelka, C'renïovoî. 

.    Okrožno sod'šfe v Mariboru 
dnë'22. marca 1949. 

Zadr II- 130 3264 

229. ,.•',- 
Sedež: Dolüja Lendava.     , •     ,.   •• 

;'Dan vpisa: 4. marca 1949  . • 
/Besedilo:   Obrtniška   nabavno-ia.iflaju» 

zadruga z o, j. za dolnjelendavski oki;aj. 
Dol. Lendava. 
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Iabr£e ee elan upravnega odbora: Fe- 
her Franc, vpiše ee novi izvoljeni član 
upravnega odbora: 

Mornar Janas, čevljar, DoL Lendava, 
tajnik. 

Okrožno todUče • Maribora 
dne 4. marca 1840. 

Zadr • lie 2650 

230. 
Sedež: GaMeraj. 
Dan vpisa: 10. marea 1849. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. J, • 

Gasteraju. 
Izbrišejo ee členi upravnega odbora: 

Baunum Franc, KumperSčaik Ivan, Purgar 
Marica in Strper Hinko, vpijejo ee novi 
izvoljeni flani upravnega odbora: 

Samec Slavko, kmet, Žitnice, predsed- 
nik, 

Lokeztò Ivan, kmet, Sp. Gasteraj, pod. 
predsednik, 

Zorjan Mirko, kmet, Gasteraj, tajnik, 
Urbanu Ivan, kmet, 8r. Gasteraj, 
Klobasa Jožef, kmet. sin, Žitnice. 

Okrožno eod'ače v Maribora 
dne 10. marca 1948.    ' 

Zadr IV 49 2648 
* . 

281. 
Sedež: Kamnica. 
Dan vpisa: 21. marca 1948. 
Besedilo:    Vinogradniška   obdelovalna 

zadruga i o, j. v Kamniti. 
Izbrišejo ee -Slani  upravnega  odbora: 

Rojko Alojz, Sedivy Mtrko, Bračko. Mar- 
tin, Manolo Rosa, Robnik Rozika,f Ovilak 
Silvester, vpišejo ee novi izvoljeni 'člani 
upravnega odbora: 

âkrabl Ivan. zadružnik. Sleme, 
Kupalj Kaitćijan, zadružnik, RoSpobl 
Urgl Franc,, zadružnik,' Kamnica, 
iHajoc Leopold, zadružnih. Kamnica. 
BraSko Anica, zadružnik, RoSpoh, 
DajČman Marija, zadružnik, BoSpob. 
Zaznamuje' se, aa je Pole Ana podpred- 

sednik upravnega^ odbora." 
Okrožno sođ'šče v Mariboru 

dne 21. marca 1949. 
Zadr II 122 '3265 

* " ' •'   \ 

-.'32. .   ; 
Sedež: Maribor. 
Besedilo: Okrajna zre» kmetijskih za. 

drug za okraj Maribor okolica, z,0. j.,v 
Mariboru. 

Izbrišejo ee Člani  upravnega odbora: 
Dobaj Ivan, Primée Mirko, Filipfö Ivan, 
Medved, Karel, vpišejo se novi iBvoJJeiii 
člani upravnega odbora: 

Ceh Jožef, kmet, Selce, 
Lešnik Ivan, kmet. Rače, 
Verbič Stanko, ekonom, Sv. Peter.   ,., 

Okrožno eod'Sïe v Maribora 
dne 18. marca 1949     '• 

Zadr TII85 ,   3266 

233. 
Sedež: Podgorje.. 
Dan vpisa: 22. marca 1949. 
Besediilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

«a z b. j, v Podgorju.       - ,   ' , 
IzbrlSe se clan upravnega odbora Rot 

Anton, vpišejo ee novi itBvoljeni Klani 
upravnega odbora: ......,*;• 

Hribar Jože, -• : .. 
Rkrinjar Anton, •'•'',,. - 
RamovZ CHka,,vid.kmetje v KonjSču. 

.   Zaznamuje ee. da Je Vaeel Jože pod- 

predsednik in Puhek Antonija blagajnik" 
upravnega odbora. 

Okrožno «od-ice v Mariboru 
dne 22. marca 1949. 

Zadr • 6 

Sedež: Ptuj, 
Dan vpisa: 16. marca 1848. 
Beesdilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Ptuj a o. J. v Ptuju. 
Izbrišejo ee Člani upravnega odbora: 

Slodnjak Martin, Horvat Peter, Toplak 
Jania, Debenak Slavko, Svenšek Ernest, 
Urek Anton, Kunstek Matija m Čut Jan- 
ko, vpišejo ee novi ciani: 

Belšafc Franc, kmet, Muretmoi, ' pred- 
sednik, 

Kelc Vinko, kmet. VitomaroL podpred. 
sednik, 

Ftderšek Franc, pos. ein« Zelale, îaj- 
nük, 

Lacko Milan, kmet, Nova ves, 
Kekec Mihael, kmet. Bukovci, 
Kupčič Jože, kmet, VitomarcL 
Voda Maks, kmet, Mestni vrb. 
Cestnik Ivan, kmet, Popovct 
Pooblaščenec za eopodpieovaoje: Ečedin 

Stefan, računovodja. Srèdifice ob Dravi, 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. marca 1949. 
Zadr III 40 2998 

285. 
Sedež: Žitkovci. 
Dan vpisa: 14. marca 1849. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. J. r 

Zitkovch. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Nemetb Ludvik. Vogl Jožef in Nemec Jo- 
žef, vpiêejo se novi člani: 

Feleö Ludvik, 
Neubauer Ludvik, 
Kiraly Jožef, 
Ferdec Franc, 

. Gere Stefan, vej kmetje v Žitkovcih. 
Okrožno sodiSee v Mariboru 

dne 14 marca 1849. 
Zadr III 106 8001 

* 
236. 

"Sedež": Črnomelj. 
Nan vpiea: 14. februarja. 
Besedilo: Mizarska udruga s omejenim 

jamstvom v Črnomlju. 
' Izbrise so izstopivSi član upravnega od- 

bora    šimec    Milan, . vpišejo   ee elani 
upravnega odbora: 

Laterner Alojz, •'•••, Črnomelj 177, 
Markovič Karol, mizar, Kanižarica 19, 
Sprajcer Martin, mizar.  Vojna vas 1, 

odborniki. 
Dosedan.fi blagajnik zadruge MuSič" 

Prane je odelej odbornik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 14. februarja 1949. 
Zadr II 65/5-6 1916 

.237.   '   "" 
.Sedež: Dotava, okraj KrSko 
Nan vpiea: 14. februarja. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Dobovi. okraj Krgko. 
Izbrifejo se izstopivSi člani upravnega 

odbora: Jug Feliks, Sablič Ivan, Kopinč 
Jože, Lapuh Mihael,. VaSčer Martin, Zu- 
pančič Anton; vptëejo ee novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: '   ' 

Brinovec Anton, kmet. Sela 19, pod- 
predsednik,. • ..••"'.• 

,    PeterkoviČ Franc, kmet, Gabrje 20, 
Kežman Martin, kmet. Mali Obrez 10, 

Pavlic Anton mL, kmet, Veliki Obrez 6, 
Mokrovič Vanda, gospodinja, Rigooce 8, 
Kežman Martin, kmet. Loče 14, odbor« 

niki. 
Od že registriranih članov ostanejo v. 

upravnem .odboru: Zibert'i van, kmet. Lo« 
ce 63, pri katerem «e brise beseda >od» 
borndke in vpiše, da je odelej predsed- 
nik«; Pintario Andrej, kniet.'Mostec 20, 
odbornik; Polovic Jože, kmet, Gabrje 104, 
dosedanji podpredsednik je odslej odbor- 
nik; Zaje Ivan. kmet.  Veliki  Obrez 12, 
odbornik. Tajn>èke posle opravlja usluž- 
benka zadruge Veble Elizabeta. Dobova. 

Za podpisovanje za zadrugo eta pred- 
veem pooblaščena Zibert Ivan, predsed- 
nik, in Mokrovič Vanda, odboraica. 

Okrožno Bodišeo v Novem mestu 
dne 14. februarja 1949. 

Zadr III 30/5—10 1812 

Sedeži: Dragici, okraj Črnomelj. 
Dan vpiea: 2. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Draelčih. 
Izbrišejo ee IzstopivSi Člani upravnega 

odbora: Rue Ivan, Pavlovič Anton, Bajuk 
Jože, Prue Jože, Kosteleo Martin, vpišejo 
se nov! izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vivoda Anton kmet, Krmačina 6. tajnik. 
Plut Jože, kmet, VidoSiči 21, 
Plut Martin, kmet Di-•• 26, 
Overman Anton. kmet. DraSiči 40, 
Guštin Ivan, kmet sin, DraSiči 66, od- 

borniki. 
Od doslej že registriranih članov uprav- 

nega odbora ostaneta kot ponovno izvolje- 
na še: Bučar Anton, podpredsednik ter 
Bajuk Marko, pri katerem se izbriie be- 
seda »odbornik«, vpiše pa, da je ta odele] 
»predsednik 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 2. marca 1849. 
Zadr III 124/2—3 2841 

* 
239. 

Sedež: Moravče, Sv. Križ. ž.,p. Velika 
Loka, okraj Trebnje. 

Dan vpisi: 28. februarja 1848.     -, 
Besedilo: Kmetijska zadruga > omeje- 

nim jamstvom v Moravčah, okraj Treb- 
nje, 

Upra\Bi odbor sestavlja odelel devet 
članov, in eicer predsednik, tajnik m se- 
dem odbornikov 

VpiSejo se poleg že registriranih Stanov 
upravnega odbora novi Izvoljena odbor- 
niki: 

Lovše Franc, Hohovica 5, 
Mrzeli Anton, kmet. Moravče 49,   .,.   . 
Resnik Jože, kmet, Gabrska*gora'5, 
Med\«5ček Franc, kmet. Javorje '9.    , 

Okrožno sodiSče v Novem mestu 
dne 28. februarja ;1949, 

Zadr III 148/3-4       ..  233)5 
* '- •,' 

240. / 
Sedež: Novo mesto. Sokolska uli« gt. S. 
Dan vpisa: 24. februarja 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Novem mestu. 
Izbriše so izstopfvSa članica upravnega 

odbora Ckfoj Karolina; vpišejo ee novi 
»voljeni člani* upravnega odbora: 

Potočar Jože mlaiSi. nos. ein. Ragovo 12, 
predsednik, 

žibert Jožef, pos. «An, Novo mesto. Za- 
grebška eeeta 16, tajnik, ,: 

KaeteMc ••••. pos. hči, Ragovo 8,od- 
bòrnica        • ,.,•*<:.. 

Pri že registriranem' TeropSiču France- 
tu ße izbrise beseda >predpédnik«. vpISe 
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pa, da je odslej Mdbomik«, pri Savniku 
Vinku se izbriše beseda >tajnik< in vpiše, 
da je odslej »odbornike. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 24. februarja 1949. 

Zadr I 20/40    „ 2344 
* *    . 

841. 
Sedei: Noro mesto. 
Dan vpisa: 29. februarja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • omeje. 

aim jamstvom v Novem mestu. 
IzbriSejo ee člani upravnega odbora: 

Koščak Ignac, Blaži« Franc. Siraonič Ste. 
fan in Ude Franc, opišejo ee novi izvo- 
ljeni üami:^- 

Avaec Vinko, kmet, Gotna vae 26, taj- 
nik. 

Medved Ivan, nameščenec OZKZ, Mač- 
kove« 11, 

Grahut Jože, kmet, Gorenja vas 26, 
Doberdrug Ivan, kmet, Prečna 15, od* 

borniki, in 
Abita Rudolf, knjigovodja, Novo mesto, 

Prešernova 28, kot pooblaščenec za pod'- 
••••••••• in za dvige pri Narodni banki. 

Okrožno sodiSče v Novom mestu 
dne 28. februarja 1949. 

Zadr II 60/6 2959 

Sedež: NOTO mesto, Sokolska ulica 1. 
Dan vpisa: 9. februarja 1949. 
Besedilo:  Potrošniška zadruga i »vne- 

Jenim jamstvom v Novem mestu. 
Iabrileta ee člana upravnega odbora: 

Plevnik Valentin in Plbernik Mici in za 
«opođpisovanje pooblaščeni uslužbenec 
Unetič Jože; vplSejo ee novd Slani: 

Burger Avgust, nameSčenec, Smihel 60, 
podpredsednik, » 

ZbaSnik Karla, gospodinja, Novo mesto, 
fiukljeiova cesta 7, 

Peklar Ernest, nameSčenec, Novo me- 
sto, Glavni trg 11, 

Gartner Marija, gospodinja. Novo me- 
sto, Seidlova 2, odborniki. 

Obenem ee vpiSe za sopodpisovanje po- 
oblaščena uslužbenka Smuk Pepca, Smo- 
lenja vas 83. 

Okrožno sodate v Novem mestu 
dne 9. februarja 1949 

ZadT III 78/2 1911 
* 

«48. 
Sedež: Mirna, okraj TTobnje. 
••• vpisa: 11. februarja 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga t ome- 

jenim jamstvom na Mirni. 
Na ob£nem zboru 7. III. 1948 eo bila 

•prejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 

omejenim jamstvom na Mirni, okraj Treb- 
nje. Dolenjsko. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen ••§ 

Naloge" zadruge eo: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti; 
odkupovanje kmečkih pridelkov fo izđel- 
kov v svojem okoliSu; pospeševanje veeh 
panog kmečkega gospodarstva in oprav- 
ljanje drugih zadev, ki eo nadrobno na- 
vedene v 8. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 dim, delež 
ifiadružhiikoveea druBbekesta «lana pa 10 
dinarjev. Veak «lan odgovarja Se z dvaj- 
eetkratnim ••••••• vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH •- 
stii, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora in za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, In si- 
cer predsednik, tajnik in Štirje odborniki. 

Obvestila in Sklepi ee nabijejo na za- 
družni raaglaeni deski, vabila na zbor pa 

• ee  razglasijo  Se   na   krajevno  običajni 
način. 

Izbrišejo tìe člani upravnega odbora Ga- 
šperič Franc, Zupane Franc, Višček Jože, 
Zaplatar Franc, Rebernik Franc. Reber- 
nik Alojz in Kasič Janez. 

Člani upravnega odbora eo: 
Marin Vilko, obrtnik, MAraa 76, pred- 

sednik, 
Zakrajšek Janez, železničar v pokoju, 

Mirna 49, podpredsednik, 
Leskovec Franc, nameščenec. Mirna 14, 

tajnik, 
Kozole Alojz, kmet ,Mima 89, 
Kocjan Julia, kmetica, BrezovSČuća 19, 

odborniki, in že poprej registrirana ••• 
na upravnega odbora, 

Možina Slavko, m v 

Možina Anton. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 11. februarja 1949. 
Zadr II 128/4-6 1916 

» 
244. 

Sedež: šmarjeta pri Novem mestu. 
Dan vpisa: 29  januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska uabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v âmarjeti 
pri Novem mestu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 
omejenim jamstvom v Šmarjoti pri No- 
vem mestu. 

Naloge zadruge eo: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti; 
odkupovanje kmečkih pridelkov in Izdel- 
kov v svojem okoliSu; pospeševanje vseh 
panog kmečkega gospodarstva hi oprav- 
ljanje drugih zadev, ki so nadrobno na- 
vedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 80 dm, delež 
zadružlnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak član »dgovarja So z desetkraitalm 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Obvestila in sklepi se nabijejo na raz- 
glaeni deski v poslovnih prostorih, vabi- 
la na zbor pa ee razglasijo Se na krajevno 
običajni način. 

Uçravni odbor sestavlja 6 do 7 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezno Število odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora in za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kenne Metod, Gorenc Jožef, Grahut Jo- 
žef, Zoran Ivan, Dragan Jože in Matko 
Jože, vpišejo se novi Člani: 

Pavlin   Franc,   posestnik,    Strelac   2, 

Cvelbar Franc, posestnik, Gorenja vas 
St. 15, podpredsednik, 

Fabiani Lija, poStna uslužbenka, Smar- 
jeta 9, tafrrioa, 

Golob Anton, posestnik, Vinica 11, 
Jeglič Jožef, posestnik, Gorenja vas 9, 

odbornika. 
Kot pooblaščenec za sopodpisovanje se 

vpiSe Logander Leopold, trg. "pomočnik, 
Šmarjeta 24. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29 januarja 1949. 

246 

Zadr III 2/2 
* 

1914, 

Sedež: Toplice na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 21. februarja 1949. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna ta pre- 

delovalna zadruga čevljarjev, zadruga i 

omejenim jamstvom v  Toplicah na Do- 
lenjskem. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora; 
Henigman Anton in Vesel Martin, vpi- 
Seta se nova člana: 

Henigman Angela, čevljarska prdkroje- 
valka, Toplice 9, 

Henigman Franc, čevljar, Jurka vas 
St. 29, odbornika. 

Pri že registriranem članu upravnega 
odbora Turku Janezu se vpise, da Je od- 
slej predsednik. 

Okrožno sodiSče v Novem mestu 
dne 21. februarja 1949. 

Zadr II 147/5 1962 

* 
246. 

Sedež: Postojna.   , 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prođajna za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora 

Vilhar Ludvik, Vodopivec Tomaž, Kristan 
Stanko, Žitko Lovro, Skrjanc Edi, Vad- 
njal Ivan, CJč Viktor. Fičur Anton, vpi- 
šejo se novi člani: 

Mlinar Jože, cemeatndnar. Podskrajnik, 
Slefančič Franc, kolar, Pudob, 
Mišic Matija, mizar, Nova vas. 
Mele Anton, mehanik. Rakek. 
Vivoda Janko, krojač, Rakek, 
Marinčič Franc, miizar, Hrastje, p. St. 

Peter na Krasu, 
Ogrizek Maks, kovač, Razdrto, 
Ozbič Viktor, brivec, Postojna. 
Predsednik upravnega odbora je Ce- 

lan Franc, mizar, Postojna. 
Okrožno sodišče v Postojni 

'     dne 29. januarja 1949. 
Zt 82/47-6 - Zadr IV/22     1881 

* 
lč št. 164 

Sedež: Bočna. 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Bočni. 
(Nadaljnje besedilo spremembe pri tej 

zadrugi glej na 152. strani oglasne pri- 
loge (Uradni list LRS, -št-10 r. dne 22. 
III. 1949). 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I R 306/49-3 1862 
Dolinar Jonez, roj. 28. V. 1915 v Ljub- 

ljani, sin Janeza in Marije rojene âiriç, 
samski, kleparski pomočnik v Ljubljani, 
Vodovodna 64, je Ml borec brigade Gari» 
baiai. Baje je 28. VI. 1944 padel v kraju 
Luncia lunga, občina Cagli, Pesara. 

Na predlog matere Dolinar Marije, go. 
spodinje v Ljubljani, Vodovodna 64, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
v dveh meeecdii po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbnici Zu- 
pančač Vidi,. Ljubi Jana, Pleteränikova 32, 
oziroma predlagateljici. 
I R 304/49—4 ' 1861 

Mežnar Ludvik, roj. 14. ix. 1911 v Tr- 
stu, sin Karla in Ane rojene Hočevar, 
elektromonter, poročen v Ljubljani, Vil. 
harjeva 4, je odšel 9. IX. 1943 v NOV. 
Baje je padel kot borec železničareke bri- 
gade. 

Na predlog žene Mežnar Ivanke, urad- 
nice v Ljubljani, Vilharjeva 4, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega m 
se iadaja poziv, da se o pogrešanem v   j 
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dvep aii*wcib po objav* t Uiudamu lltfu 
LR8 poroò* «u.iiicu ali *l*rtvnik« ZHJHM 
Ludviku, rlranilniika 15. oziroma pred* 
Ußatelj'ßä, 

Uolmsf Janez t« Meiner Ludvik w po. 
sj4nta. da ee zgiaH« pri «wUMu «Oi d*. 
»la kako v«ft o sobi. 

Po preteku rol*« •» *«•*& odloSlk» e 
predlogih. 
Okrajna <o(li«* • •1, motto Mubljeps 

f Ljubljani 
dne '43 februarja 1049. 

Uglasi sodiéc 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

a 1«M9—3 8«76 
•••••• Marij» rojen« Kupee, gotpu. 

djnja, Zg. Kadvsnje. Qrlzüldovi II 1ft, 
je vložila proti učeniku Kraticu, Uroj 
kljuiavni&arju, etanujoêemu »totani. »odaj 
neznanog* inveliate, tožbo • razvezo 
Itkona. 

taiprev« bo 16. IV. 1MB ob 8. uri 
pri tem «odiHu, » ioti it •4/•. 

Tožencu »e postavi u skrbnika dr. No- 
vak Jože, odvetnik v Mariboru, Cankar- 
jeva 10, ki ga bo zastopal na njegovo 
nevarno*! in «troike, dokler s* •• ne 
ogltai «H ne lroenuje pooblaicenca. 

Okrutno '»odi ite T Uarlborv 
dne   7. marca 1049 

0 11/49-8 i«77 

Pera« Ignac, kmet it Zagrajea ît. 8. j« 
vlotfl zoper Tavčarja Franca. Tavčarja Jo- 
sipa, Tavčar Emil'i0 in TavSar Zoro • Za- 
grajea it 28 pri Komnu, v«i «edaJ nežna, 
nega bivaliìSa, tožbo zaradi uRotovitve in 
vknjižbe laeUiiaske pravi«« pri vi, it. 103 
k. o   Ivanjigrad. 

Rasprava bo 14. IV 1949 oh 8•5 url prt 
tem eodücu. t «obi it. 11. 

Vaem tožencem «e poetavi sa «krbntka 
Trampuž Zdravko, upravnik hotela >TraU 
v Sežani, ki lih bo *a«topal na njihovo 
nevarnost in «troike, dokler e« «ami ne 
agkuiijo al* ne imenuieio pooblaHenea 

Okrajno sodile f Sežani 
dne 28. marea 1940. 

Amortizacije 
TV R 1456/49 „     8283 

Na predlog KomlelJ» »a »pi« ljudakega 
poeojlla it  126 Griže, «e uvede postopa, 
nje za amortizacijo vrodnotnice- kl Jo ie 
predlagateljica "«gubila in »e imetnik po- 
liva, da v dveh meeecUi po objavi > urad- 
nem Iwtu LRS uveljavi tvoje pravice, ker 
se bo «leer" vMdtiotalee. terekla *» oeve-t 
Uavno. 

Oznamenilo vrednotni««; 
obveznica ljudskega posojila nom. WW 

dinarjev, kp. 1950. sor   2881. it. «29—0 
Ana Zaje, Mlarojniee It. 4, vpisno meoto 
Mlgojnice • 128- zap. it, vp. 78*. 

Okrajno soidlMe v CelJn 
dne 21. marca 1949. 

« 
1 • 809/49-3- 8178 

Na pro*nk> Cutič Pavle. roj. Tekavec 
Ljubljana. Dalmatinoma 13, «e uvede po 
stopanje sa amortizacijo vredpostneea pa- 
pirja. Ui ea |e prosilk» baie 'zcub'la in 
ee njegov imetnik poriva, da v dveh me- 
secih po ohjavi v uradnem Hetu LRS 
uveljavi stoje pravice, »cer te bo po pral 

it»ku rok» izreklo, d» je vrednoti*» ••• 
izgubil avojo pravuo veljavnost, 

Uzoamenilo vreduoeiuejja papirja: 
iivljanjaK« tat aru valim pol-«» it. •.•. 

•••• od U>va« Vwjeumu z»v»rov»iuieo 
v Ljubljam u* mit» •• favi*, roj le- 
ttevi, i WH>UJ omnium, pncalek tava- 
čuvanj i. IV, mu, Kuiii^i 1. iV. 1971), 
liOWml|  P pn««Me|j pojltso. 
Ukrojim »»dice *« gl.  ine«t« Ljubljana 

,   v Ljubljani 
dne tU. marca  •••. 

4* 

B 856/404 8483 
Na pioiMo Heime* Alojza, nameli«uas 

okrajuega uiagacina v uramgiadu, MU 
yveUa pM»tupaitju • u aiiiui luuuijg dveb 
»avarovaliulJ polic, ti #j bili« med pkup*«' 
šijo uoićttme • M« nuditeli pozivat da v 
Jvtstl  meeevib  od   te  objave  v   Uradnem 
tiatu UiS uveljavi »VOJ4 pravice, • s« 
po t\m pu proteku roka izreklo, da eia 
polivi brez moči 

Usuaiiienilo n duotnic; 
zavarovalna polica it. 120462 »Jugotla- 

vijoc v Ljubljani, izdana 8. Vili. 1987, 
zavarovank« Kemlv Ivanka roj. Caruiun. 
korisnica «ama.ali Renu« Janez. Zače- 
te» zavarovanja 1. Vili 1937, docpaloet 
1 Vili. 1957 • zavarovalno veolo •0•••) 
dinarjev; 

zavarovalna polica it 120500 /Jugosla- 
vijo« v Ljubljani. Izdana 12 VIII 1937, 
sklenitelj Hemic Alojz at., zavarovanec 
Hemic Alujz ml. ali Renili; Alojz st. ali 
Renne Ivanka, '^acelek zavarovanja 1. 
Vili. 1937, dospelost 1 VIII. 1957 s za- 
varovalno veoty. 30.000 din. 

Okrajno todiife na PrevaljaJi 
dne 19. marca 1949. 

is 

Kazni o« tesi 
dt 60S6/E 49 »232 

Razglas 
8 1. IV. 1949 • izločijo Iv območja po. 

Ite Divača kraji Rodlk. Slone, Potok in 
Podgrad. Kraja Hodi k m Slope se pri- 
ključita okolilu prète Kozina, kraja Po- 
tok >n Podgrad pa okolišu poite Vreiuaki 
BritoC 

Pojtna direkcija Ljubljana 
dne 22. marca 1949* 

8324 
Poziv upnikom in dolžnikom 

>Tehtnica<, popravila to izdelovanje 
tehtnic, LJubljana, Karlovika cesta 4, po- 
ziva vse dolžnike in upnike, da priglasijo 
svoje terjatve in obveznosti najpozneje 
•do 15. IV, 1949 podpisanemu likvidatorju. 

Vse poznejše terjaUe «e ne bodo upo- 
števale, dolžniki pa. ki bi te do lega 
roka ne priglasili, bodo predani pristojni 
arbitrali oziroma rednemu mdiiSu. 

Likvidator 

Vabilo 
8484 

•• 1. retfni letni »brni tbor ladmlnlko» 
Kmetijske zadruge Šentilj v Slov. goricah, 
ki ira v nedeljo 3. aprila 1949 ob 8. uH 
zjutraj v zgornji soli v ftenlilju v Slov 
gor. z dnevnim redom: 

t Izvolitev delovnega predeedejva: 2 
.zvolitev dveh pverovateljev zapisnika-, 
3. »itanje zanlanlka «adnje letne akupSW- 
ne; 4-poroSlloupravnega odbora; S. poro. 
žilo nadzornega odbora; 6. potrditev eklep- 

•••• računa za poslovno leto 1•48; 7. 
sklepanje p uporabi podlovniji pribitkov 
oz roma o pokritju .2gub; 8. invoeticijeki 
kredrt za Zadružni in Slovenski doni. 9. 
predlogi, priloitm zadružnikov in vrnitev 
deležev; 10 «klep»nje o razreéijioi uprav. 
Iieuiu • nadzorueniu odboiu; 11. vol'tav 
upravnega odbora m nam^tiiikuvi • vo. 
Iitev nadwriingB wll'ora in nauiwtnikw; 
18, morebitna epreuiembe pravil. 14. ve» 
ti tov delegalpv y UZKZi l&. krexjjlni od- 
««k m 16, *lutejn<*U, 

ubèqi «pur le «kleptop, 6a je RHvspàa 
polovica članov. V primeru nwklt>uòii0*U 
»e prelpii obênj zbor za 7 dn. pozneje v 
letenj proatoru ob i#lem 6aeu '• z ietjpj 
d«B"iMii redom, ki «klena veljavno ne 
glede na število uavzožih zadružnih Čla- 
nov, 

Kmetilxlis «adruga i », j. 
*i. • v Slov. goricah. 

Tajpik: Predsednici 
Majer Ivan I. r.      Bukova« lanej j, t, 
»—•••• ^w^^n( i i    iiiH>wiiiw ••" ' "'—*•+••—* 

Izgubljene LUtine 
preklicujejo; 

Attenbaber 8 man, Sv Ožbatt ob Dr^vJ 
41. 84. prometno knjižico za kolo tov. Jt 
7753. 2573 

Anil» Albin, Maribor, Keaarjeva 52, 
prometno knjižico za žensko kolo znamko 
»Miele«, št   466500. 2919 

Apal Jože. dijak. Stari trg 50, p. Slovenj 
Oradec. prometno knjižico za kolo •••••. 
ke >Aetral«. tov it. 1200745. 2831 

Ausenek Miro, Sp. Duplje 68, sindikal- 
no izkaznico it' 26728 in izkaznico za ko- 
lo znamke »Sirila«, tov. St. 145428.     2826 

Dabnik Andrej. LJubljana. Zalokarje- 
va 8. knjižico za kolo. 2941 

Babnlc Hedvlka. Maribor. PtuJcka 164 
prometno kniižico za žensko kolo znamke 
»Juneo«. »t. •11171 2769 

Bajt Frane. St. Vid pri Ljubljeni, ukra- 
deno sindikalno izkaznico, osebno izkaz- 
nico, mladnako izkaznico lo izkaznico 
Zveze borcev. 8120 

Barbo JoMplna. Smlednik 25. prometno 
knjižico z« kolo znamke »Prefekt«, tov. 
il 215315 8035 

Bardorfer H'Ida. Ljubljana. Janieva 9 a, 
prometno •••••• za kolo •••. it. 2600- 

.   8089 
Bažika Janez. Q. LakoS 32; p. D. Lenda- 

va, prometno kn|l*i«o it. 452162 za kolo 
». 169807 2355 

Bebar Alojz. Kieovec 80, lzka»ico OF- 
2408 

Bivlc Prane, Pristavlja vae 10, promet- 
no knjižico za kolo tov. It 1213848.    8119 

BoncelJ fakob. Sp. Duplje 22 pri Trži. 
tv. Gor., promftno knjižico ea kolo Ste. 
vilka 1211550. 2695 

Bonfa Milko. Mole pri Kranju, ukrade, 
no . izkaznico OF, «. 694079. sindikalno 
lakeznieo In prometno •••••• za kolo 
tov. lt. 1589395. 8404 

Bornlek Aloji. Celje. Spodnja Hudinja 
it. 97. osebpo ir.kaznleo, 'zdano od odn^ka 
aa notranje zadeve Celje mesto, izkaznico 
OF. izdano od odbora OF So Hudink in 
izkaznico za kolo znanJke »Purh«, tov. It. 
381610. izdano od NM Celje mesto       «198 

Brlnovfar Ivan Žužkov dol 18. RLO 
Lončarjev dol. prometno kn•w» za kokt 
•.••••• »Bundesrad«,    št   pkvir« 69Î.46. 
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Bruraen Alojz U  •••••• 16, o. Veri«], 
;vfòm«tiìo kn•'co » kolo. 3412 

"   Cen« Terezija Celje, ••••••••• 11   &• 
vitekö kart«.. 2724 

Cesar Jane«. Stara Fuiftna 80. oaebno Iz- 
kaznico et. 8526/237, izdano cd KLO Star» 
Fužina. 276» 

C'Jrmoo Branko. Ljubljane, Vidovdan- 
eke 2, univerzitetno iskaznico. Izdano leta. 
19•8 od univerze v Ljubljana 2938 

Celja Franc, Rihemterk, Bizjaki 5t 10. 
aromotno knjižico za mo*ko kolo ana roke 
»Bianchi«, tov, It 78874. 'radano od NM 
fiorir*. 2361 

Coti? Božidar, Ljubljana, ••••••••1••• 
'l/Iv epr'èevalo o završnim izpitu, la- 
dano 1. 193H./3» od III. ••••• Künnazlie, 
Ljubljana. Bežigrad. 3163 

i Cvelhar Prane   Ljobliana.   Cankarjeva 
it 16, Šofersko izkaznico št. 2600. izdano 
od NM Ljubljana. 3087 

Cerne Matija Kraal 5. prometno knfî- 
*eo »vid. M. 21275117 3031 
," J)emee Karel, PraproBe 6, prometno 
knjižico za koto znamka »Junior«, Bdano 
18. IV. 1948. 3253 

Demšar Cilka. Lóm, KLO Poljane, ukra- 
deno 'akazn'eo za kolo znamke >D0r- 
kepp« St.  1893109 tn  osebno izkaznico 

2493 
Derfl? Prane. Bufcoiek. KLO Brežice 

okoMea. izkaznico.„ ..sa kolo znamke 
»Çtjrrie«. tov.  St  1051 M, 2571 
". Djurir Vinko Velenje, ukradeno osebno 
«dtaiinfco Iti potrdite o vojaeld neaboeoV 
noeti *   . 2992 

' Dobrave Tonika,. Brod 21, KLQ Malo 
Mraševo Riüko. prometno iskaznico za 
kolo.' izdano od uprav« NM v KrSkem. 

' » •    •828 

,•0•1•• Katarina. Vrba Ì8, p. Žirovnica, 
prometno knjižico za žensko kolo znamke 
>Puch<  St.  441136. 2865 
' D»!enc Fraacka. •••••4./• Skofja Lo- 
ita,' prometno knjižico za kolo znamke 
»Stacele «•< If. 20223. 2986 

" Dorglk Marija. Vel. MengeS 07. promet 
ujo knjižico za koto tov. 8t, •021'0.    S3Q1 

, Dragan Ana. KU) Los 10 ori Sevnfct 
ob Savi unitane prometno knjižico za ko- 
lo«, *• okvira 1183989 in izkaznico,ÜF 

•    •   27(K 

' DES, direkcija .elehtromehanskili «pelav 
ni« CrriuJe, «vîd.  SC S 048R" za tovorni 
awto »Dodge«. _ %•• 

V Dr* elektrarne Slovenije, oorai Mari. 
'fier, okolica, prometno knhžlco za kplo 
jnamke »Koaroo8«,.&. 225231. 2917 
;jBker Marija. Maribor Betnavwka 130, 
prometno knjižico za kolo St 25996.   3767 
"j »Blektrotehna«, elektrotehnično uodjetje 

•Sfovenije,  Ljubljana. Gospooveteka é   3. 
4        prometno   ••••••   ••   taclkei   znamk«? 

:>VSIopex< .,'   /'2597 
-, Brban. ••••«. župelevec 6 pri Brežicah, 
»rometoft knflï'co zâ •••. 47008, izda'. 
apna jim Berne! Nemec. Brezovica, KI O 
p-zetjsko. : 3177 
••••••* Seterie, Nebte 83, Dobrovo v Br. 
dih. prometne Jakaznicó za kolo »t. 1S8392. 
C"" ,       'V- '>""',''" '   " - "•       ••      2909 

Fallar P*««. Kranj; Huje 23. evidenčne 
4i    . tablico  «t   $.2660 'ogabnega  avtomobile 

anamke »Opel Kadejt«,'/ 3351 
Terjan fiMifka, Kok'rfc» 6» D. Rrnni, 

prometno •••&•• », kok» ät, 86860? 
,     •   '• ••>:•.,:;•.    - 2692 

* >: . 

Ferjanc Mar'ja, okolja Loka. Merini tra 
H. 13, izkaznico za kolo znamke »Pascha«, 
fX. 205763. 3294 

Fink Ivan, Ljubljana. VlSka 16. utrm 
pogodbo it. 1lß2, Izdano 23. X 1947 od in. 
Vkcijp dela M LO Ljubljana. 3116 

Flajs Iva. fit .lanž okraj Trebnle oseh. 
no izkaznice St. 145. zdano L 1945.    3110 

Frida Marjan. Ljubljana. Hradeckega 7 
leebno Izkaznico. 3299 

Oaišck Valter, Ljubljana, Puharjeva 5. 
vwjaäko knriSSeo 2986 

Oall?if Franc. Trata 1«, p (•••••••• vae. 
izkaznico za kolo znamke >Opek. Številka 
2S83227. 2494 

OerkeS JoSet. Bposrrad. PaJBeva 2. ma- 
tuHtetno epriïevalo, izdano I. 1938 od 
III,  drž,  realne gimnazije  v  Liublinni. 

3034 
Gnezda Lndvik, lofer. Rudnik Iđr^a, 

knjiüco za kolo znamke.>Velos« tov. He. 
vllka 858, reg. H 5044••. 8155 

Oojkovic Anton Zß Haidna 29. rwAta 
Hajdina, prometno kniiï'co za kolo evid. 
St. 441286. eindikalno izkfuznlco' Številka 
1868748. Izkaen'co kmt»t*ke zadrusre file- 
ï-Mka 112, tekazriieo OF St 336650 in 
oeebno iakaznìro • 60- 2617 

Oomüiek Frane, Druïmlrje 7, p. So. 
••••, oaebno «kaznlco St, 52 in promet. 
no knjižico za kolo fit. 236274. 2576 

»GAP« Bled, pimlovaloica LjnMjana. 
Komenekega 17, e*id«nèno tablico Stwl]. 
ka S-7249 In •. S-8626.   r 8104 

Gozdarsko  avtopo«/)»!]»  Maribor,  Vtta 
Kreieerja 13, promano knlliicò za tovorn*. 
avtomobil znamke »Chevrolet«. 8t S41311. 
St. motorja S97R990,  Izdano na  '••  G,* 
gospodarstvo Podwlka. 2629 

Gozdno «ozpodarsfvo. Celje. ev*d. teMi. 
co avtomobila  »Wanderer«.  Ä.  S 3880. 

2929 
GreRor?W Kart. Maribor. Pobrežje. 4o- 

kolska 10, ormnerno kni'Siro va moSko 
kolo znamke »Peuepoj«. St. 598159.   2764 

GrnSovnik Albin. Hrenova 20, Nova cer- 
kev pr' Celju, teleko eprUSevalo. 8149 

» Hacref *••liana Ptu|'"Na tratah 9 pro- 
metno knjižico za ž«wkn kolo znamke 
»Turin?!««, jt. okvira 25367. reff- števil, 
ka 441406. - 2570 

'Hokmaii M'hael,' fotograf, Selnica ob 
Dravi, nrometno knjifico za kolo rnamke 
>Weeta Torpedo«, St. okvira 5•8•88.   2366 

Jan ïoïe. Kranj, Huje 2S, zaJiaeno o*eb. 
ne hrkainico §t. 249, «dano od MLO Bled 

2492 
Janez" JoS«fa, Sn«berje 10, prometno 

knjižico za koto. - 3297 
Jankovi? Darinka. Lmhtlana, SiSka, 

5" blok. Izkaznico OF Ht. 560048.        8159 
•• Janžeknvl*. Marija, Maribor, Pobrežje, 

Kaeprrfova 21. prometni knH*W za. ietti' 
etoo kolo znamke »Pneh<.gt P-O06«. 5n 
za ••••• kolo znamke »Opol«, Itev'lka 
1757520. 2763 

Jarm Peler. Strižljoina. f* Vrpolje. 
epricVvalo eredaje tehn'toe fole, kdano 
L 1929. 3118 

Jerai J*ïé. Apace 88. Ptuj. oromeW 
knjiaVo za kolo znamke »Meister«. Števil, 
ka okvira 111978. 2409 

Jerag* Peter. Trate 44. P M: Snctea. 
izkaznico OF in osebno izkaznico. f»d*no 
od odHora OF Volaka osiroma od JK'.O, 
Hsdawrje. 2S59 

Dr. .1e«en1io Ui>k, prometno knjižico •• 
kolo znamke »i'uctu ät. 441048, izdano od 
MM v ••••••. 2824 

JenenSek Franc, čevtj, pomoSnik. Kan. 
• I rže: KLO VacV rzka^nioo za kolo 
«uamk« »Ir.buna« §t- 10.S19. 2131 

Jnrkovif AmalMa. Radana vae 10. okraj 
Poljcan« prometno knjižico •& kolo 
znamke »Neuman«. tov. Št. 1467942.   3038 

Jurnjak Jakob Maribor, Strn^c«. ba. 
paka 2, prometno kniižco za moško kolo 
/••••• »©lever«. Si 140114. 2916 

Jovan Prane Voklo 11, p. Senear pri 
Kranju, •••••••• knj'žico za kolo Števil, 
ka 8••789, izdano od notranjega odseka 
OUI Kranj. 2822 

Jnžina Frane, Ljubljana, Florijaneka 34, 
ixkaznico-OF. 8161 

KarlnvSek Milena. Ljubliana. Trelenja. 
kova„i2. uslužbeneko knjižico, mladinsko, 
oeebno >n eindikalno izkaza+co ter iakaz- 
••• DIT in OF. 2944 

Karner Janez. Ljirhljana. Marijin tre 4. 
oeebno izkaznico it. 059642, irdano od NM 
LJubljana. 3082 

Karo Anton, delavec, Toiarna alumini- 
ja, Strnište. tovarniSko tekazn'co St 478, 
ledano od Tovarne cimice fa aluminila. 
StrniKe pri Ptuju. 2577 

Kebllï Alejz, Prevrat 5, p SI. Konjice, 
roj. 19, I. 192S. zdaj v tovarni »Konue« v 
SI Konjicah, ukradeno vojaiko knji/ioo; 
odeluženju na Raki. voj. poŠta 88/274 L A 
in eindJkalno iskaznico. 2756 

Kepa Leopold " Zß- Log 13, Litija, na* 
kaerdco za novoporoïence e 60 toSkqmi. 

• _ ,'    •        . „   >.      ,;.•.,:.2977., 
Klan Ivan. Rogatec l,veofer*ko tekazni. 

eo T. razreda in 3 talone. izdane od NM 
Celje. 3102 

Klanšar Marija Javorje 2. p. Turf«k, 
knjižico za kolo, 2988 

Kmetijska zadruga e o. J. na Bland, 
okraj KrSko. prome«no knjižico ft. 96808 
za kolo znamke »Biemark«. 2704 

Knol Crii. Skofja Loka. Cankarjev trg 
• roj. ,14. VI. 1904 v Ribnici, vojaSko 
knjižico. 2698 

Robal lilnho. Llubliana. Gtodalflka 7. 
iakaiznico St. 20642. izdano od MTP T^RS 
m nakaznico ». tekatMIfe. izdano od RT^O , 
Center.  LjnMuama 2990 

Kofevar Anton'ja, medicinski tehnik 
OILO Črnomelj, soc. zdr. odeek. prometno 
knjižico za ženeko kolo znamke »Senior«, 
št okvira 81188, izdano na Ime OILO 
Črnomelj, eòe. zdravstveni odlsek,      2754 

Kolman Ivan. P-rimekovo 48, oeelmo, 
sindikalno to- Šofersko Mmeofeo ter v«. 
<a5ko ••••••. 2938 

Komite,» ziman'o trgovino. T/}uWtena, 
Prešernov« 50. prometno knjižico ca 
ceebrri* avtomobil znamke »Jeep«, e.viđ, 
».'6050, izdano od NM v LhiMiani.   2937 

•KonorMr Ivo, Ljubljana, Hrvatski tre 1. 
vojaško knjižico. '   . 3111 

Korogak Anton. Radoelavci 32. Mala 
Nedelja,   izkaznico » kolo,-  5t. 488879. 

2418 
•   •<• Boscomlra. Ljubljana. ftiSmieke ce. 
ata 63 oeebno izkaznico St, 045772.   2942 
.ÌCnVftf Anton, Gornja Lendava 102. 
Oftebno izkarnoo St 872, izdane od KLO 
•••••. Leadaw. 2758- 
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Rova* Milka. Celje, Veeetova ti. pro- 
metno knjižico za kob znamke »Stey'er« 
št. 305628. 2930 

Kuziile Ferdo.' Vrbje 20 pri Želeu, pro- 
metno knjižico za kok> ». 1,192-637.    »291 

Kraju* Jakob Pobrežje 24. Sv. Vid pri 
Ptuju prometno knjižico za kolo St. okvi- 
re •••••. 

Krajnik Ljudmila Ljubljana. Karlevika 
20. sindikalno izkaznico St 270917.    ,3254 

Krajiek Miroslav. Maribor. Kettejeva 3. 
prometno knjiž co za moško kolo znamke 
»Viktoria«, it. 868019. 2918 

Kranjc Ivan. Ptuj, evtdenòno tablico za 
motorno kolo znamke »Ardie«, Si 04084, 
izdano od uprave NM Ptuj< .    22B9 

Krašovec Frane. Vrhnika, SueaJkova 3. 
knjižico za kolo znamke »SUndarU reg. 
St- 158109. tov  St. 244064. 2989 

Krojne Anton. Zagorci pri Ptuju, ukra- 
deno prometno knjižico za kolo znamke 
>Puch«, St. okvira 84088, izdano na Ime 
Krojne Anton, Trnove!, Ljutomer.      2897 

Rubar Marija, Seniur 62 ara Kranju, 
prometno knjižico za kolo tov. St 631010 

*• 
Knžn'k Anton, Kočevje 822,, zaključno 

apriSpvalo rudarske nadzorniSke iole v 
Ljubljani. 8117 

Letnar Prane, Koseze Sit. g, prometno 
knjižico Za koto SI. 107403, ladano od 
NM Kamnik. ,   8200 

Leveč •••••. Ljubljana   Celovška ce- 
sta, novi bloki 8/lV, tovarniško izkaz" 
»Litostroja«. 2VSŠ 

Lipuž* Joie!, Straža 15, okraj Idrija, 
prometno knjižico ffl kolo §1  S—50*245 

2940» 
' LeoSari* Ivan, Obrežje 26. KLO Jeee. 

niee ne Dol... evid. tablico motornega ko- 
lesa: St. S-8616. ' 2408 

Lopert Viktor, Ribnica na Pohorju, 
prometno knjižico m kolo znamke >Pre- 
sto«, M 68.5191. 2363 

Lander Rezka. Ljubljana. Rožne do. 
Una Cesta V, it. 26, osebno izkaznico M. 
055224. làdano 27. VI. 1945 od NM Liub. 
liana. .    2932 

Lapiina Slavko, roj 9 T. 1926 * Oared, 
ku, Pefice. p. Podereda. vojaSko knjižico, 
osebno izkaznico in prometno kntóioo za 
kolo St  693 2700 

Matek Ana, Sp. Refica 1, osebno tekat, 
nico M. 136, izdano od KLO Betica.   8308 

MatjaÜr Joie. Vas Rakovee •. p. Me. 
Hike; osebno in OF Izkaznico, izdano od 
odbora OF v Črnomlju- 2277 

Marinšek Jožef, Strani« ffi pri Celju.: 
prometno knjižico za kolo St. 1,933•53. 

'     81oe 

MarinSek Marija. Podgorica 41, p. Dol 
pri Ljubljani, prometno knjižico za .kolo, 
znamke »Sturme, St. '8-160191, tov. Šte- 
vilka 2141988. 8107 

Mene nger Antonija, Radovljica, Gorenj, 
ska 31, prometno knjižico za ieneko kólo 
znamke »Junior«, St. okvira 88617. ' 2866' 

, Mere Florjan. Kozminel pri Ptuju. oroS- 
ni list, osebno izkasnico in izkaznico OF 

2581 

Mernik Stanko, Pjetovarje 20, Dramlje 
pri Celju, prometno knjižico za kolo lt.. 
1,338.272, -     8291 

Me.ioi ljudski odbor Kranj, knjižico za 
žensko kolo. et. okvira 1100977. last M LO 
Kranj. 1561 

Statoli Anton. Maribor, Praprotnikova 
it. 16, prometa« knjižico • moško kolo 
znamke »Ryxe«. St. ÜR8T-3. 2915 

Mohär Anton. Jezica, sindikalno Izkaz, 
au» M. 1288295. ' 8197 

Maler Marjeta, žel. postaja Pucmei. 
osebno izkaznico it. 040415, Izdano od ko. 
•-•••• êetrtt v Mariboru. 3122 

Mura Anton. Krika vae 91, prometno 
knjižico za kolo.' tov. M. 401232.        3075 

Nedoiko Fraac. LoČki vrb 66. p Sv 
Urban pr> Ptuju, prometno knjižico za 
kolo znamke »Perfekt«, ft. 48030. ••••• 
od OLO Ptuj.   . 2268 

Novak Marija Marfror. Jadranske 21 b. 
prometno knjižico za žensko kolo znam- 
ke »Steyer«. ât. 1218806. 2762 

OCT Irk Rudolf, Ljubljana. Tolminska 15. 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja Ljubljana. Ó2W 

Okrajni magaein, prometni oddelek Po- 
stojna, evidenčno tablico tovornega avto- 
mobila St. 3 6822, izdano od NM v Po. 
«ojnl. 2869 

Okrajno avt»prevoiniSko podjetje Kam- 
nik, spoznavno tablico St S 4414 tovor, 
nega avtomobila ananike »Saurer«.   2619 

Okrajno avtopudjetje, Postojna, ovld. 
tablico tovornega avtomobila znamke 
»Chevrolet« » 9 2175. 8204 

Omejc Pranja," Ljubljana, Obrtniška 10 
sindikalno knjižico.     \ 8256 

. Perle Darinka, Ljubljana, Dvorni trg 1, 
osebno izkaznico M. 909 8198 

Perjrar Fr»do, Kranj, evld-* tablleo št. 
§-01424. ' 2983 

Perme Dana. Ljubljana, OkiSkega 8, 
prometno knjižico za kolo znamke »Pha- 
somen«, lov  St 320648    ' 2985 

Peïec Rafael. Sevnica 107. spričevalo 
III. razreda, izdano 1 1915/46 od stro. 
konte nadaljevala« sole v Ljubljani. 

8293 

Paternel] Gabrijel. Zg B'tnie 47. •••• 
2abflice, izkaznico OF, potrdilo SD za 
april ia nakaznico K-4; potrdilo SD za 
april na ime Korošec Barbara. Tekstil. 
Indue Kranjem potrdilo Nav za april ria 
nem rekrutovanju. { 8162 

Petrlea Ivanka, Svino St. 19, KLO. Su. 
Zid, p. Kobarid, prometno izkaznico za 
koto. St okvira 84448. 2616 

< Pezdirnik Janez, Dovje- 66. p. Mojstra, 
na, izkaznico socialnega zavarovanja ter 
«tebno in sindikalno Izkaznico.       2628, 

PUtaver Anton, KrSka vae. prometno 
knjižico za kob. St okvira 4803114. ' 2621 

Pinzar Amalija Kaplja vae 15. KLO 
TrMoe pri Trebnjem, prometno 1•1••• 
sa kolo znamke »Mira«, it. 425998.   2496 

Plaatan Alojs, Kranjska, gora 31, pro. 
m?tno knjižico za kolo znamke »Tribu- 
na«, §t. 41487, reg. •. 180298. 3106 

Pleeko Jožo!, HoUnte vae 1 p. Slivnica 
pri Mariboru, knjižico za gospodarske 
uîeace,5t. 18354-1947. 2497 

•••••• Josip. Ljubljena. ZJtnlkova 20. 
osebno in stodikako it&ajuiico.        3044 

80U 

Pud be» šek Jakob, Ljubljana Celovàk* 
180, tovarmàko izkaznico Litostroja. 3121 

Podgoršek Stanislav, Šenčur 198, pro. 
uiötuo knjižico za kolo, osebno ttkuzu.oo, 
tovarn ••• izkaznico • prometno knj zle« 
za kolo na ime Podgoršek Lucije.      8302 

Predala Mar ja. Strahomer. knjižico za- 
Kolo znam«» »Jugot, •. S—166834   2939 

Primoži« Jože. Ljubljana. Strelieka, 83, 
osebno izkaznico M. 98057 8045 

Pristan Alojz, tov. usnja, Slovenj •.•••» 
dec, osebno izkaznico M. 293/47, knjižno 
Zveze borcev, udarniško izkaznico, izkaz- 
nico za delavskega inšpektorja, potrdilo 
za nakup blaga za obratno menzo tov, 
usnja in'pooblastilo OLO za teren. 2774 

Pr tekel Franc. Kleče 8. dijaiko knjiiieo 
železniike industrijske iole. Ljubljana, 
Siäku. 3293 

Prviniek Vinko, prometno knjižico za 
kolo St 455022. izdano od uprave okrai- 
ne NM Dol- Lendava. .   2947 

Rajkovit- Marko, sin Nikole in Katarine 
roj Krznar •, roi. 21. XI 1914 v Dabra, 
Qtocac. Lika, zdaj v Skr t j* vem, p. St 
Kupert pri Mokronogu, vojaško knjižico. 

2863 
Ravnikar Stanko, Krtina 9, knjižico ao 

kolo reg àt, 248*2 in potrdilo o predSaa. 
ahn rek ratovanju. 3168 

Raženi Marija.  K rem berk 115. promet» 
iskaznico im izkaznico OF. 2991 

Reraie Ivan. Križ 43. p. Komenda pri 
Kamniku, izkaznico OF, prometno knji- 
žico za kolo tov. St. 403236, sindikalno m 
osebno izkaznico, vojaško knjižico ter po. 
trdilo o ljudctkem posojilu za 500 din. •• 

8208 
Rifelf Radi. TrSke gora 88. KLO Lo5- 

na. prometno knjižico 6t 202248 za kolo. 
3028 

Rozman Stefan, VKnarJe 8, prometne 
knjižico za kolo znamke »Premier«, tov. 
ït. 439478. .   .-3048 

Ru« Albert, železničar Breg 18. Loka 
pri Zidanem mestu, ukradeno prometno 
knjižico za kolo In obta&lmo nakaznico, iz- 
dano od KLO Bre«. 2701 

Ros Buia, GOT. Logatec 52, izkaznico 
za kolo tov. it' F, 1•, izdano od uprave 
NM Logatec. .830« 

Sajovie Marija, Dravlje 18, knjižico za 
kolo znamke »Presto«, it 13857-B  8lß4 

Saunlk Marija, Ljubljana. Lepi pot », 
knjižico za kolo, evld. St. < 8369       3156 

Savornjani Serge], Gradls-Lltostroj, 
povelistvo etraže NM, voJaSko knltžioo, 
Izdano od vojaškega odseka ; Ajdoviîina. 

3208 
Selan Frane. Ljubljana, Potočnikova 12, 

prometno knjižico za kolo znamke »Faxe 
tov. St. 44455. ,    - 8259 

Saiiifcar Franc. Kožarje 129 sindikalno 
Izkaznico in -••••••• karto, izdano od 
»Triglav« filma in knjižico za kolo ria 
ime SeliSkar Marija- 2987 

Senesafnik Jernej. Maribor. VaJvižoft 
Jeva 66 prometno knjif rco za -••••• • 
h znamke »Phoenis«, it 890330.     2768 

Selen Ivan. Martinjak 88. spričevalo 
tV razreda •••• §ole, izdano i 19W"îl. 
od ravnateljstva meSc. Sóle Rakek.    804S 

Sitar Jnlijana, Stožlce, 85 p,, JeZfea,- 
otetno izkaznico in iaduuraieo za kolo. 

3160 

• 
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Sfiligoj Jo*lp. Ljubljana, Gledališka št. 
HUI, izgubljeno izkaznico UP it *7642. 

8261 
Slovenija avtoproinet, SAP. Ljubljana, 

prometno knjižico in evidenčno tablico z* 
tovorno vozilo znamke »Chevrolet«, Šte- 
vilka S.Ü5H0. lu p roii lei no knjižico io dve 
evidenčni tablici za trikolo znamke >TrO- 
bauf<. It, 8-0984. 8290 

Sluga Južel Maribor, KlavniSka 14. 
prometno knjižico ta kolo znamke »Ju 
nior<. it. 82963. 2768 

SmoleJ Bogomir. Ljubljana. Trdinova 6. 
izkaznico državljanstva št S61/47, izdano 
15. XI. 1947 od OLO Jeaenice.   .      2993 

Sršen Atitou. Klane, p. Komenda, iz- 
kaznico za kolo znamke »Görcke«. Ste- 
vilka 1622303. 'zdano od uprave NM Ko- 
menda, in izkaznico OP 8041 

Stupar Helena, (•••••••••. Sevnica ob 
Savi, prometno knjižico za kolo. it okvira 
A 027313. 2703 

Sa-rkezi Jožef (Marije). Cernelavci 61, 
H Mureka Sobota, Voia&ko kn|.ilco Števil- 
ka 1561/43. izdano 27. Vili. 1947.     2910 

Senk Pavla", Radovljica, Prešernova 7, 
prometno" knjižico za  kolo. 2870 

SHrer Janez, VeMar 28, p. ftkofja Loka. 
prometno knjižco za kolo znamke »S. M. 
A, C. 1387«, et. 807008. 3112 

Simeiio Stanko, Ljubljana Tomačevska 
6, kniižico za kolo. ,3203 

Simone Marije. Ljubljana, Sv. Petra na. 
dip 57. oeebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana, 3157 

Sivec Marija, Strahomer 38, prometno 
knjižico za kolo znamke »Tajfun«, Števil. 
ka S-171718. tov. et, 166920. io izkaznico 
OF 3303 

Sobka poliklinika. Ljubljana, prometno 
knjižico za kolo znamke »Triumph«. Ste. 
vilka okvira 787619. 8257 

SpeS Konrad, Maribor, ZR. Radvanje 45, 
prometno knjiž'co za moško kolo znam- 
ke »Goericke«, it. 1747751. 2920 

Spran Terezija. Lancova va« 78. p Sv. 
Vid pri  Ptuju, osebno izkaznico it.  42 

2984 
Stebe Julija, Ljubljana, Zaloška o. 32, 

knjižico za  kolo št. 4153. 
Stirn Ana, Stanež'ce 6, p. St. Vid, pro. 

metno knjižico za kolo znamke »Excelsior« 
tov. št. 027532. 3300 

Štor Marija, Ljubljana, Ulica na *rad 2, 
živilsko karto TDa in LD na ime Štor 
Zinka. 8253 

Strice! Ivanka, Celje. Zrinjsketja 11. tat. 
diMtrijeko nakaznico Št. 933. 2725 

Strumbelj Mart n. Straža pri Novem 
œeelû. prometno knjižico za kolo.    8029 

tavdar-,Mitja, Ljubljana, Kocenova 8, 
knjižico za kolo St. 022022. 8208 

Tekstilna tovarna. Novo meato, promet- 
no knjifcteoza fcoto M. 66566. 2948 

Torbule« Jože!, Skorba 63 pri Ptuju, 
izkaznico za kolo. K. okvira 1251872. 

2630 
Tibaut Jožela-Frane, Sp. Krapje 47. p. 

V^ržej, prometno knfiHoo za kolo Meril, 
ka 4S8999 m 487880.    -' 2486 

TUovSek A«Ailf, Zebnifc 8, p. Radeîe, pro- 
metno knjižico za kolo it. 1080148.     2637 

Trsjbar Frane. Raikrižje 86, p Ljuto, 
mer, izkuzoiao za Itolo znamk« »Sijrurt«. 
M  1•67 A. 2356 

Troujelj Alojz. Litija 23 ukradeno oseh 
no • «indi kalno tekam co m vojaško 
knjižice. 2639 

Trfan Alojz, Sv. Va!bur«a 18. prometno 
knjižico za kolo znamke »Pueh«. tov Šte- 
vilka 9202, m knjižico za kolo znamke 
»Zeu**. tov št. 1110138 na ime Tria u 
Ivan. 8033 

Turniek Andrei Drenako rebro 89 po- 
sta Puštaju, uropano izkaznico OF. iz- 
dano od okrajnega odbora OF Šmarje 
pri Jelšah. 2247 

Uprava NM za Slovenijo, na podlagi 17 
Siena uredbe o voznikih .motornih vozil 
(Uradni list LRS. št 24/170-47) vozniško 
knjižco M- 6498. izdano od uprave NM 
Ljubljana meato 17 Vili. 1948 na rme 
Puc Franc. roj. 1. XI. 1911 v Celju,    8027 

Uprava NM ta Slovenijo, veljavnost 
vozniške knjižice St. 2734. Izdane od 
uprave NM Maribor meeto na Ime Koren 
Franc roj. 2- XII 1908 v Mariboru    8025 

Uprava NM la SI»»enjo, veljavnost 
vozniSke knjižice Štev. 2734. izdane od 
uprave NM Maribor meeto na ime Romih 
Karel, roj 8. XI. 1915 v Trbovljah.   8026 

Vahči? Blaž, Trebež it 51, p. A rtiče, 
prometno knjižico za kolo znamke »Ve. 
«ta«, št. okvira 77365. 8148 

Vajda Mihaela. Dol Lendava, izkazal, 
oo za  kolo št. 84658- 2279 

Vesel Amalija, Ljubljana Miklošičeva 
17, knjižico za kolo znamke »Vali«, tov. 
št. 1567. I 8164 

Vidaković   Steve,   Ljubljana,   Delavski 
dom, vojaško knjižico, vojaško potrdilo 
osebno izkaznico. 8109 

Vidmar Ivanka, Ljubljana, Sv. Jakoba 
trg 5, prometno knjižvo za kolo znamki; 
»Torpedo«, tov. št. 52969. 8307 

Vignjevii Marija. Ljubljana Kolodvor- 
ska S knjiž'co za koto znamke »Meriok 
tov. it  20267.   2931 

Vintar Jože. Gor. PiroSica, prometno 
knjižico za kolo tov. št. 5249. 2934 

Vodopivee Herrn i na. n&meicenka Sred- 
nje PijavSko 2, prometno knjižico za žen* 
ako kolo znamke »Erika«,     • 8345 

Vojaška pošta št. 9CS5-14. Ljubljana, 
ob la Si Ino kniižico aeri je A M. 8839 na 
ime kapetana Maurina Rudija, ladano od 
voj   pošte št. 26643. Som bor. 2943 

Volf An». Brežice 44; -prometno knji- 
žico za kolo znamke »Fiter«, tov. Številka 

,1683. 2914 
Vovk Jane«, H rase 8, KLO Lesce, pro- 

metno knjižico za moško kolo znamke 
»Wanderer«. St.  f22303. 8105 

Vrisk Karol, uradnik dri ekonomije. 
Kostanjevica ob Krki, ukradeno uradni- 
ško knjižico, oeebno izkaznico, sindikalno 
iskaznico In druse izkaznice raznih or. 
ganlxacrj, 8030 

Voga Zorka. Ljubljana, Pređoriceva 20, 
osebno izkaznico. 2945 

Vuk Marina, zaščitna »eetra, št. Jernej 
prometno knjižico za kolo, izdano na ime 
Zdravstvena postaja St. Jernej.        2638 

Weilisler Marija, Jat lance 28, p". Sv. 
Barbara v Slov gor., potni lU>t štev. 

037655, tzdan 14. 1. 1948 od avstrijskega 
notranjega ininit-trtHva po zastopniku v 
Beogradu na ime Weibeier Marija, in pot. 
ni list št. 037654 irte izdaje na ime VVeili- 
eler Kreseencija. P101 

Zaletel Ivan, Viitnarje 60, prometno 
knjižico za kolo znamke »Adler«, številka 
1209307. 8298 

ZakrajSek Lodvlk, LJubljana, Vrazov 
trg 4, knjižico za kolo znamke »Opel«, 
tov. M. 227591. 3201 

Zarabee Franc, Mala vae 17, p. Jezica, 
oeebno izkaznico, knjižico za kolo, potr-      \ 
düo o zaposlitvi, blok za menzo za meeec 
marec,  dijaško  knjižico  In   'xkaznico za 
znižano vožnjo za Novo'ineato. 3114 

Zavodnik Vinko. roj. 15. Vil. 1920. ru- 
dar, Mežica. Takraj 90. ukradeno vojaško 
knjižico, oeebno izkaznico, točke, aindikal- 
no knjižico, potrdilo o ljudskem posojilu 
za 1.000 din in bone za 450 din.        2582 

Zelnikar A loj«. Ljubljana. Pod gozdom 
W. 10, knjižico za kolo znamke »Eeka«, 
št. 60212. 8255 

Zmnlikar Milka. Voklo 47, p. SenCur 
pri Kranju, prometno knjižico za kolo 
znamke »Vetta« it 71228 na ime Cebulj 
Milka. 2689 

Zobec Karol. zidar. Dolenja vae 50 pri 
Ribnici, prometno knjižico št. S-20932Q 
za moško > kolo znamke »Oritzner«. tov. 
»t. 497186, izdano od OLO Kočevje.    2622 

Zoree Tilka. Kranj, Tomšičeva 24. pro. 
metno knjižico za kolo znamke »Adler«, 
tov.  št. 697484. izdano od  NM  Kranj. 

8113 
• Zupane Franc. Tolsti vrh. Mielinja. pro. 
metno knjižico za kolo št. S—477975. iz- 
dano od uprave NM Mislinja 2853 

Zver Jožef, Lipa 63, p. Beltinci, pro- 
metno knjižico za kolo št. 1511191, Izdano 
"d NM v Dol. Lendavi. 2981 

2epi{ Ivan. Kranj. Zlatopolje 4. usluž- 
ôeneko knjiž'co osebno izkaznico. Izkaz, 
nico OP, sindikalno izkaznico, potrdilo o 
zaposlitvi in železniško letno  Izkaznico. 

8040 
Žerfal Vlaeta, Malecnik 1. Sv. Petei 

pri Maribora, prometno taHžloo za Žen. 
*ko kolo, it. okvira 84824ft        '      2416 

Slogar Marke, Sinja gorica 32, promet» 
V) knjižico za kolo znamke »Torpedo«. M. 
S-158656, tov. it 852631. 8108 

Zmave Angela. Bočna pri Gornjem Rra- 
ta, prometno knjižico za kolo it: 1076504. 
iz-lano od NM Gornji grad. 2857 

Smldarii" Ignac, Ljutomer, Glavni trg 10, 
prometno knjižico, za kokt znamke »Wa- 
•••••••. it. 1943. 2583 

Znidarie Janko, poaeetnik, Logarovoi 59, 
p. Križevci pri Ljutomeru, prometno knji. 
flco za koto znamke »Biefag«, M. okvire 
813.040, Izdano od notr. odseka v Ljuto, 
mero. 2584 

Zust FrM4?Ska, Raceva 6 pri Zlreh, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Styria«. 
reg. it 122996, it. okvira 122996.      2771 

Žužek Jože, mizar. Pod ježami 19, 
oeebno izkaznico, izkaznico OF, sindikal- 
no izkaznico in izkaznico za kolo znamke 
»Baronia«. St. 101448. vee izdane v Ljub. 

Jiani. 2935 

Izdaja »Uradni • LBS«,-Direktor in odgovorni urednik; dr. Rastko Močnik; tieka Blaenlkova tiskarna, obrat 1 — vaš v Ljubljani 
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Odločba 
o ustanovitvi Sekretariata za organiziranje oblast- 

nega odbora za Mariborsko oblast 

Na podlagi SJ točke ukaza PrezMija Ljudske skup- 
ščine FLRJ o ustanovitvi oblasti kot administrativni^ te- 
ritorialnih enot je vlada LRS 

odločila: 
Ustanovi «e Sekretariat za organiždranje oblastnega 

odbora za Mariborsko oblast s sedežem v Mariboru. 

Za sekretarja tega sekretariata se inu'iiuje 
Avbelj .Vflktor, predsednik  Kombije državu© kon- 

trole LRS, 

za člane sekretariata pa: 
Simonie Franc, 
Läkner Alojz, 
Ulrih Tone, 
Novak Ivan, 
Pušenjak Rado, 
Košmelj Miran, 

Sekretariat začne poslovati takoj. 
St. S—žak 230 
Ljubljana, dne 26. marca 1949. 

Podpredsednik vlade LRS in 
predsednik Komiteja vlade LRS 

za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti; Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r. Miha Marinko L r. 

PRäVILNIKI.ODRLDBL.^äVODILA.ODLOCBL 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

• 68.' 
r 

Po 2. členu uredbe o osebnih izkaznicah (legitimaci- 
jah)  (Uradni Ust FLRJ, št 49-389/48) Izdajam 

odredbo 
o osebnih izkaznicah (legitimacijah) 

1. člen 
V Ljudski Repubïiiki Sloveniji morajo imeti' osebne 

izkaznice po določbah uredbe o osebnih izkaznicah (legi- 
timacijah) (Uradni list FLRJ, St. 49-389/48) razen pre- 
bivalcev krajev, navedenih v 2. členu te uredbe,,tudi pre- 
bivalci vseh drugih krajev. 

2. ölen N 
Ta odredba velja od dneva objave v >Unadnem listu 

LRS«. 
St IV-649/2-49 
Ljubljana dne 8.'marca 1949. 

Minisier za notranje zadeve LRS: 
Borig Kraigher i, r. 

64. 

Na podlagi 19. člena uredbe o plačah delavcev na 
državnih in zadružnih kmetijskih posestvih (Uradni list 
lrLRJ, št. 58-464/48) izdajata minister za delo LRS in 
minister za kmetijstvo LRS sporazumno 

odločbo 
o dodatku k zagotovljeni preskrbi delavcev 
na državnih kmetijskih posestvih republiškega 

pomena 

I 
Delavci in uslužbenci na državnih kmetijskih posest- 

vih republiškega pomena, katerih službeno razmerje 
traja po pogodbi vsaj leto dni, imajo dodatno k zagotov- 
ljeni preskrbi pravico, kupovati, upoštevaje spodaj nave- 
dene omejitve, pridelke te proizvodnje državnih posestev 
po tejle razpredelnici: 

Zap. 
•. Predmet Količina in upravičene osebe 
1. Krompir Po 130 kg letno na delavca- 
« uslužbenca in po 75 kg letno 

na vsakega člana družine, ki 
se ne more sam preživljati. 

2. Fižol Po 10 kg letno  na dtiavca- 
uslužbenca ter na vsakega 
člana družine, ki se ne more 
sam preživljati. 

3. Jabolka Po 50 kg letno na delavca» 
uslužbenca in vsakega člana 
družine, ki se ne more sam 
preživljati. 

4. Meso in maščobe       Letno po 20 kg žive teze na 
delavca in uslužbenca poleg 
zagotovljene preskrbe. 

5. Mleko Poi' litra dnevno na delavca- 
uslužbenca. , 

•. Zelenjavu Celoletno v okviru normalnih 
potreb delavca-uelužbenca ila 
članov družine, ki se ne mo- 
rejo sami preživljati. 

7. Vino Mesečno po 4 litre na deifaiv- 
ca-uslužbenca. 

8. Žganje Letno po 5 litrov na delavce- 
ušlužbencft. 

II 
Ce traja delovno razmerje po pogodbi 6—9 inocecev, 

pripada pravica do nakupa pridelkov v razmerju polp- 
vice oziroma treh četrtin letno določenih količin, izvzemai 
meso in maščobe. Mesečne in dnevne ••••• ostanejo 
kakor določeno pod I. 

Ob času težkih sezonskih' del pripada ne glede na 
dobo trajanja delovnega razmerja pravica nakupa največ 
1 litra sadjevca dnevno po odredbi upravnika posestva. 

III 
Praviice do "dodatka nimajo delavd-udužbeniol, toi ob- 

delujejo svojo ali v zakup vzeto aH od posestva dodeljeno 
zemljo, in sicer po meri povprečnih letnih krajevno obi- 
čajnih pridelkov zadevne površine oziroma po možnostih 
reje krav in svinj. 

Pravice do dodatka nimajo dalje osebe, loi se hranijo 
v metuah ali restavracijah posestev. V tem ptnilmeru pri- 
padajo dodatki menzi oziroma restavraciji. 
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IV 
Mleko pripada samo na živinorejskih posestvih, ja- 

bolka samo na sadjerejskib posestvih in zelenjava samo 
na posestvih ki goje zeienjavo. Pri vseh drugih pridelkih 
•e Štejejo vsa republiška kmetijska gospodarstva Slovenije 
za celota 

V. 
Na podlagi te odločbe pripadajoči' dodatek skrči re- 

publiško zagotovljeno preskrbo. 

VI 
Pridelki ee plačujejo po nižjih enotnih cenah. 

VII    - ' 
Evidenco in kontrolo nad upravičenci do dodatkov in 

količino pridelkov, danih koristaiikom.na podlagi te od- 
ločbe, vodi služba delavske preskrbe pri posameznih di- 
rekcijah RKGS, 

VIII 
Odločba se prične izvajati s 1. januarjem 1949 glede 

letno določenih količin, glede mesečno aH drugače dolo-' 
cenih količin pa z dnem, ko začne veljati ta odločba, 

St. 1719/2 
Ljubljana dne 15. februarja 1949. 

Minister za kmetijstvo LRS:        Minister za deïo LBS: 
Ing. Jože Levstik L r. Ivan Regenti r. 

•; •...' • ;    vp/   ..   . 
'-.,..., Odločba 
o ustanovitvi Zavoda za higieno prehrane 

Zaradi uspešnega izpolnjevanja nalog • področja 
zdravstvenega nadzorstva nad živili in predmeti splošne 
porabe 

odločam 
na podlagi 10. či'ena temeljnega zakona o sanitarni in- 
spekciji: . 

1. Ustanovi se Zavod za higieno prehrane kot stro- 
kovna* ustanova republiške sanitarne inšpekcije. 

2. Naloga tepa zavoda je: 
a) da, z analizo, živi! to- predmetov splošne porabe 

proučuje elemente, ki so odločilni za kakovost živil in 
predmetov/splošne porabe, ter izpopolnjuje in išče ana- 
Kteke metode za preiskavo živil; 

b) da predlaga pristojnim organom, da se izsledki 
proučevanja in laboratorijskih' analiz uporabljajo za iz- 
boljšanje ziviï v:proizvodnji in prometu; 

c) da na ppdlàgir izsledkov proučevanja predlaga za 
posamezna živila ali predmete splošne porabe kakovostne 
elemente oziroma kakovostne specifikacije; 

č) da'predlaga prepoved uporabe alj prometa ali za- 
;pïembo tisUhiživil in predmetov splošne porabe, za ka- 

*• ueotovi, da so za zdravje Škodljivi in nevarni; 
^j-^^l^aa^oprtvlja^uperanalis» vseh listih živil tó PTed- 
'riietov, ,kä jih prejme od niSjib ustanov in laboratorijev, 
ki, se bavajò s sanitarnim. higieneMm pregledom "živil in, 
predmetov «picène"porabe; -.-, 

'•'•?) ;da proučuje Škodljivost ođipadnah" voda to odpad- 
nih materij m predlaga po potrebi ukrepe, da ee odpre. 
Njo pomanjkljivosti in Skoda za zdravje; 

f) da strokovno nadzoruje vse podobne ustanove in 
laboratorije, ki sanitarno .higiensko pregledujejo živila in 
predmete splošne porabe, in daje strokovna navodila in 
uravnava njihovo delo; 

g) da skrbi za praktično strokovno izpopolnitev usluž- 
bencev, ki se bavijo s kontrolo živil, in z dovoljenjem re- 
publiške, sanitarne inâpekcije y ta namen tudi od časa 
do časa organizira strokovne tečaje ali pa pokliče posa* 
mezne strokovne uslužbence v svojo ustanovo, da bi se 
izpopolnili; •"!i - ' '' " 

h) da opravlja vse. fiate naloge, za katere ga poobla- 
sti republiški sanitarni inšpektor. 

3. Zavod za higieno prehrane ima svoj predračun 
dohodkov in izdatkov y sestavu predračuna dohodkov in 
izdatkov ministrstva za ljudsko zdravstvo. 

4. Zavod vodi upravnik, ki ga imenuje po predlogu 
republiškega sanitarnega inšpektorja minister za ljudsko 
zdravstvo. < 

5. Ta odločba začne veljati 1. januarja 1949 in s tem 
preneha poslovati >Centralni laboratorij za živila« pri mi- 
nistrstvu za ljudsko zdravstvo. 

St. Insp 10578-49 
Ljubljana dne 19. marce 1949. 

' Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Marjan Ahčin 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St 24 a dne 28. marca 1949: 

201. Pravilnik o spremembah fTavilnika o kontroli kako- 
vosti in pakiranja «vežega sadja, namenjenega. za 
izvoz. ••"'"'.. ^*1 .' ' ' """    '>' 

202. Pravilnik o spremembi in ' dopolnitvi pravilnika o 
kontroli nad. kakovostjo to opremo vzorcev blaga, na- 
menjenega za izvoz. V 

203. Odredba o pogojih za klanje prašičev iz državnega 
sklada plemenskih in pitanih prašičev. ' 

204. Odredba o odkupu in prevozu vina in žganja po lo^ 
kalnih gostinskih podjetjih. 

205. Odločba o zagotovitvi pridelovanja in prometa s se- 
menskim bïagom.iàdustrijskiin rastlin. • 

206. Odločba o razdelitvi odkupnega pribitka za žito. 

St. 25 z dne 26. marca 1949: 

207. Ukaz o določitvi državnega podjetja republiškega po- 
mena >Lttokarton< y Oeijeiku za podjetje,splošnega 

: državnega' pomena.      ; '*'/ » ;• •'/v 4. V 
208. Odredba o sklepanju pogodb za drugi, tretji in Četrti 
' '".'••kvartal 1049L ;\ ;;:'. ;• \;: '/'•'. • l/'••''••'.'   '• 
209. Odredba o kontroli nad zalogami žita in žitnih izdel- 

kov v ••••• to prodajalnah distribucijske mreže. 
Izmenjava ratifikaoijskih Ustón glede trgovinske pogodbe, 

eporazumm o izmenjavi blaga in načina plačan ja In 
' spc«•inw:9 ods^odninj^ ^u 

goslaviji, ki so bili prizadeti z nacionalizacijo, razla- 
stitvami in omejitvami, sklenjeni ; med' Federativno 
ljudsko republiko Jugoslavijo in;'; S vico., 

Švedska, Norveška, •••••? in Finekâ^fficirale konven- 
djo o Svetovni meteorološki organizaciji. 

Kitajska ratificirala1svetovno poštno konvencijo. 

Tzdaja, iUradnl list LRS« ~ Direktor ta odgovorni urednik: 
Llunlfanl  Naročnina- četrtletno W); polletno 120. celoletno 240 
12 din za 4S striai 1R rtiìi >a R4 strani, po po&tl 2.50 din več — 

SMetan: ranraateljetvo 49^0, uredalitw» 49-90, 

dr Raetko Močnik: tlake Blaeniko*a ti8kanla.,obràt-1 s— vel v 
d'n. — Posamezna Številka: 4 din ta lßetranj. « din •• 82 strani. 
Uredništvo in uprer»i*rw>: LJubljana. Grejotficeva ulica Si T* 

uprftvnütvo 5640, « Čekovni račun 0-901•). 
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Btâtnfaa plafona • gotovini 

LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. 
éUMéMB 

V Ljubljani dne 12. aprila 1949. yilka 12. 
'julu     lii 

VSEBINA: 
66. Uredba o organih ia postopku za  preistaaje prilastitev 

državnih zemljišč, ledin ia zemljiic bivaih agrarnih skup- 
nosti. 

67« Uredba o obvezni sečnji  in  oddaji  lesa ter postranskih 
.gozdnih proizvodov iz nedržavnih gozdov. 

68k Odredba  o delovnem  Času  osebja zdra/vatveue stroke  v 
%Jf bakterioloških, seroloških, kemičnih in pararitokökih labo- 

/ ralorijiü in m oddellsih' •• iostit^ipv In zavodov, 
iffij. Odredba o oskrbninah v okjevaHSJih. 
70. Odredba o t&repth proti Škodljivemu mrčesu ia nalezljivim 

boleznim na goèdaem đretju. 
71. OdloEba o dopolni*»! odJoîbç o določitvi ziwiaorejfàMli ra- 

jonov in o normali, po katerih se bo določala obvezna 
oddaja v •••••••••• rajonih. 

UREDBE, 0••••••. MVOßiL A • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

66. 
Na podlagi tretjega odstavka 1. «lena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah 36. Slena zakona o agrarni re- 
* toserai in kolonizaciji oziroma tretjega odstavka 51. člena 

zakona.o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski Re- 
1 publiki Sloveniji Maja vladu Ljudsko Republike Sloveni- 
je po predlogu ministra za kmetijstvo in ministra za go- 
wîaretvo in lesno industrij© 

uredbo 
°  organih  in   postopku   za  preiskanje  prilastitev 
državnih zemljišč, ledin in zemljišč bivših agrarnih 

skupnosti        ,, 

'.•v.. 4--"'-;."'.!".'..'!- : ,        1-*Ien 

:    ; ,, V dveji létiii po uveljavitvi te uredbe se morajo na 
; «zemlju. Ljudske ßeßublike ' Slovenije preiskali vsi pri- 
meri prÄastitey državnih zemljišč, ledin in zemljišč bivših 
agrarna skupnosti       ,- 

.Za prilastitev-po'^j. uredbi se šteje vsaka samolastni 
pndobrtev posesti zemljiSô ali delov zemljišč, navedenih 
v 1. členu. • •": 

Za prilastitev se/stejè. tudi pridobitev posesti zem- 
•& iz 1. člena na podlagi delitve aH odjsvojjrtv-e, ki ni' 

.   bila pdtqeioa od pristojne dtžavne oblasti alf ni priznana 
po zakonu o agrarnih skupnostih 

.    ' 3. člen,   ," , 
Zemljišča, prilaSčeuu na način, naveden v pr.ednjem 

, ;; %Dû, se praviloma priznajo v last sedanjim posestnikom 
; ,'^• vpišejo^v zemljiški knjigi na njihovo iWe. 

'-.',-*• ,;    :"''-'.' 4. člen '•* \'\,.'\, ' 
,        ;&riia§čena zemljišča se ne •••••••'v last sedanjim 

:   ( Posestnikom, 
* ; i a) ce ležijo sredi zemljišča, ki je splo&uo ljudsko pre- 

zreni©, : 
1 .   ,   ty Če so •• poti komunikacijam, ,    _ 

xv ^6v8? Sl«de na krajevne ••••••• ••••••••, 
.j "^'.eo'Ä prilaSčen» na način, ki v kraj«, kjer 

•••••••*, zemljišča se praviloma odvzamejo po^e^nikoim 
v •••., V primerih,'navedenih pod b), se laj&o od- 

navedena wpe)t ^ ^•• ^•^. ^•• ^ &eaé. 

5, člen 
Za preveuka ee itejejo: 
a) ••••••••• zemljišča,, kadrih obdelovalna povuci« 

na skupno z drugimi obdelovalnimi zemljižči posestnika 
meri več kakor 5 ha, pi vrtnarskih zemljiScih in zemlji- 
ščih z intenzivno kulturo v bigini večjih mest pa vec" 
kakor 2 ha. 

/ b) prilaščeni gozdovi in gozdna zemljišča, katerih 
površina skupno z drugimi gozdovi ali gazatami zemlji* 
šči posestnika meri v negozdnih predelih več fealkor 2,1^ 
v gozdnih predelih pa več kakor 5 ha; za gozdne predele 
se štejejo območja tistih kjajevnjh ljudskoj ©dbp.rpv, kjer 
zavzemajo gozdovi m gozdna žefflljiica najimanj 45% oe- 
lotue ••••••••. . 

6. člen 
Če se prilaščeoo zemljiače ne prizna v last, sme po« 

sestnik ob svojih stroških odstraniti stavbe «i naprave, ki 
jih je postavil prilastiielj ali njegov naslednik. Po pred- 
logu pristojnega državnega organa (7. člen) pa komisij» 
za razlastitev lahko zaradi splošnih koristi odloči, ,da po» 
eestaiik stavbe ali napmve ne sme odstraniti. ,V tem pri- 
meru mora dati državni organ, ki to predlaga, posestniku 
odškodnino v gotovini ali v enakovrednem predmetu. 

Določba prvega odstavka velja tudi za sadna drevesa 
in vinske trte, ki jih je zabadal »a prilaščenem zemljiSču 
pTilastitelj ali njegov naslednik. " 

•   7. člen 
Državni organi (ljudski odboçi, državna kmetijska in 

gozdna gospodarstva itd.), ki bi bili pristojni ia '.uprav- 
ljanje priMčenega zem]$iÈ6a? morajo čimprielj ugotoviti 
vse primere priilastitev' v svojem otoimoî^u:   • 

Za vsak primer prilastitve morajo ti organi brez od- 
laga zbrati podatke, ki so potrebni ia pneeojo'vpraganja, 
ali naj se zenilj©5ö prizna v last šedanieinu' posestniku ali 
ne. Zlasti morajo ugotoviti, kje lezi,tako •••••••, čigava 
la§t.nina je bilo, kdo si! ga jç pruasitil in kdaj,' •••• ••^ ••••« 
ijigce eredi državnega zendjilßa, aH je nà pojBi ••••••- 
^••^•••, aji je preveliko in aH i« pril«Soeno na naâîih, 
ki v onem kpaäu ni v navada.       . 

3. ölen 
drjwrari organ "(7. člen) ugotovi, da niso 

ine k yœ?Çf• odstavka 4. Smu te uredbe, 
izda čimpi^j,' najp^jnej» •-v dveh letih ppUjeJjaEJlvi tè 
uredbe od|očbo o tem, da se p^äfeeno zerr^î^ôpriziia 
sèdanfsttu îwsestoiaài' v^âst,      """ •*', •':•-'s 

<\ 
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Ce je ta organ državno gospodarsko podjetje, izda 
odločbr» po prvem odstavku na podlagi njegovega poro- 
bila njegov operativni upravni voditelj. 

•Ce je državni organ mnenja, da pogoji za ••••••• 
y last niso podani, mora čimprej, najpozneje pa v dveh 
letih po uveljavitvi te uredbe predlagati, da se prilastitev 
ne prizna. 

V istem roku mora ta organ tudi predlagati, naj ee 
posestniku prepove odstraniti stavbe in naprave, ki jih 
je postavil prilastitelj ali njegov naslednik, oziroma eadna 
drevesa in vinske trte, ki jih je zasadil prilastitelj ali 
njegov naslednik (6. tuen). 

9. fflen 
Predlogi po tretjem in četrtem odstavku 8. cîeaa se 

••••••• okrajnim (mestaim) izvršilnim odborom, v ka- 
terih območju leže prilaščena zemljišča. Če leži prilašče- 
no zemljišče v območju dveh ali več okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov, se pošlje predlog izvršilnemu odboru 
tistega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, v katerega 
območju leži pretežni del prilaščenega zemljišča. 

O predlogu odločajo okraj«« komisije za prilastitve. 

10. äiea 
Ko prejme okrajni (mestni) odbor predloge po prvem 

odstavku 9. alena, poetavi okrajno (mesta«) komisijo za 
ptrilftetitv*. 

'       Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 
Predsednik komisije je poverjenik za kmetijstvo in 

gozdarstvo. Kjer sta poverj©ništvi za kmetijstvo in go- 
zdaistvo ločeni, imeaaje ckrajm izvršilni odber za predi 
eedmlka enega od obeh poverjenikov. 

En čtan mora biti kmetijski au goadarski strokovnjak, 
drugi član pa mora biti poznavalec krajevnih razmer ti- 
»tega okraja, v katerega območju leži prilaSseno zemlji- 
ške. Okraji (meetni) iavršiiai odbor imenuje prvega 
Òlana komisije kot stalnega člana, drugega pa od primera 
do primola po predlogu krajevnega ljudskega odbora, 
v katerega ofcmočju leži prüaä«eno aemljlüSe ali pretežni 
del tega. zemljišča. 

11. dien 
Komisija za ptäeetitve opravi poisoveđbe (seasliëi pti- 

lastitelja osiroma sedanjega posestnika, pojasnilnike in 
izvedenoe, oprava ogled •• kraju samem in podobno), 
kolikor je to potrebno. 

Prilastltelja odroma sedanjega poseetaMka zasliši ko- 
misija v vseh pnimeriü ratea v tistih, v katerih mi na 

'podlagi zbranih podatkov prisna prilaščeno zpmljiSee 
V last. 

Komisija odiosa z veüao glasov.   - 
18. <fleu 

/     Komisija za priiwtitve uzda na podlagi zbranega ma- 
teriala pismeno odločbo, ki mora cbs-egati: 

a) označbo komisije za prilastitve, 
b) priimek, ime in bivaH99e pciiastiteija in sedaoje- 

ga posestnika, 
c) ozuaöbo präoäae*•#a zesaìjffik z navedbo zem- 

ljiškoknjižnih in l»tasireklu podatkov ia navedbo zom- 
ljiakoknjižnefe lastnika, 

č) navedbo <fržtw»ega orfana, pristojnega za uprav- 
ljanje zemljuda, 

d) izrek o teta,, aäi »e prMöeno zemljišče prizna 
posestniku v last ali ••, 

e) če se posestniku prilaÄjso zemJjiBSe »e fnm& v 
last, nalog, da mora izroJ&U prUaSoeeo zemJjilSo priutoj- 
•••• državnem« orgam, in rok, v katerem mora zem- 
IJiSoe iizroöiti, 

f) v primerih iz 6. člena izrek o odškodnini in rok, 
v katerem se mora plačati oziroma dati odškodnina, 

g) obrazložitev, v kateri se navedejo ugotovitve, ki 
so odločilne za odločbo, 

h) pravni pouk o prüoübi. 

18. člen 
Proti odločbi, ki jo izda komisija za prilastitve, se 

lahko pritožita poseetnik in državni organ, ki je vložil 
predlog, v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožba ee 
vloži pri komisiji, ki je izdala odločbo. Komißija posije 
pritožbo s spisom in svojimi pripombami mkriatrstvu za 
kmetijstvo, če gre za zemljišče, namenjeno pretežno po- 
ljedelstvu, oziroma na ministrstvo za gozdarstvo in leeoo 
industrijo, če g»e pretežno za goad ali gozdno zemljišče. 

14. člen 
Ce se prilaš&eno zemljišče ne priraia prilaetitelju v 

last, se šteje, da je zemljföce od dneva pravnomočnosti 
odločbe komisije za prilastitve v posesti državnega or- 
gana, prisojnega za upravljanje zemljišča, 

15. člen 
Ce jo posestnik, ki se mu zemljoče ne prima v last, 

zemljo obdelal ali posejal, sme do konta gospodarskega 
leta pobrati pridelek. 

16. dkm 
Č« komisija za prilastitve ali mmi&tratvo odloči, da 

s« prikačeno zemijtëce prana prilaetitelju v last, drčami 
organ, pristojen za upravljanje, lahko zame v dveh letih 
po pravnomočnosti odločbe pri sodišču spor z zahtevkom, 
da ee ta odločba razveljavi in posestniku naloži, da p*i- 
laäfeno zemljišče vrne. 

Tošba se v tem primeru vloži pri tistem po vrednosti 
stvarno pristojnem sodiSču, v katerega območju leži pïi- 
lalčeno zemljiSSe ali proteini del tega zemljiSöa. ' 

.    ' 17. člen 
Odločbo po prvem in drugem odstavku 8. člena te 

uredbe ia pravnomočne odločbe komisij za prilastitve, 
s katerimi se zemljiača priznajo v last, so pravni naslov 
za prenos lastninske pravice in za druge vpise v zemljiakî 
knjigi. Vendar se smejo vknjižbe na podlagi' odločb ko- 
misij za prilastitve opraviti šele v dveh letih po pravno- 
močnosti, če je bila v tem roku vložena tožba, pa Me po 
••••••••&• zavrnitvi tožbe. 

IS. člen 
Državni orgeei, pristojni •• upravljanje prüaäßenih 

zemljieč, in komisije za prilastitve morajo pošiljati svoje. 
odločbe jn poročila o svojem delu mini»tr*rVu zajuneiij- 
stvo, ki bo opravljalo nadzorstvo nad dovajanjem te* ured- 
be in zbiralo podatke za evidenco. 

19, Sen 
Minister za kmetijstvo jada v ••••••••• z ministrom 

za gozdaretv© in temo ••••••• potrebne predpise jjn 
navodfia za iavajanje te u»edbo. 

2f). člen 
Ta u*edfba veä$a od dneva objave v »ifradtaiem •• 

LRS.« 
St S-zak • % 

Ljubljana dne 5. aprite 19*9. 
MiniÄter za kmatijetvo LHS: Predsednik vlado URS: 

Ing. Joie Levitik 1. r. . Miha Marinko L F. 

Minister za gozdarstvo in        , 
kano indautrijo LES: 

Tone Fajlar U 
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67. 

Na podlagi i. členu zakona o pooblastilu vladi LRS za 
^dajanje uredb aa področju narodnega gospodarstva 
(Uradni list LRS, št. 5—207/47) in v zvezd s 30. členom 
zakona o petletnem planu za razvoj, narodnega gospo- 
darstva Ljudske Republike Slovenije v letih 1947-1951 
(Uradni list LRS, št. 31—181/47) izdaja vlada Ljudske 
Republike Slovenije po predlogu ministra za gozdarstvo 
ia lesno industrijo 

i     uredbo 
o obvezni sečnji in oddaji lesa ter postranskih 

gozdnih proizvodov iz nedržavnih gozdov 

1. Sen À 
-, Da ee zagotovi izpolnitev plana sečnje in oddaje lesa 
ter postranskih gozdnih proizvodov iz nedržavnih gozdov, 
bodo državna odkupna podjetja za odkup lesa oziroma 
«tdruge odkupovale od gozdnih posestnikov, kmetijskih 
obdelovalnih zadrug in tistih kmetijskih zadrug, ki imajo 
gozdna posestva, les in postranske gozdne proizvode po 
določenih cenah. 

2. aen 
• Minister za gozdarstvo in lesno industrijo določi v 

sporazumu s predsednikom republiške planske komisije 
republiški plan sečnje in oddaje lesa ter postranskih 
gozdnih proizvodov za tekoče leto iz nedržavnega sektorja 
ter ga razdeli na posamezne okrajne ljudske odbore. 

3. Člen 
. Na podlagi republiškega plana izda okrajni izvršilni 

odbor plane sečnje in oddaje lesa ter postranskih gozdnih 
proizvodov za območja krajevnih ljudskih odborov, raz- 
deljeno na časovna razdobja po količini in eertimenru. 

:•' 4. člen 
v • \,t'<^tv*T^ krajevnega plana sečnje ugotovi krajevni 
bS??«L^bor •> predpisih te uredbe količino, vrsto in 
ane^ÜS -^8 in gozdnih* proizvodov, ki bi jih posamezna 
!kW^wVa hko «ddala. 0 tem obvesti krajevni ljud- 
«• oarer posamezna gospodarstva s pozivom, da naj s 
5StlJ8kv,iad.n,e0/0eiw>e» * državnim odkupnim pod- 
jetjem sklenejo pogodbo. * 

5. den 
o« j"•"»"»»! *" ae ••••••• pogodbe z zadrugo 
• Z. t•101 °^••••10 Podjetjem, lahko predpiše kra- 
jevnz ljudski odbor obvezno oddajo lesa in postranskih 
gozdnih proizvodov po predpisih te uredbe 

& Sien 
Gospodarstva izpod 5 ha ekupne površine so opro- 

ščena obvezne oddaje, kolikor n» velja zanje 11. Sen te 

. Gospodarstva, ki imajo nad 5 ha skupne površine in 
°d tega nad 2 ha gozda, so dolžna' oddati les in postranske 
8<edne proizvode po predpisih te uredbe. •"' 
^Krajevni ljudski odbor »me na predlog kmetijske 
"""Tue6 all po izraženem mnenju zbora volivcev oprosti 
•^*P°darstvo obvezne oddaje ne glede na njegovo ekupno 
*" gozdno površino, vendar samo v •••••••••• z okraj, 
«ta» izvtajnin, odborom.    . 

v 7. aen 
••••••0^111 kraJe»nega pilana sečnje in oddajo lesa ter 
P^•4&kih gozdnih proizvodov predpiše krajevni ljudski 
",,' kocine, Sortimente in kakovost obvezne oddaje 
poeameznl,n gospodstvom, in sicer letno» 

a) gospodarstvom e skupno površino 5—10 ha in od 
tega z gozdno površino nad 2—6 ha oddajo 2—4 % 
od zaloge lesa;        ' 

b) gospodarstvom s ekupno površino nad 10 ha in 
z gozdno površino nad 5 ha oddajo 3—8 % od za- 

4 loge lesa. 
Pri določanju obvezne oddaje upošteva krajevni ljud- 

ski odbor zalogo v gozdu, prirast na ha, gospodarsko moč 
in potrebe gospodarstva, dosedanje dajatve, zlasti pa na- 
čela racionalnega gospodarstva z gozdovi. 

& člen 
Za gozdne posestnike nekmete ee določijo obveznosti 

po predpisih te uredbe samo na podlagi gozdnih površin. 
9. člen 

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora mora 
pri določanju sortimentov in količin za posamezne kra- 
jevne ljudske odbore, krajevni ljudski odbori pa pri do- 
ločanju sortimentov in količin za posamezna gospodarstva 
upoštevati obstoječe Sortimente na območju krajevnega 
ljudskega odbora oziroma v gozdovih posameznih gospo, 
darstev v skladu z načeli racionalnega gospodarstva z 
gozdovi po veljavnih predpisih. 

10. Člen 
Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora lahko na 

predlog krajevnega ljudskega odbora posameznim gospo- 
darstvom v krajih, ki so od vojne opustošeni ali po ele- 
mentarnih nezgodah prizadeti', zniža predpisano oddajo 
ali jih ob pogojih tretjega odstavka 6. Člena popolnoma 
oprosti predpisane oddaje. 

11. člen 
Ce ima gospodarstvo zalogo lesa, ki ga je iz gozdno- 

gospodarskih razlogov potrebno ali' koristno posekati, 
lahko predpiše krajevni ljudski odbor obvezne količine 
tudi iznad predpisov, določenih v 7. členu te uredbe. V, 
takem primeru predpiše lahko krajevni ljudski odbor 
obvezno oddajo tudi gospodarstvu, katerega posestvo ne ^ 
dosega površine, določene v 0. členu te uredbe. Prav " 
tako lahko krajevni ljudski odbor predpise obvezuo od- 
dajo izpod količine, določene po 7. členu te uredbe, če to 
zahtevajo gozdnogospodarski razlogi in načela racional- 
nega gospodarstva z gozdovi po veljavnih predpisih, toda 
samo v sporazumu e poverjeni'štvoni za gozdarstvo okraj-- 
nega izvršilnega odbora. 

12. člen 
Krajevni ljudski odbor mora z odločbo določiti tudi 

rok in kraj oddaje predpisanih količin in sortimentov. 
18. aen 

Zoper odločbo krajevnega ljudskega odbora je do- 
pustna pritožba v 3 dneh; pritožba se vloži po krajevnem 
ljudskem odboru na izvršilni odbor okrajnega ljudskega 
odbora. 

Krajevni lijudeki' odbor mora poslati pritožbo s svo- 
jimi pripombami-v 8 dneh izvršimemKi odboru okrajnega 
ljudskega odbora. 'Izvršilni odbor okrajnega ljudskega od- 
bora mora o pritožbi odločiti v 3 dneh in obvestiti takoj 
pritožitelja po krajevnem ljudskem odboru. 

14 aen 
Gospodarstvo mora samo posekati, izdelati in spraviti 

les ter postranske gozdne proizvode na določeni kraj. 
Ce tega ne more eamo'storiti, o čemer-odloči krajevni 
ljudski odbor, organizira krajevni ljudski odbor posek 
in oddajo v celoti ali deloma v breme prizadetega gospo* 
daretva, predvsem e pomočjo kmetijske zadruge. 
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15. člen 
Kolikor prekrsitvë te uredbe niso sodno kaznive, se 

kaznuje zaradi prekrška t denarne kaznijo do 50.000 di- 
narjev ali s poboljševalnim delom do 3 mesecev, in sicer: 

a) kdor brez opravičljivega razloga ne izpolni ob- 
. vezne dobave lesa oziroma postranskih gozdni Fi 

proizvodov ali je ne izpolni v določenem roku. 
po predpisanem sortimentu, kakovosti in kraju 
oddaje;   ' 

b) kdor da netočne podatke, ki vplivajo neposredno 
'        na določitev obveznosti po tej uredbi. 

,   Za .kršitve pogodbenih obveznosti veljajo eivflnoprav- 
ni predpisi. 

16. Sen 
Z deuarno kaznijo 20.000 dinarjev se kaznujejo urad 

uè osebe, kolikor njihova dejanja •«• kazniva po zakonu 
o kaznivih dejanjih zoper uradno dolžnost: 

a) če zaradi malomarnosti ne ukrenejo, kar je po- 
\; trebno, da ee z gospodarstvi pravočasno sklene 
',;''.', pogodba oziroma predpiše obvezna oddaja {.o do- 

;.   ločbab te uredbe; 
[•   b). če,ne vodijo na predpisani način évidence o pred- 

pisani oddaji ter o odkupu lesa in postranskih 
gozdnih proizvodov;       ' 

j •;  e) če razpolagajo z odkupljenim lesom in postran- 
skim) gozdnimi proizvodi v nasprotju z veljavnimi, 

.     predpisi ali v nasprotju z dispozicijami, ki so jih 
dobili od pristojnega organa. 

'    Kazni po/16. in' 16. flenu izrekajo izvriimi odbori 
pristojnih okrajnih ljudskih odborov. 
•\: •' •'•'•' '''• ''•'" ••''»' ..',   18 âen    ',- \  ':":[ *"•'''[ ' 
'•'".. Navodila za izvajanje te uredbe izda po potrebi mini- 
ster, za gozdarstvo in lesno industrijo Ljudske Republike 
Slovenije.     ,   , 

19. člen 
' h    Ta. uredba velja od dneva objave v »ünadnem listu 
ixs<. ,    • 
'. . ', Ôt S—zak 281 
,,  Ljubljana dne,,1l. aprila 194&. 
Mnister za gozdarstvo 

ta lesno Industrijo'LRS: Predsednik vtede/LRS: 
Tone Pajtar L r, ^M Marinko 1. r. 

P3flVn.rni.0DHEDBE.MV0DÎLA.0DL0CBE 
MINISTRSTEV ÜÜDSKE BEMIBUKE SL0VE•ÖF 

os. 
: Glede na specifičnost dela v bakterioloških, serolo» 

Mi, kemičnih in narazitološkin laboratorijih ter na od- 
delkih BCGinstitutÇv in zavodov^ izdajani na podlagi IL; 
točke odredbe o đeiovnem „Času državnih uslužbencev' 
(Uradni Ust FLRJ, §t. Ill—840/47) ter pò predlogo mi- 
nistra zarljudsko /zdravstvo LRS 

'••• :,•.,;,•?,;.:;?..-,/;::.!:':1;•«,odredbo  . 
o delovnem tasu osebja zdravstvene stroke y bak- 
terioloäkih, seroloäkih, kemičnih in parazitoloških 
laboratorijih in na oddelkih BCG institutov in zavodov 

;.   •  ..  , ' 'u'w!;Sy^:'SÌK *•   '  ';' '" .   '' "> 
• > Delovni ; cas vsega ; osebja zdravstvene «• stroke, ki ne- 

pietrgoma dala v republižkik ali lokalnih bakterioloških, 

seroloških, kemičnih in parazitoloških laboratorijih aH 
na BCG oddelkih Institutov in zavodov, traja Sest ur 
dnevno. 

2 
Začetek delovnega časa določa po specifičnosti dela 

in v soglasju t ministrom za ljudsko zdravstvo LRS sta« 
resina državne zdravstvene ustanove. 

'8 ' 
Ta odredba velja kot dopolnilo 1. točke odredbe S-zak 

št. 153 z dne 80. •. 1948. (Uradni list LRS, št 15-104/48) 
in se bo uporabljala od 16. aprila 1949. " 

&t S—zak 261 
• Ljubljana dni 24. marca 1949. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo LRS: podpredsednik: 
Dr. Marjan Ahèln L r. Ivan Maček L r, 

69. 

Na podlagi 20. člena uredbe o obračunavanju in za- 
računavanju oskrbnine v državnih zdravstvenih ustanovah 
(Uradni list FLRJ, št 56—448/48) predpisujem v spata- 
zunra z ministrom za finance LRS 

od« 
o oskrbninah v okrevališčih 

.       ' 'i .    "'"   " 
, Dnevna: oskrbnina v okrevališčih, ki so v upravi 

Ljudske Republike Slovenije,ali ljudskih, odborov,-•••• 
ISOdin dnevno., i;.'..''";'-'-:'   y': '::;:'• ;V';: .'v' ): .:• •;'• vy- ••>, • 

'j:-'' '.,','-,*.,'!':'i v,,^.*( ''.'.''"v"   '< ''2 ,',','. ''..;•'   '-.* y;:'1''  '., i/O o;' '• <•' -r '• ' : 

Vse določbe 'uredbe o obračunavanju in zaračuna, 
vanju oskrbnin v državnih zdravstvenih ustanovah (Urad- 
ni list FLRJ, St. 56—448/48) z vsemi njenimi sprememba- 
mi (Uradni list FLRJ, št. 10—79/49) ter določbe pravil- 
nika o izdajanju potrdil za brezplačno zdravljenje ozi- 
roma zdravljenje s ' popustom v državnih zdravstveplh 
ustanovah republiškega in lokalnega pomena (Uradni list 
LRS, št. 44—284/48) veljajo tudi za okrevališča. 

•y':'        >,'' '    .:. '    s     "•'. i," '• •/"/' i '.   '".' 
O sprejemu,v okrevališča, ki so v upravi Ljudske,Re- 

publike Slovenije, bo na podlagi predloženega napotila 
državne zdravstvene ustanove odločil minister za ljudako 
zdravstvo, glede lokalnih okrevallâS pa pristojni poVér» 
jenik za ljudeko zdravstvo. '. I'".'\'.•••':'•;:•'\'J 

Ista Organa državne uprave bosta izdajala tudi odloč- 
be o oprostitvah in priznanju popustov na podlagi predi 
.toženih potrdil pristojnih organov glede oskrbnin v tistih 
okrevališčih, ki nimajo finančne samostojnosti in lastnega 
računovodstva (15. člen uredbe o obračunavanju in.. zara> 
čunavanju oskrbnin v državnih zdravstvenih, ustanovah). 

• ,.• •'' "7" :,'• - ' •'• •  • ",y"   \    "   ";i   v'.W'yy ' 
•     ' '• • •'        "'•*•.•        /' .. i:,'X".." "•..••'' 

Ta uredba velja od dne va' objave v »Uradnem tistu? 
LRS«. V i. členu določene1 oskrbnine ee bodo zaračuna- 
vale od 1. VII.1949. dalje."' "'  ' ' V'-(-:V'" ' '    '.' '/^r 

ll S'H-©er7/4   ". • • ••:;v.".'i;';V"-, •'..'..   ' .'•''/' 
Ljubljana dne 29. ••••&"1&&.';)'•''y '   " 

;•;',v,;i,;:.<'. ''.Minister' y';i. ' '"." 
za ljudsko zdravstvo LRS? 

• ^Strinjam sel, y.;-'<•'" 
Minister zâ finance LRS: 

\ '• ,.•,..>' 

:• '•' •-' 
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oraha iako, da prreja v svojem za- 
«•«nem damu strukovna ia poulična 
E^*,van». kulturne prireditve, «tro- 
pee lećdje, razetave, predvajanja U- 
•°•. • S°H tekulturo ad. tei ustaaovi 
•**»   kajižmco. • -      I , 
. uetež mèa 100 ddn> delež ladružnikio- 
•ega druiiaekega Člana 20 din, lu se lah. 
«o »piato v "obrokih. Ciani odgovarjajo 
»a obveznosti zadruge e desetkratnim ane. 
«Worn vpisanega enkratnega temeljnega 
cairoma družinskega deleža. 
^i^druga razglaša vainejSe sklepe v 
v0»'? poslovnih prostorih in na ražglasni 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
•.1• voM jsbor Izmed zadružnikov. NjV 
8°• dolžnost traja eno leto. 
i«,»? «xlrugo podpisujeta po dva Juana 
pravnega odbora, katerih enega lahko 
«waomeiia po upravnem odboru poobla- 
f*°> uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mrovat Ivan, kmet, Zagradeo 6, 
mrvar Jožo, delavec. Fužina. 

^Zalete« Ludvik,  elektromonter,   Fuži. 
8* 8,' ' ' v 

"Hočevar Franc, kmet, Ormtovec 2. 
2!*8°•* Anton, kmet, Kuželjevec 14. 
«f well Franc, kmet. Gabrovka 14, 
M»veer Henrik, kmet. Val Sna vae 10, , 
«rade« Ignac, krnel. Vel. Reberce'6, 

.' v ' ?W»rt!e Janez, tcmet. Kitni vrh, 
Okrožno sodiSče v Ljubljani 

..•.,:     dne 30. rriaroa 1849. 
.        Zt 83/48 - Zadr VII 18/1     3583 

HikLi,-  ,.,•;,   .':*  „ 
,SeđeSj.pogogc, 'okraj Marbor okolica. 
"an vpfea: 15. mrca 1949 
»eeed'lo:   Kmetijska   obdelovalna   za- 

'••> o- J-...» DogoSah. 
^«saruga je bila ustanovljena na zbora 
*fc»t«ïA **» nedoločen cas. 
••••••^*e: *• *•**••• donos, 

•adruteketeÄ,^9^ ve^ korilfet *»' 
ral)o^to^CÄSjL8im'pravIlnei50 •»- 

'°wejaV'',',    ,' ': • ' ~^•?*.. ffite- eto,o}ev ' 'a 

e• •••••••••••? •?° oWSniie 

«B»*»«* • •• •••• S
9^^^ 

epodenrtvo, mitaw0lTÏ'iîrfîî!bn<îw: 
* «*••. V zadrugo »1•••*£;?*••» 
«» feet ttetäh  •••* jn 'rtSu8")!» ^^- 

»vino te tanetijte&e rink'Ä? 

Wdruso placa vsaka dnrZine •• &»£ „J 
•»••••* enkratno pristojbino v Z-š£ 
*?£**, m!£, ,e®» najmanj •••••^• 
^•••••• 100 din- Za obveznoetl^Sn!! 

•'•JSgJ* ••*?•»"    -J^SS- ^•••••,  vpisanih    denarnih    đelefev. 
^f*"« odbor zadruge, katerega dolž- 
ÏS? 02? »no teto. sestavlja 5 do 10 èia. 
*°v. vete,« predsednika m tajite.; 
t, !^J8ednlk w>nrv»ega odbora predstav. 

^"Wo. podoteufeta pa žarijo po dva 

^»«dwrie«?aö za to •••••••••• uelnž- 

'••I^Sä'V!^?*"'«^01:» w: 

«ednft,- ^* poljedelec;' DògoSe, pred- 

^^jì^^.'WfrSiiea, Dogože, tej- 

bïaea Wk, ^**^ : g°?P«dfoi«U   DoSPSe, 

Knupleš Klara, gospodinja, Dogoše, od. 
bornika- 

Pooblaičeaka za eopodpisovanje je LeS. 
••• Uizeia, knjigovodju, DotfoJe. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 15. marca 1949. 

Zadr V 17 2987 
* 

255. 
SedeS: Jablano, okraj Ptuj. 
Dan vpiea: 31. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, j. v 

Jablanah. 
Zadruga je bila ustanovljena na zbora 

20.   II.   1949 za  nedoločen čas. 
Naloge zadruge »0: 1 da na čim boljSi 

• čim knlturnej§i način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pot roani mi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lisu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljanim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih ere. 
diKi in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega goepodarsha na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, ead- 
iarervo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, go. 
.ïdarstvo, domačo obrt itd», posebno le 
liete panoge \ oziroma kulture, k! v 
danih uaravn b pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za narastanje o!a- 
gostanja svojih članov' naprednejše teh. 
nifne in agronomske metode v kmetij- 
stvu ta v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenime postaje, 
organizira selekcijo Svine, gradi silose, 
organizira eemensko službo, skrbi za 
gojtov saduih, gozdnih in drugih eadik 
ftd.; ö. da 'organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov "in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kroeSka prihranke v obliki hranim h 

"vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
oforetaih sredstev In podeljevanj© kre- 
ditov svojim' članom; 7. da skrbi.za,#0." 
spodareki, strokovni, kulturni in pro- 
evetrii dvig veefa prebivalcev svojega 
okoli&a tako, • da prirela v s>bjem za- 
•družnem, domu strokovna in poliliftna 
predavanja, kulturne prireditve, etrokcv. 
ne teüaje, razstave, predvajanja Hlmov, 
goji fzkulturo itd-, ter U3tanovj evojd 

/knflžoico. 
Zaradi embtrnega in neneSnejäega iz- 

vajanja 6voj nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s,epMnim državnim na- 

(drtom.   .      , 
Zadružni delež ••••• 150 dui. in se pte. 

8a ob vstopu v zadrugo. Unravnii odbor 
lahko dovoTi plačilo v ohroWh, Delež za- 
družnikovega družinskega •••• znaSa 20 
dinarjev.   ':•'''' 

. Veak zadružnik odgovarja ie z deset, 
kratnim zneskom vipiean'h •obveznih de- 

Zadrnga ;razgIaSa važnejSe eftlene v 
•wrt'fi poBlovnîh prostorih in na razglaeni 
denVI.' ,,; ,,-,•, ;; 
uiIJppa^n< odbor eestavlfa 5 do 7 Öanov. 
NJi»ffova dolžnret traja eno leto. 

Zadrugo zaetcpa uorswirf odbor, pofoî- 
enfete; pa „zanio po dva Hana uwavneoa 
odbora, katerih enesra. lahko nadomeS&i 
no upravnem- odboru pooblaSScni ueln^ 
oenec, ,»adnjge., - • "''•'     "' ' ^ 

Clan!,upravnega odbora ea: " 
Kraetec Blaž, lnnet, Pongercè, pred- 

eefl-riîk. :• .': :•: '    -,; 
_P^^,Jakob, kmet, .Zg, Jàbîaa«, pod- 

Klasinc Franc, kmet, Zg. Jablane, taj. 
nik, 

Franges Anton, kmet, Zg. Jablane, 
Unuk Jože, kmet, Sp. Jablane, . 
Mlakar Alojz, kmet, Sp. Jablaae. od. 

borniki. 
(Heroično sodUče v Mariboru 

dne 3i; marca •9. 
Zadr V 21 «739 

' ,        * 

Sedež: Ljntemer. 
Dan vp.ea: 81. marca 1949-   <  * 
Besedilo: Potroèniika zadruga * o. j. • 

Ljutomera. 
Zadruga je bila ustanovljena na «bora 

12. lil. 1949 za nedoločen •. • \ 
Naloga zadruge Je: 
1. da na 6im boljèi m &m kulturnejSd 

in iSm bolj gospodarski hadin oskrbuje 
sivoje člane, z vsemi potrebnimi potrožni; 
md predmeti in v ta namen: ' / ' 

a) ugotavlja potrebe svojih članov ia 
sestavi na podlagii ugotovl|enih potreb' 
načrt potrošnje; ' 

b) eklepa pogodbe o proizvajalnimi 
podjetji, z drSttvnimi trgovekimi podjetji, 
m e kmetijskimi zadrugami oziroma nji- 
hovimi zvezami za dobavo industrijskih ' 
io kmetijekih proizvodov zlasti pa Skrbi 
za dobavo povrtnin, eadja, mleka itd; . ; 

c) ekrbl. da bo vse trgovsko poslovanj? 
racionalno, tehnično popolno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženiv da Ko 
trgovina založena s potroSndmi predmeti, 
da ne bo imela blaga, ki se slabo pre*, 
da ja, da bo zniževala zakonito'dopustno 
maržo, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljeni itd.( '' 

]• 2. da ustanavlja za potrebe svojih èie. 
nov po potrebi m mcÄ'nosto laöhra pod- 
jetja kot n. pr. obrtne delavnice, podjetja 
za konserviranje eadja, povrtnlne. -jajc 
itd.:   •  '        ' ;    ;,''.   ;.;*•: 

3. da sltrbd ob eodefovanju eiòdtkalide 
organizacij za drfg kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno v^ojo svojih čle- 
nov.       ,"i ' ."i:    !;.,'; ';' •  _( ..' '\ '•  •, t; 

Zaradi smotrnega m: uspetoejSega 
opravljanja evojlh nalog ; izdela , "potreben 
natirte v eklada e sploSnnn drSavnto.ror» 
črtom. ' '' 

Zadružni delež znaša 180 dm in'se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od. 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Dei 
lež zadružnikoviega zdruäinskega člani 
znala 20, din. Vsak zadružnik odgovarja 
•• • desetkratnim zneskom vpjeanj'b,, za» 
družn'b deležev. \ .,/ 

Zadruga rarolaša važnejše ektepe v.po- 
slovnih proetorth in na razgteeni*d«eW 
po«'óvaln:c. '    '' ;'" '" "' '•'•}'^1''"'^; •'•::':• 

Upravni odbor sestavlja,,7; đo'J2 iffla- 
nov. Njesrova dofâicat traja eno wo,".' .,• 

Zadrâgo zaetòpa raoravnt odbor, podôii 
euteta pa zanjo po dtà člana upravne«« 
odbora, katerih:. enieira lahko •• nidomp^« 
00 uoravfièm odboru podbteBosril nslužt 
benec zadruge.!        " . •'.' ';',".','• 

Wainä uoraivneera odbora ea:, 
Stru(kelî.: Vlnkoi ; i delavec. • Ljutomer, 

predsednik,1 ' "',-,', . 
Vtoovfiek Stanko... trg. pomočnlk,vI.|iu.v 

tomerjppdflrpdepdfnilc. ,.       „, 
B°Teć ••••••. uč'telj. LJutomerA tafnik, 
Koffler  Anica,, uslužbenka,,. Liutoiueir, 
Vni^o Andrej kroiač. Ljutomer. V 
Pîhlèr JôSefina. uradnica. »Ltatomeiy;/:ì 

::Nepn'^n ' Anton,   Žel..,delavec; "t.fùfe. 
mer, od^oirnki,. >    , ,.;., ',:'-,".'',',-;' • 

Okr<»*«<» sod«??o v Ma^born.: -; »• 
".v.vv:. " ;'dtoé'31:!''in'*r<,n'.iî949;'!':''",''5,,À • '"••• 
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867. 
Sedež: Maribor. lÀahartova 16. 
Dan vpisa: l'À marca 1040. 
Besedilo: Vrtnarska ladrujca • o- i. • 

Mariboru. 
Zadruga Je bila ustanovljena na zboru 

27. II 1040. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
Slane   z   vsemi   potrebnimi   potroäo'mi 
Eredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 

Su vee kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu • postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih we- 

i <•   in   sklepa  v   ta namen   pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na    svojem 

1 področju,   tako   poljedelstvo,   ži-vtoorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd'., posebno 
le tiete panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proiavodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 

« stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov' in obrtne delavnioe za 
potrebi» svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranJln'h 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Slanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoMSa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstav«, predvajanja fil- 
mov, goji fiakuliuro M. ter ustanovi 
evojo   knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte" v skladu « splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 500 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružniikovega družinskega člana 
znaša 60 din. Vsak'aadrutnik odgovarja 
Se z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

• Zadruga razglaša va&ejše sklepe v 
's svojih poslovnih prostorih in na razglas. 

ni deski, 
Upravni odbor sestavlja 6 do 7 Somovi. 

Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zadrugo zastopa »pravni odbor, podpi- 

sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge- 

Člani upravnega odbora so: 
Kuhar  Maks,   vrtnar,   Maribor,  irwed- 

.sedtók,   .   /,   -, 
Požar Anton, vrtnar, Pobrežje. pod- 

predsednik. 
Krajne Stanko, vrtnar, Pobrežje, tei- 

ni'k, " ';   ,i. ' 
Makuc MJrko. vrtnar. Pobrežje. 
Marvin Alojz, vrtnar,, Pobrežie, odbor- 

ndlka. '.-'•• 
Okrožno sodišče v NoTom mestu 

dne 12. marca 1040. 
Zadlr V»   * 3002 

258. 
Sedež: Naraplje, okraj Ptuj. 
Uan vpisa: 81. marca 1040. 
Besedilo;  Kmetijska  tadruga  z o. j.  v 

Narapljab, 
Zadruga je bila ustanovljena oa zboru 

24 II. 1940. za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pot roani mi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere. 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem pod- 
ročju, tako poljedelstvo, živinorejo, sad. 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev «industri jskih in drugih kultur, go- 
zdarstvo, domačo obrt itd., posebno Se 
tiste panoge oziroma kulture, kj v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v Kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemeni Ine postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice »a 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov spojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna m politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd., ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. 

Vsak zadružnik odgovarja še, z deset, 
kratnim zneskom vpisanih obvemih de- 
ležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 0 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odbora pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora' so: 
Sluga   Janez,   kmet,   Plajnsko.   pred- 

Pelnkiher Jožef, kmet, Sites, podpred- 
sednik, 

Laih Martin, kmet, Naraplje, tajnik, 
Vuk Janez, kmet, Naraplje, 
vuzen Jožef, kmet, Sitež, odbornika. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. marca 1049. 

Zadr  V  20 3788 

28». 
Sedež': Prepelje okraj PtujM 

Dan vpisa: 25. februarja 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. v 

PrepoljahA 
Zadruga"je bila ustanovljena na zboru 

26. V. 1048 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da na Čim boljši 
in kulturnejši način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti; 
2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu 
s postavljenim načrtom za dobro oabrbo 
mest in drugih industrijskih središč m 
sklepa v ta namen pogodbe; 8. da po- 
spešuje in razvija vse panoge kmetij- 
skega gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, Čebelarstvo, gojitev in- 
dustrijskih in dragih kultur gozdarstvo, 
domačo obrt itd., posebno še tiste pano- 
ge oziroma kulture, ki v danih naravnih 
pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in • tem 
za naraščanje blagostanja svojih članov 
naprednejše tehnične in agronomske me- 
tode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja 
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., 
ustanavlja ambulante za živino,' pleme, 
nllne postaje, organizira selekcijo živine, 
gradi silose, organizira semensko službo, 
skrbi za gojitev sadnih, gozdnih in dru- 
gih sadik itd.; da organizira predelave 
kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice 
za potrebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in dajanje kre. 
di tov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in prosvetni 
dvig vseh prebivalcev svojega okoliša 
tako, da prireja v svojem zadružnem do. 
mu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešne fšega Izva- 
janja svojih nalog izdela portebne načrte 
v. skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za. 
drufolkovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše oklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na nxgtaqpi 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 10 Čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto, Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora* 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Cloni upravnega odbora so: 
GojčiČ  Jožef.   kmet. •••••••.   pred- 

sodnik, 
Petek Ivan, kmet, •••••••. podpred. 

sodnik, 
KirbU Teredja, delavka. Prepone, 

tajnik. :  '    t 

Pesek Ivan, kmet, Prepelje, odbornik. 
Okrožno  sodišče v Mariboru 

dne 1. aprila 1049. 
Zadr V 23 8821 
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260. 
Sedei: Vipava, okraj Gorica. 
Uaa vpisa:  1. marca 1*49. 
»esedib; Kwjasku-sivrfsktt itadfuga • 

MUojeniw jamstvom v Vipavi, 
zadruga je bila ustanovljena na skup- 

«to' 1- II. 1919 za nedoločen čas. 
Naloga zadrugo je: da za člane na- 

bavlja surovine, orodje in druge potrebu 
man; da izdeluje po možnosti v •••••• 
oelavaicah in vaovöujo vee ••••••••- 
sìvuelvo izdelke i u skrb.' za strokovno iz- 
obrazbo òlaiioA', posebno za vzgojo kadra. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vPi*a-aega deleža. 

Priobjfttve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razfilatni deski. Vabilo »a 
skupščino se pošlje vsem KLO, v območju 
katerih zadruga posluie m vsòm elanom. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
taJnik, blagajnik, morebitni načelniki od- 
ßekov in i clan, ki iih voli skupščina. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
ce eta odsotna, pa dva poobla&čena Člana 
odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Vovk Stanko, krojač, Vipava 78. pred. 

sednik, 
uril Štefka, Šivilja, Vipava 179, tajnik, 
JamSoli Emil, krojač, Vipava 38, bla- 

gajnik, 
Skvarča Vilma, šivilja. Zaptiže 20, od- 

bornik. 
Okrožno  soà'jïvo v  Postojni 

dne 1. marna  1910. 
Zt 5/49-2   —Zadr. VIKH     ">3S9 

261. * 
Sedež: Vogrsko, okraj dorica. 
Dm vpisa; 21. marca •9. 

.aZ^^X    Vteogrftdni^a   obdelovalna 
yV¥a R- kongre.« KPS na Vourskcm. 

sÄSYl! ^uetnnovljnna na «kup- 
vi '^  nedoločen ïafl. 

m,Ä  ^••   m-,    povečati   donos, 

tnrîat •.<% î:I       • • , .- tem  dowv  veno Konsi za ciano in dtóavn „ - •?    • 
6im izrabljanjem otaSK •••S 

na pripadajočih zgradb. Ici •• potrebne za 
osebna gospodarstva, jo v« dJw' zeirfta 
ki je zadrugi dodela, ••^r^S 
zadružnikov, v im«w Inter* ••*•2£ 
zadrugi dod-e^ena. Pri tem se nfoTi 
\ealtejsra zadrufaika kot njegov eolastata.' 
• delež tisti dol skupno povrime ]«. 
wraega je zadružnik imel prwvtoò do- 
biti. 

PrioVdtvç se razglašajo v posOovnia 
prostorih zadrugo in na razglasni desfci. 

Upravni cd&or eestevlj-a 6 do 10 Sanov. 
•9vSi predsednika in tejaika. Uprav« 
«J*»or vedi vee peste. 1*•»&••• •••••- 
*?ja •••••-• predstavlja •••••••, z*njo 
^wujeta dva ciana u*ravne«a odbora, 
g2®P* «**ffa smo Knk>me*Wî pooMft. 

- spremnega odbora so: 

„jf^Pe Jožef, kmeli vriske 30, bìflfaj- 

••••• •?$• *»**. Y«er*äco 29, 

^«•^» Mttife v Pasteli 
•• • */ "»»roe 1*«. 

262. | 
Sedež: Vrtovin. 
Dan vjjisa: 21, marca 1949. 
Besedilo: Ki'oj«äko.5iv.lska zadruga z 

omejenim jamstvom v Vrtoviiiu. 
Zadruga je bila ustanovljwia na skup- 

ščini  H.  1, 1•) za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da izvršuje kro- 

•••••-sivilsko obrt z delovno silo svojih 
članov, [ii.sivsciu na •••!•• akorda; 2. 
da nabavlja surovine, material • sred- 
stva za iatvtao proizvodnjo, da prodaja 
sveje obrtno izdeikr m organ.7-ii'a ki«, 
ditiranjo članov; 3. da dvi^a kulturni in 
sirokovni nivo svojih članov; 4. da spro- 
joma in elrokovao iaobrai.'uje svoje učen- 
ce m 5. da prilagodi svojo dolo splošne. 
mu driavnemu gospodanskemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 300 din. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vp.Aanoga  deleža. 

PriobČllve «o raa»la§ajo v poslovnih 
prewtmin zadrugo m na razglnsn; dmki. 

Upravni odbor e<vtavlja 5 do i) članov, 
vštevai predsednika in tajnika. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pred- 
stavljata jo iu zanjo podpisujeta pred- 
nik in tajnik upravnega odbora. 

Člani upravnega odbrrn so: 
Pejjan Stanko, krojač, Kamnje 25, pred- 

sednik, 
Čebula Milka, šivilja. Vrlovin 50, taj- 

nik, 
Bavčar Ri. '••>, krojač, Selo 22, blagajnik, 
Krkoč   Zora,  živi!ja,  Kamnje 109, 
fatei Pepca, Šivilja, Vrtovin 87, od- 

borniiia. 
Okrožno  4od'iS?o v  Postojni 

dnu 21. marra 1940. 
ZI C>,'49—1 -   Zadr. Vi/95     •894 

* 
263. 

.Sedež: Zadlog* okraj Idrija. 
•)•• vpisa: ffi. februarja 1D49. 
I.e.spdilo: Kiiiel'jska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Zadlogu. 
Zadruga jo bila ustaawvljona na skup. 

Somi 12.' XII. 1948 •• nedoločen čas. 
Nalogo zadrugo so: 1 da na čim boljši. 

in čim kultumejsi naoin cekrbnje evoje 
oliane z vpomii potrebnimi potroJcimi 
oredmeti: 2 (Ja odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmeti jeke pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dru^fh induetrifsldh &re- 
dsSE in sklepa v ta namen poeo«fce; 
S. «ta poepožujo in r**vija vso pa»eee 
kBittijnkega Rcepodarsiva »a evojem 
poììro%i, tel<o poljedetelvo, ^vtoorejo, 
sa«IIan*vo, viBOjrmianiiSfrvo. č*Veljwetvo, 
gejitav ja«wtriisWb in druaih kaftw, 
goad»r«*vo, dowife cW it&„ •••••• 
le tiste panoje orisoma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj* uep*va- 
Jo ! 4. de WVRJR za pove«aaije IrmetÜeto 
pirohrvođnje in e tora za nareuSnoje bta- 
8Wfe»aja svojih Ä&nev napr«dnejä© tefe- 
et*B« io affrooomeke m«lwie v •••••}- 
«tiru ta v ta namen naäbevKa tanetóWte 
stroj», umetna Roojfia ftd„ ueteeeHJa 
e«n*»i»iae*e aa ?4Wno, pienvnritae pettate, 
«•Wwhrira eéMceUo »tino, Sfwidi ôfleee, 
°»f«il«ir* emafotûtx) etulbo, elabi sa. 
ge^wv e*dafli, Rtađnlh in draetii sweft 
*W-; •. de or««eÌBÌre prodtbtvo k»«tìi- 
ekÄ pxM»ìtm in obrte.© đeterafee œ 
V°***b9j*»$h Si»oiv m ïwAîte »rî t«n 
riro*»am Mmtae evmrhus; •. m ?••• 
IcraoBio ••••••® v oUM hstewilmfli 
VîOR ie •••••••» peeoffl •• uerrarjanje 
<.bra*aei nredàtev ia pe4o^evanj.p kro- 
djitov svcjim Pinnen- 7. da etabi za so- 
••«•••    ft>rei*©vBä,   knfl«i»i j»    pro- 

svetni dvig veeh prebivalcev svoiJe«a 
okoliša tako, da pnre;a v evoìmi m- 
druinem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvojania •- 
mov, goji hzkulturo itd. tor uetanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi amotrnega in uspeänej&ega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrtu v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež znaSa 150 din, delež za. 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Va a k '/idrnžnik odgovarja e petkratninj 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve si; razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrugo in na razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za« 
drugo »astopa upravni odbor, zanjo pod- 
pirujela dva člana upravnega odbora, ka- 
t er i ii enega sme nadomeščati po uprav, 
nem ociooni pooblašSeni uslužbenec za- 
druge. 

Cani upravnega odbora so: 
Rupnik Srečko, delavec, Zadloe 21f 

predsednik, 
Piupnik Franc, kmet, Zadl*g 20, pod. 

predsednik, 
Kune Marija, delavka, Zadlog 2fi, taj. 

nik, 
Vidimar Ivan, delavec, Zadlog, 16, 
Tornine Ivam, čevljar, Zadtejr 36, 
Kudolf Pavel, krojaò, Zadlog 85, 
Lampe Viktorij« mala kmetica, Zadloff- 

Bela 3, odborniki. 
Okrožno eed'Sčo v Postojni 

dno 28. februarja 194®, 
Zt 243/48—4 - Zadr. VIÏ/87   3387 

Spremembe 
2*1 

Sedež: Imeno. 
Dan vpisa: 12. ••••• 1940. 
Besedilo: Kmetijska zad'ruga % o. j. t 

lau onem. 
Izbrišejo se člani   upravnega   odbor»; 

Drofenik Jože, Ptejier Ferdo, štuad Edo, 
Od»jner Miha, Turk  Martin; vpišejo ee 
novi izvoljeni člani upravmeea odbora.: 

Turk Franc, Imet, Imeao, 
Sinkovič Anton, kmetSki eia, Vin-štanj, 
Volavgel; Jakob }»J.. kroe^i ein, Petìl, 
Saj!«) Ferdo, 7-adr. uslužbenec, Imeno, 
Orobelšck Praec, kmet, VeraSe. 

OkrràM £«•« T ••• 
dne 12. warm 194Ô. 

Za^r. VIII 18-10 3397 
* 

265. 
Seedž: ••••••» ob Pala, 
Den vpisa: 18. m*rca »49. 
Etsedite: E»c<ijH<l<a »«.drutça z o. j. v 

ŠBinrtnein o% F»iii. 
IzbriSojo ee   Barn, irpmvneya odfciora: 
P«dj«rôak J«*e, SWilovnik Prane, Lee. 

nj»k Freme, M«h Meiifci,.Drev Jole; vpi- 
lojo so no*! izvedeni «eaii upravnoga od- 
bora: 

K*«v«#K Sàawli», laaeit, mm. Mali vrh 1, 
.Po4e«*k A<vsW5t, Janet, ReoicaobPaM 

si, it 
'Zaje Stefan, •»•1, Vettä-vrh 41, 
StefelwveHc  Vwrtor, »sw»es*îenec, BeWot' 

o» r*d m. 
••••• fari, tauet, •**•«•• 2. 
• ••^••••^ a*-iru|B jo pmMaSifeffl 

SMrifimc ma«, koji««ffW»dja, mimta ó» 

Okrožno •(••?•• T •"1••   ' 
•• is. vm<^ W'o. 
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266. 
Sedež: Unje. 
Dan vpisa: 24. marca ••. 
Besedilo: KmetlfŠKa zadruga • o. j. i 

••»••. 
Izbrišejo  6ö člani upravnega odbora; 
Gracej Milka, Skrbdnek Gregor, Rohak 

Alojz, Biagio Jtóef, Leekovai Franc, Ajd 
•••; vpfîejo ee nore člani upravnega od. 
bora: 

Ačko Jernej, mali kmet, Sv, Urb 7, 
VöBoük Ivan, mali kniet, Sv, Urb. 5, 
JaožJS Ludvik, srednji kmet. Male TI- 

nde 7, 
Gracej Ajxton, kmečki ein. Ttiaje 9, 
VeSnJk Henrik, kmečki sin. Sv. Urh 5, 
Sinegavee Alojz, delavec, Ttajska gora 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21 marca 1949. 

Zadr.VniSO 3527 
* 

267. 
Sedež: Zavodna. 
Žao vpisa: 18. marca 1949. 

aseduo: Pelavsko-nameKeiieka zadru- 
ga z o. j. v Zavedni. 

Besedilo   odslej:   Potrošniška  zadruga 
• o. j. v Celfa, Zavodna. 

Izbrišejo  ee  člani upravnega odbora: 
Vetter Štefka, Koste Lenka, Štor Milica; 

»pišejo ee novi tevoQeni ciani upravneiga 
oâhora: 

Drobne Karl, upokojenec, Zavodna 48, 
PrimoSc Angela, gœjjodfaja, Zavodna 

St. 87, 
Kflhrik Rozalija, gospodinja, Čret 21. 

Okrožno eooSšče v Celju 
dne 18. marca 1949. 

Zadr. VII 118-5 
* 

868. 
Sedež: B^ovik, 
Dan •••••: 29. marca 1949. 
Besedi»: Kmetpka «tOTuga • omeje- 

nim jamstvom Bqovik. 
IabrtSerJo ee člani  upravnega odbora 

Okrjano Ivan, BUburifi Afllton in fflebä 
FraaSSSka ter vpiiefo novi člani uprav- 
nega otfbora: 

BriceQ Janez, kmet, Bizovik 17, 
•1• Alojas, dalavec, mortit 18, 
Mravlje Jo2e, delavec, Bizovik 26, 
AfojSÊero•••••, kmetica,Bizovfôc22, 
Škfjano Roža, gcfip. pomoenma, Bizovik 

8t. 44. 
Okrožno eoioče v Ljubljani 

dine 29. marca i'' 
Zfcdr VI 41/3 

* 
269. 

Sedež: Blatna Brezovica. 
1)• vpise: 29. marea •9. 
Besedilo: Emetìma zadruga z omeje- 

nem jamstvem Blatna Brezovica. 
Na «ättpfcuii 10. III. 1949 so ee v 18. 

cimu spremenila zadru&a pravila. 
Upiram*, odbor eeehwlfa 11 ••••••. 
•••••••• ee elans •••*••«•• odbora: 

Svéte Mjrjto, HWWk Antan. PeftrovKî! 
Anton. %• Rercrt ter ••••••••••• za 
••^•?7••*• *^oà •••••• in «cipfeeio 

SS? Sfr • SA'tetì» i- ,Iêïïï? rïïï. MW.;BJrtoa,Breeewee 57, 
PëirlS Aatt»i tarnst, •• Bremfca 46, 
Nagode Anton, fernet, Sfenaa ffcezovrea 

It. 6, 
Boh Jakob, lane*, Siœtfa gorfca 18, 
Pèr Mite. Èm©t Smja gwîea le, 
£•••&•• Anfora», fan«*•••••»•«• 4. 

3399 

3581 

Pooblaščenec za sopodpisovanje je Skr- 
beč Franc, uslužbenec. Blatna Brezovica 
Št. 42. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. marca 1949. 

Zadr VI 33/2 3582 
* 

270. 
Sedež: Črni vrh pri Polh. Gradcu. 
Dan vpisa: 16. marca 1949. 
Beeedilo: Kmetijska uabamo.prodajna 

zadruga • omejenim jamstvom v Crncnî 
vrhu. 

Na skupščini 6. II. 1949 se }o zadruga 
preimenovala» 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v črnem vrhu. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Kržalnik Jakob, Kopriveo Frančiška, Se- 
dej Cene, Buh Jože, Justin Anton in vpi- 
šejo no\i člani upravnega odbora:   . 

'f omažm Janez, kmet, črni vrb ß, 
Florjan Franc, upravnik drž. poe., ,čmi 

virh 10, 
Maček MioL •••••••, Črni vrh 91, 
Koprive Cîœa, kmečka hči. Smolmik 6, 
Malovrh Jakob, kmet, Črni vrh 63. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. marca 194Ö. 

Zadr VI 3/2 3094 
* 

271. 
Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 23. marca 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga % ume. 

jenim jamstvom y Črnučah. 
Izbrišejo ee člani upravnega   odbora: 

LilpuS Mirko, ètupar Moia, Zaicotaïk Las 
do,  Lampič  Aoa in vpHtejo novi  člani 
upjavnega odbora: , 

Burkefc Rudolf, krojač, Črnuče 119. 
Vrhovnik Ivan, delavec, Ježa 28, 
Koderroan Julka, gospodinja. Črnuče 

št. 110 in 
Perovšek Ivam, uelužbenec, Črnuče 128. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. marca 1949. 

Zadr V 142/4 3259 
* 

272. 
Sedež: Dol. Logatec. 
Dan vpisa: 29. marca 1949. 
Beeedpo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Dol. Logatcu. 
Na ekuipSeaii 13. II. 1949 se je Lesno- 

prbdittevna zadruga z omejenim jam- 
stvom v Logatcu çpofila s to zadrnRO 
(2a& V 67/8). 

IabriSejo ee člani upravnesra odbora 
Museo Andrej, Nagode Anton, Lenarčič 
Ciril, Mueeç Pavel, svlgelj Franc in vpi- 
šejo motfî orani trpravneca odbora: 

Rus Anton, tarât, Dol. Logatec, 
Sbvc Kan, zeleznsčar io. posestna-, Dol. 

Logatec, 
Križaj Mair-ik, gospodinja, Dol. Logatec, 
de Gleda Müafca, gospodinja, Dol. Lo- 

gatec j87, ' \ 
Cempre Marjan, kmet, Čevica 34. 

Okrožno soifisčo v Ljubljani 
due 29. merea 1949. 

Ž«đr V 877 3578. 
* 

273. • 
Seaež: Ljubljane. 
Dan vpîaa: 24. marca 1949. 
Beeedilo: Pß*rosnßfoi ssafflfuga • omeje- 

nim, jamstvom Ljnbfîana 8. 
Izfrdlejo ee člana upravnega odbora: 

Vemhek Mihael, •••••••• Ludmlc, Verhek 
Ida, Pavlic Anton, ••••• Karl in vpî?e}o 
nwii člani upraffttega ođlw•': 

Kogej Janez, nameščenec, Krojaška 1/1, 
Koman Niko, brivski mojster, Cankar- 

jevo nabrežje 7/II, 
Voepernik Ulrih, nameščenec fizkultur- 

ne zveze. Stari trg 34, 
Amon Pavla, knjigovodja, Krojaška 5, 
Gregorio Dragica, gl. pcelovođja, Slom. 

škova ut. 12, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljaui 

dno 24. marca 1949. 
•    Zadr VI 122/3 3401 

CJ /eciba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I lì SQ3/49—3 1787 
Grij Jožef, Karl, Franc, roj. 7. L 1913 

na Občini pri Trstu, ein Jožefa in Pavle 
rojene Pohl, samski, uradnik v Ljublja- 
ni, Milčinskega 60, ie bil ranjen pri letal, 
eki uesreči Baje je 12. VI, 1941 umrl v 
bolnici v Kostancl v Romuniji. 

Na predlog matere Grlj Pavle, gospodi- 
nje v Ljubljani. MilČinskega j CO, ee uve- 
de poetopanje za razglasitev za mrtvega 
in se i2daja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem.li. 
etu LRS poroča sodišču ali skrbnici Pre- 
šeren .Tereziji v Ljubljani, MiKinekega 12, 
oziroma predlagateljici. 

Grlj Jožef so poziva, da se jglaei pri 
sodiSfcu ali da kako vest o eebi. 

• Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče za glavno mes*o Ljubljano 

v Ljubljani 
dne 18. februarja 1949. 

'  \    tl      *        .  " 
1 R 307/49-6 2082 

SuŠteršič Alojzij, roj. 25. V. 1922 v 
Vnanfîh goricah, em pok. Franca in He. 
lene rojene Kovwcîc, samski, tapetnik v 
Poduffiku 18, je odšel junija 1942 v šta- 
jersko grupo NOV. Iz bojev na Krvavu 
julija 1942 se pogreša. 

Na predlog matere Sušteršič Helene, 
gospodinje iz Podutika 18, sjS uvede po- 
stopanje za razglasitev za rarUvega in ee 
izdaja poziv, da ee o pogreSanem v dveh. 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali ekrbniiku Kozoglavu 
Antonu, nameščencu 010 Ljubljana oko- 
lica, oziroma predlagateljici. 

šuStcrSK Alojzij se poziva, da ee zgila-1
1 

6,i pri sodišča aE drugače da kafeo vest o , 
sebi. ,,   i '  ' 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v LjubJjam 
za okraj Ljubljana okolica 

•dno,24. februarja 1949, 
* 

R 33/49-2 1863' 
Bobine« Jenko;, ' roj. 2. VII. 1925 na 

Ovenu, sin pok- Jožefa in Rozalije rojene 
Kozar, saatóki, poljski delavec, je Wlôri- 
silno mobuiziiran v nem&ko vogko..gde. 
ložu ee je bojev na romunskem bpfišcu. 
Zadnjič je pisal domačim aprila 1945 iz 
Bele ceffcre. Ođ tedaj ee pogreša. 

Na predlog brala Bobtnca Jožefa, po- 
sesteite na Cvcmu 62. se uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega in se i•a- 
ja poziv, da se o pogrefametn do 30. IV- 
1949 poToča sod'13ču ali efflTOrîku ZuniČu 
Ignacu. *' ' . 

Po (preteku roka bo eodiSče odločMo o 
predlogu. ' '. • 

Okrajno sodišče r Ljutomeru 
dne 2-1. ••••••• 1959T 
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Letnik Vi. Priloga k 12. kosu z dne 12. aprila 1949 Številka 12. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom i 
V, naši založbi so v 1. 1949. izšli: 

Zbirka gospodarskih'predpisov 1. del. Druga izpopolnjena izdaja. — 
/Stiaoi 565, cena 88 din. 

'' '";; • Druga izpopolnjena izdaja knjižice iz lota 194?, ki je že zdavnaj razprodana, 
vsebuje preurejeno ter s popravki,in novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
snòv. Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 

1 o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji in rudarstvu, 
v gradbeni, gostinski in trgovski stroki, dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 
in .kmetijskem gospodarstvu. Zbirki je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 

; .   :   ' preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence .vseh 
sta>k in poklicev, z literaturo in navodilu Strani 46, cena 7 din. 
,;•',',. Biošuid vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v tri skupine raz- 

deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane še kratke teze !n vsa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo, ki je program sestavil in priredil, je s tô brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 

'     ' pravljali za Izpite  Navedena literatura k posameznim temam pa bo h&ratl 
'.  ,       olajšate delo tudi predavateljem. 

Priročnik za krajevne ljudske odboru 11..del. Strani 16?, cena 33 din. 
,«,,   '      •-Knjižica obravnava nadrobno pet upravnih panog,, ki spadajo v pristojnost 

• .,,,..,;.: kroj ovnih ljudskih odborov! kmetijstvo, .gozdarstvo ta lesno industrijo, 
\ , :; ; v trgovino'in preskrbo, turizem in gostinstvo ter lokalni promet Naznačene 

'"•>'>'",'• ''>/••:f*^0-.'^ naloge kmetijskih zadrug, zlasti kako ha)' te krajevnim ljudskim 
i'    .i,;';   .^•••••• pomagajo.pri dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
-'-.'*   • ""•'?. ®*neÄa!gospodarstva, v vezani trgovini in pri odkupih. Izdal-sekretariat 

v,    za Koordinacijo,lokalne uprave predsedstva vlade LRS,     ' ,, ,j 
««i«*£?el,fJ .^PWarjamo še na nekatere zbirke, •• so izšle v naši;! 

založbi v 1.1948; i 

Zbirka gospodarslät, predpisov •. del. Strani 752, cena 105 din. 
V tej obsežni zbirki jo zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 

• JU so izsu ođiaeica 1947 do maja 1948 in je nepogrešljjv pripomoček za 
vsakogar, ».hoće pravilno slediti razvoju našega,gospodarstva. V knji- 
zi« je razvrščena1 (»nov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 

'    /   °i ^J. . \ ^^ah,   plačevanju medsebojnih   obveznosti,  registraciji, ' 
vknjižbi »eskimske .pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in 
cenah   knjižica ima vrsto.,preglednih" tabel  in zaradi lažje uporabnosti 

,   praktično sestavljeno stvarno kazalo. , 

Splošni register predpisov; zài. 1945-^1947. Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija pBiriaäa vsepredpise, ki so bili objavljeni v Urad- 

,: ,..'„,,,.      aera kstu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja 1. 1947,, predpisi zveznega in republiška«, P00161151' 

.:•; "• '„ kakor ,tudi predpisi o cenah in dolocuajîA««tf so •••••••? navede- 
A      .   ,.   »ih. glasilih oziroma ^Službenih ••••1•'•••7 Vestniku 

-    ••;;,7,,,,.,.;   urada za cene pri predsedstvu vlade;tRS5SrioY(1kd;îje uvrščena po abe- 
: ' .    ,        čednem redu in časovnem razdobju;je za vse urade in' ustanove -ter. posa- 

,,77.       meznike tembolj pomembna m jnepogrešljiva, ker jibo sledilo prav tako 
,   ,jr„'„; zbrano in že izpopolnjeno gradivo vseh ipredpdsov, za leto 1948 v novi 

• M;- '.,•:•;     zbirki .'      . .-, V ': ,/•'.''      "'• '7     • 

ûï^01 Imen* naselij 1RS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
tne^r '^kih odborov, njihovih poŠt in zemljevidom.ljudskih odborov 
"*^ (v .piaredbi Statističnega urada LRS). Strani 156,' cena 70 din. 

:9*••• je bilo naši novi domovini priključeno .ozemlje Slovenske Prtimor- 
7 :8Ke.Je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 

255 to reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
, <•*• popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 

^Vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev in 
Wgt.X yw^.ftepublJlki Sloveniji. , 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

•2185/1-49 5Î8SO 

Sprememba 
rodbinskega imena 

Z odločbo ministrstva za notranje ••- 
devo LRS, St. IV-2185/1-49 z dno 5. IV. 
1949 je bila spremenjeno osebno ime 
Scnildenfeldü Emeriku, einu Rudolfa ia 
Marijo šot, roj. 1. IX. 191C v Ljubljani, 
bivajočetrm v Ljubljani, Karlovška c 3, v. 
osebno imo »SindiČ Mirko. 

Sprememba velja od dneva te- objave. 
Ministrstvo za noiranjc zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

^    VDTSI 
817. • -        - ' • , ''. 

Sedei: Bokaice pit Ljubljani. 
Dan vpisa: 28. marea 194Ö.    ••     . 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo Bo. 

kalce. 
Poslovni piedmet: Vèo vrsto Ékmeliijsk* 

proizvodnjo, vnovčevimje proizvodov v 
predelanem^ in nepredelanem etanju ter 
sklepanje \seh zadev, ki 'eo v zvozi z 
glavnim poslovanjem. Podjetje jo tudi pe- 
dagoški in ipoizkuanj objekt .Agronomske 
fakulteto ••••••• v Uiuîilààaii. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LUS, od- 
ločba 2t:*S-zak. ,2 7. dne 0. I. 1919.     ,. 

Operativni'upravni voditelj:'' Ministrstvo 
za kmetijstvo LRS.   . ;,;"'• 
"; ßbdjetj^^^slio^jo,jiaiz^a.ttj'pp4pjeujc.io: 

ir%; Potočnik Frane,' direktor, v obsegu 
zoife. poobteetil.in .praivil podjetja; ,    • 

Drôle Stanfelav, pomočnik ' direktorja, 
v odsotnosti direktorija, v istem obsèfrà 
kot oni; "j, 

Bfejajc Ivanka, glavni račun «vo'du'a, listi., 
ne po 47. členu «vkona <?' drž. gosipodàr- 
sirih podjetjih.     ' , 

Ministrstvo sra |•»•!• LBS, 
Ljubljana, 

-.doe 25. maro» 1949. •• 
St. 243155/1-1849 - 

*'',''•'' 

818. .  • 
Sedež: Celje.       ,        , ' • 
Daii'Viip'üa: 21. •••••• 1949.    . 
Besedfilo: »Tovarna tehtnic in ait«, Ce. 

••. ;' , .."•'.<,•;'   /•;'...'    • 

Pčelovmi predmet: Industri jeko izdelo- 
vanje tehtnic in pkčevin«#h ter žitnih 
sit. '.,',' *;• •' 

U&tanioviiitelj podje*ja: Vtoda LRS, od- 
loïba 5t. S-zak 49 z diie 2G. I. 1949. 

I Operatrvim' upmvmi voditelj : Glavna di. 
rekcija kovimsko industrije LRS, pri m*. 
nietirehu' za industrijo LRS. 

Podjétje zastopata: / 
Zupane Alban, direktor, samoatoìno v 

obsegu" zaik.- ipooblaeh',1 jn pravJl podjetja; 
' KoyaÇiE Janko, računovodja, iki; eoipod'- 
pfeuje, listine, naivedeiie v- 47.:Êlenu iiako- 
nà o drž. gospodarskih podjetjih. • 1     •, 

Ministrstvo,aa îraaiico^BS, 
Ljubljano,       ,, 

dne 18..niaiirea;lQi».'•!': « . 
St. 24S109—1949 3408 

.'V 
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81». 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Podjetjo za cestna .vzdrževal., 

sa dela in produkcijo gramoza, Ljubljana, ' 
skrajšano : >CEGRAD< Ljubljana. 

Poslovni-predmet: a) gradnja ui obno- 
va mostov s proetoležeoimi nosilci podpor. 
nega in opornega zidovjia ter drugih po- 
dobnih cestnih zgradb; b) vzdrževanje so- 
dobnih cestišč; c) produkcija gramoza za 
»vezne in republiške ceete; č) pluženje 
•nega in zimsko vzdrževanje cestišč; d) 
ladekva tipiziranih signalnih znakov, ka- 
žipotov, smernikov in podobno; e) organi- 
zacija tn opravljanje drugih poslov v zve- 
• S cestnimi vzdrževalnima deli in pro- 
dukcijo gramoza. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
iočba St. S - zak. 749 z dne 26. I. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za lokalni promet LBS. 

Podjetje zastopajo io zanj podpisujejo: 
Gorenc Franc, v. d. direktorja, v ob- 

segu rak. pooblastil in pravil podjetja; 
Levstik Lavoslav, Sef tehničnega odseka 

bx namestnik direktorja, v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu kot oni; 

Cerovac Peter, Sef planskega odseka, v 
odsotnosti direktorja in njegovega na- 
mestnika, v istem obsegu kot ona dva; 

Korošafc Rudolf, glavni računovodja, li- 
stine po 47. členu zakona o drl gospo- 
darskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana,   .s 

dne 25. maroa 1949. 
dt. 248157.1949 3708 

* 
STO. 

Sedel: Ljubljana. 
Pan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Tovarne jedilnega in tehnič- 

nega olja. Izubijana, skrajšamo: >01jarne< 
Ljubljana. 

Poslovni predmet: Industrijska prede- 
lava oljnih miroviin v jedilna in tehnična 
olja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
feSba ,5t. S - zak. 87 z dne 2. II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija živilske industrije pri ministrstvu 
ta industrijo LRS. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
PaivHea Franc, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
, Fifipec Ludvik, namestnik direktorja, v 

, odsotnosti direktorja, v istem obeegu kot 
oni in 

Hleba Franc, računovodja, listine po 47. 
členu zakona o drž. gospodarskih pod- 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

/    dne 25. marca 1949. 
It, 248156-194Ô 8699 

* 
881. 

Sedež: LJubljana. 
Dan vpđea: 28. marea 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje a tekstilom 

In obutv4o»Tel»t4olratevt Ljubljana — 
skrajšano: »TekftU.obutevc, LJubljana. 

Poslovni predmet:. Nakup in prodaja 
tekstilnega blaga in obutve. 

UetaoovlteliJ podjetja: Vlada LRS, odloč- 
ba St. S — zak. 184 z dne 4. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija drž. trgovskih podjetij LRS pri 
trintetretvu za trgovino In preskrbo LRS. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ogtìzek Andre], direkter, wmostojao y 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
Božič   Anton, načelnik komercialnega 

oddelka, v odsotnosti ravnatelja v istem 
obsegu kot oni;    v 

Vidovic Viktor, glavni računovodja, li- 
stine po 47. členu zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih; 

Vavpotič Fanči, namestnik glavnega ra- 
čunovodje, v odsotnosti glavnega računo- 
vodje, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. marca 1949. 
Št. 243147/1-49 3707 

ft 
832. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. aprila 1949. 
Besedilo: >Ustroj«, poirjetje m kmetij- 

sko strojno službo — Ljubljana, skrajla- 
no: »Ustroj — Ljubljana«. 

Poslovni predmet: Mehanizirano obde. 
lovanje kmetijskih zemljišč, nega posev- 
kov, pospravljanje pridelkov in opravlja- 
nje drugih kmetijskih del. 

^ Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S — zak. 700 z dne 6. januarja 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za kmetijstvo LRS. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Krivic Cvetko, v. d. direktorja, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil ta pravil 
podjetja;. 

Malnarič Slavko, vodja operativnega 
plana, v odsotnosti direktorja, v Istem ob- 
segu kot oni; 

Verbič Dragotin, glavni računovodja, 
sopodpisuje listine po 47. členu zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih; 

Močnik Vladimir, vodja finančnega pla- 
na, listine finančnega značaja v odsotnosti 
glavnega računovodje, z istimi ••••••• 
kot oni. 

Ministrstvo za finauco LRS. 
Ljubljana. 

dne 31. marca 1949. 
St. 248158-1949 8722 

* 
828. * 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. aprila 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z želeontao 

»Železninac, i Ljubljana, skrajšano: >2elez- 
nina — Ljubljana«. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 2e- 
leznine, stekla in kemikalij. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 
ba št. S — zak. 163 z dne 4. marca 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija drü. trgovskih podjetij pri mini- 
strstvu za trgovino In preskrbo.LRS. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pletersek Jjože, direktor, samostojno, v 

obsegu zaik. pooblastil in pravil podjetja; 
Cesa» Jože, glavni računovodja, listine 

po 47. členu zakona o drž, gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1949.      ' 
St. 243159-1949 3709 

* 
824. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. aprila. 1949. 
Besedilo: Centralne delavnice kmetij- 

ske strojne službe Maribor. 
Poslovni predmet: a) generalna in dru- 

ga večja popravila kmetijskih strojev, iz- 
delovanje aaanjSih rezervnih delov in po- 

trebnega orodja; b) vsa speciaina popra- 
vila kmetijskih strojev in prevoznih sred- 
stev ter orodja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S — zak. 544 z dne 6. I. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za kmetijstvo LRS. 

Podjetje zastopata in zapj podpisujeta: 
Gaber Rudi, v. d. direktorja, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja; 

Hecl Vinko, glavni računovodja, listine 
po 47. členu zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo z« finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1949. 
Ôt, 24863-1949 8710 

825. 
Sedež: Buče- 
Dan vpisa: 21. marca 19491 
Besedilo: Opekarna KLO Buče. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Buče. od- 

ločba št. pov. 11/49 z dné~14. III. 1949- 
Operativni upravni voditelj: KLO Buče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Lojen Jože, upravnik, v veeh zadevah 

do 50.000 din, 
Gubemšek Anton, namestnik, v vseh 

zadevah do 20.000 din. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21- marca 1949. 
St. 470/1-49 8189 

826. * 
Sedež: Galicija, p. Žalec ! 
Dan vpisa: 17. marca 1949. 
Besedilo: Cevljarna KLO Galicija; 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLOïGaMciia, 

odločba št.'206/49 z dne 15- III. 1949. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSMni 

odbor KLO Galicija, 
Podjetje  zastopata: 
Rožič Rudi, poslovodja, podpisuje • 

vseh zadevah do zneska 15.000 dlim, 
Površnik Jože, namestnik, podpisuje • 

istem obsegu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. marca 1949. 
St.  461/1—49 8007 

* 
827. 

Sedež: Galicija, p. 2alee.        / 
Dam vpdea: 17- marca 1949. 
Besedilo:   Slvilsko-krojaika   delavnica 

KLO Galicija. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek in 

perila. 
UstanoviteJil ••••••: KLO Galicija, od. 

Iočba št. 205/49 z dne 11 III. 1949. 
Operativni upravni vodite)):   IzvrSloi 

odbor KLO Galicija. 
Podjetje zastopata: 
Rožič Rudolf, poslovodja; podpisuje v 

veefh zadevah do 10-000 dim; 
Žužek Cecilija, namestnica, podpisuj» 

v Se/tem obsegu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance.     \ 

doe 17. marca 1949, 
SI 492/1—49 8006 

« 
828. 

Sedež: GaHctJa. p. Žale«. 
Dan vpisa: 17. marca 1949. . 
Besedilo: Zemljallmonit SLO •••••, 
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' Poslovni predmet: Prui/.vojeaje turove 
««»meljeke barvo- 

U»Uinovitel| podjetja: KLO Oallclja, od. 
«*ba •. 859 z dne 81. XII. 1948. 

Operativni  upravni voditelj:   UvritmJ 
Wbor KLO Galicija. 

Podjetje zastopata: 
' Rožič •Rudolf,   upravnik;   podpisuj«  v 

**eh zadevah do meska 60.000 din; 
Podvrfuik Jože, namestnik, podpisuj* v 

•Mean obsegu. 
Okrajni LO Celje okolica. 
poverjeništvo za finance. 

dne 17. marca 1949. 
dt. 460/1-49 •• 

Sedež:  Ljubeèna. 
'    Dan vpisa: 28. mairea 1919. 

/Besedilo: Gostilna KLO Liabetn». 
Poslovni predmet: Točenje alkohotalb 
•2.        .•   /     ' 

Uetanovitelj -podjetja:   KLO  LJubefine, 
•dločba it. 36/49 t dne 18. III. 1949Ì 

Operatimi upravni voditelj: KLO LJu- 
bečna. 

Podjetje «astopajo in zanj podpteujejo: 
Trbovc Jakob, poslovodja, v vseh zade- 

V|uLT o*»***»1 določenem v potrjenih •••- 

Okraju! LO Celje okolica, 
«•verjeniirvo za finance, 

doe 28. marca 194». 
»t. 493/1-49 «541 

*»>.:'/ •    ' 
Sedež: Marija Gradec. 
Dan vpisa: 16. marea 1948. 

• Besedilo:   Valjeal   mli»   KLO   Marija 
Orade«, , 
vftotonđ premet: Mletje Žita. 

•'"rt£*?*e?,ri!?4.'v' Podjetja:    KLO    Marijo 
^••». ođložba «.; tee t dne 10. III. 

podjetje zÄpS«?r"deC- 

DernovSek  Marttn. e««,.«,«,«, ,. „, 

Okrajni LO Celje e*0i|„. 
»•verjeniStvo ta •••••" 

dne 16. marca 1949- " 
fit 459/1-49^     ..aooj, 

$81. V';•."*'.'•' 
Sedei: St Andrai-     \     .i 

y; Dam vpiea: 16. marea 1949. 
Besedilo: Kortfka delavnica KLO g« 

Andrai.   ,  . •   , ; ;.->•;• 
; Poslovni predmet: KovaSka obrt 
.Uetanovttelj podjetja: KLO St. Andraž. 

/:•«««* K. Pov  16/49 * dne 4. II. 1949. 
.Operativni  upravni voditelj:   UvrSilai 

vOdbor KLO 6t. Andrai. v      ' 
^djetje zastopata: ' - 

':»'rgwa* Prane, poslovodja; podpisuje 
• 5S5,*8deVan «amostojnö; 
|K^aFkovnik Ivan, predsednik KLO; »o- 
PWwje listine denarnega prometa. 

;   °krajttl LO Celje okolica. 
-.'/WwlenlWvo za finança, 

..,-,,.;,'.    <•••16. m*roa 1949. 
/oil 464/1-49 8010 

882.      ^ ''•'" '.'.'.  * ,• 
6^: St. Anoraï ; p. poheK 

, ••"1*^0^1 ****** 

Poslovil predmet: Sodarakt i» kol&mki 
btdelki 

Ustanovitelj podjetja: KLO àt. Andra«, 
odločba«. Pov 10/49 t due 4 II. 1949. 

Operativni   upravni  voditelj:   Isvriilui 
.odbor KLO ät. Andrai. 

Podjetje zastopa«: 
Rebernlk Jakob, poelovodj«: podpisuje 

v vson zadevah samostojno; 
Zabukovuik Ivan. predsednik KLO; so- 

podpisuje vee IMme denarnega promet«. 
Okrajni LO Celje okolica. 
peverjouištvo za finance. 

dne 16. mare« 1949 
ät.   455/1-49 3009 

888. 
Sede«: 8t peter ob Savinji. 
Dan vpiaa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Okrajni avtouromet. Hu fêter 

ob Savinji, 
Poslovni   predme*:   Prevažanje   blaga 

proti odSkodaini, 
• Ustanovitelj   podjetja; OLO Celje oko- 

ttoa, odločba et. 747/1 z dne 16. I. 1949.   • 
Operativne upravni voditelj: OLO Celje 

okolica, poverjeniàtvo za lokalni promet. 
Podjetje zaelopa in zanjpodpteuje: 
Ram&ak Leopold, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno. 
Okrajni LO Celje »kolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 28. marca 1949. 

ftt. 492/1-49 5539 
* 

884. 
Sedež: Vransko. 
Dan vpiaa: 28. marca 1949. 
Besedilo:   Krojaštvo KLO   Vraiuku. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 

in ženskih oblek. 
Uetanovitelj   podjetja:   KLO   Vransko, 

odločba it. 320 z da« 8. II. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vran. 

ako. ',>• - .    .' 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
L'poväek Jože, poslovodja, v vseh *a- 

devah   do   10.000 din,   za   zneske   nad 
10.000 din eopodpisuje 

Sevnik Julij, odbornik KLO ali 
Praprotnlk Ivan, odbornik KLO, 

Okrajni LO Celje okolica, ! 
poverjeništvo z« finance, 

dne 26. marca 1949. 
»t. 480/1-49 3640 

Sedež: Gradac- 
Dan vpisa: 22. marca 1949, 
Besedilo:   Delavske   nameSIeneka   re. 

»tarrac ja.   /. 
;  Posloval predmet: Oskrba detaveev in 
nameSčeooev e hrana 

Uetanovitelj podjetja: KLÖ Gradac 
Operativni upravni voditelj: KLO Ora- 

**. .     v; ' '.. 
Podjetje zèfitòpa in zanj podipteuje: 
JaJesa Ivana, upravnik,  po  zakonskih 

poobtaetilih In pravilih podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj. 

;'.    iwverjeniïtvo za finance, 
dne 22.ntóroa 1949, 
•   8t. 896/1-1949 3168 

•,'.''."'»' 

88«; .      .-,,.. 
- Sedež: Dravograd. 

Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb 

— Dravograd. > 
Poslovni predmet: Upravljanje, vzdrže- 

vanje, obnavljanje stanovanjskih zgradb; 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd; 

Operativni upravni voditelj: KLO Dra. 
vogratf. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Poročnik Lenart, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja samostojno, v njegovi od- 
sotnosti z istim pooblaeliiom 

Lipuâ , Franjo, tajnik KLO. LidUne na- 
vedene v 47. členu zakona o drž. gospo- 
darskih podjetji« podpisuje poleg uprav, 
uika 

Ferariò  Vid, predsednic  KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

porerjeni£tvp za fiuunce, 
dne 28. marca 1949. 

St. 469/2-49 3B31 
* 

887. 
Sedei: Sete. f 
Dan vip;»:  17. •••*•  1949, 
ßadedilo: Krajevna gostilna. Sele, 
Poslovni predmet: Točenje in prodaja 

pijač tn jeetvia na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Scie. 
Operativni upravni voditelj; KLO Sele. 
Za podjetje  podpisujeta: 

, Hovnik Miha, upravnik, 
Dvornik Vida, poslovodja, oba akutpaii 

v veeh zadeven podjetja: I 
Okrajni LO Dravograd; 
uoverjeniïtvo za finance. 

dw 17, marca 1949. 
St,   »28/4-49 3067 

* 
838. 

Sedež: Slovenj Orade«. 
Dan vpiea: 25. marca 1949. 
Besedilo: »Okrajne mehanične delavn'c* 

— Slovenj Gradec«. ' ' 
Poslovna predmet: Popravila motornih 

voziil okraja, pomoč y lokalnih potrebah x 
mehaničnimi izdelki. ( 

Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd. 
Operativni upravni .voditelj: OLO Dra- 

vograd. : ' -,   • .-,_ '•  ': :    ' '""•' *': ; -, 
Podjetje zastopajo" in zanj podpisujejo: 
Krivec Viktor, upravnik in 

, Kokalj !Franc, knjigovodja; obe slAipaj 
v vseh zadevah podjetja, v njuni odsotno- 
efti pa 

Stimnikar Leopolda, uiearnišk» ••• 
obrata Slovenj Gradec. 

Poslovamiice; '   ,, 
Avtcmehaničiua delavnica v GuHanjit,'- 

•   Avtomehanična delavnica v Marenber. 

Avtomehanična detovnloa v Stovemem 
Gradcu.       t : 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance. 
t dne 25i marca 1949;..; 

St 454/1-49     • 3530 
"•>,-•'.•*     ! <'•• ' 

889. '     v"  :'""- 
Sede2: Slovenj Grade«. 
Dan vpisa: 28. marca 1949, 
Beeedilo : Okrajno i avtoprerozndStvo 

Dravograd,•• sedel Slovenj Gradec. 
Poslovni.predmet: Prevozne storitve s 

tovornimi, vozili za vsa državna, zadružna 
in zasebna, podjeitja v okviru njihovih pO: 
veeh zadevah podjetja, v odsotnosti pod- 
pisuje za upravnika. -      V 

Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd.- 

Operativni upravni voditelj: OLO Dra- 
vograd. ' .'-'.,'l''\'-" 
' Podjetje zastopajo in «anj ipodposujejo: •• 

„( Fiäer Mirko, üjpravnik, ' •'- " ••';> ,;' ,;,. " 
', Kristov 1$,,Jože, knjigovodja, skupaj v 

veeh zadevah podjetje,, y ; odsotnosti pod- 
pisuje e« vkrevaik* •-:>-'•'• ;"•'• '.:;''î;-- '•* 
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< JtH-oèitirnard, teka. jxwiovodja, • knji- 
govodjo, pa 
.   Mirkač Mura, računovodja 

Okrajni LO Dravograd, 
.   , .       poverjeflieHo sa fiuauie. 

due, 28  marca 1949. 
ât 467/1-49 •532 

m. 
Sedež: At. lij pad Turjakom, 
Dan 'vpisa,; 17   marca 1949. 

..Besedilo:  Kr'ajeviia hranilnic« in posu. 
punica   St. 'Lij   pod  Turjakom. 

, Poslovni   predmet;   Sprejemanje   hra- 
nilnih   VIOR.  dajanj»   posojil   ra   tekočih 
računov. ' • " ' 
"üftanoy'telj podjetja: KLO ôt.  üf pod 

Turjakom 
. Operativni upravni voditelj: KLO St. lij 

pod Turjakom. 
Za pudjetif podp'euiefo: 

' "TovŠak  Ivan. upravnik.  *• veeh »ade. 
teb eamostojoo. v finančnih zadevah sku. 
pat • njsm 

"•».•«<>1' Franc   tajnik   KLO; kipodpi-' 
'wie   tuđi   v  upravnikov}   odsotnosti   in 
lutine Iz.47. flena zakona o dri ßpsp 
podjetjih 

i      Okrajni LO Dravograd, 
poverjeuiitvo za flnanee, 

dae 1?. marca 1949. 
^ ': Sfc   412/2-49 3058 

«1. 
Sed#2: Šmartno. 
Dan vpisat 28. marca 1949. 

< Seeedilo: Krajevna «ost Ina —Šmartno. 
Poslovni predmet; Prodaja, brezaikohoi- 

-JBlb .•< »tkoholaib plJaS ter jedil; oskrbo- 
vanje prenoči&c 
^Ustanovitelj podjetja; KLO Šmartno. 
Operativni upravni voditelj: KLO Smart- 

•»p. .""'•• 
Podjetje zastopata in znnî podpisujeta: 

' Kae Oustav. upravnik  v vseh zadevah 
•emostnjno. v finančnih zadevah pa aku- 

,••••;..•1|• . . , 
atibler Rrfotontf. tajnica KLO "lei pod- 

picujejudi v pdsotnoeti upravnika in se» 
"j^Mpleüje." Uttihé pò 47. členu zakona o 
4ri. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni tO Dravograd. 
povêrjeniStvo «a finance. 

4nè 28. marca 1949, 
-•;    StJ 468/1—49 '3529 
'•-"   '••'• '    ,    • 

mi ,. è 
Sedež: Grosuplje. 

,    Dan vpisa: 80. marca 1949. 
Besedilo: Dkrajno odkupno podjetje za 

Sv no In proizvode živinoreje Grosuplje.« 
«Otrajjano: >2ivinoodkup Grosuplje«. 

; ; 'Pcsiovnl predmet: Obvezni, pogodbeni 
.&-. ••••- odkup Živine In živnorejskih 

"ppoizv^dov, -kol mleka to masla, nadalje 
' odkup divjačine  perutnine "ur taje 

„,Uetainovìtelj;.podjeija:  OLO  Grosuplje. 
.^•Operativni .upravni voditelj: Okrajni IK- 
•••* ; odbor Grosuplje. 
,,Za; podjetje-podpihujete: 

. volRûr Franc, upravnik, 
. KavRč DuSan, poverjenik, oba po pra- 

••1•'••«•••••- " 
1    -   • Oltraihi' LO  Grosuplje.     ' 

porerjeniStVo ta flnanee. 
-''•-"''•    •    'đne'no.'marca 1949; 

,,.-,• ...   ,-.:;,   «,>5••-4-1•49':• -   •  .   8625 

m.        ".       •   y    • 
Sedei: Iđnja; 

' Dan v«i«nt IS' marca 1949 
,Bëaediloi Okraf«o   podjetje  za odkup 

polj.dehkih pritì.lkoT. 

Poslovni   predmet:   Odkup  in   promet 
s puljedPlđkimi  prdelki, z žitom, krom 
pirjem,   fižolom,   alkoholu mi    piia&iaii. 
gozdnim: sadeži, ••••• <• «lamo. 

Ustanov.telj podjetja: OLO Idrija. 
Operatali upravni vodtelj; OLO Idrija, 
Podjetje zastopa in sani podpisuje: 
Sulnaj Slavko upravnik, do 100.000 din. 

N Okrajni LO Idrija, 
porerjcuištvo za finance, 

dne 4. marca 1949. 
St. 908/X-49 3828 

ft 
844. 

Sedež': Trate. 
Dan vpisa.  15. marca 1949. 
Besed lo: Krajevna čevljarska delavnica. 
Poslovni predmet: Popravilo stare 

obutve in po možnosti izdelava novih 
čevljev. 

Ustanovitelj podjetja. KLO Trate. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Trate. r 
Podjetje   zastopa   in   zanj   podpisuje: 
Turk Ivan, upravnik. 

Okrajni L0 Idrija, 
poverjeniïlvo za finanee, 

dne 4- marca 1949. 
x        St. 932/X-49 3824 

ft > 
845. 

Sede£: Jeseniee. 
Dan vpiea: 21- marca 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje sa 

živ no in mesne izdelke. Jesenice, 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja ži. 

vine mesnih izdelkov, prafičev m Šival, 
ski h kož 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO .lespmce 
Podjetje zastopajo • zen i podpisujejo: 
Lukan Zdravko. upravnik v okviru za- 

konek'h pooblastil in pravil podjetja. 
Kovač Franc, komercialist, v odsotnosti 

upravnika. 
*> Droh i Mara. računovodja, akupai z 

upravnikom oziroma poohtófcpncem za 
podpisovanje V6e listine po 47 Menu za. 
kana 0 drž  gospodarskih podjetjih. 

Okra in; LO Jesenice, 
poverjeniitvo »a finance. 

dne 21   marca 1949. 
St. VIII 598/2-49 Sk/V      3171 

846. 
Sedež: Lipnica pri Radovljici, 
Dan vpisa:, 28. marca ,1949 
Besedilo: Tovarna eteričnih olj. L'pniea 

pri Radovljici. 
Poslovni predmet: Industrijsko pridobi, 

vanje eteričnih olj iz jelovih • smreko- 
vih igel. 
•   Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 

Operativni  upravni  voditelj:   IzvrSlloi 
odbor OLO Jesenice. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bulut Nikolaj, poslovodja, 
••••   Ida,  računovodja,  ki  podpisuje 

skupaj s poslovodjem vse limine po 47 
členu zakona održ gosp. podjetjih. 

Okraini   LO ' Jesenice, 
poverjenlštvo za finance, 

dne 28. marca 1949. 
St VIII-498/2-49 Sk/V   .   «494 

847. 
Sede«: Blagovica. - 
Dap vpisa: 24. marca 1949. 
Besedilo:  Krajevno gostinsko podjetje 

1 Blagovitt.   . 

Poelovui pre imet: IVcenje ßtkohoüxüa 
in brezalkoholna pijač, oddaja toplih • 
mrzlih jedii in maloprodaja tobaka 

Ueiamivitelj podjetja: KLO Blagovica, 
odločba Jt; 136 • dne 24   II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Bla- 
govica 

Podjetje zastopata in zanj podpihujeta: 
Bari è Frančiška, poslovodja, aamottoj« 

no do 10.000 din, 
Florjanč.č Anton., poverjenik za krajev- 

na gospodarska podjetja, samostojno do 
100.000 dim 

Okrajni LO Kamnik. 
poverjeaištvo za linanco. 

dne 24. marca 1949. 
st. 442-m. 1949       ami 

848. 
Sedei: Domîalo. 
Dan vpisa: 1, aprila 1949. . 
Besedilo: Uprava 'krajevnih podjetij 

Domžale. 
Poslovni predmet: Nadzor in upravlja» 

nje vseh podjetoj. 
Ustanovitelj podjetja. KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Tratnik Ivan, upravnik, samostojno do 

zneska tO.OOo din, v njegovi odsotnosti pa 
Vobič Ciril, knjigovodja, z n]:m ekupaj 
Pezdir Anton ali njegov namestnik 
Kenda flvidn. Za zneske od 10.000 do 

20.000 din pa je potrebno poprejšnje <io. 
voljenje KLO Domžale. 

Okraini LO Kamnik.    \_ 
. poverjeniäfvo z« finance.       ' . ' 

dne 1. aprila  1949 
St. 479 - III. 1949 3726 

849. 
Sede?: Kamnik. 
Dan vpisa: 30. marca 1949. " . 
Besedilo: Okrajna mehao Fna>delavnica, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Popravljanje avto- 

mobilov, motornih koles, biciklov is raz. 
n h bemeinekih etrojev. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: IzvTîiln! 

odbor OLO Kamnik, 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Ličen Karol. upravnik, eamoatojno do 

eneska 10.000 din, nad tem znêekoth pa 
Beäter Aloje. predsednik OLOKanutik, 

ali i 
Juvem Stanko, tajnik OLO Kamnik. . 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjenlätvo za fnanee, ,. 

dne SO. ,m»rca 1949. .,"' ' 
àt. 457-III/1948 8628 

•  «P   *        ..-.v 
850. 

Sedež: Kamnik... • • i 
Dam vpiea: 80.  marca 1949.   - 
Besedilo: Okrajno avtoprevosniSkt pod. 

jetle. Kamnik, 
Poslovni predmet: Prevozi z tovornimi 

in osebnimi avtomobrll. komisijska pro- 
dala avtomobitekega goriva1 

Ustanovitelj podjetja: OLO KamnUt, od. 
ločba St. 7326/2 zidne 7   H. 1949.    * .,. 

Operativni upravni  voditelj:.   Untfft&f 
odbor OLO Kamnik. ' : 

Podjetje zastopajo in zanj podpieiijiejor 
Ličen  Karol. upravnik, semdetojnp/df 

zneska It) 000 din, --   ', , 
• Bester Alojz, predsednik OLO Kamnik 
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i Juvan Stanko, tajnik OLO Kàtimik;nad 
•• zneskom pa s privolitvijo operativne 
Sfa upravnega voditelja. 

Ukrajui LO Kamnik, 
noverjoiiijtvo •-•  f iianeé, 

dne 30. marca 1949.     • 
St. 456-111/1940 3629 

851. 
Sedei: Kamnik. 
Dan vp.ea: 29- marca 1949. 

.Besedilo: atrojnokljntavničarska delav. 
«•••. Kanin k. 

Poslovni predmet: Strojnoključavničar- 
Aa de». 

Ustanovitelj podjetja: OU) Kamnik, od- 
•••. 221/1 z dne 7. H. 1949. 

Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 
odbor OLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo ro zanj podpisujejo: 
Sterle Drago., upravnik, samostojno do 

eneeka 80.000 din, nad t©m zneskom pa 
»«upaj z njim 

BoriSek Jože. direktor Uprave okrajnih 
proizvodnih podjetij, ali 

Benurt    Vinko,    računovodja   Upravo 
<7!••••• proizvodnih podjetij. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. marca 1949. 
St. 459-111/1949 . 3826 

'-"  "'• "M 

Sedež: KraSnja. 
. Dan vpisa: 1. aprila 1949 

Besedilo: Krajevna gostilna Kraška. 
Poslovni predmet. Točenje alkoholnih 

p brezalkoholnih pijač in prodaja toplih 
» mrzlih .jedil 

Ustanovitelj. dbdjetta: KLO Krasnja. 
'KrtS'to       •'   "••••••1     roditelj:     KLO 

' l££ïïL:,?k*» Poelovodja; 
•••    k J?n•5 iWHhedri* KLO Kra- 

Jon» Janez. Krainia 
Okrajni LÛ Kamnik 

dne 1. aprila io4o 
Št. 207/40-••9 • 4726 

*'.'•' 

•i: Smarca. 
,   n vpisa: 30, marca 1949.    " 
ßeeedito: Krajevno gostinsko podieti« 

sämarca, . . ••»•»- 
^Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
m brezalkoholnih pijač »o prodaja jedil 

Ustanovitelj" podjetja:   KLO Smarca." ' 
Operativni upravni voditelj: KLOšmar- 

;. Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo: 
-jeran Jožefa, upravnica, 

^Äupanc Maks, Smarca, v  njegovi ©d. 
•«noeti pa 
j-«ode Viktor, Smarca." vsi eamoetojno' 
^•&>°°° dilvnad »«n zneskom pa-< 
«.Mwnwötvijo aprave podjetja. 
lT; .:,     Okrajni LO Kamnik,       , 

,.,.; '   peverjeniMvo m fmanee,    ' 
; *•• 30. marca 19•. 

• • ,:,X..';,.,;. «r «8-111/1949 3627 

854.; r*':' :''..  •   •'*'• 
".g"** Breüie,1 

•.^^1, marca 1949. 
^ l1nÄ*iKl^leVila hranilna        a.«- 

ttâÊ^£I3mV- .,Or»n«ranie lind- 
ekeea rarte.raavja, «Wranje hranilnih vlog, 

prostih denarnih sredstev lokalnega go- i 
(äpodarstva   m organov   lokalne  državne 
uprave, kreditiranje  lokalnega gospodar- 
etva.   dajanje   potrošniških   kreditov   in 
kredtov za gradnjo stanovanj. 

Ustanovitelj podjetja. MLU Brežice, od. 
točba et. 271/1 z due Sì. U   1949. 

Operatvni upravni vod.telj: MLO Bre. 
fice 

Podjetje zastopajo în zanj podpisujejo: 
Lebar Miško, upravnik. 
Blaževio Krvio namestnik upravn'ka. 

skupaj, v odsotnosti upravnika ali njego- 
vega namestnika pa 

Koreni   laka in 
Vučajnk Josip na skupaj % enim prvih 

dveh, in sicer za vse zadeve uprave do 
neomejenega zneska 

Okrajni LO KCHIUP. 
poverjeništvo za finance. 

<in« 31. marca 1949. 
Ši  20/43 3216 

* 
855. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 15  marca 1949.      > 
Besedilo: Okrajno podjetje ta odkup 

poljedel^k b pridelkov, krme. sadja in 
zelenjave. Krško. 

Poslovni predmet: Nakup poljedelskih 
pridelkov, krmn. sadja in zelPnjave. 

Ustanovitelj podjelja: OLO Krško, od. 
ločba it  581/1 a dne 28   II- 1949. 

Operativa upravni voditelj: Izvršilni 
cdbnr OLO Krško. 

Za podjetje podpisujeta: 
G resi Stanko   upravnik • 
Zorič Mania, računovodja, skupaj 1n 

v neomejenem obsegu 
Okrajni LO Krško. 

poverjeništvo za finance. 
dne 15. marca 1949. 

St. 20/39 8135 
» 

85«.   , 
Sedež:  KrSko. 
Dan vpisa: 21. marca 1949 
Besedilo:  Okrajno   podjetje za  odkup 

prašičev, ž vine in iiiesn'h izdelkov Krško. 
Poslovni predmet: Nakup in prodala ?. 

vine, prašičev m mesnih izdelkov. ' 
Ustanov telj podjetja: OLO KrSko. od- 

ločba St. 719/1 z dne 28 TI. 1949. 
Operativni  uoravni   vod'telj:   Itvreilni 

odbor OLO K riko. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jazbec Kari. uoravmk in 
žibert Terezija,, računovodja, «jnrpal in 

v neomejene«! obsegu. ' , 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za financ». 
dne 21. marca 1949. 

Št. 20/40 3210 
* 

857. 
Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami. 
Dan vpisa: 21   marca 1949 ' 

s Besedilo: Krajevna opekarna. Sv. ••• 
ter pód Sv. gorami. 

Poslovni predmet: Izdelovanje in iwro- 
dlaja zidne opeke. 

Ustanovitelj - podjetja:  KLO Sv. Peter 
ped Sv. gorami odločba št. 741/1 z dnu '• 
12. IX. 1948. ' 

Operativni upravna   voditelj: KLO Sv 
Peter pod Sv gorami. 

Pod'efte zastopajo in zanj podpisujejo: 
Valenčak  Ferdo,  upravnik,  «kupaj   z 

tij''m 
Kolar Ivan, raČuno-jodja, v vseh zade. 

vah. do zneksa 10.000.dm, večjo •••••« p» 
«opodpisuje z njima 

Cepin  Igrane, predsednik  KLÖ.'    ' 
'   Okrajni LO Krik». 
poverjeništvo za finance. 

dno 21. marca 194U. 
Št. 20J4é .   :J21» 

* 
858. 

Sedež: Sv. Peter p«d Sv. xerami.    • 
Dan vpea: 21. marca 1949 
Besedilo- Krajevna trafika, Sv. Pet«t 

pod Sv. goram1. 
Poslovni predmet: Nabava "0 »rodaja 

monopolnih predmetov. i ' 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Pé% 

pod Sv gorami. odlocTia St. 1*5/1 • ts dne 
12. IX. 1948 .,    ' 

Operativni upravni voditelj: KLO S«. 
Peter pod Sv. gorami 

Podjetie zastopajo • zanj podpfernjeio: 
Valenčak. Ferdo, upravnik. *tnipitj„t 

njim        '     ' ' v;.7 

Kolar Ivan. računovodja v. vseh aade» 
vah do zneska lOÜOOdn. večje raeske 
pa sopodpreuie z njima §e ..! 

ftépm Franc predsednik KtO,, ' 
Okrajni LO Krïko, 

poverjeniStvo >{t finanèe. ' 
dne 21. marca 1949. 

-,. Št. 20/47- 321* 
• 

85»; 
Sedež: Sv. Peter pod "Sv. «»ratni. 
Dan vpisa: 21  marca 1949. 
Besedilo: Krajevno avtoproVoani^v*. 

Sv. Peter pod Sv gorami; 
Poslovni predmeti Prevoa raznega iaa» 

teriala. 
Ustanovitelj podjetja: KLO- Sv.: 4*etef 

pod:"Sv gorami. -:-•-'  • 
Operativni upravni voditelj: KLO 'S*. 

Peter pod Sv. gorami, ediogba K. '148/1 
z dne 12. IX. 1948. :\. 

Podjetie zastopajo ' to sa&i podpteujeqo: 
Valenčak Ferdo, upravnic «1••••^» 

ujtm '"*"'    .  ."'   ".'.; 
Kolar Ivan, računovođi«, v vseh t?d?» 

vah  do zneska 10.000 din '.večjij '•'•• 
pa sopodpisuje • njima 6e   '_       '' 

Cepin Franc, predeexinili KLO. 
Okrajni LO Krskç.  « 

poverjeniStvo za firianeer 
dne 21. marca 1949. 

Št. 20/40 m* 

860. '     ^    '      '" •*"'   * 
Sedeži Sv. Peter pod Sv. gorim!.. ifJ .. 
Dan vpiea: 21. marca 1949.' s ''?-• 
Besedilo* Krajevno gostinsko podjetje. 

Sv. Peter pod Sv. sorami.      -;  v'•••<     , 
Poslovni predmet: Nabava  te' prodaja 

alkoholnih fn brezeïkohoîn-fh piiaJ."rpr». 
daja mrzlih îo tofpKh jedil/*  '•   --T'-"' 

Ustanovitelj' podjetja*: KLO Sv. Feier 
pod Sv. gorama odločba it '798/1 a dne 
12. IX. 1948. . . '    • ' : ]-   ''">'"•• 

Operativni ttprevtii- voditelj: SLO;'Sv. 
Peter pod Sv.'gorami. 

Podjetie zastopajo in •••• .podoteujejo: 
Valenčak  Ferdo,   upravnik;   »kupaj   t 

njim   '       -      -;-','•-    .-,•-•,, 
Kolar Ivan, računovođi«, y, vseh tadé». 

vah do zneska, iOOQOdli*. večje TO«*« 
pa «opodnisujo z 4*i'mi »e '•   ., . 

Cepin Franc, predsednic KLO.    . •.$& 
Oltt-am? LO KrSfko;    ï-•• 

poverjeniStvo za financ*.   ;.,••. 
dne 2';" marca 1949. ••'•v-r.*.:.. 
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se». 
Sedež: Veliki Kamen. 
Dan vpiea: 21. marca 1949. 
Besedilo: Krajevno «ostinüko podjetje 

>Pr' mostu« Veliki Kamen, 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih p;jač in razpečevanje 
toplih iti mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetja! KLO Veliki Ka- 
men, odločba St. 115/49 z dne 27. I. 1949. 

Operativni upravni vodteij: KLO Vi- 
deni. 

Podjetje zastopajo in zanj podptsujejo: 
Kink Marija, poslovodja do aneekn 

50.000 din, večje zneske pa 
Božičnik Fran«, predsednik KLO, 
Kink Anton. tajn'k KLO in     - 
Stret Kari, upravnik podjetij KLO. 

Okrajni LO Krško. 
poverjenlStvo za finance, 

cme 2•. marca 1949 
»t.. 20/42 3217 

*' 
862. 

Sedež: Cren Sorci. 
Dan vpiea: 8. marca 1949. 
Besedilo: Kovaška delavnica Črenšovei. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

Sravilo kmetijskega orodja ter vsa druga 
ovaäka dela. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO  Črensovci 
Operativni upravni voditelj: KLO Čren- 

sovci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisuiejo: 
Gruškovnjak, Ivan,   poslovodja,   s   Se 

enim   članom,  operativnega   upravnega 
vodstva, po zakonu oziroma  pravilih, 

Franc  Jožef,   predsednik   KLO   oren. 
lovci,1 za  operativno   upravno   vodstvo, 

Kozlair Martin, tajnik KLO Orenžovoi. 
njegov namestnik in 

Kote Kolomao, blagajnik KLO črea- 
üor»' 

Okrajni LO Lendava, 
uovoi-joniStvo ta finance, 

dne 8- marca 1949, 
•     Št. 180/1-1949 5(053 

SedeS: Dolnja Lendava, Kolodvorsku 
«1.8. 

Dan vpisa* 22. »marca 1949. 
Besedilo:' »Okrajno prevozniško podjet. 

Je in Spedila«, ekrajlano >Prevoz«. 
Poslovni predmet,: Splošno prevozništvo 

fat špedicija, popravljanje in vzdrževanje 
avtomobilov. , . ' t 

Ustanovitelj podjetja: OLO Lendava. 
,,..   Operativni uipravrni voditelj: 0LO Len- 

:",- ' "dava. 
•»„•••,,  Podjetje zastopajo to zanj podpisujejo: 
','••   Drofoniik Lojze,  upravnik,   zà upravo 

podjetja in en član operativnega uprav- 
nega yodsbva, po zakonu ozifoma prilože- 

'    »ih /pravffih. Za operativno Upravno vod. 
,'stvor ";' • >', i. ' .' '< 

'".), Vučko  Stefan,  poverjenik   za  lokalno 
. gospqaarstvo ', OLO, Lendava, namestnik 
.^Horvat Ivani  predsednik  planske fco. 
misije^ OLO Lendava, 

:" •','    OlrrojtaVLO Lendava, 
(      ,, poverJeniStvo »a finance, 

• ' '.  ,; dinei22.,Tnarca 1949. 
V, ,   ; ;; St-208/1-1949,,      .     3270 

"..  •' ''•'! '•''.' .'jj|i' :.' ,'., 

sei    \'A;W;V;M':':VV.::, ; • 
Sedež: Gornja Bietrica.;  ' ,     • 
Dan vpiea; 18.'inarca 1949.'j 
Besedi'lo:  »Krajevna  gostiln*.  Gornja 

Bistrica«.' "   > • •-•'      •-.'. »,' 
poslovni  predme:  Teženje alkoholnih 

pijač in postrežbah ledili.' " ,;' ; \•> 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gor. Bistrica. 

\ Operativni upravna veditela: KLO Gor. 
nja Bistrica, 

Podjetje zaetopaijo in sanj podpisujejo: 
Jakšič Janez,  poslovodja. 
Kocet   Martin,  namestnik   poslovodje: 

za operativno upravno vodstvo 
Vučko Anton, predsednik KLO Gornje 

Bietrica, 
Gjura   Martin,  njegov namestnik,  vsi 

rx> zakonitih pooblastilih po pravilih- 
Okrajni LO Lendava, 

poverjoniitvo za financ«. 
dne 18   marca 1949, 

St. 199/1-1940 8065 
* 

865. 
Sedež: Gornji Lako». 
Dan vpisa: 24. marca 1949, 
Besedilo: Krajevna gostilna. Gornji La- 

ko«. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač in postrežba z jedili. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornji La- 

koš. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gor. 

nji Lakoi. i 
Podjetje zastopajo im zanj podpisujejo: 
Jakab Irena, poslovodja, 
Mod Franc, odbornik KLO Gornji La- 

koš, njen namestnik; za operativno uprav, 
no vodstvo: 

Tot Franc, predsednik KLO Gor. Lake*. 
'Mod Franc, tajnik KLO Gor. Lakoš, nje- 

gov namestnik, in sicer po zakonu oziro- 
ma priloženih pravilih. ' 

Okrajni LO Lendava, 
poverjoniitvo ta financ». 

dne 24, marca 1949. < 
St. 211/1-1949              S496 

'* 
866.      / 

Sedež: Hotiza. 
Dan vpiea: 11. marca 1949. 
Besedilo: »Krojaška delavnica Hotiza«. 
Poslovni   predmet:   Izdelovanje   nove 

obleke, popravila, i» vsa druga kroja&ka 
dela. 

Ustanovitelj podjetja; KLO Hofes- 
Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 

tiza. 
Podjetje zastopata to zanj podpisujeta: 
Zver Matija, poslovodja, namestnik 
Hozjan Ivan, krojač, s že enim članom 

izvršilnega   odbora,  po  zakonu  oziroma 
pravilih,       * :        ,   .', 

Matjašec Stefan, predsednik KLO Ho-, 
Mza, za operativno., upravno vodstvo nje. 
gov namestnik 

Hozjan Martin, tajnik KLO Hottoa. 
1   Okrajni LO Lendava, 

poverjenigtvo za finance, 
dne 11. marca 1949. 

St.-187/1-1949     ' .4054 

867. 
Sedež: Odranci. 
Dan vpisa: 1. marca 1949. 
Besedilo: »Krajevna čevljarska dolav. 

niča, Odranei« 
Poslovmi predmet: Izdelovanje in po», 

pravilo čevljev,, 
Ustanovitelj oodjetja: KLO Odranci. 
Operativni upravmi voditelj: KLO 

Odranci.. , ,. .',.', 
Podjetje zastopajo in zoni podpisujejo: 
Zakojč Franc* pcelóvodia skupaj s fie 

enim «lanom izvršilnega odbore KLO 
Odranci; za operativno upravnu vodstvo; 

Ferenčak Martin, predsednik KLO 
Odranci,' ,'.' ".'"      .•    , ''•''<; 

Jeneä Jožef, podpredsednik , KLO 
Odranei, . njegov -nameetnJk ; 

ZakojiČ  Mihael,  tajn%   KLO  Odranci, 
Hozjan Stefan, poročevalec za komu* 

nalne  zadeve KLO Odranci, njegov na- 
mestnik. 

Okrajni LO Lendava, 
N poverjeniitvo za financ*, 

dne 18. marca 1949. 
St, 190/1-1949 3056 

* 
868. 

Sedež: Ljubljana, Cesta na Bolnik M. 
Dan vpisa: 31. marca 1949, 
Besedilo: Izdelovalnica črk in okraskov. 
Poslovni predmet: Izdelovanje črk is le- 

sa in drugih plastičnih mas. izdelovanje 
okraskov in priložnostnih daril 

Ustanovitelj  podjetja: RLO Rakovnik. 
Vič, odločba SI 1236 z dne 10. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj:   RLO IV, 
poverjenigtvo za Industrijo in obrt 

Podjetje zastopajo in zanj podpieujeio: 
Valentie  Gorard,   upravnik.' «kupaj  t 

nJim 
Lipoviek Srečko, poverjenik za obrt ta 

industrijo. " 
MLO za glavno mesto Ljubljana 

poverjenigtvo za financ« 
dne 81. marca 1Ô49. 

Fin, It,  1007/49 

Sedež: LJubljana, Tavčarjeva nI. 1«, 
Dan vpiea: 18. marca 1949. 
Besedilo: >Podjetje za sečnjo leta.« 
Poelovni predmet: Nakup načrtno dodo, 

ljenega  lesa na  panju, sečnja lesa ter' 
prevoz Uodtoitnen* žagarske obrate. 

"Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba St. 823/49 z dne 
10.'marca >1949. ,   ' '! -!•%\ l .-\ ':...•' •• " * 

Operativni   upravni voditelj;   IzvrìMmi 
odbor MLO za glavno mesto Ljubljana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta; 
Vrbinc Jože.  upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah pa «kupa] z njim 
Bukovac Francka, računovodja, 

MLO za glavno mesto LJubljana, 
poverjeniitvo za financ«, 

dne 18. marca 1949. 
Fio. a 1043/49 

870. 
Sedež: Zalog 26. 
Dan vpisa: 23. marca 1849. 
Besedlio: Brivnica Zalog. 
Poslovni   predmet:   Trajno  toodranjav 

britje in striženje, las in Vsa druga dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO ••••. od- 

ločba z dne 17. II. 1949.   ;,..,' 
Operativni upravni voditelj: KLO Polje. 
Podjetje zastopata ta zanj podpisujeta: 
Cernlvec Matija, upravnik, 
Fertin Draga,.računovodja. _. ". 

MLO z* glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniitvo za finance, 

dine 28. marca 1949.       v •'-, 
„       Fin. it, 6521/49  • 8497 

' ' ih.]' ,.»'   ,•••.. 
871.;        ..V   ' ;:'••" 

Sedež: ZgornW KaïelJ,        i 
, Dan voiea: 23. marca 1949.   ' 

Besedilo: >Mestna kafilerija«. 
Poelovni predmet: Odvažanje oogtouHfi 

živali iz področja mesta Ljubljane ter 
področij okrafnto LO LJubljana okolico, 
Kranj,, Kamnik in Grosuplje; ; predelav* 
mrhovine in kont!s]catov, opravlianje po. 
možne veterinarske sanKarne službe. 

Ustanovitelj podjetla: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba Tajn. K. 4005/48 
s dne •. XII. 1948/, ';,;..':.''\--:;,:;",v: 
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jQperattvml upravni vodBtelj: Poverjenik. 
*^a kmetijstvo m gozdarstvo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Stojj Ivan, upravnik, in 
"legar Avgust, pomočnik poverjenika. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dine 23. marca 1949. 
Fin St. 1088/49 3428 

* 
872. 

Sedež Medvode. 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajna avtomehaničns de- 

lavnica, MedVode. % 
Poslovni predmet: Popravila motornih 

«••, koles in kmetijskih strojev. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Ljub- 

ljana okolica, odločba St. 314 z dne 
1». maja 1948. 

Operativu upravni voditelj: OLO Ljub- 
Ijana okolica. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:/ 
Pungerčar Franc, upravnik, samostoj- 

»o, po 3. in 6. členu pravil podjetja, 
Bibič" Ivanka, knjigovodja, skupnp z 

^pravnikom vse listine, navedene v 47. 
«lenu splošnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana   okolica, 
poverjeništvo » za finance, 

dne 16. januarja 1949. 
St. 735-1949      2184 

878. 
Sedteï: Lukavci 31. 
Dan vpisa: 18. marca 1949. 
Besedilo:    Krajevna    krojaško-Šivilska 

delavnica KLO Lukavci. 
„r,f^kmïi Predmet:  Izdelovanje in po. 
Igwft». moških ,ta ženeiA oblek in pe- 

OÄ11 Mletja: KLO Lukavci. ^uperahvai U1>ravtti vodjtelj. KLQ Lu. 

Okrajni LO Ljutomer 
poverjeništvo za financ 

dne 18. marca 1••   * 
&t. 435/49 ga« 

« 
874. 

"Sedež: ••••••. 
Dan vpisa: 14. marca 1949. 
Besedilo: Mestna klavnica, Maribor 
Poslovni predmet: klanje vseh »vali 

••••••• mesa  in Sodelovanje umetnega 

Urtanovitelj podjetja: MLO Maribor, od. 
*?. %• ^76'« z dne 1. IX. 1946 ln 
«. 147•-49 z dine 2. II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni. 
^9 «a treovioo in preskrbo MLO Mart- 

ö^Jetje zastopajo to zanj podpisujejo: 
•••**' ravnatelj, 
••°•• namestnik ravnatelja, 

**t*TtSÄÄ511' racimovodja, vsi v 
"* «««mitih določb. 

• Meet,,} LO Maribor 
^"^eniìttyo % financ, 
ÉtlLÌ4 ^«a lß49. 
<*. Pov, 56/54-111-40       8818 

<:a. * 
Sedež:  Maribor 

Poslovni predmet: Črpanje vode za po- 
trebe ljudskih množic na področju mesta 
Maribor • uprava mestnih kopališč. 

Ustanovitelj podjetja MLO Maribor, 
odločba št. 1676-46 z dne 1. IX. 1946 in 
št. 421-1-1949 z dne 17. II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
komunalnih podjetij MLO, Maribor. 

Poslovalnice: 
1. Mestni vodovod Maribor, Strossma- 

yerjeva ul. 25. 
2. Mestno parno kopališče Maribor, Ko. 

paliSka ulica 6. 
3. Mestno letno kopališče Mariborski 

otok, Maribor, Strosemayerjeva ul. 25. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Slekovec  Vilko, vršilec dolžnosti   rav- 

natelja, 
Zupanek Anton, njegov namestnik, 
Perejan Nerinka, glavni računovodja, 
Leskovšek Vid, njen namestnik, vei v 

okviru, zakonitih določb. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance. 
dno 31. marca 1949. 

Št.   pov.  56/63/111/1949       8735 

876. 
Sedež: Maribor, Grajska 5. 
Dan vpisa: 23. marca 1949.    * 
Besedilo: Mestno kinopodjetje, Maribor. 
Poslovni predmet: Uprava mestnih ki- 

nematografov in predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 1715/1 z dne 15. V. 1947. 
,   Operativni upravni voditelj: Direkcija 
komunalnih podjetij MLO Maribor. 

Obratovalnice podjetja: 
Kino >Partizan«, Grajska ul. 5 
Kino »Udarnik«, Grajski trg 1 
Kino Pobrežje, Ulica 14. divizije 29 
Letni kino, Maribor, Žolgerjeva ul. 4. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kovačee Franc, ravnatelj, 
Fras Avgust, v ravnateljevi odsotnosti 
Coki Danica, računovodja, 
Zibrat Karla, v njeni odsotnosti. 

MestnULO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 23. marca 1949. 
Št Pov. 56/62-III-49       3314 

* 
877. 

Sedež: Maribor, Koroška c. •. 
Dan vpisa: 81. marca 1949. 
Besedilo: Mestno dimnikarsko podjei- 

je Maribor. " 
Poslovni predmet: Oskrbovanje in Si. 

•••••• dimnikov. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   MaribOT 

odločba št.  279-1-1949 z  dne 1.  febru- 
aria 1949. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rataj OtmaT, ravnatelj, 
Ratej Maks, namestnik ravnatelja, 
Ulbl Bogomir, glavni računovodja, vel 

v okviru zakonitih določb. 
Mestai LO Maribor^ 

poverjeniätvo za linancW 
dne 31. marca 1949. 

St.   pov.  56/59/111/1949      3734 

878. 
Sedež: Maribor. Linhartova 6. 
Dan vpiisa. 8. marca 1949. 
Besedilo: Mestni pogrebni zavod. Ma- 

ribor. 
Poslovni predmet: Opravljanje pogire. 

bov in prevozov in fieđelava krtt. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 1676/46 z dne 1. IX. 1Ô46 ia 
št. 421•-40 z dne 17. II. 1940. 

Operativni upravni  voditelj: Direkcij» 
komunalnih podjetij MLO Maribor. 

Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo: 
Maurič Ivan, ravnatelj, / 
Majcen Kornelij, glavni računovodja in 
Kranjc Marija, 

ki oba nadomestuje. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. marca 1949. 

St.  Pov. 56/52—III-49       3312 
* 

879. 
Sedež: Maribor, Plinaraiška 6. 
Dan vpisa: 7. marca 1949. 
Besedilo: Mestna plinarna, Maribor. 
Poslovni  predmet:   Proizvodnja  plina, 

koksa, katrana in stranskih  proizvodov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 1676/46 z dne 1. IX. 1946 ia 
»t. 421/1—49 z dne 17. februarja 1949. 

Operativni upravni  voditelj: Direkcija 
komunalnih podjetij MLO Maribor. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
ing. Tomšič Dušan, ravnatelj, 
Petkovšek Ignacij, njegov namestnik,  - 
Simončič Hedvika, glavni računovodja, 
Hreščak. Iva, njena namestnica, vei T 

okviru zakonitih določb. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. marca 1949. 

St. Pov. 56/50-III-49      8810 
* 

880. 
Sedež: Maribor. Radvanje.    * 
Dan vpisa: 23. marca 1940. 
Besedilo:   Mestna   opekam«   Maribor, 

Badvaaje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zidne in 

strešne opeke. 
Uetanoviiloli pod|etja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 394/1 z dne 9. III. 1949. 
Operativni  upravni voditelj:  Direkcije 

gradbenih podjetij MLO Maribor. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
šunko Ludvik, v. d. ravnatelje, samo- 

stojno v okviru ••••••• operativnoga 
upravnega vodstva, 

Grober Viljem, v. d. glavnega računo- 
vodje vee denarne, materiato», obračun- 
ske to kreditne listine z ravnateljem. 

Mestni LO Maribor," 
poverjeništvo za finance, 

dne 2Bt maro* 1949. 
fi». Pov. 56/57-111-49       8••' 

881. * 
Sedež: Maribor, Strnu nI. 8. 
Dan vpisa: 4. marca 1949. 
Besedilo: Mestna uprava cee*, Maribor. 
Poslovni predmet: GradUtav in vœdrïa. 

vanje mestnih cest, nKc, mostov, kanalov. 
parkov, nasadov itd. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, ođ- 
1•••• št.  1676/46 z Vime 1. IX. 1946 in 
št. 421/49 z dne 17. II. 1949, 

Operativni upravni voditelj: Direkcij* 
komunalnih podjetij MLO Maribor. 

Pomožni podjetji: Mestna vrtnairJJa •- 
ribor, Mladinska ul. 29.     , 

Graniitolom v Hudem kota pri Ribnici 
na Pohorju. 

Podjetje zastopajo 5u zanj podptaujejo« 
ing. Kane Bogomir, ravnatelj, 
Devetak Viktor, njegov namestnik, 
Muirko Viktor, glavni raftiraovodja, 
ČeTček Franjo, njegov namestnik, v*t 

v oikvéru zakonitih dbloSbi.   / 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. marca 1949, 
St. 56/49t-ÏU—49 sne 
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m. 
Sedež: Ribnica na Pob, St. 4. 
Dan vpàsa: 24. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ribnica «a 

Poh.   » 
Poslovni predmet: izvrševanje vseli po- 

slov  gostilniške stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ribnica na 

Poli, 
Operativni upravni voditelj: KLO Rib- 

nica m Poli., pooblaščenec Miheleo Jakob. 
Član. KLO. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pur Ludwig, poslovodja, •••••••••, 
Lepota Zvone, knjigovodja, neomejeno, 
Mineliu Jakob, za operativno upravno 

vodstvo, neomejeno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za financ©, 

dne 28. marca 1949. 
at. 822/2-49 V/6 3587 

« 
88». 

•Sedež: S'. Lenart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 24. marca 1940. 
Besedilo:  Krajevno1 «torstv»  in  »uba 

roba Sv. Lenart v Slov. :;or, 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

poslov sitarake stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lenart v 

Slov. gor^ ,   ' 
.Operativni upravni voditelj: Lenart v 

Slov. gar.,' pooblaščenka Brumen Marieta, 
Podjetje zastopata jn zanj podpisujeta: 
Murko F,ranc, poslovodja, neomejeno in 
Brumen Marjeta, za operativno upravno 

vodstvo, neomejeno. 
Okrajni LO Maribor okolica, t 

poverjeništvo za finance, 
,        dne 28. marca 1949. 

St.   784/2-49  V/6 3385 

884.' ' '    - 
Sedež: Sv. Lenart v Slov. «or.. Ptujska 

testa št. 4. 
Dan vpisa: 24. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna mostna tehtnica, 

Sv. Lenart v Slov. gor. 
Poslovni predmet: TeWaoje raznih ar- 

tìklov m" živine./ 
Operativni upravni ' Voditelj: KLO' Le- 

nart v Slov. gor., poobla5£,em^a Hercog 
Natalija, tajnica 'KLO.   "g '"'      < 

Ustanovitelj* poSjetja:, KLO''Lenart. 
Podjetje zastopajo in eanj podpisujejo: 
Brumen Marjeta, poslovodja, neomejeno, 
Breznik Franjo, "knjigovodja, za financ- 

no in administrativno poslovanje, 
'',!,. Hercog, Natalija, za operativno upravno 

, "WftMvo'.'" neomejeno. 
.,t,; Okrajni LO Maribor okolica, 

""-^    poverjeništvo za finance, 
;; •    i ; dne 28. marca 1949. 

•.'^V, :;,/,,  'St.   783/2-49, V/S 3588 

:': "•'•,::•     •   • * ,       : 

8•: ';V*ï-v " • 
Sedež:;, Ljitbuo. 
Daii \VpisuY 3? marca 1949, 
Besedilo:   Komunalno   IMKIJCI.ìC-   Vodo- 

vod KLO Ljnbnò/       !; 

'    I'orik)\nrpredtaei: .Pre&krba yrebival. 
etva trga Ljubnb'spâtad"vođo. / 

'Ustanovitelj podjetja : KLO Lfaibno. 
Operativni ii(ntwirtó.vo#Wj: KLOLjub- 

no- '   [ •^ '''•'^;^"1.,:-1 ï   ,    ,, 
Podjetje zaetapajo^ in "«autipodpisujejo: 
Cerar Franc, tajnik •.;| V>;; " 

;      Serbcta Franc,, odbtji'iii'iç'KLp,'*'     i 
Narbks * Fra n p. 'upravni!-, gwpcdaiwkih 

;   podtjetfi.. •        """'*'^''::'T", 

Sem Jakob, knjigovodja cosnod'arskih 
podjetij. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 3. marca 1949. 
St. 814/49 2671 

ft 
886. 

Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo:   Opekarna  KLO   Mozirje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opeke. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mo- 

zirje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Dobnik Martin, upravnik, 
Dobnük  Stefan, predsednik KLO,  na. 

v mestnika: 
Klemena!: Klemen in 
Karto Marija; do zneska 5.000 din pod- 

pisuje upravnik samostojno,1, ped tem zne- 
skom pa podpisujeta skupaj po d\a od 
navedenih. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 

dno 28. marca 1949. 
št. 1208/49 3S2S 

887. '     * 
Sedež: Velenje št. 64- 
Dan vpisa: 8. marca 1949. 
Besedilo:   Krajevna   podjetja  Velenje, 

mizarstvo. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravljanje pohištva. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Velenje. 
Operativni upravni voditelj:', KLO Ve- 

lenje- ',   ,.      '";' '; '   '• 
Podjetje zastopajo im zanj podpisujejo: 
Kolar Stane, upravnik, samostojno, do 

20.000 dlin. 
Lorger Simon, odbornik KLO, 
Memo Igor, predsednik KLO, zneske 

nad 20.000 din po dva skupaj femeđ na. 
vedenih. 

Okrajni LO Mozirje. 
poverjeništvo za finance. 

dno 8. marca 1949. 
et. 961/40, 2670 

* 
SSS. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 29, marca 1949. 
Besedilo: Mestna poljska opekarna • 

Murski Soboti. 
Poslovni   predmet:   Izdelovanje   zidne 

'opeke. , 
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska So. 

bota. 
Operativni upravni voditelji;, Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. '  ' 
Za podjetje podpisujejo: 
Eri Janez, ravnatelj, v vsehaadevah 

do zneska 100.000 din; 
Debelak Lojzka, računovodja, ki pod- 

pisuje v raTOateijovi odsotnosti in. sopod- 
pisujo vso računovodske listine;,     • 

Mario Leopoldina, pomožni fin. manipu- 
lant, ki podpisuje ! oziroma sopodpisuje v 
odsotnosti,#beh oziroma enega, izmed 
njiju. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo. za. finance. 

dne 29. marca 1949. .. 
St. 200/1949 -      '      3623 

889. " ' ' ' 
Sedež: Murska Sobota. 

•   Dan vpisa: 29. marca 1040. 
,, Besedilo:  Mestno podjetje »Pionir«  v 
Murski Soboti. 

poslovni predmet: Izdelovanjo vagojnin 
otroficih ligračk, leeenega kuhinjskega pri- 

bora iu drugih v gospodiinjsitvu potrebnih 
lesenih predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murefeà So- 
beta. 

Operativni upravni vodite^: raraäUni 
odbor MLO Murska Sobota.',, 

Za podjetje podpisujejo: 
Eri Janez, ravnatelj, v vseh eadevab 

do meska 100.000 din; 
Debelak Lojzka, računovodja, ki pod- 

pisuje v ravnateljevi odsotnosti iu sopod- 
pisuje, vse računovodske listine; 

Maric Leopoldina, pomožni fin. ••••••- 
laut, là podpisuje oziroma eopodpdsuje v 
odsotnosti obeh oziroma enega iamed 
njiju. « 

Okrajni LO Blureka Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. marca 1949.1 
Št. 201/1949 3622 

890. * ' 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 26. marca 1949. 

v Besedilo: Okrajno avtoprevozniško pod- 
jetje v Murski Soboti. 

Poslovni predmet: Prevoz z avtomobili, 
Ustanovitelj podjetja: OLO ••••• So- 

litila. '       -,. . 
Operativni upravni voditelj: Izvršijmi 

odbor OLO Murska Sobota. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Filipijič Jože; ravnatelj, ki je do pre. 

klica pooblaščen dvigati denar pri po- 
družnici Narodne banke v Murski Soboti 
do zneska 100.000 din; 

Mataj Franc, računovodja, podpisuje • 
istem obsegu   v  ravnateljevi  odsotnosti 
in skupaj z nJim podpisuje vee raiSunslke 
listine po 47. členu zakona » drž. cespo. 
darekîh'-podjetjih.     •'-'1'' '-'    :V ;, ". .,, ; . 

Okrajni LO Murska Sobota, 
povorjenàgrrq za finance. 

dno 26. marca 1949. 
št. 202/49 3621 

891. * 
Sedež: Ntfvo mesto. 
Dan vpisa: 16. marca 1949. 
Besedilo:   Lesna   galanterija   »Jelfaic. 

Žužemberk. . 
Poslovni   predmet:   Izdelava  umetnih   •' 

lesenih izdelkov in vzgojnih Igrač. 
Ustanovitelj'podjetja: KLO Žužemberk. 
Operativni! «pravni: voditelj: KLO žu. 

žembork. 
Podjetje zastopata incitami podpisujeta: 
Lavi-ič Prane, upravnik, v vseh Bade-   . 

vali samostojno do, meeka 300.000 ddn, y ' 
njegovi odsotsaoerl.pa       ''••',"'.'".    ','  V ' 

Pire Ljudmila.   •  '•-;;' -'v .: '•'"-•'',{     , 
Okrajni LO Novo mesto, f 
poverjeniitvo za finance. 
' dno 16.mairca'1949. 

'Si. 919/1 3003 

8?2. .     • , - ;  " • " r. 
Sedež: Novo mesto. Zagrebška cesta 3. 
Dan vpisa: i 2. marca 1949. ;••>' 
Besedilo: Kovačija in podkovati MLO    . 

v Novem mestu. 
>  Positovmi predmet;. iBvrSe^ajije vseh" kp- 
vaških in podkoveätäh del. 

Podjetje je itstanovil: MLO Novo me. 
Sto..','1..    '' ''v'   " .,'•"' 
' Operatóvmi upravni voditelj: MLO Noro 
mesto.1 • • ••   . '% ' 

j   Za podjetje.podpisujete:   ( 

;  .Tevšček Miloš, upravniik, Sn 
LuzarJože. poslovodja, obaeaiiooatoinô, 

za zneske nad 20.000 din pa skopaj. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništro za finance,    • 

, dne 4. marca 1949,: i '.,     '•• -,::' 
«' ,   št. 6S0/1 "••; ,,<:„•.•••«;',-:' 
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893.    , 
Sedež: Žužemberk. 
Dan vpisa: 17. marca 1949. 
Besedilo;   čevljarsko   podjetje   >•••- 

^"tol"" Žužemberk 2. 
•klovni: predmet: Poprava in izdela- 

**t obutve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO. Žužemberk. 
Operativni upravni voditelj: KLO Zu. 

zemberk.' 
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta: 
Lavrič Franc, upravnik, v vseh zade. 

vaih samostojno do 50.000 din, v njegovi 
odsotnosti pa 

Pfflp Ljudmila. 
Okrajni LO Nor« mesto, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. marca 1040. 
Št. 921/1 3090 

894. 
Sedež: Žužemberk št- 2. 
Dan vpisa: 17. marca 1949. 
Besedilo: jtliz&rsko. kolarsko. sodarsko 
•)podjetje »Lipa« — Žužemberk. 

: 'Poslovni predmet: Stavbeno in pohi- 
štveno mizarstvo, poprava • fedelava 
prevoznih sredstev in gospodarskih siira- 
vil. 

. üetajioviteli podjetja: KLO Žužemberk. 
w Operativni upravni voditelj: KLO Zu. 

; aemberk. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Lavrič Franc, upravnik, v vséh zade- 

'ah, v njegovi odsotnosti pa 
Pire Ljudmila. 
,;/     Okrajni LO Nov« mesto. 

;    ,   uoverjeništvo za finance, 
. ", dne 17. marca 1940. 

• ", ""'.••"'•'. ;i\''  , •. 920/1 3091 

i.:>' .* 
. .895.  

r   Dâo vpđea:: 17. marca 1949. 

' Wrf•—   V***0*'-  Obnova in zidava ••••••  m parava »rajnega  Mate. 

Ustanovitelj ••••.-••• 2užemberk 
_ Operamm upravni vodStelj:. KLQ j;u. 
žemberk. -    • ':\ ,, 

Podjetje zastopata du zairj^podpkujeta: 
Lavrič Franc, upravnik, samostojno   v 

vseh  zadevah do 300.000 dito, v njeirovi 
.' odsotnosti" pa . '•;„-;'.;:

k 

Pire Ljudmila, ' ';,', ;... 
Okrajni LO Novo mesto.:'['• '.';'> 
poverjeništvo za finaai«. 

. V        dne 17. marca 1949.       i  ;•' 
•/j    -••':'•"';"        Št. 922/1 "3089 

' ''      '' •••'.-'   '• -u , \ 
i> •. .". ' . - ;'V • 

••'§"** Pollane, i   - 
-    Dm vpisa: 12. marcs 1949. 

,   pjfwedito:   .Gospodarsko  podjetje KLO 
<.  i^n» »ÖevJiarnac. 

' ia^S?1 'P*6*^5 Izdelovanje čevljev 

2£*2**•••! 'òódjetla:' KLO Folj&ne. 
oÄ^rf iSWBi voditelj:   Izvršilni 

Podi««     ^oijcane. 
"^•-zastopata.in zanj podpisujeta: 

nojerjeirigtvo refinance, 
.*^ *£• .marea 1949. , 

I ».''.1164/40, ' 312• 

897. 
Sedež: Poljčane- 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljčane »Delavnica lesnih izdelkov«, 
Pcslovni predmet: Izdelov&njo ročnega 

kmetijskega orodja, vil in grabelj za po- 
trebe domačega in okoliškega prebivalstva. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Poljčane. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Poljčane- 
•Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalno 

gospodarstvo KLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčaue. 

poverjeništvo za finance. 
dnö 14. marca 1919. 

Št- 1157/49 3132 
* 

898. 
Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Gospodarsko iiodjotje KLO 

Poljčane »Elektrarna«, 
Poslovni predmet: Pro'zvodnja elektriè. 

nega toka za'potrebe obrtništva v prä. 
valnom soktorju in za razsvetljavo sta- 
novanj. v 

Ustanovitelj podjetja: KLO Poljčane. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Poljčane- 
Podjetje zastopata in sanj podpisujeta: 
Cretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropeo .Rihard, poročevalec za lokamo 

gospodarstvo KLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane, 

poverjeništvo za finance. 
lino 14. marca 1949. 

äl 1163/49 312S 

899. 
Sedež: E*«čane. 
Dan vpisa: 12, marca 1949. 
Besedno: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljčane >KanmoIom«. 
Poslovni predmet: Proizvodnja razne- 

ga peska" za zidavo betona in za ceste, za 
domače potrebe in za izvoz. 

Ustanoviteli podjetja: KLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Poljčane. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard,' poročevalec za lokalno 

gospodarstvo KLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane. 

poverjeništvo za finance. 
dne 14. marca 1949. 

St. 1161/40 3130 
••" * 
9001'•   '      ";" 

',:' Sedež: .Poljčane. 
'•: .''Dan vpisa: 12. marca 1949. 

i   Besedil©:   Gospodarsko   podjetje  KLO 
Poljčane .»Klavnica«. 

* Poslovni predmet: .Klanjß živine îtt de. 
Mev mesa potroinikom. /    '" 

Ustanovitelj podjetja; KLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj:. Izvršilni 

odbor KLO PoljSarie. • [ 
,   Podjetje" zastopata in panj podpisujeta: 

Cretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalno 

gospodarstvo KLO Poljčane. 
Okrajni L0, Poljčaue. i 

poverjeništvo za finance, 
dno 14. mavca, 1949^ 

Št, 1156/49 '',.,•       3127. 

901. 
Sedel: Poljčane. 
Dan vpisa: 12. marca 194Ö. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljčane  »Kolodvorska  restavracija«. 
Poslovni predmet: Pripravljanje jedSI 

za prehrano delavcev in potujočab, vzdr- 
ževanje gostinske delavske menze. 

Ustanoviteli podjetja: KLO" Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršita! 

odbor KLO Poljčane-    . 
Podjetje zastopata in Vanj podpisujete: 
Cretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalno 

gospodarstvo KLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane, 

poverjeništvo za finance. 
dne" 14. marca 1949. 

1   Št. 1158/49        "•      3188 
* 

902. 
Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljčane »Krojaštvo«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje obleke 

in druge etoritve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSitai 

odbor KLO Poljčane- 
Podjetje zastopata in zanj podpisujete: 
Cretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalne 

gospodarstvo KLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane, 

poverjeništvo za finance. 
dne 14. marca 1949. 

Št. 1162/49 «29 
* 

»03. 
Sedež: Poljčane. 
Dan4 vpisa: 12. marea 1949. 
Besedilo:   Gospodarsko  podjetje  KLO 

Poljčane »Pekarnac, \'. 
•• Poslovni predmet: Pek» peci«, kruh» 
in druge storitve. lt 

Ustanoviteli podjetja: KLO PoljSane. / 
Operativni upravni voditelj: IzvrSInt 

odbor KLO Poljčane-  ' ;   ' 
Podjetje zastopata in san! podp&ujeda: 
Cretnik Karel, glavni poetovodla. , 
Koi'opec Rihard, poročevalec «a lokalno 

gospodarstvo KLO Poljčane» 
Okrajni LO Poljčane, 

,   poverjeništvo za finance, 
dne 14. ••••• 1949. 

št. 1154/49 3181 
* 

904. ,i , 
Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: i 12. marea 1949.   ,. 
Besedilo:   Gospodarsko  podjetje KLO 

Poljčane »Rudnik. Stanovsko«. 
Poslovni predmet: Profevodnjapreim*. 

ga za domaČo .uporabo ifo,za Izvoz. 
Ustanoviteli podjetja: KLO Polj&me. 
Operativni . upravni ', voditelj:   IzvrSilal 

odbor KLO Poljčane. 
Podjetje zastopata in zanj podpâsujeitia: 
Cretnik Karel, ßtovni poslovodja. 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalno 

gospodawtvo KLO Poljčane. 
; Okrajni LO Poljčaue, 
poverjeništvo za finance. 

r   dne 14. marca 1949. 
V        ät. 1165/49 81M 

i   ' -» ,'     ,      .' 
.   . * •••';.. 

905. -     • '.''.. •<^:' 
Sedež: Poljčane. ••. 

• Dan vpisa: 12. marea 1049.,v 

•f  Besedilo:   Gospodarsko  podjele KLO 
Poljčane >Umetni mltnc 
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Postavni predmet: Mletje vsakovrstne- 
ga žita in druge storitve. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Poljcane. 
Operatimi   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Poljcane- 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Čretniik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalno 

jSOBDodaretvo KLO Poljöane. 
Okrajni.LO Poljcane, 

poverjeništvo ca finance. 
dne 14 marca 1949. 

&t. 1159/49 3128 
* 

806. 
Sedež: Poljëane. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljcane >Zaloga piva«. 
Poslovni predmet: N&rooitev potrebne 

količine piva iz pivovarn ter razdeljeva. 
nje tega krajevnimi gostilodSkim podjet- 
jem in delavskim memzam. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Poljcane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Poljcane- 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Öretnik Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard, poročevalec za lokalno 

eoapodairetvo KLO Poljèane. 
Okrajni LO Poljcane. 

poverjeništvo za finance. 
dne 14. marca 1949 

St 1155/49 v 3124 

907. 
Sedež: Poljcane. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljcane »Žaga«. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa za po- 

treb» prebivalstva in storitve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Poljèane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Poljèane- 
Podjetje zastopata in sanj podpisujeta: 
öretnilk Karel, glavni poslovodja, 
Koropec Rihard. poročevalec za lokalno 

gospodarstvo KLO Poljèane. 
Okrajni LO Poljcane, 

poverjeništvo ca finance. 
doe 14. marca 1949. 

St. 1160/49 3128 

008. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo:  »Ekonomija Dravlnja«, 
PoelovnJ predmet: Pridelovanje zelenja- 

ve in povrtnin, kokošjereja, svinjereja ter 
mletje žitaric za lokalne potrebe kmetov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Slov. Ko- 
njice. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
«fbor KLO Slov. Konjice. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Sue Adolf, upravnik. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. marca 1949. 
St. 1859/49 3730 

909. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: »Krojaštvo«, 
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 

m ženskih oblačil, popravila oblek in 
diruge storitve. 

Ustanovitelj podjetja:  KLO Slov. Ko- 
njice. 

Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 
odbor KLO Slov. Konjice. 

Podjetju zastopa in zanj podpisuje: 
Sue Adolf, upravnik. 

Okrajni LO Poljfane. 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. marca 1949. 
Ol. 1360/49 8729 

* 
910. 

Sedež: Ptuj. Krempljeva 3. 
Dan vpisa: 30. marca 1949. 
Besedilo:   Podjetje za odkup poljskih 

pridelkov Ptuj. 
Poslovni predmet: Odkup poljskih pri. 

delkov, industrijskih   rastlin,  zdravilnih 
zelišč, vinskega kamna, gozdnih sadežev 
ter sena in slame. 

Ustanovi   'j podjetja: OLO Ptuj. 
Operativni  upravni   voditelj:   izvršilni 

odbor OLO Ptuj, poverjeništvo za trgo- 
vino in prekrbo. 

Podjetje zastopajo im •••• podpisujejo: 
Podkrajnik Marija, ravnatelj; 
Ečedin Steve, računovodja, v računo- 

vodskih   zadevah  po   primerih,  predvi. 
denih v zakonu. 

Okrajni LO Ptuj,     * 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. marca 1949. 
Št. 291/1-49 8668 

* 
911. 

SedeS: Ptuj, Krempljeva 8. 
Dan vpisa: 24. marca 1949. *      x 
Besedilo: Podjetje za odkup vina, sadja 

in zelenjave, Ptnj. 
Poslovni   predmet:   Odkup alkoholnih 

pijač, sadja in zelenjave in vina. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, odloč- 

ba št. 877/1-49 z dne 11. III. 1949. 
Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Ptuj, poverjeništvo za trgo- 
vino in preskrbo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Skočir Ivan, ravnatelj, 
Červek Štefan, računovodja, v računo- 

vodskih zadevah po 47. členu zakona o 
državnih gospodarskih podijetjin. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. marce 1949. ' 
Št. 277/1-49 8418 

* 
912. 

Sedei": fifeerjane št- 3. KLO ir. Jurij 
ob ŠčavnM. i 

Dan vpisa: 11. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna,nsnjarna Sv. Jurij 

ob Ščavnici. ' 
Poslovni predmet: Predelava kož v us- 

nje. 
Ustanovitelj podjetja:    KLO Sv. Jurij 

ob Sčavnici. 
Operativni upravni voditelj:  KLO Sv. 

Jurij ob Scarnici. 
Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo: 
Klamenčič Franc, poslovodja, 
Kegl Frano,  referent  za  gospodarska 

podjetja KLO Sv. Jurij ob Scarnici, in 
Vtik Ivan, pomožni knjigovodja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. marca 1949. 
6t 26/8 8050 

913. 
Sedež: Hrastje, Mota. 
Dan vpisa: 9-'marca 1949, 
Besedilo:    Krajevno   obnovitveno   in 

gradbeno podjetje Hraetje.Mota. 

Poslovni predmet: Izvrševanje obnovi 
tvenih in gradbenih del. 

Ustanovitelj . podjetja:   KLO   Hraetje- 
" Mota. 

Operativni upravni voditelj: KLO Hrast, 
Je-Mota. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Strajher Hinko, upravnik, in 
Nemec Alojz, pomočnik upravnika. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance. 

dne 9. marca 1949. 
&t 28/18 8051 

• M. * 
Sedež: Vrhorlje. 
Dan vpisa: 19. marca 1949. 
Besedilo: Krajevno /gostinsko podjetje. 

Vrhovlje. 
Poslovni predmet:  Posli gostinstva in 

turizma. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrhovlje. 
Operativni upravni voditelj:- KLO Vr- 

hovlje. 
- Podjetje zastopata in zanj podipisujeta: 

Ravbar Ivan, glavni upravnik, v okviru 
pravil podjetja, skupaj z njim sopodipi- 
suje 

Tavčar Anton, računovodja. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 19' marca 1949. 

St. 613/1 3066 
» 

915. 
Sedež: Sv, Lucija ob Soci. 
Dan vpisa: 21. marca 1949- 
Besedil]»:    Okrajno podjetje za odkup 

poljedelskih pridelkov — Tolmin. 
Poslovni predmet:   Odlkup in prodaja 

poljedelskih  pridelkov, razen  mleka in 
mesa. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Tolmin- 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Menic Marija, ravnatelj, 
Obleščalk Ljudmila, računovodja, vokvi-* 

ru pooblastil v pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo sa financ«, 
dne 21. marca 1949- 

,fit 8/84-49 BITO 

916. 
Sedež: Srpenica. 
Dan vpisa: 25. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Srpenie*. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Srpenioa. 
Operativni upravni voditelj: KLO Srpe- 

nica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Žagar Ivan, upravnik. 
Logar Miroslav, računovodja, v melali 

pooblasti] in pravil podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

, poverjeništvo za finance, 
dne 25. marca 1949. 

Si. 8/40-49 3419 
* 

917. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 25, marca 1949. 
Besedilo: Komunalno podjetje MLO Tel- 

ine. ,, 
Poslovni predmet: Dobava vode prebil 

valstvu in vzdrževanje vodovodnih naprav 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tolmin. 
Operativni upravni voditelj:   IavreMn. 

odbor MLO Tolmin,      \ 

/ 
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Obrat: Mestni vodovod Tolmin. 
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Kragelj Ivao, upravnik, 
reregotito Helena, računovodja, v me- 

**. pooblastil v pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin. 

poverjenižtvo sa (inane», 
dne 25. marca 1949. 

fit. 8/99-49 3420 
••   * 

«8. 
Sedež: žaga. 
Dan vp«a: 21. mar« 1949- 
Besedilo:  Krajevna mizarako-pletarska 

delavnica — 2aga, 
Poslovni predmet: Mizanka in piotar, 

«ha obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žaga-     . 
Operativni upravni voditelj: KLO 2aga. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

_   Žagar Albin, upravnik, 
«01 Anton,, računovodja, v okviru po» 

oblairtH v pravilih podjetja 
Okrajni LO Tolmin, 

*       '     oorerjeništvo ca finance, 
doe 21. mècca 1949- 

61 8/37-49 9169 

( Sedei: Loka 88. 
Dan vpdaa: 11. marce 1049. 
Besedilo: Gostilna KLO Loka. 
Poslovni  predmet: Nakup in  prodaja 

Alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja:    KLO Loka pri 

«danem mostu. 
Operativni upra4ni voditelj: KLO Loka 

W Zidanem mostu. 
Za podjetje podpisujejo: 

.    £5'S? Jože« Predsednik KLO. in- 
;     «* Marije, poslovodja, skupno za vse 
'*•&• 2^?*°"« ene«* teh P» .    eoeever Mirko, tajnik KLO. 

l?iŠain,tL0 Trbovlje, 
'••'••:.</:$>*.'Hr-:vpintcä 1849. 

, '  fii •••/1-,49 «748 

Sprememb« 620 ''••/,•'-' -  - 
Sedei: Bled. ;ć 
Dan vpisa: 2. aprila 1949. 4 
Besedilo: Gozo.no gospodarstvo Bled. 
Operativni upravni voditelj odslej: Qlav* 

; ,i oa direkcija za gozdno proizvodnjo, pri 
minietretvu za gozdarstvo in lesno todti- 
stajo LRS: ,;•• ••   ?" 

librile se zaradi ukinitve gozdna UDMU 
V» Hadovljica, * 

, 'vpise;» '••• •••'•:.••• 
KnnSe Anton, sekretar, ki podpisuje V 

odeotnoeü direktorja, v istem obsegu kot 

'     :      Ministrstvo ia finance LBS, 
.,.' "•     LJubljana, 

1 dne 81. marca 1949. 
: 1, 6t. 243164-1949 8728 

Ç^rti Bered. 

vpSKÏ;,I4llt0,ner8ke ••••••••- 
«S^ËdilP*' ^orodja, ki jpodpi- 

""•^»»finance LBS, 
a     Ljubljana, 
*">, 28.. marca 1949. 

«•248119-1949 -8418 

922. 
Sedei:  Breiice. 
Dan vp.*a: •. aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospoetoretvo Brežice. 
.Operativna upravni voditelj podjetja od- 

slej:  Glavna direkcija za  gozdno proiz- 
vodnjo pri  ministrstvu za gozdarstvo in 
lesno industrijo LRS. 

Ministrstvo za finance LBS,     / 
Ljubljana, 

dne 81. marca 1949. 
bi 243162—1949. 8711 

* 
988. 

Sedet: Celje. 
Dan vpisa; 28. marca 1949. 
Besedilo: poletje za generalna in sred- 

nja popravila avtumob lov, "Celje, skraj- 
iano: »Avtoobnova« Olje. 

Izbrise se Terže Silva, dosedanji na- 
mestnik glavnega računovodje, vpise «e 

Podlesnik Julij, pomočnik glavnega ra- 
čunovodje, ki eopodpisuj« * odsotnosti 
glavnega računovodje, v istem obsegu kot 
oni. 

Ministrstvo za finance LBS, 
, Ljubljana. 
\ dne 25. marca 1949. 

St. 243126/1-1949,,- 870« 
* 

924. 
Sedei: Duplica pri Kamnika. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo: »Tovarna upognjenega pohi- 

štva«, Duplica pri Kamniku. 
IzbriSe se Iatentò Anton, direktor, vpi- 

Sese 
Kodric Albert, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
In pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 18. marca 1949. 
Št. 243150—1949. 8411 

Sedel: LJubljana. 
Dan vpisa: 2. aprila 1949. 
Besedilo: Centralne delavnice kmetijske 

strojne službe Ljubljana. 
Izbrišeta se Golob Naoe, ravnatelj 'n 

Badie" Ivan, pomočnik ravnate U, vpis» se 
Tomažič Ivan, ravnatelj, ki podpisuje 

samoetoino v obsegu ' zak. ,VH>blas& 1 in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1949. 
St., 24357/1-1949 ,8714 

:,'-•• " '  , 
928. 

Sedež: LJubljana. 
,   Dan vpisa: 28. marca 1949. 

Besedilo: Bepubliäko tesarsko poofctje 
»Tesar« v LJubljani '     \    , 
^ IzbriSe se Kopriva Tanja, dosedanji 
komercialni pomočnik direktorja, vpišeta 
'**'• '•':•'.: ''• •'/.•'   v,'. 

_ Crnugeli Jole, komercialni pomočnik 
direktorja, ki sopodpisuje listine po 47. 
P8*?»11?01* o dri. gospodarskih pod- 
jetjih ta 

Logar Vinko, nuji komercialist, k* pod- 
pisuje v odsotnosti komercialnega pomoč- 
nika direktorja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana. 1 dne 25. marca 1949. 

St. 24388/1-1949 3708 

927. 
Sedei: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. marca 1949. 
Besedilo: »Sloveni ja-avU>promet — LJub- 

ljana« skrajšamo: »SAP — Ljubljana«, 
ItbnJe se ing Urbanija Anton, glavni 

računovodja, vpiie se 
Čebaiek Zvonko, v. d. glavnega ra- 

čunovodje, ki sopodpisuje listine, navede» 
ne v 47. členu zakona o dri. gospodar» 
ekih podjetjih. 

Ministrstvo za financ» LBS, 
Ljubljana, 

dne 22. marca 1949. 
Št 2439/2-1949 8412 

Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: 2. aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Maribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavua direkcija za gozdno proizvodnjo 
pri ministrstvu za gozdarstvo im lesno in- 
dustri jo LRS. 

VpiSeta se gozdni upravi v Podvelld 
in Sv. Lovrencu na Pohorju. 

Ministrstvo sa finance,LBS, 
Ljubljana. 

dne.81. marca 1949. 
Št 243163-1949 8724 

* 
929. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. marca 1949. 
Besedilo: »Mariborske opekarne« — 

Mar.bor. 
Vpise se 
Svagelj Alojz, ki je pooblaSSen podplso» 

vati za popom® delavsko preskrbovaliulcov 
ustanovljeno pri podjetju, in eioer v za- 
devah, katerih vrednost ne presega 100.000 
dinarjev. 

Ministrstvo za finance LBS, 
LJubljana, 

. dne 23. marca 1948. 
St. 243104-1949 841« 

•     •;... .-; 
980. 

Sedei: Mota ob Dravi. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo: »Tovarna poljedelskega oroòV 

Ja in Uvarnac, Muta ob Dravi.. 
Izbrise se Vole Alojz, tehnični vodja in 

dosedanji namestnik direktorja, vpifie se; 
Štrubelj Vladimir, upravnik industrij- 

sko-kovinarske Sole, ki zastopa podjetje- 
v zadržanosti in odsotnosti direktorja T. 
vseh zadevah, ki spadajo v njegovo pri» 
stojnoet po predpisih zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih, rasten * zadevah i* 
89, člena cit. zakona; .',•,,'". 

Maly Roža, računovodja, ki sopodpisuje 
listine,navedene v 47. Členu zafconai o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne i», marca 1949. 
St. 243151-1949 8407 

"'   '•''•;''';..', * 

931. 
Sede*: Novo mes»». 
Dan vpisa: 2. aprila 194». 
BesedJlo:   Gozdno gospodarstvo  Kov» 

Operativni upravni voditelj podjetja od. 
slej: Glavna direkcija za gozdno proiz» 
vbdnjo*pri mimiietrervu za gozdarstvo in 
lesno'industrijo LRS. * .; 

Ministrstvo za finance LBS, C 
•_ . Ljubljana, '    ;'"/'•/,;,:';";-' 

^      _ dne 81. marca 1949.    ; ;;      "" w    St. 243161-1949 ' 871f 
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932. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa; 23. ••••• 1949. 
Busoditu: Kepuhliska kmetijska gospo- 

darstva Si«veu-ae — Ptuj. 
Vpiše se: .•* 
JUpič Štelan, poslovodja, ki podpisuj t1 

v zadevah novoustanovljene kmetijsko de- 
lavske oskrbo- mice, «kupaj • njim 

Helenski Lad.slav. «lavni računovodja 
BKÜS. 

Ministrstvo za licence LRS, 
Ljubljana. 

dne 23  marca 194S. 
St. 348148—1949 3415 

* 
•. 

Sedež: Slor. Bisti- cu. 
Dan vpisa; 26. marca 1949. 
Besedilo: ï'ovarua olja, Sl«v. Bistrica. 
Izbriše  se  ••••••  Nando,   dos?danjj 

direktor, vpiše ee 
Zalokar Jože. d'rek toi', bi podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo «a finance LUS. 
Ljubljana, 

dne 24 ••••• 1949. 
Št 24372/1-1949 3708 

994.   . 
Sedež: Sv., Lucija »b goPi. 
Dag vpisa: 2. aprlà 1949. 
Besedilo: Uotdno gospodarstvo Tolmin. 
Besedilo odslej;   CSOzdno   «oepodar^vo 

Sv. Lucija ob SoK 
ÜperatA-ni upravni voditelj odo ej: 

Glavna direkcija za gozduo »wwj înjp 
pri mimétrstvu za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. 

Vpiše ee Lakoi'iê Srečko, direktor, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana. 

dne 81. marca 194Ô. 
Št. 243141/1-1049 3718 

<Wo.   ( 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Beeedilo: Celjska mestna hranilnica.. 
Besedilo    odslej:    Komunalna    banka 

Celje. 
Poslovno področje to krajevna pristoj- 

nost banke obsega ozemlje "MLO Celje 
in OLO Celje okolica. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 'lt.- marea 1949. 
Št. IX-448/1949 •4 

•?. 
«J». s 

Sedež«. Celje. 
Dan v plea: 21. maroa 1049. 
Besedilo: Javni nasadi in javne napra- 

ve MLO Celje. . 
Vpiše so nova poslovalnica: Brinilo 2, 

PreSernova, ul  16 Pri že registrirani po- 
•levatoio« »Brlvniea« v Stanet«! ul. št. 8 
•e doda >1< tako. da je ta poslovalnica 

' odslej »Brivnica 1«. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvo za fina uee; 
dne 21. marca 1949. 

et, 82••/49 .3422 
*      '-.,;, '   - 

837. 
Sedež: Celje. 
Dan vnfea: 21. marc« 1949.      » 
BwodJlo: Mestu« magasin MLÒ Celje. 

Ustanovita se novi poslovalnici: 
Parluuierija v trešeiuovj ulici 16 to 
Mestna drugerija 1 v rresemovs uiioi 4.. 

toesim LU Celje. 
poverjeuislvu za nuance, 

dne 21. marca 1949. 
St. 1X-3257/48 3421 

* 
938. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. maroa 1949. 
Besedilo. Miekuprumet MLO Celje. 
Izbrise ee kot ravnatelj podjetja Berne 

Adolt, vpise se kot ravnatelj 
Kuiidič Marko, k1 podpisuje v vseh za- 

devah v mejah pooblastil zakona o dri 
gespudarskin podjetji n m pravit podjetja. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za I mance. 

dne zi. marca 1949. 
Št. IX-522/49 3423 

* 
989. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21  marca 1949. 
Besedilo: Obrtne tfelavuue MLO Celje. 
S podjetjem ee spojijo nacionalizirana 

podjetja; 
Ôuigaj Vdjem, avtomehaničoa delavnica. 

Celje, 
Drolenlk Ivan, finom eh aniona delavnica. 

Celje, 
Ptaninšek. Anton, strojno ključavničar, 

sivo, Celje. 
Izbrise se kot ravnatelj podjetja Kunej 

Kranjo. vpile se ' 
M.rnik Janko, ravnatelj. • podpisuje, 

v vseh zadevah, v mejah pooblastil zakona 
o drž gospodarskih podjetjih in pravil 
podjetja. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. marca 1940, 
št 585/49 3427 

a> 
940. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Beeedilo: Obrtne delavnice MLO Celje. 
Usinovi sp uova poslovalnica »Kozme- 

tikam.  Prešernova 4. Celje. 
Mestni LO Celje; 

poverjeništvo za finance, ( 
Ane 21. marca 1949. 

Št, IX—439/1949 8*28 
« 

941. 
Sedež: Celje. . • 
Dan vpiea: 21. marca 1949. 
Besedilo:   Prehrambeni    obrati    MLO 

Celje. 
Ustanovijo ee nove poslovalnice: 
Mesnica 13; Za vod na 12, 
Mesnica 13, Skalna klet 5, 
Mesnica 14, Breg 86, vee v Celju, 

Mestni LO Celje, 
poverjenlitvo u finance» / 

dne 21. marca 1949. 
Št. IX-387/49 3428 

• 
948. ,       ' 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 28, marca 1949. 
Beeedilo: Komunalna podjetja _ Dravo* 

grati. , 
Izbriše ee poslovalnica »Uprava etano» 

vanjakifo zgradb« Dravograd, her posluje 
kot samostojno podjetje. ' 

Okrajni L0 Dravograd, 
poverjeniStvo za finance, ' 

dne 28. marca 1949. 
et. 469/1-49 ...    8535 

943. 
Sedež; Jesoaiec. 
Dan vpisa: 30. marca 1949. 
Besed lo: Mestna gostilniška podjetja 

Jesenice, 
Vpise ee poslovalnica št 7 »Kino bile« 

* eeueiem na Jesenicah. 
Okrajni L0 Jesenice, 

poverjeništvo za l-uauce, 
dne 80 marca 1949. 

àt. Vtll-330/2-4« Sk/V      8584 

944. 
Sed*ž: Kranjska gora. 
Dan vpisa:  2«. marca 1949. 
Besedilo:    Gostilniško    podjetje    KLO 

Kranjska gora. 
Izbrišejo so kot pooblaščeni ta pod- 

pieovanje: Biažič Henrik, upravnik. Arih 
Ivan • Možic Janez; vpišejo se: 

Šimenc Vendelan, upravnik gosp. pod» 
jetij KLÜ Kranjska gora, ki podpisuje 
samostojno. 

Kavalar Berta, blagajnik, fci podpisuje __ 
v upiaviukovi odsotnc&ii. Listine po 47. 
členu zakona o drž. guspodarskih podjet- 
jih potipitfiijeta oba skupaj. 

Okrajni   LO  Jesenice, 
poverjeništvo za f nanck. 

dne 28. maroa 1949. 
St. VIII-438/2—4« Sk/V      3586 

« 
945. t 

Sedež: Kranjtka gora. 
Dan vpisa: 28.  marca, 1949. 
Besedilo: Krajevni vodtovod KLO lirais 

ska gora. •••••. i 
Izbrišeta «e: Budinek Vojteb. upravnik 

in KoSir Mirko. »am. upravnika; vpijejo 
ee: ' 

Simone Vendelin, upravnik, ki vođi 
upravne in računske posle in sklepa po- 
godbe do 5.000 din, 

Kavaiar Berta, blagajnik, ki podpisuje 
za podjetje v odsotnosti upravnika. Listi- 
ne po 47. členu zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih podpisujeta oba skupaj.' 

Okrajni   LO  Jeseniee, 
poverjeništvo za f nance, 

dne 28. marca 1949. 
St. VIII-439/2-49 Sk/V      •7 

•» 
946. .      , 

.   Sedež: Rateife-PIanica. 
Dan vpisat 28. marca 1949.   ,. 
Besedilo: Krajevno gostinsko ' podjetje 

»Jalovecc RateCe—Planica.    , 
Vpile ee podružnica Rateče 154. Knji- 

' govodatvo podružnice se vodi po 6. členu. 
zakona o enotnem računovodstvu. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za tnanee, 

' dne 28. marca 1949. . >' 
St. VIII—863/3—49 Sk/V      S58S 

•. •,; •        x 

Sede»: Kampik. 
Dan vpliaa: 31. marca 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Gradbene» 

ga materiala« Kamnik. 
Izbriše ee Obradovič Predrag, bïvïi t». 

jfiMiovodja Uprave okraj, podjetij Kamnik,- 
•vpige se: ,, „\, 

Bernot Vmko, računovodja Upra»e 
«kraj. protevodoiih podjetij Kamnik...,;: 

Okrajni LO Karnn'k.   v- ?  ' 
poverjeništvo sa .finance,   • 

dne 31. rparca'1949.  •• e-   •..,: 
St, 4é8-IIL 1•• •""*' Bè74-. 
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Sedež: Mengeš. 
••• vpiea: 31. marca 1949. 
Beeédilo: Okrajno podjetje »Parkete 

..«briše se Obradoviè Predtag, bivši ra- 
«laovodja   Uprave   okrajnih  proizvodnih 
î***djeti| Kamnik. *pi5e se: 

Bernot Vinko, računovodja !ote uprave. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance,, 
dne 31. marca 1949. 
Št. 463-111/1949 3830 

* 
94» 

Sedež; MengeS. 
Dan vpisa: 1. aprila 1949 
Besedilo: Tovarna kvasa Mengeš. 
IsbriSeta ee Beèter Alojz, predsednik 

OLO Kamnik In Vode Nande, vpiieio ee: 
* R»at Ignac, upravnik podjetja. 

Boriäek Jožef, direktor Uprave okraj- 
ih podjetij Kamnik in 

Bernot Vinko, računovodja Uprav* 
' °*«ijttih proizvodnih podjetij Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
- poverjeniStro  za f nance, 

dne t. aprila 1949. 
St. 486-UI-1949 S728 

»50. 
Sedeäh Smarca. 
Dan vpiea: 31. marca 1949. 
Besedilo: Okrajna tovarna testenin 

»TrigUr«. 
Izbrise se ObradoviČ Predrag, računo- 

f°i.Ja Uprave okrajnih proizvodnih pod- 
Jetij, vpige se: 

jReraot Vinko, računovodja iste ••••••. 
" : '        Okrajni LO Kamnik. 

poverjeniStvu za finance, 
,     ; dne 31. marca 1949. 

.        •--   , «. 4•4~•/•9 3831 

«51;  -'-"-:' :;"'-   ;", , *' 
Sedež: Smarea. 
Dan vpiea: SI. marca lfti« 

^Besedilo: Okrajno 1••«•• •- .« »Oteks«, Smarca. 'eks,,'no   podjetje 

•••• Kamnik, vpiäe se r"Vn •°• 

Bernot Vinko, računovodja Unni«, 
okraj, proizvodnih podjetij Kaimtfk. 

Okrajni LO Kantn'k, ' 
piverjeniitvo za  fina nee, '    * 

dne 31. marca 1949. 
*    ,   ;   . St. 478—III. 1949 3669 

m. * '• 
Sede2: Ktfko. • 

P*n M>fca: 28. marea 1949. 
^Besedilo.   Mestno   sodarsko   podjetje. 

ie^^*0 ** Roi Alb'na. rathinovoSja. vpi. 
K«nofar ov^a. z fatimi pooblastili. 

,   Okreta» LO Krsltò 
•...-, : ^«leniStvo za finance, 

~ «°e 28.~marca 1949. 
,.  *,../,     5t. 20/48 3493 

^^V^A  Saaje- 

iavajl 

Glavnin Liudvtk, glavni računovodja • 
Kržau Anton, pomočnik gl. računovodje. 

MU) za platnu •••• Ljubljana. 
'•    »uterjèuistvù  'W   üuuuce, 

dne 30. marca 19*9. 
Fm. št. 044/49 8783 

*:« 
954. 

Sedež': Maribor. 
Dan vpisa: 2SJ .marca 1949. 
Besedilo:    Mestna    trgovska    podjetja 

»Brana«, Maribor. 
Ululisela ee  pooblaščenca m podpiäo. 

vanje: 
Slmek Vinko, ravnatelj. 
Breg Alojz, njegov nann»tnik, vpiìeee: 
älihar Antun, ravnatelj. 

Mestni LO Maribor, 
peverjeništvo za fiuance. 

dne 23. marca 1949. 
et.  Pov. 58/60-111—49       3315 

* 
965. 

Sedei':   Maribor. 
Dan vpsa: 81. marca 1949. 
Besedilo;   Mesti»«   komunalna,  podjetju 

Maribor. 
Izbrišejo ee Mestna komunalna podjet- 

ja ?. vsemi obstoječimi vpi&i. na podlagi 
eklepu MLO Maribor z dne 17. II. 1949, 
št. 42l/l/19<!9. 

Mestn1 LO Maribor, 
poverjen 4tvo za flnanee, 

dne 81. marca 1949. 
St.   pov. 56/59/111/1949      3782 

* 
956. 

Sedež: Maribor. 
Don vpisa: 23. marca 1949. 
Beeédilo: Mestna trgovska podjetja ?Me> 

trop«, Maribor. 
Vpise se poslovalnica St. 7. Trgovina 

proste  prodaje. Ruška e. 43. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeniStvo za finance. 
dne 23. mai-ca 1949. 

àt. Pov.  56/56-111—49       3317 
* 

957. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpiea: 7. marca 1949. 
Baeed'lo: Mestna pralnica in čistilnica, 

Maribor. Razlagova ul. 22. 
Izbrišejo 60 pooblaščenci za podpisova- 

nje': 
Valentan  Marija,   ravnateljica,   Faletič 

Ignac,  namestnik  ravnatelja,  in  Bra'oä 
.Pavla, namestnica glavnega računovođj'*, 
\ipile ee: 

„Faletič Ignac, ravnatelj. 
Vpišeta se obrata: 
Krpalnica, Maribor. KopaliSla ul. 8, 
Krpalnica, Maribor, Studenci, LimbuSka 

it 13. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finanee, ' 
dno 7. marca 1949. 

3t. Pov. 56/51-111-49.       8311 
* 958. 

Sedež: Mar«bor. 
Dan vpisa: 28, marca 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko ••••••, Ma. 

ribor.   - 
Izbrise     so     poslovalnic«:     Gostilna 

îGrwd«, Partizanska c. 8a. 
Voi?eita se poslovalnici: 
Gostilna sPoČehovac, Počebova st. * 
Gostilna >Nova Gnrva«. TrMka e. 87. 

Mestni L0 Maribor. 
poverien'Stvo za finanee, 

dne 23. marca 1949. 
ät Pov. 56/61—III—49       3316 

»59. 
Sedež: Maribor. Ob jarku (i. 
D«n vpsa: 31. marca 1949. 
ijiisudilu: Mestno trgovsko podjetje 

»Zi'K'ziuua Kemikalije« Mar1 bor. 
Sedež odslej: Maribor. Ulica 19. »!««- 

bra št. 1/1. 
Izbriše se e pooblastilom za podpiso- 

vanje: 
Si. bar Anton, ravnatelj, vpiše ee: 
Pilač Karel, ravnatelj, ki podpisuje «sa- 

mostojno, v okviru pooblastila operativ* 
nega upravnega vodstvu. 

Mesta" L0 Maribor, 
poverjen štv o zu Sinauee. 

dno -31. inarca 194», 
*t   pov.   56/59/111/194»      ••• 

* 
»Ott. 

Spdež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 19- marca 194•. 
Bendilo: Okrajna bronilnioa v M ur-k' 

Soboti. 
Z odločbo okrajnega ljudskega odigra 

Murska Subota, žt. 526/1—191S z dne IG. 
•. 1948, je hranilnica prešla v likvidacijo. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. marca 1949. 
St.  195/40 '   ftöiWf 

A 
H8i. 

Sode/,: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 17. maroa 194ii. 
Rpsüdüo: Okrajna hranilnica v »JOT. 

Bistrici. 
Z odloCbo izvršilnega odbora OLO Poli- 

cane »! 1268/2-49 z dne 17 III. 1949 ie 
preäla hranilnica v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej e pri. 
stavkom: w likvidaciji-:. 

Likvidatorji: 
Zvar Ernest, poverjenik za finance pri 

OLO Poljčane, 
MeznariČ Edo. ravaaterj Narodne bau- 

kc, podr. v Slov   Bistrici. 
Rožmarin   Mila,   uslužbenka   Okraja*. 

hranilnice v Slov. Bistrici. 
Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 

firmo tako, da po dva od njih pristavit» 
pod besedilo firme evoja podpisa. 

Okrajni LO Poljînne, 
dne 17. marca 1949. 

St. 1268/2-49 :t43S 

S62, 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 19- marca •9. 
Besedilo: Okrajna mlekarna Ptuj. 
Besedilo odslej: Okrajno podjetje za 

odkup mleka n mlečnih izdelkov Ptuj. 
Izbrise se Drofenik Jo4'e. računovodji, 

vplïe se 
DoveČar Štefanija, racuoovodia.   • 

Okra'nl LO Ptuj, 
poverjeništvo za finanee. 

dne 19. marca 1949. 
St. 264/1-49 Sm 

* 
968. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 12. julija. 1947. 
Besedilo; Okrajn' magsein Ptuj. 
Odoro se nove poslovalnice: 
It. 5 v Rogiezntei. poslovodja Lïpovàek 

Ma-rica, 
5î. 9 na PolenJaku, iwelovodjVf Lefniik 

Mn"đalena, .,   - 
»t tO v Podlehttiku, poslovodja Sven. 

àek Milan • 
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it.  Sa  >   4tujucih     |joaK>vodja Sturbaj 
Katarina. 

Okrajni LO Flnj, 
poverjeniitvo ta Nuance, 

due 22. marca 1949. 
AL 248/2-49 9*71 

1 z b e i e i 
WW. 

Sedei: Ajdiovftio». 
Dan izbrisa: t. sprla •9. 
Besedilo; > U stroj«, podjetje za kmetij- 

•ko «trojno iluibo —   AjiluVfcCia«. 
Zaraai spojitve e podjetjem »Ustroj« v 

Brežicah, Üeijj, Ljubium. Mariboru, Mut- 
ala Soboti jn Novem m«*»tu. 

Ministrstvo za îinanec LKS. 
Ljubljana. 

dne 81. mure« 194V 
, St. «4315»—49 /   »721 

* 
••. 

Sedež Brežice. 
Dan/izbrisa: 
Besedilo; > Ustroj«, podjetju zu kmetij- 

sko «trojno 9lužbo — Breiice.       / 
Zaradi epohtve » podjetjem »Uatroj« v 

Ajdovščini,   Celju,   Ljubljani,   Mariboru, 
Murski Soboti In Novem meetu.  ' 

Ministrstvo sa finance LUS. 
Ljubljana, 

dne 81. marca 1949. 
St. 243168-1949 2720 

' W. . v,.,'...   . 
Sedež: Britof pri Kranju. 
Dan izbriea; 28, marca 1949. 
Besedilo: Torama olja in firnežev, Bri- 

tof pri Kranju. 
Zaradi spojitve « »Lanenko«, tovarno 

tehničnih olj in firneža. Ljubljana — Mo. 
ate ter Tovarno jedilnega olja. Vir pri 
Domžalah. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana. 

dne 25. marca 1949. 
St.   243156-1949 3701 

* m. 
Sedel; Celje. 
Dan izbrisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: «Aero«, tovarna barvM, Celje. 
Zaradi spojitve «Tovarno eteričnih olj 

»Stole v CeljUv   /.    v     . 
Ministrstvo ta finance LBS, 

Ljubljana, 
dne 8. marca 1949. 
&t. 243133-1949 3406 j 

* 
«68. 

Sedei: Celje. 
Dan izbris«: 10, mara 1949. 
Besedilo: »Tovarna eteriïnih »• »Etok 

Celje., 
.Zaradi apojitveaTovarnobarvil »Aero« 

•; Celju. - 
; .Ministrstvo ta finance LBS. 

. .,'';.•;,'•'•"•. Ljubljana. ' 
••..;',•;•';', dn« 8, marca 1949. 
/     ;:,;, ât. 8431-1949 3405 

'.v;V':-'"'W:; Ve) 
«fi«. '•    '•<•,;-  •;.'.''. 

'  Sedei:-Celje,-' -' 
D»n izbrisa:. 21. marca 1949. ' 
Besedilo: »Tovarna' pločevinasta in HE. 

Bih sit«. ••1••.;•:^';. V •:•• 
Zaradi  epojitve •»Tovarno tehtnic«, 

• Celje.1 ':'"'• f\." 
Ministrstvo ta finance LBS, 

Ljubljana,       . 
.        dne 18. m«rca 1949. 

&t. 243109-1949 ,8409 

»7U. 
Sedež: Celje. 
Dan obrisa: 21. marca 1949. <* 
Besedilo; »Tovarua tehtnic«, Celje* 
Zaradi spojitve s »1'ovarno ploceviua- 

«tih iu žičnih sit« v Celju. 
Ministrstvu ga finance LBS. 

Ljubljana. 
due lu. nia rua 1949. 

ât. 243109-1949 3410 
* 

971. 
Sedež: Celje. 
Dan izbitea: 2. aprila 1949. 
Besedilo; »Ustroj«, podjetje ta kmetij- 

sko strojno službo — Celje. 
Zaradi «spojitve s podjetjem »ustroj« v 

AjdoväCini, Breïicah, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti in Novem mestu. 

Ministrstvo ta finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 31  marca 1949. 
ât. 243158-1949 3719 

* 
972. 

Sedež.: Domžale. 
Dan izbriea: 10. marca 1949. 
Besedilo: »Tovarna lakov«, Domžale. 
Zaradi apojitve a >Tovarno firneža. ta- 

kov ia barv«, Medvode. 
Ministrstvo za finance LBS, / 

/ Ljubljana. 
dne 8. marca 1949. 

fit. 24396/1-1949 3403 
* ' 

973. 
Sedež: Ljubljana. '  •" 
Dan izbriea: 28. marca 1949. 
Besedilo: »Lanenka«. tovarna lehiitcnlh 

olj in firueža, Ljubljana! Moste. 
Zaradi spojitve, s Tovarno jedilnega 

olja, Vir pri Domžalah • Tovarno olja 
in firneža. Britof pri Kranju. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana. 

dne 25, marca 1949. 
St.   243106-1949 3700 

* . 
»74. 

Sadež: Ljubljana. 
Dan izbriea: 2. aprila 1949. 
Besedilo: »ustroj«, podjetje «a kmetij- 

sko strojno službo— Ljubljana (ustanov. 
1 jeno z odločbo St. S • ~ ' zak. > 47 s dne 
3. III. 1948). » 

Zaradi epoMtve a podjetjem »Uetroj« v 
AjdovSolni. Brežicah, Celju. Mariboru, 
Murski Soboti  in No\em mestu.    < 

Ministrstvo za finance LBS. 
Ljubljana,     :.   ; 

dne 31. marca 194») 
St. 243158-1949 9•8 

*•• , v 
»75. '• \      , 

Sedež: Maribor.   . 
Dan izbriea: 2. aprila 1949, ; , 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje ta kmetij, 

sko strojno službo — Maribor. 
Zaradi spojitve s podjetjem »Uetroj« v 

Ajdovimi. ' Brežicah. Celju, Ljubljani, 
Mureki Soboti m Novem-mestu. 

Ministrstvo za finance. LBS, 
Ljubljana.        '       '   ' 

dne ••. maha 194».. 
Št. 243158-1949r     ,-«717 

976. :•:; " / ' v "''-'A;' -', 
Sedež: Medvode.'.- U • ;     ;.; .    ,;, v    .' 
Dan izbriea: 10. marca 1949. -   ; 
Besedilo:  »Tovarn* Urnelev, lakor in 

barve, Medvode. 

Zaradi apojitve e »Tovarno lakov«. Dora. 
žale. 

Ministrstvo ta finance LBS 
LJubljana, 

dne 8. marca 1949.   " 
ât. 24896/1^194» 840* 

* ' 
977. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 2. aprila 1949. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje ta kmetij- 

sko strojno službo v Murski Soboti. 
Zaraai spojitve e podjetjem »Ustroj« v 

Ajdovščini, Brežicah, Celju, Ljubljani. Ma- 
riboru in Novem mestu. 

Ministrstvo za finance LBS, 
LJubljana, 

dne 31. mur« 1949. 
St. 243158-1949 3718 

• ' 978. 
Sedež: Novo mest«. 
Dan izbriea: 2. aprila 1949. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje ta kmetij, 

ako strojno službo —. Novo mesto. 
Zaradi spojitve s podjetjem »Uetroj« v 

Ajdovščini. Brežicah, Celju, Ljubljani, Ma- 
ritarli in Murski Soboti. 

Ministrstvo za finance LB9. 
Ljubljana, ,  .'.' 

dne 31. marce 1913. 
fit. 243158-1949 3716 

* 
97».. 

Sedež: V>r pri Domžalah, 
" Dan izbrisa: 28. marca 1949. 

Besedilo: Tovarna jedilnega eija. V)r 
pri Domžalah.   * : '      '        > 

Zaradi spojitve z »Lanenko«. tovarno 
tehničnih olj. In firneža. Ljubljana — Mo- 
ste ter Tovarno olj* in tinrežev, Britof 
pri Kranju. 

Ministrstvo za financ* LES. 
Ljubljana, 

' dne 25. marca. 1949.        , 
tU   248356.1949 3702 

»SO. .....  ,,. ,',.,.' 
Sedež: Marija Gradec 
Dan izhrisa: 26. februarje 1949. 
Besedilo: O os t Una KLO Marija Onde«. 
Zaradi opustitve podjetja. 

Okrajni LO Celje, okplieei \ , " i 
poverjeniltvo ta finance, 
dne 26. februarja 194ÂV 

i   6t. 28672-4» 2078 

981, •• •:   i: 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan Izbriea: 28. marca 1949. 
Besedilo: Direkcija gospodarskih pod    . v 

jetij MLO Slovenj Gradec / 
' Ker podjetje ne obetoja •••. 

Okrajni LO Dravograd, 
;    jeverjeništvo ta flnanee, 

dne 28. marca 1949. 
; . /*t 470/1-4» 85M 

'•"''.. «     "'':,,    ;l 

»82. •*•''.• 
Sedež: Slovenj Gradec 

t Dan izbriea: 28. marca 1949 
Besedilo: MLO knjigarna »Naga knji«w 

Slovenj Gradec 
•   Podfetje, preide pod opravo Državne ta-   V 
tožbe Slovenije LJubljana.   " 

Okrami LO Dravograd, 
poverjenHtvo «a/finance«     '      ^ 

dne 28..marea;'1949.":"'-'".-;,'"v""'•', ''.' 
6t, 470/1-48      ',."•:.*. as» 
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m. 
Sedež; Jesen»«©. 
Daa izbrisa: 1. aprila 1919. 
Besedilo:   >Nasa  knjiga«:,   trgovina   s 

figami in  pisarniškimi potrebščinami, 
mestno podjetje Jesenice. 

Ker preide kot podružnica pod upra- 
'o Državne založbe Slovenije v Ljub- 
ljani. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo sa finance, 

dne 1. aprila 1949. 
St I2U34/3-49 Sk/V 3731 

*84. * 
Sedež: Jesenice. 
Dan izbrisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Komunalno podjetje »Cesto In 

kanalizacija«, Jesenice. 
Zakadi prehoda v upravo MLO Jesenice. 

Okrajni  LO  Jesenice,   - 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. marca 1949. 
St. VIII-433/2-49 8k/V      3495 

m. * 
Sedež: Domžale. 

.. Dan izbrisa: 23. marca 1949. 
Besedilo: Okrajne žage Domžale. 
Na podlagi odločbe OLO Kamnik, štev. 

«»/I z dne 14. III. 1949. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 28. marca 1949. 

St. 438—III. 1949 3272 

986. * 
Sedei Kamnik. 
Dan izbrisa: 23. marca 1049. 
Besedilo: Ljudska restavracija Kamnik, 

«a podlagi odločbe OLO Kamnik St. 346/1 
* dne 12. III. 1949. 

,*     '     Okrajni LO Kamnik. 
peverjeniStvo *a finance. 

i dno 23. ••••• 1949. 
' St.440-.ni. 1949 3274 

Register 
invalidskih podjetij 

«7. Vplil 

Sedei: Maroka Sobota. 
Daa vpisa: 8, marca 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Kantina< 

Murska Sobota. ' 
Poslovni predmet: Trgovina z Ralanto- 

••, prodaja tobačnih izdelkov, in post. 
nm vrednotnic, nakup in prodaja kmetij. 
Jrah pridelkov in točenje alkoholnih la 
•••••&••••• pijač. 

Detanovltelj podjetja: Okrajni odbor 
jVI • ••••• Soboti, Uprava inmalideMn 
podjetij. 

Podjetje zastopata: 
**au! Stane, upravnik, ki podpisuje v 

^•  pooWaetì, določenih v pravüin 

•nSfe Tflwr. računovodja, ki eopodpi- 
^«*xnovodske Koline. 

*•«twtvo za finance LBS, 
,,     Ljubljana, 
°• 2. marca 1949. 

«,248118-1949 

K8. Spremembe 
Sedež: Ljubljana 
Dan vpiisa;: 16. mVca 1949, 

Ä •MÄk° ** ***** >••- 

Izbriše se Gavrilovič Milan, upravnik, 
vpiše ee 

Benedikt Ivan, upravnik, ki podpisuje v 
obsegu pooblastil, določenih v pravilih 
podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 10. marca 1949. 
St. 24346/2—1949 3060 

*> 
989. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 24. februarja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Pasar- 

stvo in galvanizacija«, Ljubljana. 
Izbriše ee Mencej Pavia, upravnik, 

vpiše ee 
Pučko Stanislav, upravnik, ki (podpisu- 

je v obsegu zakonitih pooblastili in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 23. februarja 1949. 
Št 243101-1949 ' 2018 

Zadružni register 

Vpisi 
247. 

Sedež: Marof. 
Dan vpisa: 23. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna zadru- 

ga >Poljana< z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. II. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: povezati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke in s tem doseči večjo korist za 
sebe in za državo s čim pravilnejäim iz- 
rabljanjem obstoječe delovne sile, strojem 
in orodja. 

Zadružni delež znaša 300 din od vsakega 
začetega ha vložene zemlje. Delež se 
mora plačati najpozneje v 3 letih. Za ob- 
veznosti zadruge odgovarja vsak zadruž- 
nik s petkratniim zneskom vpisanih de- 
narnih deležev. 

Zadruga, razglaša važnejše sklepov svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo ene- 
ga leta. Zadrugo zastopa upravni odbor, 
zanjo podpisujeta dva člana upravnega 
odbora katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Tovornik Franc, kmet, Laška vas 4, 
Skoberae Jože, poljski delavec, Marijama 

vas, 
^olob Ivan, kmet, Mrak» polje, 
Hladan Marta, poljska delavka, Podipeč, 
m|vomik Alojz, poljski delavec, Pod- 

SmJd Stane, kmet, PodpeČ 1, 
Poljšak 'Jakob, kmet, Blatni vrh. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1949. 

Zadfr VIII 81/2 8624 

Sedeži St. Vid pri Planini, 
Dan vpdea: 24 marca 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga t omeje- 

nim jamstvom v St. Vidu pri Planini. 
Zadruga je Mia ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. I. 1949 za nedoločen 
J««,' 

Naloge zadruge so: a) da pod vodstvo« 
upraivnega odbora prouči terenske razme- 
re in izdela obnovitveni načrt za svoje 
vasi; b) da priskrbuje kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih del; 
c) da skupno nabavlja, izdeluje, zbira in 
razdeljuje med svoje člane gradbeni ma- 
terial; d) da pod vodstvom upravnega od. 
bora obnovi porušena naselja po predlo- 
ženem obnovitvenem načrtu. 

Zadružni delež znaša 60 din in se mora 
plačati ob vstopu v zadrugo. Za obvezno- 
sti zadruge odgovarja vsak zadružnik > 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev, 

Zadruga razg^ša važnejše sklepe na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov1 za dobo 
treh let. Zadrugo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta predsednik in tajnik upravne- 
ga odbora, katera lahko nadomeščata m 
to pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Perfič Jože, krojač, PlanlAm vas 28, 
Antlej Martin, kmečki sin,  Vito 3, 

i   Perčič Anton, posestnik, Planinska vas 
št. 2, 

Jazbinšek Alojz, posestnik. Planinska 
vas 2, ^ 

PungarSek Martin, posestnik, Vrh 1, 
Oprešnik Anton, kmečki sin, Bistrica 28, 
Pinter Franc, kmečki sin, Lipa 44. 
Za sopodpisovanje zadruge sta poobla- 

ščena Pintar Franci in Pungaršek Martin, 
Okrožno sodiače v Celju 

dne 24. marca 1949. 
Zadr VIII 62/2 3628 

* 
249.        N 

Sedež: Zavootaje. 
Dan vpisa: 19. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta« 

novnem zboru 18. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da'na čim bolijo 
in čim kufturnejšl način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko» 
lieu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere« 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panotj* 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje fcmetijek» 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu to v* te namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenitae postaj«, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugdh sadik 
itd.; K. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov fc obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbir« 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vJog in notranjih posojil za ustvarjanife 
obratnih sredstev äu .podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in oro- « 
svetni dv% vseh prebivalcev svojegp 
akoiöa tako, d« prireja v «rojem za» 

/ 
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družnem . domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne, prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fjzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
druünikovega družinskega člana 10 din 
m se mora plačati ob • vstopu v zadrugo. 
Upravnj odbor lahko dovoli plačilo v ob- 
rokih. Vsak zadružnik odgovarja z deset- 
kratnim zneskom enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
avojih poslovnih proato^Lb in razjasni 
deski. , 

Upravni  odbor sestavlja 7  članov,  ki 
tih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta dva člana upravne. 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča   po   upravnem   odboru   pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Burjan Ivan, kmet. Zavodnje, 

: LeakovJek Franc, agrarni interesent, St. 
Vid, 

Sablaifcnik lvan, kmet, Zavodnje, 
Medved Jaka, upokojenec. Zavodnje, 
Ježovnik Frančiška, .kmetica, Zavodnje, 
Aeman Jože, Invalid, Zavodnje, 
Veternik  han,  ekonom,  Zavodnje. 

Okrožno sodiate v Celju 
dne 19. marca 1949. 

Zadr VIII 60/2 3525 

«so. 
Sedež: Dobrova pri Ljubljani. 
Dan vpisa; 25. marca 1949. ^        ; 
Besedilo: Potrošniška ca&Vnga % ume. 

Jenlm jamstvom Dobrova pri Ljubljani. 
Zadruga je Mia ustanovljena na usta- 

novnem zboru 9. III. 1949 za nedoločen 
8as. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
Rim kulturnejSi in gospodarski način cskr. 
buje svoje člane z vsemi potrebnimi po- 
tresnimi predmeti. V ta namen; a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi /ugotovljenih potreb načrt, po. 
trošnje; b),eklepa pogodbe 8 proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskima pod- 
jetji, in e : kmetijskimi zadrugami oziro- 
ma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih m kmetijskih proizvodov,, po- 
sebno skrbi za dobavo povrtniD, sadja, 
mleka Hd.; c) skrbi, da bo trgovsko-po- 
slovanje, v vsakem pogledu racionalno, 
tehnično dovršeno ! in kulturno, da bodo 
Sani dobro postrežemi, da bo trgovina 
vedno založena s potroànimi predmeti, dia 
ne bo imela blaga, ki se slabo prodaia, 
da'bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljene Ud.; 2. da ustanavlja za potrebe 
članov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, tako obrtne delavnice, podjetja ; za 
KOnserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 
3. da skrbi obk sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno \agojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih./Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge i;desetkratnim zneskom voi. 
»anega enkratnega temeljnega etroma 
družinskega; deleäa; .i   ! '. 

Zadruga raaglaSa važnejše sklepevsvo- 
jih poslovnih prostorja in na raaglasnili 
deskah svojih poslovalnic. ",•"'., 

üprawni odbor sestavlja 7: do 9 članov, 
»ki jih voli zbor temedîzadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za.iadrago 
podpis:« cfa po dva Člana'upravnega"od- 
bora, katerih eaega lahko nadomešča po 

upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dolina r Ivan, rezbar, Dobrova 46, 
Svete Ivan,  mehanik,  Dobrova. 82, 
Jesenovec Ivica, pošt. uradnica, Dobrova 

št. 18, 
Beeeničar Viktor, zidar. Stranska vas 62, 
Žerovnik Janko, zidar, Dobrova 35, 
Zadmkar Marjana, gospodinja, Šujica 29, 
Trnove Janez, zidar. Hruševo 24. 
Pooblaščenka za sopodpisovanjö je Er- 

man Silva, trg. poslovodja, Dobrova. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. marca 1049. 
Zt 26/49 - Zadr. Vil 17/1    '3406 

* 
251. 

Sedež: Ljubljana, Zaloška 10. 
Dan vpisa: 25. marca  1949. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom v Mostah. 
Na ustanovnem zboru 7. •. 1049 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje čevljarsko obrt z delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlagi akorda; 2. 
da nabavlja surovine, material in sredstva 
za lastno proizvodnjo, da prodaja svoje 
obrtno izdelke in organizira kreditiranje 
svojih-članov; 3. da dviga kulturno in 
strokovno raven avojih članov; 4. da spre- * 
jetna učence in" jih strokovno izobražuje; 
5. da| prilagodi svoje delo splošnemu • dr- 
žavnemu gospodarskemu načrtu. 

Delež znaša 500 din. Vsak član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Važnejši sklepi zbora se razglašajo v 
poslovnih prostorih zadruge, vabila na 
zbor pa še pri obrtnem oddelku IVÎLO in 
poseku za obrtno zadružništvo pri IZOS-u 
v Ljubljani, 

Upravni odbor sestavlja 5 do D- Kanov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo predstavljata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik in taj- 
nik, če so ti zadržani pa najmanj dva 
Člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po' upravnem odboru 
pooblaščeni, vodilni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega; odbora so: 
Furlan Jakob,' Bauđkova, 2', •  '  ' , 
Erjavec Vinko,  Litijska 37, 
Rezek Anton, Zaloška 66,, 
Dediček Davorin, Zaloška  127a, ,   , . 
Jakopin Nikolaj, Bizovik 90, vsi čev- 

ljarji v Ljubljani. • 
Okrožno sodišče r Ljubljani, 

dne 25. marca 1949. 
Zt 25/49 - Zadr VII 16/1    3402 

252. .,,''• 
Sedež: Poljane nad Školjo Loko. 
Dan vpisa: 11. marca 1949. .f,-   , 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga »2-1. december« z omejeniml, jamstvom 
v Poljanah nad Skoljo Loko. 

Zadruga je "bila ustanovljena nä usta- 
novnem zboru 16. II. 1949.   •'• 

Naloge zadruge eo: da z združenimi 
proizvajalnimi eredstvi in skupnim orga. 
niziranim delom vzpostavi veliko, na-; 
predno kmetijsko gospodarstvo; da zmanj- 
ša proizvajalne stroške, da doseže večjo 
prxMzyajamost dola • in zviša donose y 
kmetijski proizvodnji. Za'dosego,:tega bo 
načrtno in pravilno uporabljena delovna 
siila, stroji, orodje in druga "sredstva za 
'kmetijsko proizvoditi jo, , s, pomočjo na- 
predne znanosti (agronomije, kemije, teh- 

nike itd.). ,S tem bo zagotovljeno zadru/. 
nikom boljše življenje, da postanejo moč- 
na opora ljudski oblasti v graditvi socia, 
lizma, v boju proti ostankom kapitalietič. 

/uh elementov na vasi, z,odstranitvijo rev. 
ščinein kulturne zaostalosti, kije posle, 
dica drobne lastniške sestav© kmetijskega 
gospodarstva. Tako ee zagotovi stalen mo- 
čen vir kmetijskih proizvodov za krepite 
gospodarske obrambne moči države. 

Delež znaša 100 din na, vsakih lO.OOu 
dinarjev ocenjene' vrednosti zemlje, na. 
sadov in kultur, ki eo vložene v zadrugo. 
Denarni deleži so lahko vplačujejo v 
obrokih. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih in 
na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Zadrugo zastopata predsednik ali podpred. 
sedili}: 'in tajnik, če so ti zadržani pa naj. 
manj dva člana upravnega odbora, kale- 
rih enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni vodilni uslužbenec za- 
druge, 

člani upravnega odbora so: 
Kalan Maks, •••••^ Hotovlje 45, 
čadež Vinko, kmet. Srednja vas 2, 
Trpin Angela, gospodinja, Poljane 14. 
Vidic Anton, kočar. Poljane 38,     f 
Kalan Marija, delavka, Srednja vas. 9. 
Mezek Jakob, bajtar, Srednja vas 10. 
Dolenc Jože. kmet, Vinharjè S, 
Kalan Pavla, gospodinja, Vinharje 1, 
Inglič Slavko, kmet, Srednja vas 2. > 

Okrožno sodišče v Ljubljani , 
dne 11. marca 1949, 

Zt 19/49 — Zadir VII 9/1     2778 
•        •\       •   .>•  ; ';   *    V;-'.'.,/  '.    •   .1':!' 

253» •'••." • ;•• ;;   -v- -• y. • 
Sodež: üagraa'ec. ' '      .•'•-' 
Dan -vpisa;: 30. marca 194Ô. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zagradcu, j    , 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26. II. 1948 za nedoločen 
čao. ( .' 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbujev svoje 
ciano   z-   vsemi   potrebnimi   potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v syojem oko- 
lišu,, vso kmetijske 'pridelke in izdelke y 
skladu s postavljenim načrtom za doord 
oskrbo mest in drugih, industrijskih sre- 
dišč   in- sklepa v  ta'namen   pogodbe; 
3. da pospešuje in' razvija yse parage 
kmetijskega    gospodarstva   ,na;  eivojem 
področju,   tako , poljedelstvo,   živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogsradniätvo, • ; čebelarstvo, 
gbjatev   industrijskih, -in   drugih  kultur, 
gozdarstvo,  domačo  obit iti,   posebno 
Se, tisto panoge .oziroma  kulture, M, v    ' 
danih   naravnih ; pogojih ' najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja iza povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla-     / 
goetonja svojih,članov naprednejäe.teh- 
nične, in agronomsko 'metode v kmetij-, 

, stvu'in v ta namen nabavlja kmetijefke 
stroje,   umetna^ gnojila   itd.,  ustanavlja   Y7 
ambulante 'za živino, plemenime postaje,     ,'•', 
organizira selekcijo živlmej gradi, silose^ 
organizira  semensko   službo,   ekrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik     '•'.; 
itd.;; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih •'•pridelkov  in obrtne "delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem    ; 
predvsem lokalne * surovine;'6. da zbira ' v! 

kmečke   prihranke   v   obliki   hranilnih   : 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev-:in  podeljevanje  kre- V 

Iditov svojim članom; 7. da skrbi' za go- 
spodarski strokovni, : kulturni > in pro- 
svetni   dvig  vseh - - preMvalcev , avojega ; •• •' 
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Grad' 1•••; Sv. Jaikob ob Savi št 1, oseb- 
$P iskaznico, izdano od KLO Pcdgorica- 
"ragomelj.    t 3516 

.Gradiš avtopark. Ljubljana, šmartineka 
«i ©•••••• tablico osebnega avtomo. 
«toDRW št S-0224. 8806 

6iadi8ar Angela, Ljubljana, Ižanska ce- 
•aJ.26, eindSäalno izkaznico, izdano od 
••<•••*• ümetnISkega zavoda, Ljubljana, 

3522 
Grahoraik Joïe, ViulBka vas 19, p. Sv. 

Barbara v Slav. gor., prometno knjižico 
« kolo znamke »Organ« Si. 15203.    3234 

Grmek Lidija, Postojna, Dijaški dom, 
mladinsko izkaznico, izdano od Okrajnega 
odbora LMS, Postojna. 3281 

Grobelnik Ivan, upokojenec, Stari trg 
?*• 1» p- Slovenj Gradeei ukradeno osebno 
izkaznico St. 17059, izdano od KLO Stari 
frg, okr. Dravograd, invalidsko izkaznico 
*a šestkratno polovično vožnjo Številka 
2163/34028. «dano od Štaba IV. armade 
v Ljubljani. 3328 

Grobeljšek Ferdo, Maribor, Wolfova 14, 
grojnetno knjižico za žensko kolo številka 
05748. . ^ 3337 

Growiik Ivan, Zg. Radvanje pri Mari- 
boru 34, ukradeno prometno knjižico za 
žensko kote znamke >Ergo<, it. 87534. 

3338 
Oungl Franc, Maribor, Prešernova 16; 

prometno knjižico za kolo št. 1161814. 
3606. 

•Guzej Jožica, Ljubljana, Kolodvorska 5, 
prometno knjižico za kolo. 3568 

Hafner Ivan, Sneberje 84, sindikalno 
"••••••••• 3774 

Heged»S Apolonija, Petanjcd 72, osebno 
izkaznico, izdano ^ KLQ petanj«',    3237 

n^
Th. *?*%$ Vogrioevci. p! Ljutomer, 

:C?s? SB&* •• •••••• >R^i 

•••^&•••^•;3 

_ :;" 3660 
Honat ••••••, Maribor; Dušanova 9 

prometno bnjSteo Za kolo ••••••°••« 
•  ,.     3600 

Horvat •••••, Ctemdlcj 6, okraj ptnl 
cA 4, vl-  št-  ^20'  wg"ft  314 S-10724, ijdan od o4seJta za nôtranfe «' 
deve v Ptuju. 3^ 

Hrobat Jože. tehnik, Zidani moat "73 
prometno knjižico S-330179 za fejio 
>Pudh«, tov. št. 741630. • 

_&ovat Anica, Ljubljana, Pražakovta lo 
«••••••• sindikalno izkaznico.       3368 

Hube« Franc, Zg. Kašelj 83, osebno 
S1"^!*- 0551°8. ••|••• za kolo, fe- 
•yjo.'Wt in planinsko izkaznico. 377Ó 
KwÄ^i» 4«»vnega kamna, Ljubljana, 
gffïï» «2. evidenco oblico Stevflfea 
aSr i<rTe,•e8a avtomobila znamke >Fi. 
^1«»«., 385Ô 

ErđKl'•îSh* 0F Slovenijo, Ljubljana, 
ttwbflaSt. 1883•"       C0 oeWmeWl aV-if 

eia*3ft !LJ«le iT»". Ljubljana. Dolenj- 

^^T^Sil1***». 3856 
za Ko* Ne2fca''Pr«i^ie 31. Mtaico 

fcïw .AroS•^. **** ^ 

Jankovič Francke. Iška Loka 41, 
osebno izkaznico. 3804 

Janžekovič Marija, Maribor, sindikalno 
izkaznico ft. 907934, 3074 

Jelen Marija, Studence 55 pr! Žalcu, 
svojo izkaznico OF, izkaznico OP na ime 
Jelen Terezija in tekstilno nakaznico na 
ime Jelen Jože. 3355 

Jenku Ferdinand, Kranj, prometeo knji- 
žico za kolo znajufee »Peugeok, tov. Šte- 
vilka 422819. 3613 

Jeremié Miodrag, zastavnik, voj. pošta 
St. 8082, Cerklje ob Krki, \oješko potno 
dovolilnico (rumeno) serije J št. 37331, 
izdano od voj. poŠte 7833, Brežice.    3376 

Jerenko Marija, Slovenja vas 25, p. Haj- 
dina, prometno knjižico za žensko kolo 
znamke »Admiral«, št. ' okvira A 95SS0. 

3022 
••••• Franc,  Dobrunje 71, prometno 

knjižico za kolo znamke s-Hones«, St. 13S9. 
' 3367 

Jerina Ana, Blatna Brezovica 51, Vrh- 
nika, prometno knjižico za kolo znamko 
iPeügeotc, S. 158652, tov. St. 1382S4. 

3572 
Juhart Alojzij, Rošpoh', p. Kamnica pri 

Mariboru, prometno knjižico za moško 
kolo št. 09864. • 338S 

Juzi Jurij, Ljubečna 12 pri Celju, deiav. 
sko knjižico. 3470 

Juža Amalija, osebno izkaznico it. 6720 
in izkaznico OF št. 109716. 3510c 

Karaš Juri, Odranci 126, p. Beltinci, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>Dürkopj>£, št. okvira 10923, št. knjižice 
453609, izdano od uprave NM Dol. Len- 
dava. 3243 

Kavčič Stane, Vel. Menge? 167, knjižico 
za kolo znamke »Stadion«. 3095 

Kavïî? Tilka. Ljubljana, Rinarjeva 20, 
indeks gospodarske fakultete univerze v 
Ljubljani. 3570 

Ken&a Alojz, 'Perniane 81, izkaznico za 
kolo St. 388. 3510à 

Renda Frane, okrajni gozdar, Radov- 
ljica, prometno kaßzico za žensko kolo 
znamke >•••'•«, tov. št. 90387.      3507 

Kcnda Lidija, Bled. Rečica 96, izkaz- 
nico OF, osebno in sindikalno izkaznico, 
uslužbenskp knjižico in knjižico za kolo 
znamke »Viktoria«, tovaimiška številka 
1300589. 3810 

Kcrin Marija, SenuSe 5, p. Leekovec pri 
KiSkem, prometno kn.Pco St. I597o50 
za kolo. 3020 

K«no šižka, podjetje RLO II, ukradeno 
okroglo ŠrampMjkO. 3611 

Klajnčar Konrad, Podgradje 4, Ljuto- 
mer, izkaznico za kolo znarotee »••••••, 
št. 166159. 2976 

Kiinc Jakob, Nova vas 80 niže /Ptuja, 
prometno knjEico za î«olo St. 120409B, 
•••••• .JUfStf«. obrinî list fn vojaSko knji- 
žico.   1       ' ' 3145 

Kljan   Jauko,  Maribor,  Taborska   11, 
osebno izkaznico. 3766 

Kmetijska zadruga z o. j., Grwsui>lje, 
evidenčno ftèvîRco tovertiea«a artemohm 
S-3079. " 3329 

Knez Jožef, Dolenja vae »t. 44, p. Vi. 
dem ob Savi, prometno knažico za tolo 
znamke >Goerickoc si. oftvTra 1535166. 

3648 
Kocbek Jož», Mureka Sobota, Severjeva 

It 8, roj. 5. I. 1924 v Steitčji vasi, vojaško 
knjižico. 3245 

Kobilca Vinko, poverjeništvo za finance, 
Grosuplje, sindiklamo izkaznico Št. 22.626, 
izdano od Zveze finančnih uslužbencev 
Jugoslavije, tajništvo za Slovenijo.    3325 

Kolar Frančiška, Celje, Plečnikova 10, 
đekvsko knjižico 8t. 1340496. 3359 

Kompare Martin, RaSa št. 2, p. To- 
rnai na Krasu, osebno izkaznico.     3165 

Kopa« Metod. Bistrica 66, ••• na Go. 
reajekeui, osebqp izkaznico, 3024 

Kopeič Alojzije, Maribor, Pekel 50, pro- 
metno knjižico za žensko kote znamke 
>Traber«,  št.  35303-S. - 3183 

Korački Anton, Ljubljana, Gradiš, Lito- 
stroj, sindikalno, udarnrško in fowarniSko 
izkaznico Litostroja. 3616 

Koren Terezija. Smast 8. osebno izkaz- 
nico št. 23857. 3510g 

Koštomaj* Marija, Celje. Mariborska 67. 
knjižico za kolo Št. 86814. 3359 

Koštomaj Marija, Ponikva ob južni že- 
leznici. Sv. Ožbolt 13, 'osebno in OF izkae- 
nico. 3355 

Kovaćič Anton, Zg. Sušica 43, Bizoljsko, 
prometno Mizico za moSkn koto. št. okvi- 
ra Ì116983, ,st fabMce 325, promano knji- 
žico za žerasko kolo znamke »Osman«, šte- 
vilka olivira 1484, št tabKce 129, laet Ko. 
va®tg Kristino, Zg. Sušica 43, in šofersko 
iakaznico tretjega razreda na ime Ko. 
vačlč Anton, briffadnik >Ustrojac, Ljub. 
Ijaoa. 2757 

Kozlevčar Slavka, Ljubljana, Polaneki 
naffip 48, svojo potroaniSIîo potrdilo SD 
za ••••• april in OM na ime Kozlevčar 
VMcfffi 3664 

Krabonja Matilda. Meribor, Meljsba 2, 
prometno Inijiâico za moSto kolo znam- 
ke  »Asma:-, št. 405394. •        3881 

Krajec Štefka, Dolga vae 8, •••••, i& 
kaaiico OF in prometno knjržloo za kolo 
znamke >Nordlandc, reg. It. 1795, šle* 
vilfea okvira NM 208272. izdano Ì946 od 
NM Kočevje. 3289 

Krajne Iran, Čroova 38, Št. Janž prf 
Velenju, prometno knjižico za leoio znam- 
ke -Aliele« št. 713558. 2913 

Kraner Leo, Maribor, Aškerčeva št. 18, 
prometno lmjižioo za kolo tovarniške 
znamke sAdlerc 3860 

Krajije Angela, Mairibior, PoîSebova 31, 
prometno •••••• za moSko kolo znamka 
>BSW«. št. 1274560. 3182 

Kraujc Franc, Šmartno v Bežni dolini, 
Roanj wh 1, vojaško ImijîSoo, osebno •- 
laaaiico, spričevalo kvaliikAranega zidana. 
vojaški izkaz in pohvailo.    " 3554 

Krek Ciril, odsek za notranje zadev«, 
Murska Sobota, prometno kn$iäco za mo- 
torno kolo znamke »NSftJ« St. 385696. 

3850 
•••• Vladimir. KleSe 19. knjižico za 

kolo znamke »Vetos«. 3565 
Krenfeer Ignac, Mca 90, KLO Va*anje, 

orožni Jiöt zia lovsko puško. 2911 
Krni« Vinko. Kanmioa pri Maribora 30, 

prometno knjižico •• mdško Mo, ste» 
vilica 124.-L. 

Kiušec Franc, Drežnik 9> p, Vinica pri 
Črnomlju hrvafidtefco iztenioo IteviÜse 
33935/2036. 3340 

Kukurin Vjekoslav, Ljubljaaia, Cesta 
dveh cesarjev, dìpbmo e ziaivrSem sredìnìi, 
kmeßjski Koli v Križovcah, izdamo 1. l984i 

Kupiï Jožef, Sete 32, p. Dobrova,_šo- 
iereko izkaznico. - . 
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Kušflr Andrej, Draga 18, p. Medvode, 
prometno kojìWco za moško kolo znamke 
»Preeto«, M. 6•16. 8077 

KuzuMt Sioiau, Pužavci 41, p, Bodoncd, 
prometno knjižico za kolo St. 81776.   2668 

Kuzœiê Franc, Croci, Apaže, prometeo 
JmjižUco za koio M. 469906, 3842 

Kuinik Viktor, Kotevje 322, aakljutoo 
qprîtovalo rudaréke madeoraifiko Sole v 
Ljubljani. 3117 

Lan V»ntoo, poe., Hajbat 2, KLO Zero. 
vinci, prometno knjillco za kolo znamke 
»SVaffenrad« it. 2,452487, izdano od OLO 
Ljutomer.    . 8540 

Lampret Jože, uprawwk hotela. Novo 
mesto, prometno knjižico št 201607 za 
kolo znamke »Puoh«, St. 588567. 8048 

Lupanja Dominik, Straža 1, p. Cerkno, 
izkaznico za Kolo §t. 56240, izdano od 
uprave NM v Idriji. (      ,        3518 

Lasnn Stjepan, Ljubljana, Pokopališka 
It. 14, osebino izkaznico št. 902068, izdano 
8. III. 1946 od NM Ljubljana. 8567 

Lavric Marija, Ljubljana, Fran&šlcanska 
6, potrošniško potrdilo SD sa april, izda- 
no od sindikalne podružnice St. 20. 

Laonik Feliks, tovarna uenja, Sloveni 
Gradec, osebno izkaznico, izdano od KLO 
Pamele, in prometno knjižico za kolo 
zmamke >Dolomit«, tov. St. 80009, izdano 
od uprave NM Dravograd. 27•5 

Leben Valentin, Sv, Lucija — poetate, 
prometno knjižico za kolo St. 2791. 3610h 

Leber RudoU, Ljubljana, Milcinekega 
62, knjižico za kolo znamke >Senator«, 
tov. St. 00691&, osebno in eiodik*kio iz» 
toaanlco. 8776 

Leden Avgusta, D, M. v Polju 71, knji- 
žico za kolo znamke »Turnir« Številka 
868888.      , 3765 

Lesno luò'oetrijeki obrat MuSemik, p. 
Crna pri Prevaljah, prometno knjižico za 
kolo ät. 82450. 2Ö28 

Lesno industrijsko podjetje Skoija Loka, 
evid. Številko ceëfcnega avtomobila S-8440. 

3326 
Jjimongck Slavko, Razvaoje pni Mari- 

boru, ukradeno prometno knjizko za žen- 
&o kolo ••••••• »Komol« Štev. 5740. 

3679 
Li»e« Ivan, Steklarna Braetaik, promet- 

no knjiäko za kolo et. 141405.        8286 
Ljudski   magazin    Ljubljana   ofcoliea, 

LJubljana, Sv. Petra 29, prometeo •••••• 
4. tricikel ». 158184. 3474 

Lobnik Prane, Pivola 5, p. Hofe pri 
Maribora, prometno ••••••• za kolo le. 
••• 870175. 3282 

LoneeriiS Jože. ml. vodnik, voj. poŠta 
7888, Brežice, vojaSko potno dovolilnico 
(rdečo), eeriie É, at. 81105, Édano od vol 
jÄ 8082, Cerklje ob Krki. 3873 

Lorber Mukeimajan. Vosek più Sv. Matv 
jati ob Pesnici, prometno knjwioo za mo- 
Sko kolo znamke »Trianon«, St. 287051 

Maduna Andrej, Jezica, osetoio izkaz- 
nico. 8861 

Malier Leopold, Ljublana, Cankarjeva 
St. 7, prometno ••••• za kolo mainke 
»vAiglon«, .tov. St. 486721. 3658 

Majcen Staeej Ljnbîjana, läaneka e. 3, 
ofiicirabo izfeaznico, ladano 1. Ì94t.     3617 

Mark M'hael, Log pod Mangartom, oseb. 
no izkaznico 9t. 26•. 3510t 

Marjan SoUer, krojaški ••••••••, Bre. 
•••, tókaanioo za kolo St, 96192, izdamo 
od òdeefea za notr. zadeve KiSko.     3390 

Martiaoič Joče, Ljubljana, Slaçniôarjeta 
St. 12, sindikalno iakaanieo et. 281606. 

8475* 
Maver Angela, Zg. Ponilo». Žalec, pro» 

memo knjižico za koJo št. 241815.       3858 
Mesec Poter, Sp, Bitnje 19, prometno 

knjižico za kolo anamke »Metefer«, tov. 
ät. 825759. 3477 

Mfomonovic Zera, Dom «rmiie. Ljub. 
ljöna, plaèikw knjižico êl 79797.     3662 

Mikaliê Malija;, Šivalnica MLO Novo 
meeto,   sindikalno  ••••••. 3488 

MUaîiê Radomir, III. dom vojašfein Stu- 
dentov, Ljubljana, Dalmatinova 15, matu. 
ritomo spričevalo, sedano leta 1946. od 
molke gimnazije v Subotici. 3855 

Miklič Marija, Ljubljana, Tržaška 46, 
svojo živilsko nakaamico LD za april ter 
živilsko nakaznico TD in mlečno nakaz- 
nico za ap;    »junij na ime Miklič Anten. 

9859 
Müovski Cvoto, Kranj,'Gorenja Sava, 

vojaäko izkaznico, oeobno izkaznico, 
dve udarniški izkaznici, mladinsko izkaz. 
nico in potrdilo za odlikovanje. 3857 

MUošic Toma* Pobrežje 26, p. Št. Vid 
pni Ptuju, prometno knjižico za kolo šte- 
vilka 730587. 3086 

Ministrstvo za kmetijstvo LAS, Ljub- 
ljana, evid. tablico S-0G70 osebnega avto- 
mobila znamke »Wanderer«. 8911 

Ministrstvo za pravosodje LBS, Ljubijo, 
na, prometno knjižico za osebni avtomobil 
znamke »Steyer 220«, evid. §t. S.1958, iz- 
dano od NM v Ljubljani 2615 

Ministrstvo • rudarstvo FLRJ, Glav- 
na direkcija za premog LRS, Ljubljana, 
Gledališka 3, eviti, tablico osebnega avto- 
mobila  znamke  >Fiat<   1500, št. S4125. 

3607 
Močnik Marija, Gmajna 26, Črnuče, 

knjižico za kolo znamko »Torpedo«, evid. 
St. 163759, tov. št. 087608. 3Ö06 

Mdnik Poter, Jesenice. Titova 20. iz. 
kaenico za kolo. 8619 

Mohar Frančiška, Kresniško (poljane 48, 
•MezniSko-izkaznico, vložek za 12 vožonj, 
meeeeno režijsko gjcepodinjsko nakaanieo, 
Živilsko nakaznico Nav. za april, karto 
za kurivo K-5 in K-l, živilsko nakaznico 
TDfô za april na ime Mohar Franc, Ži- 
vilsko nakaznico Nav za april na ime Mo- 
nar Marija, živiMri nakaznici OM za me- 
sce april »a ime Mohar Danijel in Sta- 
nislav ter živilsko nakaenieo LD za april 
na ime Mohar Manja. '3776 

Molic Kajimic, Celio. Slomškov trg 4, 
prometno knjižico št. 305796, izdatno od 
NM Celje meeto za kolo znamke sVelos«. 

Mozetič  Franc, Ren&  267 pri Gorici, 
oaetmo izlsaznico, izkaznico OF, 'izkaznico 
JZNM, ••••••• za kok>, izkemko Rde- 
čega krffia in izkassnioo o zapoglitvi.    2925 

•••• Iva«, Bwääica 367. osebno izkaz- 
nico. 35106 

Mrv*6 Ana, raiznalalikia ea&opieov, Novo 
m«rfo, eindifeafco knjHfoc. 3618 
•••• Jakob, Ljwbîjana, Pod bnibom 12, 

osebno izkaameco. 3569 

Mu»* Jože, Lmbljem,  Vodnikova 62, 
brîn»baJfeb•no ••••••• št. Ç0192, ladano 
od mm. za notranje aadero LAS.      3691 

NamesfaÄ Ivan, Sober, Sv. Rnus, pro- 
metno kn#2ico za /mofko hote z»?mke 
»BnandetìbnTg«. 

Naeackin Vasilij, Maribor, Giavnl trg 1, 
promeiao •••••• m. koto it. 2065201. 

3604 
Ni&c (Ätvlia) ••••, vodnik JA iz 

Sremoice, okraj Btograd, sedaj na voja- 
äikiean odseku Trbovlje, Slovenije, ukra. 
demo zdravetveno izkaznico, pkûilno knji- 
žico, vojaäko iakaanioo, dve udarniški i&- 
kasnicl, îiakuiturao iz^^aznlco, izkaznico za 
nošenje alate značke {iziiuliiurn'ka, izkaz- 
nico socialnega zavarovanja, potrdilo z 
mladinske' progo Samac—Sarajavo, izkaz- 
nico za kolo. It. 338353, po vojaškem okrož. 
ju Ljubljana p&trjeni raport za nakup 
obleke, št. 1309 z dne 28. IX. 1948.   2924 

Njegovan Stojan. poročnik, voj, polta 
8082, Cerklje ob Krki, voiaSko potoo da- 
\oKlnico (rdečo) sorije E, ßt. 81083, iz. 
o>no od voj. poŠte J883, Brežice.        3372 

Novak Marija, Jama 24, p. Stražlšče pri 
Kranju, prometno knjižico za kolo.   3861 

Novoscie Ivan, Brezina 11, p. Brežice, 
prometno •••••• za koto znamke Bran- 
denburg«, St. okvira 219524. 3187 

Okoru Albin, &enčur 91, prometno knji- 
žico za kolo znamke »Koemos«, številka 
5102105, t > 8079 

Okrajna zveza kmetijskih zađrm» • Ko- 
čevju, evid. tablico ät. 8177 za tovorni 
avtomobil znainke »Opel-Blitz«. 3675 

Okrajni komite Tolmin, tablico avtomo- 
biila, re«, it'7160. 3510! 

Okrajni L0 Poslujna, prometno laijižico 
za osebni avtomobil DKW S.2152, Ito- 
\ilka 3202 na ime lleniö Anton z Ra. 
keka. 2980 

* Oltrajei odbor OP Trebnje, xzkaznico za 
kolo znamke »Basiert«, št 1427521, evid. 
St. 211868. '   3186 

Okrajei »»đitolni svet, Celje, promet- 
no knjižico aa kolo znamke »Triglav«, Ste- 
vilkn okvira 1.281.400, izdano od MLO 
Celje, prometni odsek, in prometno knji- 
žico ci kolo znamko >Triumpff, št. okvira 
808.335, izdano od prometnega odseka 
MLO Celje mesto. 1990 

»OKAPc, II. Bistrica, evid. tablico to- 
vornega avtomobiln OM št. S-7233.     3598 

Okrajno avtoprevoiniSk» podjetje^Kâm. 
nik, prometno knjižico prikolice 51. 3670 
na imo Rode Alojzij. 3344 

OKAP Tolmin, prometno knjižico za pri- 
kolico »Schmitz« St. 19462. 3610d 

Okrajno gradbeno pođietje Grosuplje, 
evid. tablico motornega kolesa NSU šte- 
vilka S-02078. • 3667 

Omejc Jože, Studenac© 1, p. Medvode, 
knjižico •• kolo tov. št. 1619. 3912 

OrgoHJS Frančiška, Zaeadi, p. Križevcd, 
uropano prometno •••••• za kolo.     2761 

•••*'• Janko, podporoenili, voj. poüa. 
8062, Cerklje ob Krki, vojalko potno do- 
volilnico (rumeno), serije J, 8t, 37880, iz- 
dano od voj. poŠte 7888, Breäce;       -3871 

>Oekrb»«, •••••, evidenčno tablico oseb- 
nega  avtomobila ••••••  >Opel-Ad*m«,. 
a. S-4019, ijdaoo od uprave NM v CeBu 
na naslov >»e*o«nln«,« Celje. 2974 

Osterc Ivan, Ljubljana, Gosposvetska 
ceftta, živitefco naäcaanioo TD-R1 za april, 
jswfcuno od rajona Moste. 3800 

OevaM Aleksander, Domao^evoi 89, 
svojo prometno kniiJJieo Ba koh zaanske 
»Parforce«-, St. 95166, m prometno tem- 
geo Kercmei Ernesta, Bomanjševci 11Š, 
za teoio anamke »Idcak, »t. kolesa 688894. 
te«no v Sfe«4d Sxflxrti. . A4 
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P*T Su(rt>U. Barialovci 14 pri Ptuju, 
OLO Ptuj prometno •••••• za kolo, Ste- 
^Ika okvira 0795774. 3249 

^afoWrher Marija, Maribor, Temo, ulica 
Jwriboreke brigade 18, prometno knji- 
gco.za žensko kolo znamke »Schladitz«, 
*• 108305. 8331 

Paradtg Verona, ••••••• 76, p.. Slovenj 
Qradec, izkaznico za kolo znamke »Prior«, 
*• okvira 484646. 2912 

Pavi» materi, Ljubljana, AleSevceva 21, 
prometno knjižico za kurivo K-3, izdano 
«!d RLO BeŽlgrad-SiSka. 3479 

. Pegan Jakob, Zg. Beenica 15, p/Kranj, 
Jkradeno izkaznico za kolo znamke »Vie- 
wria«, Ä. 821810. 8238 

Perger Joiet, Limbu« pri Mariboru, •••- 
toetno knjižico za moško kolo znamke 
»Pljake«, St; 64366. 8680 
perico (Kristjana) V»nko, roj. 19. VII. 
1W7 v Trticu, vojaiko knjižico. 8016 

Pernat Stanko, Zabjek 16. Ptuj, pro- 
metno knjižico za kolo, reg. St. 442006. 

3047 
Pernek Marija, Ljubljana. Cesta dveh 

«earjev 95, izkaznico OF, belniSko karto 
*» mleko za april — junij in žhileko 
Wrta TD za april na ime Peroek Andrej. 

8773 
Petek Branko, QrajenSoak 1. Grajena 

PR Ptuju, prometno knjižico m kolo znam- 
ke >Puoh«, St. 1115973. «vid. St. 442937. 

3620 
Peterlin Marija, Preserie 46, dijaško 

rajtöeo •. b razreda drž. gimnazije v 
DowSaJah. izdano 1. 1948/49. 3693 

PJn»** Leopold, Ljubljana, Tržaška 42, 
"WSko izkaznico št. 283. 3472 
_PIeSee Prano, Šora pri Medvodah, pro- 
ra**» kafiSop ze kolo tov. St. 1104569. 

Piti. •      ^76 

kov« ^ek3Ìrk^ LJubljana, PodmilSSa- 

«*8 od uprave NM v Ljubljani.        3521 

JÄnk ^0,'• ^- ^80'1*» «O pri Slo. 
«to kolo znamke »Primavera«, st 20fia797 
'«Jano od NM Podgorje. • 

Potočnik Janko, Slatina Radenci ßl 
Prometno knfi»co št. 22460 za kolo iz! 
«oo leta 1948. 
;Poto«nlk Tinka. Prirafcovo pri Kranju 

«•109, prometno knjäioo M. 8174 za 
•oto B»mke >Helvetic<, tov. št 51554. 

8283 
^otroSniSka zadruga Zadvor, e»id. tab- 
•»».S-2045. 8657 
•k^TWlen'StT0 » ••• 0L0 MaribOT 

bok»" Pr°raetno knittieo za motorno 
3ieSflo2?ke >•?»•<. St. okvira in motorja 
mr^LT*!? od'OLO Maribor okolica 
mesirîfetî^eer Otmac, gostilničar in 

p   • **•, Martin pri Vurbergu.        2862 

lewTsl •• Td"ï»we.  roi-  12-   VI' 
*M Wi GradferTS Ludbre& Hrvatska, fie- 
no izkaznii« t»' J«enice, ukradeno oseb- 

^60 ln ••••••• knjižico.      3511 

mo^UôÏÏJllnS'îî!1? TO\izI*f•c
0°,*a 

«»««•* VTriumpf«, St. 689)50. 
3242 

Požgaj Zvonimir, Ljubljana, Breg 10, 
oeebno izkaznico, izkaznico Športnega dru. 
Stva »Železničar«, izkaznico planinskega 
druätva • potrdilo o zaposlitvi. 3690 

Prezelj Frančiška, Janhova 8, p. Apače, 
izkaznico OF, St. 362814, izdano v Jan. 
hovi-Naeovi, osebno izkaznico, izdano v 
Škofljici pri Ljubljani, in 200 bonov.  2978 

Pristavec Jakob, Brezovica 17, pri Bo- 
rovnici, knjiilco za kolo it. 123022.    3566 

Pričii Vencel, službeno izkaznico Ste- 
vilka 5416, klubeko izkaznico St. 172, po- 
trošniSko nakaznico St. 8594, mladineko 
izkaznico in vozno dovolilnico, izdano od 
uprave NM Celje mesto. 3556 

Pulko Vinko, delavec. Brežice 49, pro- 
metno knjižico za kolo, številka okvira 
1,201.111. . ,        . 3751 

Pungercar Franc, Medno 44, evidenčno 
tablioo motorja, it. S-06012. 3467 

Purkart Alojzija, Ljubljana, Zibertova 
27, sindikalno izkaznico, izdano od sindi- 
kata gospodinjskih pomočnic. 3405 

PuSienik Stefan, Suha 33, p. Kranj, 
osebno izkaznico, izkaznico za kok*. St. 
okvira 149512, reg. St. 1224, in potrdilo a 
zaposlitvi. *;» 2927 

Rajgelj Jožef, Orenefc 6, okraj Kranj, 
prometno knjižico St. 150.965 za kolo 
znamke »Champion«, St. okvira 653333. 

3564 
Rajhar David, Postojna, osebno izkaz- 

nico M. 14. 8615 
Rajner Rudi, Metlika 83, prometno knji- 

žico za kolo znamke »Torpedo«, St. okvi. 
ra 687937. 3250 

Rakar Ivan, prometno knjižica za kolo 
znamke »Titania«, St. D 51119. 3574 

Raki« Selimo, vodnik, voj. poŠta 8082, 
Cerklje ob Krki, vojaSko potno dovolil- 
nico (rumeno), serije J, St. 37^00, izdano 
od voj. pošte 7833, Brežice. 3374 

Rantaie Tilka, Maribor, Studenci, Vod- 
nikova 30. osebno izkaznico St. 047757, 
izdano cd NM Maribor. 3366 

Ravbar Mira, LJubljana, Tobačna 14, 
osebno in univerzitetno izkaznico in do- 
volilnico za polo\icno voihjo. 8813 

• Ravnikar Stanko, Jesenice, Titova 34, 
prometno knjižico za koto St. 557583, iz- 
dano od uprave NM na Jesenicah.      3658 

Rejc Prane, fcabce 27. izkaznico za kolo 
St 498. 3510b 

Rlžnar Marija, Ljubljana, KoroSka 12, 
železndSko režijsko karto St. 31079 in sin- 
dikalno  in OF  izkaznico. 3769 

Ropret Mihael, Boh Bela 60. prometno 
knjižico za kolo znamke »Herkules«, Šte- 
vilka 430806. izdano L 1948. 3482 

Rot Jožef, Žaga 5t 15, osebno izkaznico 
St. 26026, 8510e 

Rotar Miha, Ljubln 27, izkaznico za kolo 
St 70713. 3510 

Rotar Stanko, Gunclje 29, knjižico za 
kolo znamke *Dürkopp<, tov. St 017906. 

Rozman Vijem, Celje, Razlagava Števil, 
ka 1, knjižico za kolo, St, 108055.     8560 

Rupnik Marjan, Maribor, Radvanjeka 54, 
prometno knjižico za kolo znamke >Puoh< 
St 896680. 8605 

RnSka tekstilna Industrija, Ruie pri Ma- 
riboru, prometno knjižico za tovarniško 

,kolo, s izdano od OLO Maribor okolica, 
uprave NM v Mariboru. 3287 

Sadar Marjan. Ljubljena, Gajeva 10, 
sindikalno izkaznico« 3849 

Saje Jožefa, Radomlje St 61, kole- 
sarsko knjižico za kolo Sit. 211755.     2778 

Sal lvau, Celje, Cesta na Dobravo 13, 
zadnje Šolsko spričevalo, (odpustnico) sol. 
let 1926 do 1929, zadnje šolsko spričevalo 
trgovske mature in zadnje spričevalo iz 
L 1930. 3357 

Savinjsko gozdno gospodarstvo, Celje, 
originalna računa, izdana od Savinjskega 
gozdnega gospodarstva v Celju in sicer 
«t. 411 z due 26. IV. 1947 na 40.050 din 
na ime »vojno leiHače IV. armije. Rimske 
toplice«, in št. 410 z dne 26. IV. 1947 na 
12.291 din na isto ime. 3561 

Settej Vinko, Srednja Kanomlja 8, iz- 
kaznico za kolo St. 503686, izdano odnetr. 
Uprave Idrija. . 2828 

Sedevči« Anton, Banjšice 53, p. Grgar, 
vojaško knjižico, osebno izkaznico in po- 
trdilo o volilni pravici. 2418 

Sekulovié Stanko, zastavnik, voj. pošta 
8082, Cerklje* ob Krki, vojaško dovolilnico 
(rdečo), serije I, St. 78545. izdano od voj. 
pošte 8723, Cerklje. 3375 

Selan Jože, Ljubljana, Vipavska 25, 
osebno izkaznico, prometno knjižico za 
kolo in službeno izkaznico. 3S53 

Seljak Bogdan, Smarca St. 11, knjižico 
za kolo znamke »Herkules«, tov. Številka 
140895. 3698 

Senič Blaï, ewjo prometno •••••• za 
kolo St. 1669, oblačilno karto R-l in ži- 
vilsko karto TD; oblačilno karto R-l in 
živilsko karto TD4na ime Belina Rudi, 
oblačilno karto R-l na ime Seni« Cilka 
in živilsko karto Nav na'ime Senič Jože 
in Senič Cilka. 3361 

Sopo Ljutfm'la, Celje, sindikalno član- 
sko izkaznico št. 293198. 3557 

Sever Janko, mizarski pomočnik, Ka. 
menšcak, "p. Ljutomer, prometno knjižico 
za kolo znamke »Original-Sport«, Števil- 
ka okvira 590210. 2826 

Sind'8 Rafael, Cmi potok 12, Kočevje, 
vojaSko knjižico, izdano od vojnega od- 
eeka Kočevje. 3350 

Sindikalna podružnica Lesne industrije 
St. 1, Gorje — Bled, udarniško izkaznico 
St. 10608, izdamo na ime Sodja Anica. 
LIO Vintgar. 317« 

Slam'č M'lena, Ljubljana, Trstenjakova 
St 1, izkaznico LMS, izdano od LMS za 
Bežigradom. 3519 

Slana Franc, Maribor, KoroSka 90, pro. 
memo knjižico za kolo, št. okvira 468408. 

3437 
SAP, Maribor, prometno knjižico za 

avtobus znamke »Graef & Stift« S-6525/180. 
3608 

Smoli« Jožefa, Ljubljana, Puharjeva 3, 
osebno in sindikalno izkaznico.        3808 

So8^c Ladislav, Petanjci, St. 20, p. Ran. 
kovci, osebno izkaznico St. 20, izdano od 
KLO Petanjci.      ' 3236 

Stergar Konrad, Vtatarovcd 68, promet- 
no knjižico za kote znamke »Mundue« 
St. okviTa 2052434. 3152 

Stožir Adolf, Skofja vas ipri Celju, OTof 
m etno knjižico za kolo. mladinsko tekftz- 
nioo, potrdilo o zaposlitvi jn bkaznico OF. 

3356 
Stres Grido, Slovenj Gradec, prometno 

knjižico za kolo St. '7-47911 znamke 
»Aiglon«. 5f46, 

Strod Oto, Maribor, Tezno, Moskovska 
ït. 54. šofersko izkaznico 81 206, iztisno 
v Mariboru, in prometno knjiž'co za mo- 
ško kolo znamke »Vera«, št. 93.75.. 
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Övenäek Avgust, Sela pïi Ptuju, pro. 
metao knjižice •• Kolo, St. okvira 2)11062, 
iast Svenata Feliksa. Sela ori  Ptuju. 

8081 
Sverna Bio», Celje, ZrïûjekeRa 13, pro« 

rjsetno knjižico za. koto znamke »Pol 
Dienetrad«.  tt, 475166. 8018 

Sabeo Alojzija, Zagorje na Kreni SI 72, 
ukradeno ceebiro ekazntoo, izdano od od." 
seka  za notraaje zadeve OLÜ Postojna. 

7 8207 
Sauperl Rupert. Vrabji vrh, KLQ Sladki 

vrh, prometno 1•$&•• za moäko koto 
•, 65471. , 8462 

Save Peter, Ljubljana. Opekarska o 53. 
knjižicu za kolo znamke *Dürlwpp«, ev'd 
8t 27158, tov, it. 584027. 8914 

SiŠka Pepe», Ljubljana. Trdinova 7, to- 
varniško izkaznico Litostroja. 3666 

Sive« Slavko. Qaberje. KLO Stična, ia. 
kainico sa uiolko kolo. spoznavna Števil, 
ka 119782. it. okvta 87975? 2894 

Skaler Francs, Vrbje 48. DoboVa, spo- 
»navno tablico motornega kolesa S-02492. 

8144 
Skrtnjar Anteo, rojen • Podravski 8eL 

alci, okra] Ludbreg, eedaj pri »Gradiš«, 
Jesenice, osebno Izkaanioo, 814*2 

Sna M (JaSper, Dravograd St. 73. kolo 
BMW In knjižico za kolo NSU. osobno ;z- 
laznieo  in  vojaško   knjižico. 8772 

Špik Alfred. Ljubljana, Matgajeva 2. 
prometno knjižico m kolo St. 980247. 

i 8614 
Stebfh Ježe. Ptuj. Prešernova 22, izkaz- 

nico za moSko dvokolo znamke »Waffen- 
rad«, rov. Št 11119Q6. na ime Brenkovio 
Anton,* Hajdina  pri Ptuju. 3278 

Stremici Edo, Žirovieki vrb Sv. Antona 
it* 9, oeebno izkaznico, Izkaznico OF m 
tnledäosko izkaznico. 8349 

Snen Niko, êoteki upravitelj. Trnovska 
vas, Ptuj, prometno knjižice za kolo, it 
okwa 88082. 2921 

Tested Ana. Rodica öS, p. Domžale, 
ökaznico OF in prometno knjižico aa koto. 

3661 
Tom»« Antonij«. Ljubljana. Stara pot 8. 

prometeo knjiž'co sa kolo snamke »Ba- 
rter»«.   ; 8469 

Topolšeb >lakobi pcen VeL Lipoglav, 
RLO Loče prt Poljanah, prometno knjf- 
ïlco aa kolo H. 105.568. 3247 

Tovarna not«v. Maribor, prometno knji. 
JHco aa' poltovorni avto znamke »Opek, 

, Mg.  St.  S-•••,   Mano od  uprav«  NM 
Maribor. 3186 

TramSek Jertiaa .Zgornja BWrfca 62. 
p. Slov. Bietrica, izkaznico za žensko kòlo, 

; eerjjska It. 681615, izdano od notranjega 
odseka OLO Poljfene. 2979 

Treble Anton, miličnik1. LJubljana, Vod- 
nikova 62,. medaljo za hrabrost. Izdano 
od Prezjdija Ljudske skupščine FLRJ (in 
no laka« o tem odlikovanju, kakor |e bilo 
pomotoma objavljeno v ur. listu LRS 
«.9 z,dne 12.  III.  1949). k 2502 

TriiiïDnïan. LJubljana, Mirje t voja- 
Iko •••••••. 3468 

. Trebae Itrâp, Z«. Kungota 13, okraj'Ma- 
ribor okoliša; prometno knfffico za kolo. 

, '•-',•;-•-,•';  • M',-V"V  .       ,-2872 
Turk Stanislav*; Bn$o. Prevali 28. Ljub- 

. ••••, stmMkatao rzfcaenioo ,.£.  380408. 
''   '^.'."•-^-•-: '•'•.':\,-.   ':    3678 

Tušek Albina, Kokro« 27. Kranj, pro. 
metno linjež'oo 2» koto znamke »Puch«. 
sindikalno  knjižico • nabavno   knjižico, 
.adusinjskega   magasina »Save«.     3147 

Unmk Marija, Črnuče/PodborStSt 4, 
prometno knjižico» za kolo znamke »Phä- 
nomen«, S.iÖ729ü\47, tovarniška Številka 
385678. 3854 

Uri* ••••, Straža 254 p. Cerkno, iz- 
kaznico za koto znamke »Rad<ue< Številka 
37809. izdano od uprave NM v Idriji. 

3517 
»Ustroj«. Brežice, prometno knjižico za 

koto znamke  »Prior«. St okvira 583214. 
8160 

Velé&njeek Než'ea, Celje, Lava St. 9, 
knjižico za koto «t 1414066. 3689 

Velkovrb Vda, Vrhnika. Nova vae 10, 
»•vilsko nakaznico SD za aprii, izdano 
od RLO Center, Ljubljana. 8848 

Vortko Andrej, Kaplja 6t 65. Maribor 
okolica, prometno knjižico za koto znam- 
ke »Slyne-Aetìk. 3656 

Vers'« Martin, Nova vas 77 niže Ptuja, 
ukradeno prometno knjižico za koto znam- 
ke NSU Šit okvira 1637553 na ime VerSK 
Uera. '      '      ' 8344 

Vesel Marijo, poroïeZà Ribio. Maribor, 
Tesno štrekljeva ulica, blok Tam-H-2, 
prometno knjižico •• koto znamke »NSU«, 
St. 626749. 3601 

Vifer Ana, Cejje, Ljubljanska cesta 20, 
živilsko nakaznico SD. živilsko nakaznico 
SD ne »me Vicer Anica >n živilsko na- 
kaznico Nav na Ime Končan Emilija, obe 
iz Celja, Ljubljanska cesta 20.  '       8471 

Vider Ana. Županje njive 5, knjižico 
za kolo ta osebno izkaznico. - 3762 

Vfdervol Jože, Kočevje, Lipovec 22, 
knjižico za koto znamke »Miele« Številka 
815509.    , 8767 

Vietar Albin. Ljubljana. Dojemjsfca 
cesta 50, osebno izkaznico St. 496.   3802 

Vidma? Zinka, Ljubljana, Pred konjuS. 
rtico 2, prometno knjižico za -Vensko kolo 
znamke »Adler«: M. 9541. 3568 

Vintfiš Elizabeta, Ptuj, Zrinjeko-Franko- 
paneka 10a, izkazn co za kolo, 9t 06349, 
bidano od NM Ptuj.   ( 3146 

Vinogradniška obdelovalna zadruga 
»Keren«*«, Sv. Miklavž pri Ormožu, pro- 
metno knjižico za žeoako kolo znamke 
»Stever«, §t 1801686. 

VodlSek Maks, Ljubljana. Medvedova 8, 
prometno knjižico xa kolo BI. 2672.44, ©vid 
St 5499, tw. •. 8900616.,. 3654 

Vogrtn Marica.'Gozdna uprava Podve!. 
ka, prometno. kinJiSSoo sa kolo, evid 5t 
S 17-924. 9071 

Velïanïek Jole. Zg. Obrez 18, j>. Artice, 
potrdilo o laetoiStvn kolesa znamke >Bu- 
diea« St. 619746. 

Volk'Joïe.'Zareîïca 22 pri • Bistrici, 
prometeo knjižico •• koto, it. •1693. 

.     '• < . "•••.    J8188 
Vovb Vinko. Ljubliaoa, Gerbtteva 19, 

prometno knjižico za kolo. 8612 
Vreg France, Ljubljana, Stomikova1 7, 

osebno izkaznico, radano od, uprave NM 
v'LJubljani. ' ,   , '."'      8908, 

Zatfnikar Fran6gka. Sujica 35. p. Do- 
brova, prometno knjižico za kolo znamke 
»Trlmoph« S.iee677. . ' 

ÎZagma^ter Ivanka, blaeajnicarka, Bre- 
üee, izkaauiou za koto st. 21445, izdano od 
odseke za notranje zadeve, Kràko     34i8 

Zaman 8 Iveetcr, Ljubljana, lpavceva 2, 
izkaznico za koto znamke »Olympia« 
St. 1081, izdam) od uprave NM v Ljub- 
ljani.    ' ' -8520 

Zavaenik Franc, tovarna usnja, Slovenj 
Grtidec. evidenčno tablico (Ju 01188 me. 

' toirnega   kolesa   znamke   »Zflndapp«,  6t. 
motorja 355918, št. iaeije 8510. ,8023 

Zdravlje Mago'a, Ljubljana, Bolgarska 
19, knjižico za koto znamke »Naumann«, 
tov. št. 58. 869• 

Zgrablj1* Karto, Dol. Lendava, kolonija 
Pince 43, delaveko knjižico na ime Ho- 
lupko Bratielav, Vršac. 2995 

Zidar Amalija, Zalet, osebeo izkaznico. 
3562 

Zidariö Franc, uslužbenec rudnika Glo- 
boko pri Brežicah, prometno knjižico za 
koto znamke »NSU«, tov. al. 686041.   3019 

Zrnko Ivan, Jedlovnik 10, K LO Sv. Ju- 
rij ob pesnioi, izkaznico OF, oeebno-Iz- 
kaznico • knjižico aa kolo.      '      2861 

Zore Matija, Seta tit. 94, p. Dobrova, 
Izkaznico za kolo znamke »Blektra« M. 
1416546. 3161 

Zorle Alojz. Drnovo 43 pri .Krškem 
prometno knjižico za kolo St. okvira 
1032078, izdano od odeeka za notranje 
zadeve OLO KrSko. :      3018 

Znbal'c Karel. Ljubljana, Rc2na do- 
lina Cesta X. 5t. 10, knjižico za kolo 
znamke »Opel«. ,      3811 

Znpan- Ivan, Vidovdameka 9, LJubljana, 
»Izkaznico za koto. ' št. SÄJ04830," tov. gt 
'2489. '•' ;: :;• ' / '; ;,;,;,', -,;, ,:'3478 
, • Zupan» Aujela, HaSdîea 86 pri Ptuju, 
prometno knjižico na ime Kotnik Tere- 
zija, Spodnji Breg. •8286 

Zbpanëlc Andrej, Mokronog 185, izkaz, 
meo st SI36 za nakup vozovnic za 6 po- 
tovanj 6 50 odstotnim poptutom, izdano 
od  vojaškega okrožja  v Ljubljani. 8467 

Žakomeli Marija. Kranj, Ceeta na Ru- 
po 31, prometno knjižico za kolo tov. It 
6S2399., ,   ,      ,3575 

Železarna SnSe pri Mariboru, promet, 
no knjižico za koto znamke »Swiatowiz 
Extra«. ; §tev. V 34951 na ime Železarna 
In livarna A. Pogafr '4. Ruše. 3241 

2erdoner träne, vojna -poeta 8305/t, 
Pulj, vojaško potao dovolilnico serije »K 
•'. 68903 • dne 19. I. 1949, izdano na 
ime Benzop Ante. zastavnik. :     ^ 

Žerjav Srečko, B rje 41. p. Komen, is» 
kaznico OF ter šofersko, osebno, eindi, 
kalno in mladinsko izkaznico. 3808 

ŽilnSk Leopold*. LJubljana, Gorupova 17, 
vojaško knjižice ié sindikalno izkazn co. 

-',   ',   ''     '•;    ' 3764 
Zivco Zarite. Skopo, okraj Sežana, iz. 

keznico za. koto 8t 4573. 2928 
žmane Katarina, Prešernova 16, Lju- 

tomer, prometno* knjižico za žensko kolo 
znamke;»Meteor« št okvira 408.165. 8346 

ZnWa'rt« : Martin. St. Peter ob Savinji 
65. prometno knjižico, za koto, reg. 8t 
87167, izdano od NM Celje okolica.   3017 

Zttpanïië Franc, Ljubljana, Florjanska 
ć. 84, knjižico za kolo znamke »Koemosc» 
tov. et. 5101944 »        . 3805 

Znïek Budo!? jjozdao go-çodarstvo: v 
KoSevju. delavsko knjižico.. •   3918 

Izdajo »Uradni Bet LRS«.- bjrektor tn odgovorni areotìkrdr'Bastko Močnik; tiska Biasnikova ttekarna. obrat 1 ~ vsi v 14••••••) 

,*•••" 

Y: 
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V1J8 472/49 1788 
, »»me Marija. ložeaa BaWS, •••••• Bun. 

,.•••\»••••• ö. Hl   1898 v Babincih. bei 
E»«. Franca • Marije rojene fipindler, 
**P»dinja v Mariboru. Ruika 1, je bila 
»fWena 18. VII. 1944 pri Sv. Marku ni- 
'* Ptuja pod imenom Draga ,FijavŽ. Baje 
}| bilo to njeno truplo, ker se od 10. VII. 
1844 pogreša ki je pustila možu poslovil. 
n©\ pieno. 

•Na predlog moža Sovtoea Jožeta, stro- 
jevodje drž. železnic v Mariboru, Franko. 
pano\B 99, se uvede postopanje! za razgla- 
sitev za mrtvo • ee izdaja poziv, da ee o 
POgrežatii do 1. VI. 1949 poroča sodi Mu 
aH ekrbn ci KovaSič FraneiSki. upokojenki 
• Mariboru, Ruska 1- • 

Po preteka roka bo sodiate odložilo o 

, Okrajno sodiSee v Mariboru 
dne 19  februarja 1949. 

;•.,     Oglasi sodišč 
••••^^—i— •• IMI M '  m • i •"«•— 

.Zemljiškoknjižni oklic 
/1*8': 280/48-6 38T4 

^ Dražb* 
Na predlog Trajber Bele, tajnika KLO 

Kobilje Si. 196 kot zahtevajoče stranke 
t» 28. maja 1949 ob 10 uri na lieu mesta 
v Kobilju St. 152 ma podstavi potrjenih 
dražbenlh/pogojev, dražba  nepremičnin: 

zemljiika knjiga k. o. Kobilje vi. St. 971, 
Parc. ! St.  101/2 etavbiiëe  ifl  dvoriSce  z 
ttoo ••••• /krito stanovanjsko h'So §t. 
152, tn;ll hlevom v cenilni vrednosti 95.000. 
dinarjev. ; 

. Najmanjäi ponudek je 68.984 din. Var- 
Mlna zna5a 9.500 dan. Pritiklm ni. Pod 
W^an^hi panudkom ee ne bo proda- 

^ftlÄ JS*^ v  D<*  Lendavi  kot 

MtoroAfn
•^ri^dražba ne bi 

nlw£Ä '£'12•" oglasiti eodiKu najpozneje pri dražbe«em narok« nred začetkom dražbe ker hI J.  |"»••••.  orea- 

do zdraRtelJa ki je ravnal, V; dobri veri 
n.SA -AJK^V" ^»»ent oklic na-uradni deski eodiSSa.        ;, 

Okrajne sddiffEe v Dolnl' Lendavi 
*      <3••.28. marea 1949. ;" 

. Oklitf j bkrfcnîkiH\f\. 
• In razpravah 
«•••/49 : 8884 
_Bratlna Tereeija, pletilja v Radovljici 
Kajuhova ,12, je vložila proti Brattòa 
**SrU. biv. zidarju v Radovljici, sedaj 
?f«5eea: brvaUSča v inozemstvu, tožbe 
w^tjizvezo zakona. 
•••••••• bo 25. maja 1949 ob 8.45url 
•• *«» *>di«*m v sobi ät. 140/II. 
Jtnlt^l £lka * 'raenovan dr. Tomtaee 
• v JlS*11 P"»vnik okrožnega soda- 
ne" ••üJ•>isai<:• bo zastopal. toženca 
•e tie^VWanK»t '* slroSke. dokler 
ièeaea/*• 8am ali »«imenuje poobla- 

,     0k,*to» Wdiiee v Ltubljani 
°»e 1. aprila 1948 

qio9/49;;::yf-;;;:;*'.v;';. • ' wn 

•?&•' Pavliß Rado. od- 
*•• v L**'M. je violila proli SkuW 

Francu, pos. sinu. Brezov dol 82, sedaj 
neznanega bivaliSoa, tožbo za mveao za- 
kona. 

Razprava bo 25. maja 1949 ob 8. uri 
pred tem eodiâêem v eobi at. 140/11. 

Za skrbnika ie imenovan dr. Tominec 
Janez, a. sodni pravnik okrožnega sodi- 
lia v Ljubljani, ki bo zastopal toženca 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasi sam ali ne imenuje poobla. 
Sdenta. 

Okrajno aoduTee v Ljubljani 
dne 1. aprila 1949. 

* 
O U/49-4 k 9277 

OkUc o tožbi •••••• Ignace, kmeta iz 
Zagrajea St. 6 zoper Tavčarja Franca in 
Josipa ter Tavèar Em li Jo m Zore zaradi 
ugotovitve in vknjižbe lastninske pravice 
pri v!. St. 108 k. o Ivanjigrad, objavljen 
v Urad. listu LRS St. 11 z dne 29. tli. 1949, 
se prekUcuje ker je tožeča stranka od. 
stopila od tožbe io ee odpovedala tožbe, 
nemu zahtevku. 

Okrajno sodiSFe v Sežani 
dne 29. marca 1948 

0 95749-8 \ 

Oklic dedičem 
V zapuščinski zadevi po Pustationiku 

Juriju, poseetnaku, PileSivec 14, ki je 
umrl 9. H. 1949 in zapustil odredbo pio. 
slednje volje, se njegova sinova Pusta to- 
nik Ludvik in Franc oba rudarja, sedlaj 
neznanega bivelüca, pozivata, naj v 6 
mescih od danes uetno ali pismeno vlo- 
žita priglasitev za dedica aid pa eporo- 
elita svoj naslov, ker bi ee sicer zapuščina 
obravnavala z' drugimi upravičenci in e 
skrbnikom Perovcem Francem, uslužben, 
eem te&a sodišča. * 

Okrajno sodiSee v Soätanju 
. dne 80. marea 1949. y 

Amortizacije 
I R 12/49-3 

Na predlog Škofa Jožefa, posestnika v 
Rcsalnicab Št. 12, se uvede postopanje 
za amortized jo vrednotnice, U mu je bila 
med okupacijo odvzeta. Imetnik te vred. 
notfllcs se poziva naj uveljavi po dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
svoje pravice, ker ee bo sicer po preteku 
roka tareklo, da je vrednotnica brez mo& 

Oznamenllo vrednotnice: 
hranilna knjižica Prve dolenjske po- 

sojilnice v Metliki St. 8319 s stanjem 
2087.25 db per 80. IV. 1947. 

Okrajno »odilèe v Črnomlju 
dne 4 aprila 1949. 

VT R. 885/49      '. 3648 
. • prošnjo Rorbana Franea, stolnega 

"vikarja ^'.Mariboru; Slomškov trg 20. se . 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notale«, ki Je bila baje izgubljene in se 
Hnejltelj poziva, da v dveh mesecih od, 
te objave v Ura^eml'stu LRS uveljaviš 
svoje pravice, ker se bo elcer po preteku 
roka Izreklo^ da je vrednotnica ••••••••. 

Oznameoilo vrednotnice: ' f! 

življenjska poHea it 9188 bivše, Vza. 
jemne zavarovalnice v Ljubljani v nomi, 
nalni vrednosti 10.000 din nahne zavero. 
vanea Korbana Franca. PrlSetek zavara. 
vanto 1. VI. 1931, kflaee zmaaroranja 
1. VI. 1,94a-' ^ • 

Okraino sottiSSe v Marinam   -• • i. 
dne 28, marea 1949. 

VI  R 364/49 ( 3547, 
Na prošnjo Petrovič ••••••, go^odi. 

nie v Pobrežju, Nasipna ulica 88, se uve. 
da postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
-ki je bila baje izgubljena in se imejlielj 
poziva, da v dveh mesecih od te objave 
v Uradnem fetu LRS uveljavi svoje pra. 
vice, ker se bo sicer po preteku rokft iz- 
reklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
ìnljenjska. polica St. 28818 na ime Pe- 

trovi« Lucije, zavarovani znesek 8.050 din. 
Polico je izdala brvga Vzajemna zavaro- 
valnica, oddelek Karitas in je prella se. 
daj na Državni zavarovalni zavod FLRJ, 
ravnateljstvo za LRS v Ljubljani.    .   . 

Okrajno ssdiSee v Mariboru 
dne 28. marea 1949. 

* 
IR 58/49-3 39Ô2 

Na proto jo RoÊueija Ludv'ikn. zidarja 
v Križeveih 157 v Prekmurju, se uvedo 
postopanje za   amortizacijo   vrednotnice, 
ki jo je prosilec baje izgubil In se vrnet* 
nik poziva, da v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pre. 
Hce. ker se bo po preteku roba itarekìo, 
da le vrednotnica brez meži. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knfifloa Hranilnice in posojU- 

nice v Križeveih v Prekmurju'st. 128 na, 
i?ne  Rocner LudvikoZ vlogo dne 1. V. 
1947 v vatoriairaneni znesku 2.523 die. 

Okrajno sediSče v Mursk' Soboti 
dse 24, marcA 1949. 

I R 86/49-4 8698 
Na prošnjo Petriča Antona, uradnika 

v Novem mestu, Zagrebška cesta St. 4, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostnih papirjev, ki jih jo prosilec baje 
izgubil in ee njihov imetnik pozVva, da 
do 1. V. 1949 uveljavi svoje pravice; ei. 
cer se bo po preteku roka izreklo, de so 
vrednostni papinji izgubili evofo veljav- 
nost.     , „      , »" ", \. „ ,  -,"••''. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev;. 
,1. potrdilo 16587, registrirano 28. XII. 

194R. datum dajatve 1., XII. 1948 no 
35.000 lir, obračunano 85.000. dinarjev ia 
obresti 8.920 din; 

2- potrdilo 15808, registrirano S3. XII. 
1948, datum dajatve 1. X. 1948 na 10.500 
lir. obračunano 10.500 din tn obresti 1601 
dinar. 

Okrajno sodiSfe r Norem mostu 
dne'28. marea 1940. 

POBîVî upnikom in dolžnikom 
T. 8t, 50/49   ' ,: •-•',-! ,,.'.',342»' 

Stavbena in gospodapska zadruga ,>Kre- 
•• dom« z. »z o. z. y LJubljani fee \je 
združila z Oblaiimo produktivno zadrugo 
z o. j. v Ljubljani, Čopova ul. 7..,- 

Pozlvamo vse upnike in,dolžnike, de do. 
21. V. 1949 prédtoeijo podp.'eeni zadrugi 
svoje zahteve lin poravnajo evoje obvez, 
niasti. Na poaneJSe predloge se ne bomo 
veÊrCziralfw ','•' ','>,," 

Oblačilna produktivno zadruga z o. j. 
,   i Lh*l|aoa, Čopova allea 7, 

'•'.- >'•;••••    * •.•';' 

SÌ.1/49.HS   -   - 9141: 
Oozdttó gospodarstvo OZKZ Kriko v•&;• 

kvidacijl   poziva   vse   dolžnike,  naj   «Io 
80. aprila 1949 poravnajo svoje obvez-,•?-'' 
ati, in upnike, naj v tem roku prodlč'.j^ 
svoje ierjah«. Po tem roku borna del« 
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Sve ssodnijsko izterjali, priglasitev ter- 
»v pâ ne bomo več upoštevali. 

Likvidator 
* 

S174 
Z odločbo okrajnega izvršilnega ljud- 

skega odbora v Murski Soboti, št. 526/1-48 
s dne 16. I. 1948 Je prešla Okrajna hra- 
nilnica v  Murski Soboti v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike In dolžnike, naj 
do 15. julija 1949 priglasijo svoje terjatve 
cz: roma plačajo svoje dolgove pri h ra- 
ni laici. 

Okrajna hranilnica v Morski Soboti. 
* 

St.   106/49 3484 
Z odločbo izvrSilnega odbora OLO Polj- 

čane It. 1268/2-49 z dne 17. III. 1949 je 
prešla Okrajna hranilnica v Slov. Bi- 
•tnci v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike • dolžnike, da 
v 30 dneh od dneva tega poziva prigla- 
sijo svoje dolgove in terjatve z navedbo 
točnega naslova pri Okrajni hranilnici v 
Slov. Bistrici. 

/ likvidacijski odbor. 

Öt. 1983-49 
Objava 

3016 
Preklicujemo iz naše zadruge ukradene 

bone na nakup industrijskega blaga po 
1000 din, s serijskiinfštevilkami A 435252 
do 435265. Vse kmetijske zadruge in vsa 
podjetja/ki sprejemajo industrijske bone, 
Opozarjamo, da so bili ti boni ukradeni. 

Kmetijska zadruga Obrez, • 
p. Središče ob Dravi 

izgubljene listine 
*   preklicujejo: 

Abe Stane, Kranj, Gorenja Sava 3, iz- 
kaznico za kolo. 3453 

Agrcž Anton, mizar, elektrarna RaJ- 
benburg, knjižico za kolo znamke »Mitac, 
St. 682843.      . 3929 

Ahlin Krescencija. Ljubljana, Marmon- 
tova 14. sindikalno izkaznico. 8910 

Ajdovec Leopold, Industrija, bombažnih 
izdelkov, Kranj, sindikalno knjižico.   2769 

Andrejka Gregor, Zagori ca 8, knjižico 
sa  kolo M. 101268     ' 3812 

Avtogaraža poštne direkcije v Ljubljani, 
prometno knjižico štev, 1163 za tovorni 
voz znamke »Mercedes«, S-0956 in za to- 
vorni voz znamke »Opel-Blitz«, S- 0033. 

3846 
Bathori Stelan, Kupšinci, prometno 

knjižico št. 87595 za kolo znamke »Sty- 
ria«. ' 2760 

Bečan Angela, Dobrova, *Stov. Konjice, 
izkaznico št. 328815 za kolo, izdano od 
notranjega odseka Slov. Konjice na ime 
Prosenak Marija. 8084 

Beljak Ljudmila, Rošpoh 138, prometno 
knjižico za kolo znamke »Tare«, št. knji- 
»ce'865221, izdane na ime Belja Leopold. 

8175 
Beinole Vedrona, roj. 16.  IV.  1929 v 

Kozianah, potrdilo o šolanju, izdano od 
matične šole Kozjane leta 1948. 3080 

Bcrjrliaus Kristina, Maribor, Trzaîka 14, 
prometno knjižico1 za moško kolo znamke 
»Centri«, št. 14317. t 3339 

Berniff Anton.« Lavtarski vrh 3, pro- 
metno 1-injižico za kolo'znamke »M'fa«, 
». 125863, in orožni li*t reg. it; 611. 3571 

Bester Staue, Poljäica št. 26, Podnart, 
izkaznico OF in izkaznico ESZDNJ, iz- 
kaznico za kolo, vozno delavsko izkaznico 
JD2, potrošniško nakaznico 1R1, s 40 
točkami, izkaznico Železarne Jesenice, 
bolniški Ust in račun na vsoto 1400 din 
za radio. 2694 

Bevo Rudolf, Gorjane 31, Krško, roj. 
17. IV. 1915, vojaško knjižico št.  1331. 

8687 
• Biteuc Janez, Huje 72, Kranj, prometno 
knjižico za kolo znamke »Olimpie«, št- 
64606. , 8468 

Bizjak Angel, Vrtojba 302, okraj Gorica, 
prometno knjižico za kolo, izdano od od- 
seka za notr. zadeve pri OLO Gorica, na 
ime Bizjak Angelo, roj- 80. III. 1928 v 
Vrtojbi, zavirač JD2. 8246 

Bizjak Martin, Leskoveo 115, prometno 
knjižico za kolo znamke »NSU«, št 738091, 
izdano od NM Krško. 2873 

Bohinc Ciril, Ljubljana, Tržaška c. 105, 
osebno izkaznico in živilsko nakaznico 
LO za april 3692 

Bordon Karmola, Ljubljana, tovarna 
Indus, ukradeno osebno izkaznico, izdano 
od OLO Koper, izkaznico OF in potrdilo 
o zaposlitvi, 3476 

Božga Franc, Ljubljana, Poljanski nasip 
št. 48, osebno izkaznico. 3663 

Brajer Ana, Bizovik 81, p, Dobrunje, 
osebno izkaznico št 71/45. 3697 

Brglez Pavel, Jesenice, Vodnikova 6, 
začasno osebno izkaznico it. 10683, iz- 
dano od MLO Jesenice. 3456 

Butkovii Leon, Leskoveo 128, Krško, 
vojaško knjižico št. 6687, izdano od vo- 
jaškega odseka Krško 4 Hi 1948.     8688 

Cerar Ivan, Janževa gora 54, p. Sel- 
nica ob Dravi, osebno i« OF iskaznico ter 
prometno knjižico za kolo. 3240 

Copié Filip, Ajdovščina; Prešernova 3b, 
dijaško knjižico št. 46 na une Čopič Filip, 
roj. 14. II. 1937 v Mariboru, dijak II. a 
razreda. 317S 

Čopič Katarina, Dom onemoglih (Ma. 
rof),   Idrija, osebno Izkaznico. 3072 

Čefarin Vinko, Lazeč 67. delavsko knji- 
žico Št. 1289916, izdano od Obnovitvene 
zadruge v Otaležu. 2827 

čelik Andrej, gozdna uprava Boh. Bi- 
strica, manipulacija Soteska, ' delavsko 
knjižico št. 1394138. 3085 

čerče Franc, Polička vas pri Jareninl, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od. 
seka v Mariboru. 3463 

čevljarska produktivna zadruga V Era. 
nju, prometno knjižico za, moško kolo 
znamke »Borgo«, tov, št. 2006, spoznavna 
št. S-146608. 3503 

C»k Jože!. Loče 61 pri Poljčanah, šo. 
fersko izkaznico s tremi taioni številka 
896.    . 8609 

Cuéek Jurij, Podvmci 55, p. Ptuj, pro. 
motno knjižico za kolo znamke »Fischer«, 
št. okvira D 54331. 3085 

Čufkovic Milka, Segovci G, osebno iz- 
kaznico. 3014 

Danč Janez, čevljar v Prosenjakovcih 
št. 82, prometno knjižico za kolo Števil- 
ka 51306. 8280 

Daps (Sap) Celje, evid. tablico za to- 
vorni avtobus znamke »Miarolet« S-3806, 
izdano od NM v Celju. 3365 

Deecko Jožefa, Ljubljana, Celovška ce- 
sta 79, osebno in sindikalno izkaznico. 

3809 

Denisa George, Ljubljana, Geodetski 
zavod LRS, šofersko izkaznico 11. kate- 
gorije. 3662 

Dobnikar Vero, Trata 18, p.  Gorenja 
vas, prometno knjižico ze kolo št 182987, 
znamke »Ekscelsior«. 8848 

Doknič Velko. poročnik, woj. pošta 6923, 
Črnomelj, potno dovolilnico ser. J/82402. 

8655 
Dolenc Ljudmila, Maribor, Tovarniško 

naselje St. 17a, prometno knjižico za žen, 
sko kolo znamke »BMB«. št. 2437.    8336 

Dor-č Anton, gospodarski učenec, Mest- 
na čevljarska delavnica, Maribor, OroŽ. 
nova 8, učno pogodbo St. 11/47 in vaje- 
niško knjižico. 8078 

Esih Franjo, Ptuj, Prešernova 21, knji- 
žici: št 9478 za motorno kolo znamke. 
»Sax« in št 9396 za motorno kolo znam- 
ke »110« in prometno knjižico za moško 
kolo, št. okvira 07015. 8153 

Fabjan Boža, roj. 23. IV. 1988.1. v Beo- 
gradu, sedaj v Tolminu, dijaški dom Pe- 
tra«Skalarja, ukradeno dijaško knjižico za 
učiteljišče in mladinsko izkaznico.     3049 

Fabiani Pavle, Ljubljana, Stritarjeva 
ulica 5, vozniško knjižico ze upravljanje 
osebnega avtomobila št. 4168, izdano.dne 
21. IX. 1949 od uprave NM v Ljubljani. 

8909 
Falkner Alfreo', Krško 78, uničeno Iz- 

kaznico za kolo »Steyer« tov. številka 
1224196. ,        3352 

Figer Ludvik. Maribor, Sodna 32, pro- 
meteo •••••• za moško kolo št. 371545. 

*       8184 
Fohn Josipina, Celje, Prešernova, ein 

dikatoo člansko izkaznico St 293213! 3558 
Gabrovee Filip, tovarna kovanega orod- 

ja, Zreče, izkaznico za kolo. št 678470, 
izdano na ime Pecnifc' Stanko, roj. 27. III 
1917 v Slov. Konjicah. ' 3166 

Gantar Pavel, Seetranka viae, KLO Go. 
reiija vse, prometno knjižico za kolo šte- 
vilka 00570, znamke >Preato«. 8847 

Goric Jože, Sv. Peter ob Savinji, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Wan- 
derer«, tov. št 630429. 8370 

Gorše Alojz, Dragovanja vas 9, Črno- 
melj, prometno knjižico za kolo, št. okvi. 
ra 4022867 na ime Hudelja/Mlha, Suhar, 
Črnomelj. 3791 

Gozdarsko avtopodjerje, Maribor, Vita 
Krajgerja 13, prometno knjižico za 'trak- 
tor znamke »Fordson« 8t. motorja: 662192, 
izdano od uprave NM Maribor okolica na 
naslov Dravsko gozdno gospodarstvo, Ma. 
ri-bor, in evidenčno tabJico M. 5795 pri- 
klopnika znamke »Gottfried Llnther«, k. 
dani od uprave NM Maribor mesto.   2882 

GAP, poslovalnica Bled, prometni knji- 
žici za pettonski vlačilec znamke »Case«, 
ev. št. S-2931 in za dva in poltoneM 
vlačilec znamke »Lane«, evidenčna števil- 
ka S-3597, 8284 

Gozdarsko avtopodjerje, Maribor, pro- 
metno knjižico št. 11170 za tovorni vla- 
čilec znamke »Kaese«, S-6599.        8285 

Gozdna uprava, Slov. Konjice, promet- 
no knjižico za moško kolo znamke >Sruc- 
benbroekt, &. okvira 86250 

Gozdno Rospodaretvo, Ljubljana, evfd. 
tablico motorja »Zündapp«, St S-00932. 

Gozdno gospodarstvo, Ljubljana, pro- 
meteo knjažico za kolo znamke >Parti- 
zan«, ». 1488/1947, bd&ao od NM Ljub. 
••••, —— 
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.:   ]fâ podlagi tretjega odstavka 11. olona sploSnega za- 
?<*»»*, o  gozdovih   (Uradni  list   FLRJ,  št   10G-~778/47) 

odredbo 
0 ukrepih proti škodljivemu mrčesu in nalezljivim 

boleznim na gozdnem drevju 
1 

Državni gozdarski organi kakor tudi zasebni lastniki, 
P°s©9taiki in upravitelji gozdov morajo skrbeti, da se nji- 
hovo gozdno drevje obvaruje škodljivega gozdnega mrčesa 
fc nalezljivih bolesni'. 

2 
, Okrajni, (mest«i), krajevni in rajonski ljudski odbori 

Spajajo po svojih gozdarskih svetih med ljudskimi mno- 
**••••" propagando za boj zoper Škodljivi mrčes in na- 
le*ljive bolezni na gozdnem drevju. 

3 
.Vsako posekano iglasto in brestovo drevo je treba 

neposredno po sečnji ofclesttti in obeliti, lubje, okleščene 
veje in vrh pa zložiti na kupe. Lubje, veje in vrb me- 
ce«na je treba vedno takoj sežgati. Obeliti je treba tudi 
Panj (Star) posekanega drevesaJgosekana drevesa ne 
ranejo ostati v senci, marveč jih je treba brea odloga pre- 
peljati na odprte in zračne prostore; da se äfmprej osuiSijo. 

• Poleg lastnika, posestnika ali upravitelja gozda odgo- 
varja za iavršitev predpisov 1. odstavka tudi tisti, ki vodi 
sečnjo. 

4 
Slefeerno prevažanje neobeljenega lesa iglavcev ilu 

b^eetov je prepovedano. Pri tem odgovarja tako lastnik, 
Posestnik aH upravitelj gozda, kjer je bil les posekan, 
kakor tudi' laetatük lesa •• njegov zastopnik in tudi 
*c«nik; :/r';,-.''- 

•"'•'•'•:'• '"•••V./K   •        •    5 
j^^peöemo sprejemanje ••••••••••••• lesa iglavcev in 
%£*£* ^•• 8ttsda zaradi uporabe, prevoza, vskladi- 
^•••^ ali kakriaeea' ••• ravnanja z lesom je prepo- 

"•>     6 

•i >i S9 Ba §tìlzaQea» dïevju pojavi šfcodl^v mrčes sM 
^wjtva belesen, mon'Jaetalk, poeeetnik ail upravitelj 
goeda neposredno po tem, ko to ugotovi, ukreniti vse 
?<*"">*">, da ee ••••• satre oziroma boleasen prepreči 
Med teke ukrepe se Štejejo zfceU takojšnji posek soSio 
m napadenega drevja ter njih «delava v drva ali druge 
8°•••• prodxvode. 

Lastniki in posestniki morajo ne4e*3jivo boleeen v 
*w^n gozdovih takoj priglasiti «••••••• dtfevnerou 

gOBdaTtìkemu orgasm ali krajevnemu (mestnemu, rajon- 
\ *T*au) ïjudbkemu odboru, v katerega območju je goad 

.^»oma gocBčtoo drevo 
'•'••,:.     . 7 

••:>•• Goœdïiega lasfeAa, posestnika ••••••• upwvtteîja, Ki 
Tjf^e po predpisih prednjega oHema, opoaori pristojni 
Z^** (mestai) IJudfetoi odbor, da potrebno ufcteno, 

L S 
^w se pojavi nwöes aiti nalezljiva bolezen na gozdwom 
tfft^l* v;takem obsegu, da prizadeti lastaik, posestofe 
ukrelo^ m m0T'e ^ ne hi m0"p] 'zveffi nč'hkovjtih 
(meJfro iT?*1 îlevft•osli, obvesti o trm pristojni okrajni 
je frète  ^*^ oabqf> to *^5 • 8W*ai ^*•*1*»» **• 

9 
Posekano drevo, ki ga je napadel mrčea, je treba 

©klestiti ter obeliti e panjem vred, nato pa lubje, v„eje 
in vrh sežgali; pri tem je treba upoštevati predpise 
splošnega zakoaa o varstvu gozdov proti požarom. 

Poleg lastnika, posestnika ali upravitelja gozda od- 
govarja za izvršitev predpisa prvega odstavka tudi tisti, 
ki vodi sečnjo. 

10 
V gozdovih, ki jih je napadel lubadar, morajo pri- 

zadeti tudi položiti lovna drevesa. Ako tega brez opra- 
vičljivega razloga ne store, poskrbi za to pristojni okrajni 
(mestni) ljudski odbor ob zamudnikovih stroških. 

Natančnejše predpise o polaganju lovnih dreves in o 
njih izdelavi izdajo okrajni (mestni) ljudski odberi po 
navodilih ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo 
LRS. 

M 
Za izvajanje predpisov te uredfoe skrbijo in to azvai- 

janje nadzirajo okrajni (mestni) ljudski odbori. Za posa- 
mezno primere predpišejo z odločbo potrebne ukrepe. 
Zoper odločbo je v 8 dneh po dostaviivi dovoljena pri- 
tožba na neposredno višji1 državni organ. Pritožba se 
vlaga pri organu, ki je izdal odločno. V nujnih primerih' 
sme ta organ iareôi v odločbi, da pritožba nima odJo- 
••• moči. 

le 
KnSilve tega pravilnika so kazniva dejanja po 

8. točki 42. člena splošnega zakona o gozdovih. 
13 

Ta odredba dobi veljavo % dnem objave v »Uradnem 
listu LRSc 

•. S/p •/2 
Ljubljana dne 21, ••• •8. 
4 MteJBter za gozdarstvo 

in leano industrijo LR& 
Trae Fajfar 1, r. 

71.   . 

Na podlagi 6. in 7. člena uredbe o obveznem odkupu 
živine v letu 104Ö (Uradni 'liet .FLRJ, št. 6—30/49) iz- 
dajam v sporazumu z ministrom za kmetijstvo LRS 

odîoëbo 
o dopolnitvi odločbe o določitvi živinorejskih rajo- 
nov ht o normah, po katerih se bo določala obvezna 
oddaja   v  posameznih   rajonih   (Uradni  list   LRS, 

St. 6—îô/49) 
Zaradi p«wunejše obremeattve posameznih gospo- 

darstev ee odločba o določitvi živinorejskih rajonov in o 
normah, po katerih se bo določala obvezna oddaja v po- 
sameznih rajonih, dopolnjuje takole: 

K 3. točki se doda kot drogi odetavek: 
Izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov lahko po 

popre#nji privolitvi ministra za trgovino in preskrin in 
mteiatra a* kœettyrtvo uvrstijo posamezna območja svo- 
jega okraja v vJ8fi a*i ••• wi|on. Izvršilni odbori pa 
morajo uvrstitev v višji ali nižji rajon takoj obj.-.viti 
na krajevno obj&tjnt nääm, 

Za S. toïko se dodw nova, 4. to%a, U ee glasi: 
Gospodarstvom   %  nad  • lm obdelovalne   po'-"'ne 

1» rajona in • ned S ha obdelovalne povi»ne 2, ruj ona 
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ee predpiše obvezna  obdaja živine •••• na podlagi' 
gospodarske zmogljivosti posestva, ne glede na norme, 
ki eo določene za te kategorije. 

Sedanja 4. točka postane 6. točka, 

S/P št 1056/3 
Ljubljana dne 4. aprila 1949. 

Strinjam se! 
Minister , Minister 

za kmetijstvo LRS:       za trgovino in preskrbo LRS: 
Ing. Jože Levstik 1. r. Jože Borštnar L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
* Št. 26 z dne 30. marca 1949: 

210. Ukaz o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med vla- 
do Indije in vlado Federativne ljudske republike 
Jugoslavije, sklenjenega v Kaikuti dne 29. decem- 
bra 1948. 

211. Ukaz o ustanovitvi oblasti kot teritorialnih uprav- 
nih enot in začasnih ljudskih odborov oblasti na 
ozemlju Ljudske republike Srbije, Ljudske republi- 
ke Hrvatske, Ljudske republike Slovenije, Ljudske 
republike Makedonije in Ljudske republike Bosne 
in Hercegovine. , 

21 i. Ukaz o določitvi podjetja republiškega pomena 
>Hotel Kupari«: pri Dubrovniku za podjetje državne- 
ga pomena. 

218- Pravilnik o potrošniških nakaznicah. 
214. Pravilnik o razvrstitvi del v gozdni proizvodnji. 
216. Navodilo o načinu zbiranja in o razdeljevanju sta- 

rega železa. 
216. Navodilo o evidenci potrošnikov v zagotovljeni' pre- 

skrbi. 
2H7, Odredba o odložitvi uporabe odredbe o prenosu 

službe pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje 
iz pristojnosti organov socialnega zavarovanja v pri- 
stojnost finančnih organov ljudskih odborov. 

218. Odredba o vodstvu kartoteke za živila zagotovljene 
preskrbe in o obračunavanju prejetega in prodanega 
blaga v prodajalnah in podjetjih. 

219. Odločba o določitvi itn o reviziji tehničnih norraa- 
, tivov porabe materiala i!n delovne sile. 

220. OdloSba o višini in načinu vplačevanja prispevka v 
sklad vodstva iz sredstev za prosto razpolago iz do- 
seženega tržnega dobička državnih proizvajalnih 
podjetij lokalnega pomena. 

2•. OdloSba o višini amortizacijske stopnje za izračuna- 
vanje amortizacijskih zneskov za leto 1049 v kmetij- 
skih strojnih postajah ter o višini dela amortizacij- 
skega zneska, ki se uporabi' za reprodukcijo osnovnih 
sredstev in za generalna popravila. 

222. Odločba o spremembi in dopolnitvi temeljnega raz- 
. poreda kontov (kontnega plana) za radarerw» ih 

industrijo. 
228. Odločba o načinu nabave artiklov Široke potooSn/je. 

Št 27 z dne 31. marca 1949: 
' 224. Ukaz o dvodnevnem praznovanju narodnega prazni- 

ka,!, maja in državnega praznika 29. novembra. 
226. Uredba o disciplinski in materialni odgovornosti' de- 

lavčev y državnih podjetjih, uradih in ustanovah. 
226. Navodàjo za izvedbo ukaza Prezidija Ljudske skup- 

ščin© FLRJ o ustanovitvi oblasti kot teritorialnih 

enot in začasnih oblastnih ljudskih odborov na 
ozemlju Ljudske republike Srbije, Ljudske repub- 
like Hrvatske, Ljudske republike Slovenije, Ljudske 
republike Bosne in Hercegovine in Ljudske repub- 
like Makedonije. 

227. Pravilnik o organizaciji in delu komisij za delovne 
norme v lahki industriji. 

228. Pravilnik o organizaciji in delu komisij za delovne 
spore. 

229. Pravilnik o spremembi pravilnika o pripravniški 
službi, strokovnih izpitih in tečajih v administra- 
tivni strok. 

230. Odredba o priložitvi pritrdila komiteja za vodno, go- 
spodarstvo k idejnim projektom objektov za kapi- 
talno graditev in objektov za družbeni standard. 

231. Odločba o osnovnih odkupnih cenah za semensko 
blago. 

Romunija in Madžarska ratificirali konvencijo o režimu 
plovbe-na Donavi. 

Št. 28 z dne 2. aprila 1948: 
232. Uredba o ljudski' inšpekciji 
288. Uredba o ustanovitvi in deiu uprave za preskrbo 

ministrstva za notranje zadeve FLRJ. 
234. Odločba o povečanju količin sladkorja za potrošnike, 

ki so v zagotovljeni preskrbi. ' 
23Q. Pravilnik o odpravi tretjega odstavka 6. člena pra- 

vilnika o organizaciji in načinu opravljanja posebne 
. stalne kontrole nad kakovostjo proizvodov, ki so 
namenjeni za izvoz. 

Lübaa ratificiral ustavo svetovne zdravstvene organizacije. 
Pristop Filipinov in Dominikanske republike k medna- 

rodni konvenciji, za zaščito, človeškega življenja na 
morju. • •     •,,,,, 

St 29 z dno aprila 1949: 
286. Ukaz o ratifikaciji trgovinske pogodbe med vlado 

Pakistana in vlado Federativne ljudske republike 
Jugoslavije. 

237. Uredba o zatiranju gubovca. 
238. Uredba o ustanovitvi in delu Zveznega instituta za 

proizvodnjo in oplenjevanje rastlin. 
239- Uredba o vrstah in kategoriji osnovnih gostinskih 

obratov.        : 
240: Uredba o pregledu filmov za javno predvajanje. 
241. Uredba o uvedbi In nošenju uniformi. i\ 
242. Uredba o ustanovitvi in delu Glavne direkcije ihdu- 

strije elektrotehničnega porcelana. 
243. Uredba o spremembah uasedbe o organizaciji geo- 

loške službe, i 
244 Uredba o ustanovitvi in delu višje pomoreke šole. 
245. Uredba o odpravi Borze za izvoz in uvoz^ 
246. Pravilnik o epremembab in dopolnitvah pravilnika 

o zobnem zdravljenju članov socialnega zavarovanja. 
247. Pravilnik o vsebini in načinu sklepanja delovnih po-'' 

godb. ...*'- 
246. Navodilo o tiskanju in izdajanju potrošniških' nakaz- 

nic, o ravnanju z njimi ter o obračunavanju proda.; 
nega blaga zagotovljene preskrbe. ~< 

249. OdloSba o spremembi odločbe o pogojni prodaji pod- 
platov in dulboksa ter; gum za kolesa v trgovini po 
vezanih cenah. • 

230. Odločba o cenah' za pehzion v državnih penzionskih 
gostinskih, podjetjih za leto 1S49. 

Popravek pravilnika o potrošniških nakaznicah. , | 

Izdaja >Uradni liât LB8< — Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik; ttóka Blasnltoya tiskarna, obrat 1 — yel v   |\ 
Ljubljani. Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din- — Posamezna Stevijka: 4 din aa 18 strani, 8 d® za "2 strani. 
12 din za 48 strami, 16 dän za 64 strani, po poŠti 2.50 din veè". — Uredništvo 1• npxavniStvo: Lkibüana, •••••••••• 

Telefon; ravnateljstvo 49-40, uredniätiTO 49-90, upravniätvo 65-79. — Čekovni račun 6-90180-0. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 19. aprila 1949. Številka 13. 

VSEBINA: 

Sy^dredba ö ôbvèznïprigîae]tvi üTobveznem zdravljenju dermatomikoz (glivičnega obotemja kože, las in nohtov) v bolnici. 
•^/pdredba o obveznem cepljenju proti tilueu. 

PRäVILNIKLODREDBE,NAVODILA,ODLOCBE 
MINISTRSTEV UUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

72. 

Da se prepreči epidemično Širjenje tifusa, ki se po- 
javlja zlasti v letnem času v nekaterih okrajih, izdajam 
na podlagi 19. Slena splošnega zakona o preprečevanju 

"iu  zatiranju   nalezljivih   bolezni   (Uradni   list   FLRJ, 
St. 37-277/48) 

odredbo 
o obveznem cepljenju proti tifusu 

1. Obvezno se morajo cepiti proti tifusu vsi prebi- 
valci od dopolnjenega 15. leta pa do dopolnjenega 50. leta, 
M prebivajo stalno ali začasno na območju okrajev Ilirska 
Bistrica, Kočevje in Črnomelj. 

2. V •••••• Postojna se morajo obvezno cepiti vsi 
Prebivalci od dopolnjenega 15. leta pa do dopolnjenega 
jJJJJf» ki v preteklem letu še niso bili cepljeni proti 
JnfULprav teko e® •••••• ^ova obvezno cepiti (revak- 

••a«) vsi usti, ki. so bili že preteklo leto cepljeni 
prota tifusu. 

3- Ne glede na kraj prebivari 
"fPfö TrSS^jabe od dopolnjenega" 
Q]«ieg4TOèta, ki so zaposlene v 
publike Slovenije: 

morajo obvezno 
leta pa do dopol- 

imočju Ljudske re- 

a) v obratih živilske industrije in družbene pre- 
hrane; 

b) v otroških zdravstvenih ustanovah in socialnih 
)®tanovah (dečjih jaslih, dečjih domovih, v domovih igre 
«o dela iu podobno); 

^. °) • drugih zdravstvenih ustanovah katerekoli vrste 
toolnisnii<je> okrevališča, ambulante in podobno); 

9 v internatih, zavetiščih in dijaških domovih; 
; d) pri prometu (železnici, tramvaju, pošti); 

e) Pri vodovodu, kanalizaciji, v kopališčih in pralnicah. 

Poveri«0«^00*6 proti 1^ius^ ^ or&attizlral0 ia vodilo 
mestato^0 •• ììaàsko zdravstvo okrajnega oziroma 
redilo- l^ionakega) ljudskega odbora, ki bo takoj od- 
opravt^86'        fé' potrebno, da se cepljenje uspešno 

5. 
roma 'p za ljudsko zdravstvo okrajnega ozi* 

(rajonskega) ljudskega odbora mora pred 

pričetkom cepljenja izvesti v tesnem sodelovanju z vsemi 
družbenimi organizacijami propagando za cepljenje. 

6. Cepljenje proti tifusu se mora opraviti do konca 
meseca junija 1949. 

7. Kršilce te odredbe kaznujejo po določbah sploš- 
nega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni okrajni (mestni) izvršilni ljudski odbori. 

Št. Insp 1066/1 
Ljubljana dne 12. aprila 1949. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Marjan Ahcln L r. 

73. 

Na podlagi 12. člena in drugega odstavka 14. člena 
splošnega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
Dolezni (uradni list FLRJ, št. 37—277/48) izdajam 

odredbo 
o obvezni priglasitvi in obveznem zdravljenju 
dermatomikoz  (glivičnega  obolenja  kože,  las 

in nohtov) v bolnici 

1. Da se preprečijo in zatro glivična obolenja kože, 
las in nohtov (dematomiikoze), se morajo obvezno pri- 
glasiti po predpisih za priglašanje nalezljivih bolezni vsi 
ugotovljeni ali sumljivi primeri teh obolenj, in sicer: 
microsporia, trichofytia, favus, lastomycosis, sporotry- 
chosis in actinomycosis. 

2. Vsak zdravnik in vsaka zdravstvena ustanova mora 
vsakega,1 za katerega ugotovi ali sumi, da je zbolel za 
to boleznijo, obvezno poslati na zdravljenje na dermato- 
loško kliniko medicinske fakultete v Ljubljani ali na 
kožni oddelek splošne bolnice v Mariboru. 

3. Na obvezni pregled je treba poklicati tudi vse 
člane družine, v kateri je bolnik živel, in pa druge osebe, 
s katerimi je utegnil priti v dotiko, ter ukreniti vse po- 
trebno, da se širjenje te nalezljivo bolezni prepreči. 

4. Pregled in zdravljenje te bolezni sta brezplačna. 
5. Zaradi preprečevanja tega obolenja, ki se prenaša 

tudi od živali na človeka, morajo zdravstveni organi tesno 
sodelovati z veterinarskimi organi in se redno med seboj 
obveščati, če se v njihovem območju pojavi ta bolezeri.   J 

6. Sanitarne inšpekcije ljudskih odborov moiaio nad- 
zirati izvajanje te odredbe. 
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7. Kršilce te odredbe kaznujejo po določbah sploš- 
nega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni okrajni (mestni) izvršilni ljudski odbori. 

St. Insp 1130/1-1949 
Ljubljana dne 13. aprila 1949. 

Minister 
ra ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Marjan AhCin 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 30 z dne 7. aprila 1949: 

251. Uredba o odkupu žita v gospodarskem letu 1949/50. 

352. Uredba o kreditiranju in preskrbi kmečkih obdelo- 
valnih zadrug in zadružnih ekonomij. 

253. Uredba o določitvi najvišjega zneska, do katerega 
se kmetijski pridelki lahko prodajajo po vezanih 
cenah. 

254. Odredba o dopolnitvi odredbe o obveznem odiranju 
svinj in oddaji surovih svinjskih kož. 

255. Odredba o posebnem evidentiranju kmetijskih pri- 
delkov, kupljenih po vezanih cenah v času od 1. do 
25. aprila 1949. 

256. 

267. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

St. 31 z dne 9. aprila 1949: 

Ukaz o ustanovitvi ministrstva za državne nabave 
FLRJ. 

Ukaz o določitvi elektrogospodarske šole v Zagrebu 
za ustanovo splošnega državnega pomena. 

Ukaz o imenovanju ministrov vlade FLRJ. 

Uredba o varstvu nosečih žen in doječih mater v 
delovnem (uslužbenskem) razmerju. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o usta- 
novitvi instituta za pogozdovanje in melioracijo 
krasa. 

Splošno navodilo za predpisovanje delovnega reda. 

Navodilo za izvajanje odredbe o pridelovanju in od- 
kupu sortnega in drugega semenskega blaga žit, 
krmnih rastlin in vrtnin. 

Odredba o pogojih za izvrševanje geoloških raateko- 
valnih globinskih vrtanj za državne organe. 

Odredba o določitvi skrajšanega rednega delovnega 
časa za nekatera rudarska dela. 

Odredba o določitvi skrajšanega rednega delovnega 
časa za dela v gradlbentótvu, ki se opravljajo v ke- 
sonih. 

i. Odredba o izvajamjiu socialnega zavarovanja članov 
prostovoljnih frontnih delovnih brigad, vključenih v 
gospodarstvo. 

Popravek pravilnika o spremembah pravilnika o kontroli 
kakovosti in pakiranja svežega sadja, namenjenega 
za izvoz. 

Št 32 z dne 13. aprila 1949: 

267. Uredba o odkupu volne. 

268. Uredba o strukturi cene in skladu vodstva podjetij 
za eksploatacijo poštnih, telegrafskih in telefonskih 
zvez. 

269. Uredba o gostinskih podjetjih. 

270. Uredba o ustanovitvi in delu poštnih, telegrafskih 
in telefonskih tehnikuinov v Beogradu in Zagrebu. 

271. Uredba o plačevanju dohodnine od dohodkov ohiš- 
nice in od drugega osebnega gospodarjenja kmetij- 
skih gospodarstev, včlanjenih v kmečke obdelovalne 
zadruge. 

272. Uredba o materialni odgovornosti uslužbencev mi- 
nistrstva za železnice FLRJ. 

273. Pravilnik o dolžnostih in o višini dodatka pred- 
delavcev v grafični industriji. 

274. Navodila o varstvu gozdov in gozdnega drevja proti 
škodljivemu mrčesu in nalezljivim boleznim. 

275. Odredba o obveznem prijavljanju zalog vseh vrst 
žita in žitnih izdelkov direkciji državnega žitnega 
sklada. 

St. 33 z dne 16. aprila 1949: 

276. Pravilnik o načinu, kako se pridobijo kvalifikacije 
za opravljanje gradbenih del. 

277. Pravilnik o ukrepih za obvarovanje surovih kož 
pred poškodbami pri klanju živali in pri odiranju 
kože. ' 

278. Navodilo o postopku pri žrebanju obveznic ljud- 
skega posojila petletnega plana za razvoj narod- 
nega gospodarstva FLRJ. 

279. Navodilo o pravici do pokojnine oseb, ki so kot tuji 
državljani s posebnim dovoljenjem sprejeti za držav-- 
ne uslužbence. 

280. Navodilo o spremembah navodila o načinu pripisave 
sadnih in zelenjavnih izdelkov, namenjenih za izvoz. 

281. Navodilo o načinu določanja delovnih norm v lahki 
industriji po tehnični in izkustveni metodi. 

282. Odredba o dopolnitvi odredbe o pogojih za kontra- 
hiranje industrijskih rastlin letine 1949. 

283. Odločba o prenehanju pobiranja veterinarske pri- 
stojbine. 

284. Odločba o splošnem računskem faktorju za podjetna 
trgovske mornarice splošnega državnega pomena, ki 
opravljajo prevozne storitve, 

285. Odibočba o od!p«a-vii cairinarnic in o otvoritvi novih ca- 
rinskih razdelkov. 

• >TJradai list LHS< — Direktor in odgovorni urednik: đr. Raatko Mo&ife; tisana Btasnikova tiskarna, obrat i 
JMeaji? NaroCfliaa: îetrtlelmo 60, polletno 120, celotetoo 240 dto. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za I 
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Letnik VI. Priloga k  13. Uosu • due 19. aprila 1949 Številka 13. 

Razglasi ministrstev 
t.V.--«42/2-49 •• 

Sprememba 
rodbinskega imeng, 

Z odločbo ministrstva za notranje za. 
deve LRS, it IV-842/2-1949 je bilo na 
Podlagi' 21. člena zakona o osebnih ime- 
Bla spremenjeno osebno ime Mercini Bo- 
đsu, roj. 17. VII. 1905 v Vipavi, prebi- 
vajocenra v Mariboru, Strosemajerjeva 28, 
njegovi leni Merami Dori, roj. sarb 9. 
VIII. 1919 v Gor. gradu in njeni hčerki 
ûarji, roj. 80. IX. 1947 v Beogradu, iz 
Mercliia v osebno ime >Menlnac 

Sprememba velja od dneva te objave. 
Ministrsko za notranje zadeve LBS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpiei 
990. 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 5. aprila 1949. 
Besedilo: >0dkupno podjetje odpadkov 

0L0 Celje okolica« LaSko. 
Poslovni predmet: Odkup vsakovrstnih 

odpadkov in odprodaja ten drž. gospo- 
darskim podjetjem. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celj«. oko- 
lica, odločba it. 442/1 z dno 2. IV. 1949. 

Operativni upravni voditelj:   Izwäüni 
odbor OLO Celje okolica. 

1 Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
, Pačnik Danimir, upravnik, v veeh za- 
devah v obsegu potrjenih pravil, 

Planer Albert, namestnik upravnika, v 
"tem obsegu, v odsotnosti upravnika. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance. 

dne 6. aprila 1949. 
St. 524/1-49 4017 

* 991. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 6. aprila 1949. 

_ Besedilo:   Okrajne  opekarne  Mengei- 
Mwce. 

Poslovni predmet: Proizvodnja vseh vrst 
°Peke in drueeea eradbenega materiala 
°Pekarske ^g* 
jUetanovitelJ podjetja: OLO Kamnik, od- 
**» fit. 425/1 z dne 15. III. 1949. 
-.Operativni upravni  voditelj:  IzraSimi 
^ OLO Kanmik. 

^jjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
J^tko, ravnatelj eamostojno do 
ti££* 100.000 din, nad tem zneskom pa 

proizv^W1026» direktor uprave okrajnih 
v godnih podjetij ali pa 

Ivo, tehnik uprave. 
^Okrajni LO Kamnik, 
^lentttoo za finance. 

-,dne 6. aprila 1949. 
». 505 - •. 1949. 

Razglasi in oglasi 
»92. 

Sedež: Ljubljana, Kotniku Ta 16. 
Dan vpisa: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Komunalni servis, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Nabavljanje in vskla- 

diScenje vsega planskega in kritičnega 
materiala ter tržnih presežkov te «rete 
za reprodukcijo in investicije lokalnega 
gospodarstva mesta Ljubljane. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba tajn. St. 4896/49 
} dne 10. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni. 
Stvo za trgovino in preskrbo. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Slcear Stefan, ravnatelj, 
Voje Ignacij, pomočnik ravnatelja. 
Homar Metod, Sel poslovalnice za že- 

lezarno,, v vseh zadevah eamostojno, v 
računovodskih pa skupaj z enim prej 
navedenih Se 

•PodkrajSek Martina, glavni računo- 
vodja. 

MLO  za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 6. aprila 1949. 
Fin. St 1282/49 

993. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Okrajni avtopromet. skrajšano 

OKAP Ljubljana okolica. 
Poslovni predmet: Prevoz blaga, po- 

sebno na območju okraja Ljubljana oko- 
lica. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana 
okolica, odločba St. 153/1 z dne 15. III. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Ljubljana okolica. » 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mlekuž Jože, ravnatelj, samostojno po 

8. in 12. členu pravil podjetja; 
Zadel Samo. namestnik ravnatelja, v 

istem obsegu; 
Strekelj Mana, knjigovodja, skupaj z 

ravnateljem vse Mine k 47. Siena zako- 
na o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana okolica, 
poverjeniStvo ca finance, 

dne 4. aprila 1949. 
St, 932/8—1949 8947 

994. 
Sedež: Ljubljana, Trnovski pristan 12. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949, 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

>0dpad«, OLO Ljubljana okolica. 
Poslovni predmet: Kupovanje, zbiranje 

in odpravljanje raznega starega in ne- 
rabnega materiala. 

'Ustanovitelj podjetja: OLO LJubljana 
okolica, odločba St. 150/1 pov. z dne 21. 
III. 1949. 

Operativni upravni, voditelj: OLO Ljub- 
ljana okolica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kocjancïc Franc, upravnik, samostojno 

po 5. in 11. Henu pravil podjetja; 

Mekimc Viktor, računovodja, poleg rav- 
natelja vse listine po 47. členu zakona o 
d rž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana  okolica, 
poverjeništvo za finance. 

dne 11. aprila 1949. 
St.  1184/2-49 4132 

U95. 
Sedei!: Medvode, 
Dan vpisa: 16. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno kovinsko podjetje. 
Poslovni predmet: Popravila motornih 

vozil, koles in kmetijskih strojev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Medvode, 

odločba št. 314 z dne 19. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Med- 

vode. 
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta: 
Pungercar Prane, upravnik, samosvoj« 

no po 8. in 6. Členu pravil podjetja. 
Ribič   Ivanka,   knjigovodja,   skupaj   s 

upravnikom vse listine iz 47. Člena za- 
kona o državnih gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana okolica, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 10. januarja 1949. 
dt. 785-1949 3868 

. # '•-»' 

996. 
Sedež: Buckovci 8. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Mala Ne- 

delja. 
Poslovni predmet: Prodaja toplih in 

mrzlih Jedil, alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Mala Ne- 
delja, 

Operativni upravni voditelj: Izvršilo! 
odbor KLO Mala Nedelja. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Krajno Alojz, upravnik. 

Okrajni L0 Ljutomer, 
poverjeniStvo za finance,   i 

dne 11. aprila 1949. 
St. 469/49 4072 

* 
997. 

Sedež: Ključarovci pri Ormožu. 
Dan vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kroJaSka delavnica,. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moSkm 

in ženskih oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO KHuearovol. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kiju. 

C-arovci. ' 
Podjetje zastopata in zanj podjpieujeta: 
Šnajder Viktor, upravnik, 
Rajh Ivan, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeniStvo za finance. 

dne 12. aprila 1949. 
St. »122/49 4189 

* 
998. 

Sedež: Ljutomer, 
Dan vpisa: 28. oktöbm 1948. • 
Besedilo: Avtopromet Ljutomer. 
Poslovni predmet: Prevozi z osebnimi 

in tovornimi avtomobili' 
Ustanovitelj podjetja: ÒLO Ljutome 
Operatomi upravni votffejjfc   """ 

odbor. OLO Ljutomer,  . 

/ 
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Za aodietie podpisujeta: 
Haum Mirko, upravnik in 
Obilitnik Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeniätvo za finance, 

dne 12. aprila 1949. 
St. 1621/48 4190 

* 
969. 

Sedež; ST. Miklavž pri Ormožu. 
Dan vpisa: 28. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Sv. 

Miklavž. 
poslovni predmet: Točenje pijač, po- 

strežba z jedili, 
ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Miklavž. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Miklavž. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 

„ i Mlinaric Prane, ravnatelj. 
Kovak Matevž, računovodja. 
Struci  Ludvik,  namestnik   ravnatelja 

do zneska 10.000 din. 
Okrajni LO Ljutomer, 

,  i poverjenistvo za finance, 
dne 12. aprila 1949. 

St.  128/49 4188 
* 

1000. 
-iSedež: Ljubno. 

Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo:  Kino KLO Ljubno, 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovite^) podjetja: KLO Ljubno. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ljubno. 

.Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cerar Franc, tajfiik.KLO. 
ïfàreks Franc, upravnik gospodarskih 

podjetij, 
Serbale Prane, odbornik KLO. 
Sem Jakob, računovodja gozd. podjetij. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjenistvo za finance, 

dne 4, apnla 1949. 
St. 1249/49 3869 

« 
1001..       . . . 

Sedež: Soitanj. 
D«n vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica 

Šoštanj, . • 
Poslovni predmet: Izdelovanje • po- 

pravilo čevljev;      " , 
Ustanovitelj \podjetja: MLO Šoštanj. 
Operativni  upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor. MLO Soätanj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pejovnik Vinko, predsedn'k MLO,.  ' 
Steinbach  Oskar, 'upravnik  gospodar- 

skih podjetij, namestnika: 
Sukovie'Slavka, odbornlca.MLO, 
Jesen9ek Budi, v. d. tajnika MLO. 
""• Okrajni LO Mozirje, 

poverjeniätvo za finance. 
,!,...        dae 4.aprila 1949.. 

' ' '     '•   ,.      • 1251/49      \ 3870 
••>A''":''' ':. . * 
loua..; ''•'..- 

, Sedež: Soätanj. 
Dan; vpisa:)4. aprila 1949. 
'Besedilo: Mestna krojaško-šiviljska za- 

drusa, Soätanj.: 
Poälovni predmet: Izdelovanje obtok m 

perila...    '.."; >;•"..;' ••• .'••,." ••• • •  : :   '•' ' 
Ustanovitelj .podjetja: • MLO SoStanl 
03Srativai; upre«« Vodjiteïj:; IzvrSüni 

tóioi" MLO Soätanj,: :f;j
;;:;;:; •,: • 

pt-äjetje zastopajo lo;'wei podpisujejo: 
ijjđvnik Vinto, predsedn&^MLO 
clembaòh Oskar, upmnik ; goapodai- 

'"skih •••••, aamestalkaj.."• r'-"; 

Sukovic Slavka, odbornik MLO, 
Jesensek Rudi, v. d. tajnika MLO, 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeniätvo za finance, 

dne 4. aprila 1949. 
St. 1250/49 8871 

100S. 
Sedež: SalovA     , <    .       ' 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna gosMna v Salovcih. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

jestvin, alkoholnih in brezalkoholnih pi- 
jač ter prosta prodaja tobaka. 

Ustanovitelj, podjetja: KLO Salovci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sa- 

lovci, 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stefanec Franc, poslovodja, do zneska 

5.000 din, nad 5.000 do ' 60.000 din pa 
podpisujeta 

Zupanek Aleksander, predsednik KLO. 
ki podpisuje tudi v odsotnosti poslovodje, 
'n ' 

Svetec Janez, tajnik KLO. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjenistvo za finance, 
dne 4. aprila 1949. 

Št. 215/1949 

10U4. 
Sedež: Straža. 
Dan vpisa: 6. aprila 1949. 

. Besedilo: Gostinstvo KLO Straža. 
* Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
m nealkoholnih pijao, priprava gorkih in 
mrzbh jedil. 
• 'Ustanovitelj podjetja: KLO Straža, 

Operativni upravni voditelj: KLO Stra- 
ža. . 

, Podjetje itastopata in zanj podpisujeta: 
Okleščen Feliks, v njegovi odsotnosti pa 
.Franko Franc,  predsednik KLO, oba 

po pravilih podjetja: 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeniätvo za finance, 

dne 6. apnla 1949. 
» St. 1Ì42/1 4073 

* 
100Ô. 

Sedež:' Cerovec ,11. , , ; ' 
Dan vpisa: 15. marca 1949.' 
Besedilo: >Kamaolom Cerovec«. 
Poslovni predmet: Pridobivanje ia pri- 

delovanje naravnega kamna. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Seèovo, 
Operativni upravni voditelj: IzvrSUai 

odbor KLO. Sečovo. ;, 
Podjetje zastopa in,zanj podpisuje: 
Krumpak Jožef, upravnik. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjenistvo za finance, 
' dne 7. aprila 1949. 

St. 1521/49 4018 

1006. . .       . • 
Sedež.': Poljcane. > 
Dan vpisa: 11. (aprila 1949.' 
Besedilo: Okrajno arto-podjetie. 
Poslovni predmet: Prevoz tujega blaga 

po naročilu. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljcane. 
Operativni upravni voditelj: Izvrjimi 

odbor OLO Poljcane. 
.Podjetje zastopa in zanj podpisuj«  . 
Vonfina ••••, upravnik. 

Okrajni LO ••••••, 
poverjeniätvo za finance,' ;   , 

•    ,.' •' „dne- •. aprila 1949.,.; •    ' 

\ 

1007. 
Sedež; Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo: »Krajevna pekarna«. 
Posloval predmet: Peka in prodajanje 

peciva, nabavljanje moke in pripadajočih 
potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šmarje pri 
Jelšah. 

Operativni  upravni voditelj:   IzrrStai 
odbor KLO Šmarje pri Jelšah.  -  : , 

"Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mavrin Ivan,'poslovodja, do 10.000 din, 
Anderhth   Avgust,   predsednik   KLO, 

nad 10.000 din. 
Okrajni LO Poljcane, 

poverjenistvo za finance, 
dne'7. aprila 1949. 

Sfc 1395/49 4019 

«~        * * 1008. 
Sedež: Rakek. 
Dan vpisa: 1. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna sodarska delavnica, 

Rakek. 
Poslovni predmet: Izdelava-, novih so- 

dov, ležakov. Škafov in razni" popravila 
iz te obrti. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rakek. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

kek. . 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Turk Franc," poslovodja, v vseh •zade- 

vah, v finančnih zadevah pa. skupaj z 
njim 

Lipovec Zinko, računovodja. 
Okrajni LO Postojna.  * 

noverjeniätvo za finance. • 
dne 1- aprila 1949.    < 

•; .' "       3t. 505/1—49   ,      , '„:-•• 
•,   '.    '•.;•••;,    • ••   •.•'.>;. 

100». 
Sedež: Bazoirto. 
Dan vpisa:  6. aprila ' 1949. 
Besedilo: Delavsko-nameäcenska in tu- 

•••••• restavracija. Razdrto. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in prodaja gorkih 
in mrzlih jestvin. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Razdrto, 
Operativni upravni voditelj: KLO Raz- 

drto. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Çeledin Anton, poslovodja, v vseh za- 

devah samostojno, v fmancnih zadevah pa 
skupaj z njim 

Natlačen Franc. ' 
Okrajni LO Postojna, 

poverjenistvo za finance. 
dne 6. aprila 1949. 

St, 506/1-49 "  8962, 
* 

1010. 
Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpisa: 5. aprila 1949. 

, «Besedilo:, Delavsko-uslužbeoaka restav- 
racija SLO St. Peter na Krasu. 

poslovni predmet: Nakup, predelava in 
prodaja* •••!•••••••• predmetov, nakup 
m prodaja alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač" abonentom. 

1   Ustanovitelj podjetja: KLO Št. Peter. 
na Krasu. .     , 

. Operativni   upravni   voditelj:   Uprava 
komu gospodarskih podjetij KLO St. Pe- 
ter na Krasu. 
. Podjetje zastopata „in zaoi podpisujeta: 

GaSperirtS  Parla, «poslovodja, za  vse 
pravne .zadev?, ir.'.ünan&uth zadevah pa- 
aküjpajsnjq,     '      • 0"-\.', 
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Ltpaajö Vili, upravnik kom- gospodar- 
jih podjetij KLO et. Peter aa Krasu, 

Okràjoi LO Postojna 
poverjeniStvo za finance, 

, dne 5. aprila 1949. 
St. 501/1-49 4022 

* 
ton. 

Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpisa: o. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna pekarna St. Peter 

na Krasu. 
Poslovni predmet: Peka in izdelava 

bruha za prebivalstvo območja KLO št. 
Peter na Krasu. 

Ustanovitelj podjetja: KLO et. Peler 
na Krasu. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
kom. gospodarskih nodjetij KLO St. Pe- 
ter na Krasu. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta; 
Sirca Marija, poslovodja, za vse.pravne 

zadeve samostojno, v finančnih zadevah 
pa skupaj z njo - 

Lipanje Vili, upravnik kom. gospodar- 
skih podjetij KLO št. Peter na Krasu. 

Okrajni LQ Postojna 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. aprila 1949.     ,   > 
St. 502/1—49 4020 

* 
1012. 

Sedež': St. Peter na Krasu. 
Dao Vpisa: 5. aprila 1949. 
Besedilo:   >Krajevna   žaga« St. Peter 

na Krasu. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa naroč- 

nlkom. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Št. Peter 

na Krasu. 
Operativni upravni   voditelj:   Uprava 

'«<    kom. gospodarskih podjetij KLO St. Pe- 
ter na Krasu. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Krnel Franc, poslovodja, za vse prav- 

ne zadeve samostojno, v finančnih zade- 
vah pa skupaj z njim 

Lipanje Vili, upravnik kom. gospodar- 
',,:, ••• podjetij KLO.St. Peter na'Krasu. 

Okrajni LO Postojna 
poverjeniStvo za finance. 

dne 5. aprila 1949. 
Št. 503/1—49 .4021, 

*     . • 
1013. 

Sedež: Ptuj, Na pristanu ït, 3.       ; 
Dan vpisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo:  Okrajno podjetje  za odkup 

in promet z živino in mesom Ptuj.' 
Poslovni predmet: a) odkup in ođoje» 

; ma plemenske  in klavne Svine,  konj, 
svinj in drobnice: b) klanje, predelava 

'  ' % .priprava mesa za •••••, razdalje. 
", "anje svežega mesa in mesnih izdelkov. 

" \ • ;UetanoviteIi podjetja: OLO PtaJ. 
•       Operativni upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Ptuj, poverjeniStvo ,za'trgo- 
, **••, b preskrba. ,.      • 

:   -, Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
'<;•• Petrovič* Ivan, ravnatelj, in    •   _/,. 

: jjregant Pavla,, račuho-vodja, v račcrao- 
Wekih zadevah po 47. členu zakona a 
^gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO  Ptuj. 
' : ;   poverjeni|tro za finance. ;; 

dne 7. aprila 1949.  , 
•"V-    "     §t. 817/1-49 ;:   4024. 

l^e?! Ptuj. 
B< ,*•••!••: 7-,aprila 1949.. 

Ptuj. [<i:  Okrajne remontno  podjetje 

Poslovni predmet: Manjša popravila 
kakor tudi kapitalni remont celotnega 
stanovanjskega, fonda ptujskega okraja, 
tudi nedržavnega ter novogradnje vseh 
stanovanjskih in gospodarskih poslopij 
izven mesta Ptuja m Ormoža, ne glede 
na lastništvo, dalje delavnost v tesarski, 
mizarski in pleskarski stroki ter vodna in- 

Ustanovitelj podjetja OLO Ptui 
Operativni  upravni   voditelj:   IzvrSilni 

odbor OLO Ptuj, poverjeniStvo za komu- 
nalne zadeve. 

Podjetje zastopata tn zanj podpisujeta: 
Vela Konrad, upravnik, 
DraSkovič   Anton,   knjigovodja,   »  fi- 

nančnih zadevah po 47. Členu zakona o 
drž. gospodarskih  podjetjih. 

Okrajni  LO   Ptuj, 
poverjeništvo za.finance. . 

dne 7. aprila'1949. 
St. 322/1-49 4025 

* ., 
1015. 

Sedež: Benedikt St. 7. OLO Radgona, 
Dan vpisa: 5. aprila 1949. • 
Besedilo: Krajevna žaga in mlin.  Be- 

nedikt, i 
Poslovni   predmet:   Žaganje   tesa   za 

plansko proizvodnjo in mletje žita za lo- 
kalne potrebe. 

Ustanovitelj podjetja: KLO. Benedikt. 
Oper. upravni voditelj: KLO Benedikt 
Podjetje zastopata in zan| podpisujeta: 
Polak Ivan, upravnik. 
Klobasa Slavko, predsednik KLO. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeniStvo za finance. 

dne 5. aprila 1949. 
St. 26/14 3956 

* •' 
1016. 

Sedež: Gornja Radgona. 
, Dan vpisa: 5. aprila 1949. 

Besedilo: Okrajno podjetje » odkup 
kmetijskih pridelkov, Radgona. 

Poslovni predmet: Odkup kmetijskih 
pridelkov, razen živine, mleka, jajc in 
perutnine.   . •        , 

Ustanovitelj podjetja:  OLO Radgona. 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Radgona. 
Podjetje zastopa in zan| podpisuje: 
Vodendk Franc, upravnik 

Okrajni LO Radgona. 
«overjenBtvo za finance, 

dne 5t aprila 1949. 
St. 26/15 

* 
1017. ,       . 

Sedež: Ivanjci St. 4. OLO Radgona. 
Dan vpisa: 5. aprila 1949.   . 
Besedilo: Okrajna žaga. Ivanjci. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj'podjetja: OLO Radgona. 
Operativni  upravni voditelj:   IzvrSilni 

odbor OLO Radgona» 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kozar Leopold, upravnik. 

Okrajni LO Radgona. 
poverjeniStvo za finance. 

dne .5. aprila 1949. 
i • .   ,.,  •      , St. 26/13 3954 

* ' 
1018. .;.      .     ". 

Sedež: Gorjaasko. 
Dan vpisa: 4>aprila 1949,     • '. 
Besedilo: Krajevno kovaška delavnica, 

Gorfânsko. 
Poslovni predmet: Izvrševanje del ko» 

vaško-Hiehanicne stroke.   ... 
Ustanovitelj podjetja: KLO.Gorjansko. 

„Operativni upiavot voditelj: KLO Gor- 
jansko.   • •••••>• 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje; 
Kosmina Alojz, upravnik v okviru pra- 

vil podjetja. 
Okrajni LO Sežana. 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. aprila 1949. 

St. 677/49 3S64 
* 

1019. 
Sedež: Toinaj. 
Dan vpisa; IS. aprila 1949. 

. Besedilo:  Krajevno gostinsko podjetje 
Tomaj. 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh'po- 
slov gostinstva in turizma. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Tomaj. 
Operativni upravni voditelj: KLO -.To- 

maj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Karis Miro, upravnik, sklepa pogodbe 

in dogovore v okviru pravil podjetja. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. aprila 1949. 

St. 781/49 418(J 
* 1020. 

Sedež: Smast. 
Dan vpisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo:    Gostinsko    podjetje    KLO 

Smast. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Smast. 
Oper. upravni voditelj: KLO Smast 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Koren Anton, upravnik. 
Gabršček Mirko, računovodja, 
Fon Ivan, predsednik KLO, v mejah 

pooblastil v pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeniStvo sa finance, 
dne 7. aprila 1949. 

'   '    St-8/48-49 8957 
* 

1021. 
Sedež: Cemlenik. 
Dan vpisa: 2» aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnic* 

OemSenik. •        .;. 
Poslovni predmet: Izdelovanje m po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO čemšen*. 
Oper. upravni voditelj: KLO čemSemik', 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo* 
Rozina Leopold, ravnatelj podjetja in 
Ludoviko   Peter,  poslovodja .podjetja, 

skupaj za vse zadeve do 10.000 din. nad 
to vsoto še 'v ',''"" '•' 

Remikar Ivan, tajnfk KLO.   •    V   ;. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniStvo za finance, 
j dne 2. aprila 1949. .    :' i 

St. 590/1-49:,,' 4078 
* 

1022. •   • '    ;•• 
Sedež: Trbovlje. Loke 28. 
Dan vpisa: S. aprila 1949. 
Besedilo: Pralnica in krpalnica Trbov- 

lje -:•;' 
Poslovni predmet: Pranje fn krpanje 

perila, ciSčenje tn likanje oblacäl. 
Ustanovitelj ;podjetja: MLO TAovttê« 
Operativni upravni roditelj: Izvitimi 

odbor MLOr Trbovlje. / 
Podjetje zastopata ta zanj podpisujeta* 
AdleMč Peter, upravnik gospodarskih 

podjetij samostojno, za računovodske za* 
deve pa skupaj z njim" "V •'''-':':;'• 

Kočar Alojz, računovodia.       l •. . ; 
Okrajni LO ••••••^••••1 

. •      poverjeniStvo za finance, :•/ ; 
' '   '"'  dné'.S." aprila 1949^.V' I-,  I •• 

öt•1••^-49 : V i•'*   ;>4M* 
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1023. 
Sedež: Trbovlje. Loke 488. 
Dan vpiaa: 1. aprila 1049. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje 

Trbovlje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

poljskih pridelkov, sadja in zelenjave, mle- 
ka, jajc • perutnine, odkup živine, pre- 
delava in prodaja mesa in mesnih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Trbovlje. 
Odeaki podjetja so: 
1. odsek m Svino Trbovlje MLO; 
2. odsek za poljske proizvode, eadje 

in zelenjavo Trbovlje, Loke 439; 
3. odsek «a mleko, jajca in perutnino, 

ki ima 11 prodajala in sicer: 2 prodajal- 
ni v Trbovljah, Ret ju; 4 prodajalne v 
Trbovljah, Loki, 1 prodajalno v Trbov- 
••• II in 4 prodajalne v- Hrastniku. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mahkoveo Antom, upravnik, 
Malovrh Amalija, računovodja in 
Šoštar Ivo, tajnik, skupaj za ve© za- 

deve, z enim od Šefov, in sicer: 
Rozina  Prane, šef odseka za meso. 
Strave Alojz, šef odseka za sadje in ze- 

lenjavo in 
Bočko Jože, šef odseka za mleko. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 31, marca 1949. 
Št. 649/1-49 .4077 

Zadružni register 
Vpisi 

274. 
Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. III. 1Ö49 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši', 
čim kultuniejši in gospodarski način osjer- 
buje svoje ciane z vsemi potrebnimi po- 
treznimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe "evojih članov fin sestavi na 
podlagi   ugotovitev  nacrt  potrošnje;   b) 
sklepa pogodbe 8 proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji in e kme- 
tijskimi   zadrugami   oziToma   njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme. 
tijskih proizvodov; posebno skrbi za do- 
bavo povrtam, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in kul- 
turno, da bodo člani dobro postreženi, dabo 
trgovina   vedno založena  s   potresnimi 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokal in izlož- 
be, okusno opremljene itd.; 2, da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po potre- 
bi   in   možnosti   lastna   podjetja,   tako 
oWrtae delavnice, podjetja za koneervira- 
njç sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikatih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni' in za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaSa 100 din, delež za- 
'družnikovega družinskega člana 60 din. 
Oelež ee moraptečatl db vstopu v *»- 
drugo. Upravni odbor .laÉko dovoli *"" 
čilo vzrokih. Za obveznosti .za* " 
govarja veak zadružnik: z desi 
zneskom enkratnega temeljnega 
dmžinatBfie delež*. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva članajuravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem  odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge/ 

člani upravnega odbora so: 
Merelavič Tone, nameščenec, Goričioa, 
Rozman Alojz, učitelj, Sv. Jurij, 
Železnik Franc. žel. poinočnik. Sv. Ju- 

rij, 
Ratajc Anton, nameščenec, Sv. Jurij, 
Šeliga Karel, sedlar. Sv. Jurij, 
Ferlaž Rudolf, prevoznik, Sv. Jurij, 
Kocjan Slavko, nameščenec. Sv. Jurij. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. aprila 1949. 

Zadr VIII 54-2 4123 
* 

275. 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa; 11. aprila 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga elektrotehniških obrti LR Slovenije 
z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 19. marca 1949 ••- nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja 
proizvajalna sredstva in surovine za svoje 
Člane; 2, da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu preskrbe in po- 
maga pri' pritegovanju obrtnikov k načrt- 
nemu delu; 4. da vodi evidenco o izpol- 
nitvi epTejetšh proizvodnih nalog svojih 
članov in skrb!, da se v celoti izvajajo 
predpisi ljudske oblasti glede cen in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe-vsvojem okolišu 
surovine, ki'' so še neizrabljene, in jih raz- 
deljuje med svoje Člane. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge s petkratnimi 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih zadruge, vabila na zbor 
pa še pismeno.      »—- 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor fe svoje srede. Njegova 
dblìtawt traja eno leto. Zadrugo zastopa- 
ta  to zanjo podpisujeta predsednik ali 
podpredsednik in tajnik, če so ti zadržani 
pa najmanj dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav, 
nem odboru pooblaščeni vodilni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Havliček Fran. Zalolwrjeva M. 
•••• Ivan, Lepi îlot 12, 
Verbaje Marjan. Poljanska 20, 
Brod Vladar, HranitaiSka 9. 
Guajizar Jože, Komensfeega •, 
Vida Ivan, AdairaiČ-Lundrova 13, 
ing.   Veeenjak  Marjan.  Aleševosva 6, 

vsi iz Ljubljane, 
Tichy Josip, Maribor, Ribniška 16, 
Dolmar Jože. Celje. Breg 5, vsi elefctio- 

inetaiaterji. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. aprila 1949. 
Zt 29/49 - Zadr. VII 21/1       4484 

* 
2TO. 

«dež: Ljubljana, Rečna utfca 8. 
*n vpisa: 6. aprila 1949. 
cedilo:   Čevljarska   produktivna  fa- 

si omejenim jamstvom Ljnhljan'«- 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru IS. III, 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje čevljarsko obrt z delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlaga akorda; 
2. da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje obrtne izdelke in organizira kre- 
ditiranje evojih članov; 3. da dviga kul- 
turni in strokovni nivo evo4*h članov; 
4. da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje učence in 5. da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gospodarskemu na- 
črtu. 

Delež znaša 500 din. člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih, vabila na zbor pa 
pošlje^ še RLO Rakovnik-Vič m odseku 
za obrtno zadružništvo pri IZOS-u. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo predstavljata in zanjo podpi- 
sujeta predsednik ali podpredsednik in 
tajnik, če eo ti zadržani pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem  odboru 
pooblaščeni vodilni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bernard Ivan, Ljubljana, Hrenova uU 2, 
Tome Alojzij, Vrhovci 72, 
Kralj Franc, Ljubljana Zaloška* c. 45, 
Rus Alojzij, Dobrova 66. 
Tome Franc, Kožarje 31, vsi čevljarji. 

Okrožno sodišče v Ljubljani. 
dne 5. aprila 1949. 

Z* 27/49 - Zadr VII 19/1     3874 
* 

877. 
Sedež: Gorenja va«. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949.    ' 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gorenji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čini boljši', 
čim kulturnejši in gospodarski način oskr- 
buje svoje člane z vsemi potrebnimi po- 
trošnimi predmeti V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe evojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami,/' oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov; posebno skrbi za do- 
bavo jpovrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovekd poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi. da bo 
trgovina vedno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki ee 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in jjđof- 
bè okusne opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih Članov po potre- 
bi in možnosti lastna podjetja, tako 
oblrfae delavnice, podjetja za. konservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3t da ekrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij z« 
dvig kulturne in prosvetne ravni' in za za- 
družtto vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din, ki se' lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega Člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti radruge z dvakrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega delež». 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evojih poslovnih pTostoitfh in na raaglae- 
nah deskah ••••• poslovalnic. 
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Upravni odbor eeetavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta dva člana uprav, 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mesca po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Ôorli Ivo. uslužbence, Kranj.       , 
dr. Gregorčič Milan, zdravnik. Gorenja 

vas, 
Pivk Mara. brivka. Gorenja »as. 
Zaje Jože, mizar, Gorenja vas. 
Vende Ivan, zidar, Sestranska vas, 
Tavčar  Dominik,  krojač.  Dolenja  Do- 

brava, 
Erižnar Ciril, tesarski delavec. Sestran- 

ska vas. 
Okrožno sodišče- v Ljubljani 

dne 8. aprila 1949. 
Zt 28/49 - Zadr   VII 20/1        4181 

* 
278. 

Sedež: Sutna, 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • omeje- 

nim jamstvom Šutna, p. Žabnica. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 19. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši, 
čim kulturnejšim gospodarski način oskr- 
buje evoje člane z vsemi potrebnimi po- 
trošnim! predmeti, V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in eestavj na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe 8 proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov; posebno ekrbl za do- 
bavo povrbnin, sadja, mleka itd.; c) ekrbi. 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično In kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi. da bo 
trgovina vedjno založena e potrošnim! 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in izlož- 
be okusno opremljene Itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po potre- 
bi in možnosti lastna podjetja, tako 
otortme delavnice, podjetja za konservira- 
ttje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju eindikainih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni In za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din, ki ae lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z deeetkrat- 
jjfca zneskom vpisanega enkratnega te. 
rajnega oziroma družinskega deleža, 
_ Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
?P]lh poslovnih prostorih in na razglas- 
40 deskah enojih poslovalnic. 
,-^Pravni odbor sestavlja 9 Članov, M jih 
flQjVfcbor   izmed   zadružnikov.   Njegova 

Za 
°*t traja eoo leto. 

neo ; sađrugo podpisujeta dva čkma uprav- 
mSt °«ibora, katerih enega lahko nado- 
••1•*• P° upravnem odboru pooblaščeni 

ök   ** zadnise- 
••••^ upravnega odbora so: 

g^ 2^ Matevž, ind. obratovodja, Ôutoa 

Polmîi Praao> «pok.. Sutna 6a. 
niča 35° Kristina, trg. pomočnica, 2*&- 

Tav&ilV11®- gospodinja. Dorfarje 32, 
1^ jfr Janoz, miaarekd mojster, Dor- 

Hatner Franc, ind. obratovodja. Forme 
št. 14, 

Gaber Anton, delavec, Dorfarje  86, 
Likozar Kari, mizar, Dorfarje 87, 
Kržianik  Valentin, ključavničar. Sutna 

št. 47. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. aprila 1949. 
Zt 31/49 - Zadr,  VII 22/1       4182 

* 
279. 

Sedež: Trebija. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošn'ška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Trebiji. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

aovnem zboru 21. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši >n gospodarski način oskr- 
buje svoje Člane z vsemi potrebnimi po- 
trošnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji In e kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami •• dobavo Industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov; posebno skrbi za do- 
bavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko- poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trguvina vedno založena s potrosnimi 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
6labo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo da bodo lokali in izlož- 
be okusno opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po potre- 
bi in možnosti \ lastna podjetja, tako 
obrtoe delavnice, podjetja za konservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni im za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din, kl fie lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnih 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado. 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Šifler Franc, delavec, Podgora 22. 
Oblak Jurij, zidar, Kladje 4, 
Kokalj Anica, delavka, Trebija 10, 
Vidmar Cirili, cestar, Fužine 22, 
Miklavčič Gregor, delavec, Kladje 16, 
Kacin Franc, delavec, Podgora 10. 
Primožič Ivanka, Šivilja, Podgora 14. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje je Com 

Pavla, trg. pomočnica, Trebija 19. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. aprila 1949. 
Zt 32/49 — Zadr. VII 23/1       4188 

* 
280. 

Sedeï: Brebrovn*k št. 1, okraj Ljuto- 
mer. 

Dan vpisa: 8. aprila •9. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. Krčevina, p. Sv. Miklavž pri 
Ormožu, 

Zadruga je bila ustanovljena na zboru 
18   III. 1949 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge jo: da s skupnimi »red. 
stvi za proizvodnjo in e skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, z načrtno pro&r 
vodnjo, visoko produktivnostjo dela, na 
podlagi sedanjega znanja in tehnike in 
tako poveča donos, se zavaruje pred 
izkoriščevalskimi špekulantskim! elementi 
na vasi in sodeluje v socialistični izgrad- 
nji zemlje ter s tem ustvari boljše in kul- 
tumejše življenje. 

Člani vložijo v zadrugo svojo zemljo, 
Izvzemši ohišnico, in to v obliki zakup«, 
V zadrugo vložena zemlja ostane lastnina 
tistih, ki so jo vložili. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo tudi delovno in 
plemensko živino, živinsko krmo in seme, 
iavzemši tisto, ki je potrebno za ohišnioj». 
Kmetijski obdelovalni stroji, naprave in 
orodje, delovna in plemenska živina se 
dajo zadrugi v najem. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsak za- 
družnik pristopnino v znesku 60 din, r% 
zen tega denarni delež v iznosu pol % 
vrednosti  vloženega premoženja. 

Za obvezposti zadruge odgovarjajo za- 
družniki s petkratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 
članov. Upravni odbor predstavna z: 
go, zanjo podpisuje predsednik. 

Člani' upravnega odbora so: 
Janežič Avgust, zadružnik. Vinski vrii, 

predsednik, 
Lukman Ivan. zadruMk, Vinski vtrfc, 

blagajnik, 
Janežič Marija, zadružnik. Krčevina, 
Fajfar Vinko, zadružnik, Brebrovniife 
Fekonja Ivan, zadružnik. Brgbrovnflr. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. aprila 1949. 

Zadr V 27 4• 

Sedež: Cirknica-Strihovec št, 2-1. okraj 
Maribor okolica. 

Dan vpisa: 9. aprila 1940.. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za« 

druga z o. j. v CSrknici. 
Zadruga je bila ustanovljena na zbora 

10. II. 1949 za nedoločen •••. 
Naloga zadruge je: jpovečati donos, 

zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke, in tako doseči večjo korist za 
zadružnike in državo s Km pravilnejšim 
izrabljanjem obstoječe delovne sile, stro*, 
jev in orodja. 

Vsaka dmà'ima ali član-poedinec vlofi 
v zadrugo veo svojo zemljo, wp8& ohiSfltr 
ce s stanovanjsko hiSo in goepudürslurüi 
zgradbami, ki so potrebne za osebno g<v 
spodaretvo. in sicer tako, d'à jo dajo so. 
drogi v izrabljanje brez zakupnine.. 

v zadrugo vložena zemlja ostane lajM* 
na tistih, ki so jo v zadrugo vHožili. VSa« 
zadružnik je dolžan vložiti v zadirugo iflj§ 
vprežno živino in kmetijske stroje, orodji 
pa toliko, kolikor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka d•» 
žina ali cTan-^oedinoo enkratno ••••. 
nino v znesku 20 din, l&zen tega nap 
manj enkratni denarni delež v zneskff 
100 din. Za obveznosti zadruge odgovara 
jajo zadružniki' z desetkratnim &jeekom 
vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor zaòtfùge,, katerega ,do| 
noet trak eno leto, ••••••• 6 do 
članov, velevSi predsednika ift iblogaji 

Predsednik  ulMämega  oBbiöra   pr 
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dva člana odbora, katerih enega eine na- 
domeščati pooblaščeni! uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Nabergoj Janko, poljedelec. Cirkmica, 

predsednik, 
Arnčič Jožef, poljedelec, Strihorec. pod- 

predsednik, 
' Štajdoher Fanika, poljedelka.  Kaniža, 

blagajnik, 
Pesi Franc, poljedelec, Stara gora, 
•Božnik Ivan, poljedelec, štrihovec. 
Ivanež Frano, poljedelec, Dobrenje, 
Kolunder Tilka, poljedelka. Stara gora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. aprila 1949. 

Zadr V 26 •>    4122 
* 

262. 
Sedež: Jarenina. okrai Maribor oko- 

lica 
Dan vpisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. Jarenina. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

26. III, 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: povečati donos, 

zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke. In tako doseči večjo korist za 
zadružnike in državo e crm pravilnejšim 
izrabljanjem obstoječe delovne Sile, stro- 
jev in orodja. 

Vsaka družina ali član-poedinec vloži 
v zadrugo vso svojo zemljo, razen ohišni- 
ce s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki eo potrebne za osebno go- 
spodarstvo, đn sicer tako, da jo dajo za- 
drugi v, izrabljanje brez zakupnine.. 

V zadrugo vložena zemlja ostane lastni- 
na tistih, ki so jo v zadrugo vložili. Vsak 
zadružnik je dolžan vložiti v zadrugo vso 
ypreSno žMno ta kmetijske stroje, orodje 
pa toliko, *oliikor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali Član-poedinec enkratno pristop- 
nino v znesku 25 din, razen tega naj- 
manj enkratni denarni delež v znesku 
150 din. Za obveznosti zadruge odgovar- 
jajo zadružniki z petkratnim zneskom 
vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 
članov, vštevši predsednika in blagajnika. 

Predsednik upravnega odbora pred* 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
dva Člana odbora, katerih enega sme na- 
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Sabeder Ivan, kmet, Vajgen, predsed- 

nik. 
Frae Alojz. kmet. Gačnik, podpredsed- 

nik, 
Očkrl Angela, kmetica, Vukovsfci dol. 
Hamer Anton, vimičar, Vajgen, 
Sfcrbinšek Vlado. kmet. Jareninekj dol. 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

'     '      dne 7. aprila 1949. 
. Zadr V 25 4121 

283. 
Sedež: Lutveroi, okraj Gornja Radona, 
Dan vpiea: /7. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Janeza Hribarja« t o. j. LuftVerci. 
Zadmiga je bila ustanovljena na zboru 

5. III. 1947 za nedoločen Čas. 
Naloga zadruge je: fpoveoati donos, 

zmanjšati proizvajalne stroške,, povečati 
dohodke, in tako doseči večjo korist za 
zadružnike in državo s Čim pravilnejšim 
izrabljanjem obstoječe d'ewvn© sile, stro- 
jev to orodja. , 

Vsaka družina ali član-poedinec vloži 
v zadrugo vso svojo zemljo, razen ohišni- 
ce s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki so potrebne za osebno go- 
spodarstvo, in sicer tako, da jo dajo za- 
drugi v izrabljanje brez zakupnine.. 

V zadrugo vložena zemlja ostane lastni- 
na tistih, ki so jo v zadrupo vložili. Vsak 
zadružnik jo dolžan vložiti v zadrugo vso 
vprežno živino in kmetijske stroje, orodje 
pa toliko, kolikor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član-poedinec enkratno pristop- 
nino v znesku 100 din, razen tega naj- 
manj enkratni denarni delež v znesku 
60 dui. Za obveznosti zadruge odgovar- 
jajo zadružniki z petkratnim zneskom 
vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 6 do 10 
članov, vžtevSi predsednika in blagajnika. 

Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana odbora, katerih enega sme na- 
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bogataj Franc 6tar., predsednik 
Intihar Anton, podpredsrdrrl, 
Bremec Ludvik. 
Kobe Janez, 
Istenič Jernej. 
Lužar Franc, 
SrpČič Angela, odborniki, vsi kmetje v 

Lutvercih, 
Pooblaščenca    za   sopodpisovanje    sta 

Bogataj Franc ml.. Lutverci 13 in Flan- 
dija Marija, knjigovodja,'Lutverci 7. 

, Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. aprila 1949. 

Zadr V/^f '    4120 
* 

284. 
Sedež: Puïevci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa; 16. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. is Puževci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

20. II. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadiruge je: 1. da izdeluje po 

navodila pristojnih organov plan za od- 
kup kmečkih pridelkov v svojem okolišu; 
% da izdeluje po navodilih pristojnih or. 
ganov načrt potrošnje svojih članov; 3- 
da izdela finančni in kreditni naort in ga 
spravi v sklad s finančnim načrtom evo. 
je poslovne zveze in postavljenimi nor- 
mami; 4. da zbira v ta namen statistične 
podatke, ki jih daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvearf. Glavni zadružni zvezi LRS 
im okrajnim ljudskim odborom; 5. da 
odkupuje v svojem okolišu vse kmečke 
pridelke im oskrbuje svoje elane e kme- 
tijskim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebšSnamlil kakor tudi z vsemi potres- 
nimi predmeti po postavljenem nacrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmeti v svojem 
okolišu za odifcup koraSkih pridelkov in 
jim izplačuje v ta namen predujme '(kon- 
trahiranje); 7. dia sklepa pogodbe z za. 
družnimi in državnimi podjetji za dobavo 
kmečkih pridelkov; 8- da Skrbi za večjo 
produktfonost dela svojih Slanov; 9. da 
skrbi za kulturno in prosvetao izgraditev 
svojih članov in za njihovo , zadružno 
vqgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim na., 
črtom in z nalogam^ ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in prieirojnffi organov 
ljudske obliasti. 

Zadružni delež znaša 150 din; pteča se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor .lah. 

;ko dovoli ptoÄ» W obBoikäh. Delež! za- 

družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev- Vsak zadružnik jamči Se z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsednika, 
podpredsednika in tajnika voli zbor po- 
sebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi. 
sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbora ali po en San upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge- 

člani upravnega odbora so: 
Kuhar Aleksander, predsednik. 
Temlin Evgen. tajnik 
Kuhar Geza, 
Kuzma Zoltan, 
Vukan Bela. 
šarkanj Štefan, 
Železen Ludvik, odborniki 

Okrožno sodišče • Mariboru. 
dne 16- marca 1949. 

Zadr III 131 3000 

Sedež: Radvanje, okraj Maribor mesto. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. v Radvanju. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

5. III. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča donos, 

zmanjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki to s tem'doseže večja korist za 
zadružnike »n državo s čim pravilnejso iz- 
rabo obstoječe delovne sile, strojev1 in 
orodja. 

Vsaka družina ali posameznik vloži v 
zadrugo vso svojo zemljo razen ohišnice 
s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki so potrebne za osebno go- 
spodarstvo, na ta način, da jo dajo zadrugi 
v zakup. V zadrugo vložena zemlja osta- 
ne last tistih, ki so jo vložili. Vsak za- 
družnik je dolžan vložiti v zadrugo vso 
živino in kmetijske stroje, orodje pa to. 
üko, kolükor sklene zbor. Pri vstopu v 
zadrugo plača vsaka družina ali elan po. 
sameznik enkratno pristojbino v znesku 
150 din, razem tega najmanj enkratni delež 
v znesku 100 dito. Za obveznosti zadruge 
odgovarjajo zadružniki z desetkratnim 
zneskom vpisanih denarnih deležev. 

, Upravili odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, \etevši predsednika in podpredsed- 
nika. 

Predsednik upravnega odbora predstav- 
Ija zadrugo, podpisujete pa zanjo po dv.-.. 
člana upravnega odbora, .katerih enega 
sme nadomeščati za to pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. ' 

Člani upravnega odbora eo: 
Mandi Anton, vrtnar. Nova vas, pred. 

sednik, 
Gabrovec Martin, agr. interesent. Zg. 

Radvanje, podpredsednik^ 
Jež Stanko, kmet. Spi Radvanje. bla. 

gajn'ik'. 
Berglez Tončka, poljedelka, Sp. Rad- 

vanje, 
Oberlajt Antonija, agr. interesent, Zg. 

Radvanje, odbornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

,dne 21. marca 1949. 
Zadr V 19 
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l R 24/49-5 , 1484 
Šurman Rudolf, roj. 14. XII. 1898. sin 

Jožefa in Terezije rojene Bokan, polje- 
delec v Gor. Slavečih 59, je bil 3. XI. 
1944 od Madžarov aretiran. Odpeljan je 
bil v zapore v Komora, pozneje pa v Da- 
chau. Od tedaj se pogreša. Vse poizvedbe 
RK so ostale brezuspešne. 

Na predlog žene Šurman Marije rojene 
Bokan, poljedelke v Gor Slavečih 69, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in ee izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. IX. 1949 •••••• sodišču ali 
skrbniku Benku Alojziju poljedelcu v 
Gor, Slavečih 57. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu 

Okrajno   sodišče v  Murski  Soboti 
dne 14  februarja 1949. 

* 
IR 43/49 3825 

Gričar Franc, roj. 25. II. 1906 v Sred- 
njem Grče v ju. sin Antona in Aane rojene 
Kastelic, «lelavec v Gor. Straži št. 15. ee 
od junija 1942 pogreša. 

Na predlog Gričar Terezije rojene Med- 
ved, gospodinje iz Gor. Straže 8t. 15, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, da se o pogreša, 
nem v treh molečih od dneva objave v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4   aprila 1949. 

* 
IR 50/49—2 4084 

Marinčič Ignacij, roj. 30. I. 1907 v Mar- 
tinji vasi št. 31 pri Št. Lovrencu na Dol., 
«m Jožefa in Eme rojene Miklavčtfi, mi. 
zar v Brezovici št 3 pr Šmarjeških To- 
pìicah, e e od maja 1945 pogreša 

Na predlog žene Alojzije Martinčič 
rojene Penca, gospodinje iz Brezovice šte- 
vilka 3 pr šmarjeških Toplicah, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
'•ti se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
J treh mesecih od te objave poroča sodi- 

.»ču ali, predlagateljici Marinčič Alojziji. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

Predlogu. 
Okrajno sodišče v Novem mestu 

dne 9. aprila 1949. 

IR 47/49-2 4197 
Fabjan Franc. roj. 21. III. 1912 v Po- 

točni' vasi št. 11, sin Franca In' Frančiške 
rojene Hakoše, kurjač državnih železnic, 
v Novem mestu, Tavčarjeva ulica 7. se 
°<* maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Rozalije Fabjtn roje- 
°e Brodar, gospodinje te Kočevja 68, ee 
^ede postopanje za razglasitev za nsrtve- 
|a_ln se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v)(5veh mesecih od! te objave poroča eodi- 
^ali predlagateljici' Fabjan Rozaliji. 
*S 44/49-2 4195 
VÌK?**

1
  Alojzij   roj.   30.  VIII. 1916  • 

"»crd vasi št. 4, sin Janeza in Frančiške 
••1••« Vidmar, kmet v KleČetu št. 13, se 

°*tooboditve pogreša. 
MnMir^^OR žene Marije Hrovat rojene 
u'"•«.; gospodinje iz Klečeta Št. 13, ee 
„. . e Postopanje za razglasitev za mrtve- 
v Av ?•,|1••1•'poziv, da ee o pogrešanem 
•.•;•• mesecih od te objave poroča sd- 
mšeu ali predlagateljici. 

IR 45/49-2 4194 
Jerše Stanislav, roj. 9. V. 1909 v Dvoru 

št. 19, ein Karla in Neže rojene Tome, 
mizar v Dvoru št, 19. so od aprila 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Jerše Alojzije, gospo- 
dinje iz Dvora št. 19, se uvede postopa- 
nje za_ razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem v treh me- 
secih od te objave poroča sodišču ali 
predlagateljici Jerše Alojziji. 
IR 48/49-2 4198 

Kastelic Jožef, roj. 7. VI. 1914 v Bug- 
danji vasi št. 23, sin Janeza in Terezije 
rojene Plot, zidar, nazadnje v Dešeči vasi 
št, 31, se od junija 1945 pogreša. 

Na predlog žene Kastelic Angele, go- 
spodinje iz Deleče vasi at. 31, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega ter 
se đzđaja poziv, da ee o pogrešanem v 
treh mesecih od te objave poroča sodišču 
ali predlagateljici Kastelic Angeli. 
IR 42/49-2 4196 

Šinkovec Jožef, roj. 15. III. 1909 v Za- 
logu št. 13, sin Antona in Frančiike ro. 
jene Mogolič, poljedelec v Zalogu št. 13, 
se od osvoboditve pogreša, 

Na predlog matere, Šinkovec Frančiške 
rojene Mogolič, gospodinje iz Zaloga št. 13, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v treh mesecih od te objave po- 
roča sod.šču ali predlagateljici Šinkovec 
Frančiški. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiš?e v Novem mestu 
dne' 12. aprila 1949. 

* 
I  R  178/48—4 2351 

Cekada Franc, roj. 3. I, 1912 v hunjem 
selu, san pok. Luke In Ivane, poročen, de- 
lavec, je bil junija 1942 od Italijanov are- 
tiran Odpeljan je bil v Treviso, nato pa v 
Gonars. Leta 1943 pa je bil odpeljan v 
Buchenwald, od koder se je zadnjič ogla. 
sil 1944. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Cekada Julijane, go- 
spodinje iz Ivanjega sela 24, se uvede po. 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču aH skrbniku Šuštarju Iva. 
nu, eoa. uradniku v Postojni. 
I R 114/49-4 2352 

Modïc Ludvik, roj. 20. VIII. 1949 v 
Fari pri Novi vaBi, sin pok. Ivama in pok. 
Ivane rojene Lavrič, poročen, mesar, ee 
od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Moddc Frančiške roje- 
ne Zigrauodi, gospodinje iz Ige vasi 26, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr. 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre. 
šanem v treh mesecih po objavj v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Jerančetu Slavku, vodji zemljiške 
knjige v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiSČe v Postojni 
dne 23. fe6ruarja 1949. 

* 
R»172/49—2 1096 

^Buhvald Ferdinand, roj. 25. VI, 1925 
na# Strojni, sin posestnika Urna in Uršule 
rofene SnireČnik, je vstopil 23. IX 1944 v 
NOV. Še isti dan je • na Graški gori 
od Nemcev ujet an odpeljan v mariborske 
••••••. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog mačehe Buhvald Matilde, 
poseetnice v Strojni 3, se uvede.postopa- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 15. 
V. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Ce- 
govniku Filipu, sod. uradniku na Preva- 
ljah. 

Pò preteku roka bo sodašče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 2. februarja 1949. 

>• 
R 180/49-2 1927 

Marin Franc, roj. 20. III. 1928 v Št. Da. 
nijelu nad Prevalgami, sin Jurija in Ma- 
tilde rojene šmidhofer, delavec, je odšel 
15. VIII. 1944 v koroški odred NOV. Dne 
23. IX. 1944 je bil od Nemcev ujet in baje 
v Mariboru ustreljen. 

Na predlog očeta Marina Jurija, poštne- 
ga uslužbenca pri Št. Danijelu, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 31. 
V. 1949 poroča sodišču ali skrbniku če- 
govniku Filipu, sod uradniku na Preva- 
ljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o, 
predlogu.   ^ 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 16. februarja 1949 

* 
R 177/49-4 2264 

Kum prej Franc, roj. 2. X. 1929 v Javor- 
ju, nezak. sin Pudgar Pavle, omožene 
Kumprej, samski, stanujoč na Platu pri 
Mežici 9, je bil v začetku 1943 mobiliziran 
v nemško vojsko. Po izpovedbi Drofelnika 
Ivana, rudarja v črni, je bil na ruskem 
bojišču ujet in 27. ali 28. VIII. 1943 pri 
Harkovu ustreljen. 

Na predlog matere Kumprej Pavle ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v treh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Cegovnl. 
ku Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Kumprej Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o eeb'. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno soaSŠče na Prevaljah 
dne 1. marca 1949. 

* 
VII R 61/49 2262 

Fajfar Anton, roj. 1887, zidar v Staro- 
šincih 40, je. 1928 odSel od' doma in ee 
od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Fajfar-Marije, poseet- 
nice v Starošincih 40, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 5. X. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Zepanu Ga- 
šperju, 6od. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo a 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
'    dne 1. marca 1949. 

\ * I R 39/49-4 4034 
Grandošelk Avgust, roj. 26. VIII. 19l4 

v Novi vasi pri Ptuju, sin Antonije, zi- 
dar v Äabjateu 43, jô padel v bojih pri! 
Trstu aprila 1945. 

Na predlog Grandošek Elizabete, delav- 
ke v Žab jaku 13 pri Ptuju, se uvede,' 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IR 38/49-4 ' 4098 

Osojnik Ana, roj. 19. ••. 1872,'v JLe- 
vanjcih, hči ZorčfiS Franca in Ane» rojenfc 
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Bratec, poseetnlca v Destincüi 6, je 16. 
X. 1942 •••1• v taborišču Auschwitz. 

Na predlo«; hčere Oaojnifc Marije, po- 
eeemice v Deetemiku 6, ee uvede poeto 
••••• za razglasitev za mrtvega, 
I R 4Ü/49 4032 

Zuddarič Filip, roj. 23. IV. 1893 v Za- 
mušanih, eia Mihaela in Marjete, rojene 
Foaderk, posestnik • gostilničar v Go. 
tienici 7, se od maja 1945 pogrela. 

Na predlog Žmdariča Janeza, poe. si- 
na v Gor: ànici 7, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se po- 
stiva, da o tem v treh mesecih po tej ob- 
javi poroča sodišču ali skrbniku Gecu 
Ivanu, poe. y. Gorišnici 8. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 5. aprila 1949. 

* 
R 206/49-2 1743 

Lovreučič Viktor, roj. 27. IV. 1915 v 
Koprivi 21. sin Štefana in KaroUne roje- 
ne Zega, samski, kamnosek, je odšel 1941. 
y italijansko vojsko, üb zlomu Italije je 
Ml na Sardiniji, od koder je odšel v Dal- 
macijo, kjer je baje padel. 

Na predlog matere Lovrenčič KaroUne, 
kmetice iz Koprive 21, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1 V. 
1949 poroča sodišču. 

Lovrenčič Viktor se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 25. januarja 1949. 

Oglasi sodišč 

Oklic za dvig sodnih pologov 
Su 42-20/47-96/36 3965 

Okrajno sodišče za glavno mesto Ljub- 
ljana v Ljubljani hrani večje število sta- 
rih sodnih pologov v gotovini, ki so bili 
položeni pred 15, V. 1945 pri bivšihtokraj- 
nih sodiščih v Litiji, Logatcu in rJ| Vrh- 
niki. 

Med temi pologi so v vrednosti nad 
1.000 din (za zap številko je leto pologa, 
priimek in ime ter bivališče koristnika in 
radnje stanje pologa): 

1. 1930. Kotar Ludvik, Rodež 11,1.223.75 
dinarjev, 

2. 1930,Hodnik Ivan. Gorenja vas Spri 
Logatcu, 1666 din. 

8. 1930. Hodnik Josip, Gorenja vas 8 
pni Logatcu, 1.666 din, 

4. 1940, Šemrov Karel Blekova vas 2, 
1524.96 din. 

5 1937, Kogovšek Peter. nezn. bivali- 
ice, 11^6 din, ' 

6. 1920. Podobnik Frančiška. Ziberše, 
1.522 din, 

7. 1941, Zdešar Janez, nezn. bivališče, 
2.805.78 diiL 

8. 1921. Zust Antonija, Praprotno brdo 
St. 7, 1.824.25 din, 

9. 1929, Hartman Ivan, nezn. •••••, 
8.321 din. 

Poleg teh sodnih pologov Je v eođni 
hrambi tudi večje število pologov v vred- 
nosti pod 1.000 din; nadrobni podatki o 
teh so razvidni iz seznama na oglasni de- 
ski tega sodišča ter na oglasnih deskah 
KLO Litija. Logatec in Vrhnika na eede- 
Uh bHSih okrajnih sodišč. 

Po S, Členu uredbe o likvidaciji starin 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 (Ur. list 
LRS, št. 8—51/48) se pozivajo vei upra- 
vičenci do gornjih pologov, da se v treh 
mesecih od dneva objave v Uradnem listu 
LRS zglasijo pri tem sodišču in zahteva- 
jo izročitev hranjenih pologov, ker se bo 
sicer izreklo, da eo pologi zapadli. 

Ta oklicni rok velja tudi za vse tiste 
upravičence, ki jih je sodišče posebej po- 
zvalo na dvig pologa. 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne 80. marca 1949. 

Su 47/48—16 
* 

8966 
Okrajno sodišče v Mariboru hrani večje 

število starih sodnih pologov, ki so bili 
položeni pred 15. V. 1945 pri bivšem 
okrajnem 6odišču v Mariboru. 

Med hrar umi pologi so tile v vred- 
nosti nad l.UOOdln, (znesek vsakega po- 
loga je označen po stanju dne 81. XII. 
1948): 

1. Vogrin Antonija, A 1317/42. 1.787 din, 
2. Vogrič Peter. IX I 440/40. 1.865 din, 
8. Majdič Josip, E IX 1358/37, 6.680 din, 
4. Reininger Marija. •• I 228/39,5.367 

dinarjev, 
5. Ermut Tereza. IV I 491/39. 1361 

dinarjev, 
6. LupSa D.. Lešnik D.. IX I 1859/39. 

3.431 din, 
7. Bartol An. Medved B.. IX 1 1257/39, 

8.454 din, 
8 Wolkenstein B., Kager P., Pom 94/40, 

5.710 din, 
9. Bičela A.. Slibler A.. IX I 3605/89, 

1.192 din, 
10. Privilegirana agrarna banka — 

Krapin, IV I 2034/39. 2.050 din, 
11. Mariborska občina. ŽgeČ Marija. 

IX I 2946/38, 1.652 d'm. 
12. Bičela A., Valter M.. IX I 688/39. 

1.836 d.n, 
13. Posojilnica Narodni dom — Sfre- 

nar Lojze, IX I 8224/38, 119.398 din, 
14. Mariborski kreditni zavod — Mo- 

ravec J., IX I 2529/40, 3.751 din. 
15- Dr. Faninger-Medved A., I3t I 

272/40, 2.817 din, 
16. Posojilnica ca Strehar Lojze, IX I 

2644/37, 6.751 din. 
17. Kramer Marija. IX I 5009/87,4.771 

dinarjev, 
18. Kobi Drago, E IV 1964/32. 42.713 

dinarjev. 
Poleg teh pologov je v sodni hrambi 

še večje število pologov v zneskih pod 
1.000 din; ti so razvidni iz oglasa, ki je 
nabit na sodni deski okrajnega sodišča 
v Mariboru, pri' MLO v Mariboru in OLO 
Maribor okolica v Mariboru. 

Po 8. členu, uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 (Ur. list 
LRS, St. 8—61/48) se pozivajo vsi, ki 
imajo pravico do teh pologov, da se v treh 
mesecih po objavi tega oklica v Urad- 
nem listu LRS zglasijo prj' podpisanem 
eodišču in zahtevajo, naj se jim polog 
izda, sicer se bo polog izrekel za zapadel. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 29. marca 194Ö. 

* 
Su 61-1/48-13 4145 

Okrajno sodišče v Postojni hranj večje 
število starih sodnih pologov, ki 40 bili 
položeni pred 15. majem 1945 pri bivših 
okrajnih eodišSih Logatec, Lož. Cerknica, 
Senožeče ta Postojna. 

Med hranjenimi pologi so tile pologi v 
.virednostđ nad 1.000 din: 

L Bivše okrajna sodišče r Logatcu 
1. Enrlko Viktor. P 116/21,    1.453 din 
2. Rozman Pavla, P 54/24,  1.097.25 din, 
8. Seljak Štel. in Fr„ A 143/26. 1.089.25 

dinarjev, 
4. Jurjevčič Valentin. P 24/25. 1.136.50 

dinarjev, 
5. Mlinar Rajko, P 81/27. 1.93325din. 
6. Sega Ivana, P 21/31, 2.738.25 din, 
7. Erznožnik Hilda, P I 31/6 1.999.75 

dinarjev, 
8. Pire Janez, Su 26-25/45, 2.212.75 din. 
9. Logar Ana. P 16/24. Izgorje. 1.556.- 

dinarjev. 

II. Bivše okrajno sodišče v Ložu 
10. Kandare  Stanislav.  P 17/20, 2.691 

dinarjev 
11. Lekan Julijana, A 86/25,1.166.50 din. 
12. Lavrič Janez, A   15/26, 1.857 din, 
13. Bencina Milka. P 13/17. 2.235.75 din 
14. Avsec Valentin, P 3/33. 1.363.50 din. 
15. Klarič Marija. S 16/37, 1.117.25 din. 
16. Zakrajšek  Angela, P 17/29   Pudob. 

4.547 din, 
17. Zakrajšek   Zofija.   P   17/Ï9   Pudob. 

4.547 din. 
18. Zakrajšek Stanislav,   p   21/82.   To- 

pol 11, 1.274 din, 
19. Zakrajšek Olga. P 21/32   lopol  11. 

1.274 din, 
20 Mramor  Marija.  S   24/35    Nemška 

vas 9, 1.467 din, 
21. Telič  Jernej.   E   63•    Stari   trg, 

1500 din, 
22. Rožanc   Majda.   S   3/41.   Cerknica. 

1.064 din, 
23. àtrukelj Helena.  A  95/24,  1.164.50 

dinarjev, \ 

III. Bivše okrajno sodišče » Cerknici 
24. Otoničar Matevži, P 17/2, 1.074 din, 
25. Kovač Matija, P 24/19, 1.635.75 din 
26. Podlogar Edvard, A 65/20. 1.931.25 

dinarjev. 
27. Meden Ivan, Ne 241/22. 2.369.50 din. 
28. ViSič Franc, P 14/23, 1.088.25 din, 
29. Smrtnik Frančiška, A 117/23.1.162.50 

dinarjev 
80. Rijavec Vida, A 27/24. 1.152.50 din. 
31. Bajt Emilija. P 29/25,  1.606.75 din, 
82. Bajt   Anton,  P 29/25,  1.606.75 din, 
83. Braniselj  Draga.   P 16/25.   1.346.50 

dinarjev, 
84. Juvančič  Ivana,   P   41/26,   1330.25 

dinarjev, 
35. Juvančic" Milena, P 41/26, 1.330.25 
36. Brezec Marija, P 5/27, 1.155.50 din, 
37. Brezec Alojz, P 5/27,  1.155.50 din, 
88. Brezec Ivana, P 5/27, 1.155.50 din, 
89. Ponikvar Ana, Ne 803/31,1.033 din. 
40. Hiti Marija, Ne 803/31, 1.033 din, 
41. Derk Frančiška. No 303/31,1.022-75 

dinarjev, 
42. Frqdic Terezija.  A   109/29,8.260.75 

dinarjev, 
43. Jereb Marija, A 77/80, 1.287 din, 
44. Ponikvar Ivana, J 249/40,1.048 din, 
45. Opeka Franc,  A 14/28. 1.119 din, 
46. Prietaivec Jože,  A 93/25. 2.514 din, 
47. Gabremja Anton, P I/33. 1.244 din, 
48. Gabrenja Alojz, P 1/33. 1.244 din, 
49. KrošelJ  Vida, P 17/80, 4.923 din, 
50. Krošelj Vanda, P 17/30. 6.188 din, 
51. Krošelj Zlatka, O 51/36. 1.968 din, 
52. Opeka Alojz, P 10/33, 2.022 din, 
53- Skrlj Anton, 8.696 din, 
54. Slabe Stanko. S 4/39, 1.434 din. 
55. žnidaršič Janez, O 115/35, 1.296 dfc. 
56. Klančar Martin. S 10/40, 1.825 din 
57. Klančar Stanislav, S 16/38, 2.039 din, 
58 Logar Jakob, S 12/43, Cerknica 176. 

7.709 din. 
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IV. Bivše Okrajno sod'šče • Senožečah 
.69. JPremrov   Janko. P 16/26,  1.922.25 

dinarjev. ' 
V. Bivše  okrajno sodišče v Postojni 

•   60. Avčin Josip, P 31/22. 1411.25 din. 
61. Avčin Avgust, P 31/22, 1.411.25 din. 
Poleg zgoraj navedenih pologov hrani 

sodišče še veliko število pologov izpod 
1.000 din. Podrobneje seznam teh sodnih 
pologov je razviden na oglaeni deski 
okrajnega sodišča v Postojni in okrajne- 
ga sodišča Ljubljana okolica ter na oglas, 
ttih deskah KLO Logatec. Lož, Cerknica, 
Grahovo in Senožeče. 

Po 3. členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1949, Uradni 
Ust LRS, št, 8—51/48. se požirajo Misi 
upravičenci, ki imajo pravico do teh po- 
logov, da se v treh mesecih od razglasitve 
tega oklica v Uradnem listu LRS zglasijo 
s. svojimi zahtevki pri sodišču v Postojni, 
eicer se bodo pologi izrekli za zapadle. 

Vsak upravičenec mora izkazati pravico 
do pologa. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 29. marca 1949. 

Oklici J skrbnikih 
in razpravah 

G 67/49 ' 3967 
Bonsaok Majda, učiteljica glasbe, Ljub- 

ljana, Komenskega 26, je vložila zoper 
Bonsacka Joachima Hansa, pisatelja, se- 
daj neznanega bivališča, tožbo za razvezo 
zakona., 

Obravnava bo 25. aprila 1949 ob 8. 
uri pri tem sodišču, soba ät. 35.     \ 

Tožencu se postavi za skrbnika Leskov- 
jeik Jože, uslužbenec tega sodišča, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost iia sbro- 
Ske, dokler eeem ne zglasi ali ne spo- 
roči svojega powDlaScenca. 

Okrožno sodišče v Ce)ju 
dne 6. aprila 1949. 

G 182/48 4085 
NedL Naglic Ivan iz Slov. Brige št. 3 in 

Sikaaderlie Marija, rojena NagUč, delav- 
ka v Slov. Brigi ät. 3, sta vložila proti 
Krampu Ivanu, tov. delavcu v železarni na 
Jesenicah, stanujoč na Jaivomiku, Straža 
blok it. 6, tožbo za ugotovitev očetovstva 
h plačevanja preživnine' po 800 din me- 
sečno in plačila 2.800 din. 

Rasprava bo 29. junija 1949 ob 10. u*i 
Pri tem sodaseli v sobi St. 1. 

Za skrbnika se postavi Rupe Marij», 
UBlužbonka OLO v Kočevju, ki bo Basto. 
Sala  toženca na  njegovo nevarnost   in 

; JtroSke, dokler se ne oglasi sam »H ne 
•toeniuje pooblaSčenca. 

Okrajne sodišče v Kočevja 
dne 4. aprila 1Ô49. 

«I 184/49-4    ' •1 
\ ^Majcen Marija, delavka na Spodnjem 

*a«u St. 41, p. Ptuj, je vložila proti Maj- 
'•?*« Francu, delavcu v Slamnjaku št. 1«, 
"•Ljutomer, tožbo na razvezo zakona, 
^'ožencu neznanega bivališča se postavi 
jjL*•bniika njegov brat Majcen Anton, 
ijT^rfelec v Lokavoih pri Ljutomeru, ki 
^5° zastopal na njegovo nevarnost in 
ivnl«?^ dokler so sam ne pglaei aü ne 
"»« poobla»onoa.        J 

«oktava bo 4. maje 1049 ob 10,80 
^•• Pn okrajnem sorfiSou v Ljutomera», 

Okiwznp,apoîSSe v Maribora 
da« ••. <n•< ••••       i 

Razni ojarlasi 
P. št. Ì0989/PE-49 4026 

sprememba poštnega okolja 
Dne 1. V. 1949 se izročita naselji Dole 

• Reber iz širšega dostavnega okoliša 
pošte Šmarje—Sap in vključita v širši do- 
stavni okoliš pošte Škofljica. 

PTT direkcija Ljubljana 
dne 7. aprila 1949. 

St. VII-2 475/1. 4144 
Natečaj 

Okrajni ljudski odbor v Kamniku raz- 
pisuje na podlagi določb 8. člena uredbe 
o ukrepih za preprečevanje požarov, javni 
natečaj za oddajo dimnikarskega okoliša 
Kamnik — iužni del s sedežem v Kam- 
niku. 

Prosilci naj vlože pravilno taksirane in 
opremljene prošnje z vsemi potrebnimi 
dokumenti pri okrajnem ljudskem odboru 
v Kamniku v 15 dneh od dneva objave 
tega razpisa v Uradnem listu LRS. 

Prepozno    dospele    ali    pomanjkljivo 
opremljene proSnje se ne bode upoštevale. 

Okrajni LO v Kamniku 
dne 12. aprila 1949. 

* 
4418 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivamo upnike in dolžnike nacionali- 

ziranega podjetja Ruška tekstilna indu- 
strija F. Vlaeh Smolnik, p. Ruše, da pri- 
glasijo svoje terjatve oziroma poravnajo 
svoj© obveznosti do 30. .aprila 1949. 

Vse obveznosti po tem roku se ne bodo 
upoštevale,  terjatve pa bodo  prijavljene 
državni arfcitraži oziroma sodišču. 

Ruška tekstilna industrija, 
Ruše pri Mariboru 

4166 
Vabilo 

na 39. redno skupščino »Občekoristne za- 
druge za stavbo in stanovanja, z. « o, j. v 

Ljubljani«, 
v torek 10. maja 1949 ob 19.30 v pisarni 
zadruge, Ljubljana^ Gregorčičeva 7 a, e 
sporedom po 28. Členu, točka 1.. 3. in 10. 
pravil, če ob napovedani uri skupščina 
no bo sklepčna, bo druga skupScW pol 
uue pozneje, ki bo sklepčna né glede nà 
število navaoSih zadružnikov. 

Upravni odbor 

Izgubljene listine 
preklicujejo: 

Abduraman Angela rojena Avčin, 
Kranj, PrimskoVo 84, delavsko knjižico, 
potrdilo za 2 obleki iz zadruge Kranj, 
in ••••••• bone za 1482 din na inné Sku- 
mavc Marija. 4328 

AndrejMč M*lau, Ljubljana, Streliška 
St. 34, spričevalo V. rajzreda gùnn., izdano 
1. 1944/45 od •. drž. gimnarfje v Ljub- 
ljani.       . 3986 

Antoni« Franc, Precetincj 7, KLp Kur- 
šmtei, dakaiznico za kolo afààÉlìè ičuch«, 
št. Okvira 635•. 3441 

Avtcjgaraža poštne direkcije v Ljubljana, 
eviđ. • S-0946 za vozilo znamke '>Öp«t- 

. BÄ«iin eviđ, št. S*1808 •• vozilo znam- 
>•*••^••& 4062 

Avtogaraža poštne direkcije v Ljublja- 
ni, evidenčno tablico S-0497 osebnega 
avtomobila znamk© >DKW< in evidenčno 
tablico S-004, ki se je uporabljala za 
poizkusne vožnje. „ 8982 

Baje Neža, Maribor, Tezno, knjižico za 
kolo št. 103155. 8888 

Bauotai Evgon, uslužbenec pri OOP, 
Dolnja Lendava, prometno knjižico za 
kolo. 3598 

Banovič Rudolf, Ljubljana, Pannova 35, 
osebno izkaznico št. 13143. 4219 

Banovšek Jožef, Razgor it. 5, Vojnik« 
osebno izkaanico 11/2, izkaznico OF in 
prometno knjižico za kolo št. 48591. 

4044 
Bar Julijana, Ljubljana, Dolenjska 85, 

delavsko   knjižico,  odjavo   iz Ljubljane, 
potrdilo za točke in za živilsko nakazni- 
co in osebno izkaznico št. 5490. 3993 

Baranja Ernest. Ljubljana, Tržaška c, 
ukradeno vojaško knjižico, potrdilo o ko- 
vaškem tečaju, bolniški list, potrdilo z* 
dvig slik in izkaznico  za kolo na ime 
Horvat Ignac ter osebno izkaznico na ime 
Kovač Jezo.                                       4064 

Bari  Maksima,   Selnica ob   DTW4 56, 
prometno knjižico za kolo znamike >NSU«, 
št. 427981, izdano Od okrajrfega ljudskega 
odbora. Maribor okolica.                    8682 

Beg Franc, Gor. Sušice 5, sindikalno 
člansko izkaznico št. 3002591 in mladin- 
sko izkaznico.                                    4324 

Belsad, Črnomelj, prometno knjižico fca 
motorno kolo znamke »DKW<, št. motorja 
646454, št. okvira 536744\ Teg. Številka 
S-3549.                                 N               3901 

Benzen   Sinlša,   Ljubljana,   Gledališka 
ši 13, osebno izkaznico St. GÎJO 8750, iz- 
dano od GNO v Splitu.                     4061 

Bilodjerič Tonko, voj. pošta 8413, Gor. 
Radgona,  oblačilno  knjižico,   izdano  od 
voj. pošte 8413 Ljubljana.                 4175 

- Bitenc Alojzija, Hraše 1, p- Plreddvor 
pri Kranju, prometno knjižico •• kolo. 

3845 
Bitenc Vera, Huje 1, Kranj, iskaznico 

za kolo znamke »Miele«, št. 618.278. 
4199 

Blaž Franc, Zg. Kašelj 37, knjižico za 
kolo znamko >Waffenrad«. št. 31011Q3. , 

4327 
Bobni«  Jože, ArmeSko,   okraj  Krško, 

prometno   knjižico   št.   651692   za   kolo 
znamke »Standart«. 

Bokal Anton, polagalec parketov. Ljub- 
ljana, Resljeva 23, prometno knjižico z* 
kolo zniamke »Fhaenomen,«, številka ko» 
lesa 380260. 398Ó 

Borštnar Franc, Ljubljana, Knezova 18a, 
knjižico za kurivo K-5. 3994 

BoStele Silva, Javomdk, Stalingrajaka 3 
Gor., prometno •••••• za kolo, tov. *ït. 
60026, izdano öd odsefea za notr, zadevo 
OLO Jesenice. 3888 

Broskvar Metod, Ljubljana, Gesta na 
Loko 28, knjižno za Ikólo znäntkö >Dttr- 
kopp« St. 995142. 48Ž1' 

Bncat Vlado, voj. poŠta 8882/88 Radov- 
ljica, brezplačno oblačilna knjižico UtrAl. 
ka 22840, izdano marca 1Ö4S od vioj. po? 
Ste 28972/d v Mojstrani. 3760 

Buchta Štefanija, Ljubljana. BoTSteikoy. 
lirg.. lf •••••• za Mb zn*•e »SÄ& 
ttfv. St. 98956. '  £•, 

Biirgar Franc,  Spodnji Brnik\;&.. A 
Cerklje  pri  Kranju, Mtp:•/iw 
znamke. 5>Zug«, St. oKvira ••••••. 
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Cotelj Franc, Laka. 10 •• li^cu, cleo- 
no izkaznico, izkaznico OF • prometno 
knjižico za kolo. tor. St. 1177394.     3932 

••••••• Ivana, Preska 11. Medvode, 
knjižico za kolo It. 1388. 4284 

Cverlin Amalija, Šmarje pri Jelšah 80, 
knjižico za kolo St. 1477581. 3505 

Cvetko Marija, Mezgovcl 68, p. Moškanj- 
ei, izkaznico iu prometno knjižico za 2en- 

>     «ko kolo, št. 41021, izdano na ime Cvetko 
Janez. Mezgovcj' 68. 8646 

Campii Amalija, Leskovec 12, p. Smart- 
no, izkaznico za kolo znamke »Diamant«, 
tov  it. 888202. 4060 

Cerne Marjeta, Ljubljana, Dalmatinova 
it 16. živilsko nakaznico SD za april. 

8945 
C'èek Marija, Srednje St. 39, p. Selnica 

ob Dravi, prometno knjižico za kolo, tov. 
Št 133611 na ime Cìèek Lovrenc. Jelovec 
št 39. 3279 

D'bolčar Janko. Radgona, DES, evid. 
tablica motornega kolesa S-03917. izdano 
od NM G. Radgona. 3506 

Direkcija! drž. žitnega fonda,, filiala 
Ljubljana, evid. tablico osebnega avtomo- 
bila »Ford« v/8, št.. S-0304. 4333 

Direkcija gostinskih podjetij MLO Ljub- 
ljana, izkaznico za frleikelj znamke >Ko- 
<3•c, tov. Št. 028366. izdano od NM Ljub- 
Ijana na ime Podboršek Peter.      .   4276 

Djurkovie Milica. Moste 54. Žirovnica, 
prometno knjiKeo za kolo. 3789 

Doji« Ciril, Ljubljana.  Vilharjeva 43, 
živilske  karte,TD za april in izkaznico 
OF. 4281 

Dolmar Valentin, uradnik, Sv. Duh 26, 
p. Škofja Loka, prometno knfiSco števil- 
ka 125618 za kolo. izdana od NM Skofja 
Loka. . 3794 

Drev Terezija. Skomo 18, okraj Mozir- 
je^ prometno knjižico za kolo. številka 
S-346789. št. okvira 46771. izdano od NM 
Mozirje. " 3460 

Fajg Iran, Pdjovce št 28, knjižico za 
kolo St. 2017294. 3304 

Felicijan Marija, Vel. Podlog 14, p. Le- 
skove« pri KrSkem. izkaznico za 'kolo 
.ztaamke »Diamant«. It okvira 1.186.102. 

.. .. 4'   .. .3S91 

. Finžgar Rudolf, Maribor, Finžgarjeva 
St. 11, ukradeno knjižico št. 11602 za mo- 
torno koto N5U, S-04852, Številka mo- 
torja 481446. ït okvira 1165446.       3354 

First Milan, Maribor, Tezno, Vodovod- 
na 30, knjižico za kolo znamke »Siprtnter* 
St 1987390. 4051 
.: FranŽeSkin RaJacl. Vrtojba 230 part Novi 
©orici, delarefco knjižico št. 1375755;  4326 

Gaîïèk Anton. St. Vïd pri Giobemem, 
vojaško kn^Sico;    • 4045 

Galjot  Franc, «Ljubljana,  Jenkova  9, 
• knjižico;za.;kolo "tov. št 13432. 4226 

Golob Valentin, Sv.. Florijan. 2, p. So-, 
Stanj, prometeo knjffico za kolo. Številka 
1416804.";,'O-..,;,;.   • ,,. 3446 

Gori« Jože, Sv.i Peter otì Savinji,'knjiži- 
eb za kolo snamlké'»Wanderet« št 630429. 

' ''J* ' •• *',:/'. .;/V' > \- ' 3778. 
Gosenca Jože,' Novomèsto, LjuiMjaaefca 

1   •   ee»i% ukradeno .knjižico za kolo ft. 2167, 
izdano 'v Novem mestu./•-';_ ;;,

;     ,4071 
Gozdarsko avtopođjetje BléiL posloval- 

. ''atoc-tfrfbtfaM.. prometno, knjižico; etesii. 

ka 1720 za tovorni avtomobil znamke 
»OM ,Taunœ< S-1611. , 4161 

Gozdarsko avtopodjotje Novo mesto, se- 
dež v Straži, evid. tablico tovornega avto- 
mobila >Renoult< S-3637. 3445 

Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto, se- 
dež v Straži, prometne knjižice za motor- 
na vozila; Renoult. S-3295, št prometne 
knjižice 3295, Renoult, S-3257, St. promet- 
ne knjižice 5447, Renoult. št S-3472, št 
prometne knjižice 5742, Avetin, S-3128, 
st. prometne knjižice 5251, Diamont, 
S-5012, št prometne •••••• 2725 in 
Chevrolet, S-3133, št. prometne knjižice 
5255. ,2975 

Gozdna uprava Ljubljana, TyrSevà ce- 
sta 47 b, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Triumph«, tov. St. 800286. 4173 

Gozdna uprava, Slov, Konjice, evid. 
tablico št. S-03376 za motorno kolo znam- 
ke DKW, it, motorja 1405727. 3793 

Gradis-avtopark, Ljubljana, Smartin- 
eka 32, knjižico za kolo znamke »Parts«, 
št. 30102, izdano od NM Ljubljana.    4278 

Gregorio" Vladto, Ljubljana, Galjevica 41, 
sindikalno izkaznico, izdano od ZPD. 

4176 
Grmovgek • Ivan, nameščenec, Brežice 

št .82, izkaznico za kolo. izdano od odse- 
ka za notr. zadeve v Brežicah. 8685 

Grohar Ervin, Ljubljana, Gabersckova 
Et. 10, osebno izkaznico, izdano od upra- 
ve NM v Ljubljani'. 4104 

Gruden Andreja, Ljubljana, Na Griču 3, 
uelužbensko Izlcaznlco St 22609.        3990 

Gram Rudolf, Ljubljana, Zaloška 77, 
ukradeno mladinsko izkaznico in odpust, 
nice iz zavoda. 4102 

GuStin Ivan. Sepol 28, osebno jzkazni* 
co, izdano 17. III. 1947 od notr. uprave 
Sežana. 4224 

HavPcefc Franc, Ljubljana, ?alokarjeva 
št. 13, prometno knjižico za kolo It. 84832, 
izdano od NM Ljubljana. 3941 

HJeug Ernst, Ljubljana, Dalmatinova 1, 
sindikalno izkaznico, 4220 

Hlebš Ferdinand, Ljubljana. Hradecke- 
ga 54, osebno izkaznico, orožni list, pro- 
metno knjižico za kolo in izkaznico OF. 

Homar Ivan, soboslikar •. pleskar, 
Kamnik, Mesto 109, knjižico za kolo znam- 
ke sGericke« št. 1499766, reg. št 105605, 
izdano od NM Kamnik. 4286, 

Hostnik Tilka, iLjubljana, eiapnicarjeva 
ul. 8, živilsko katto TDb' zä april in oseb- 
no izkaznico.   , 4169 

Hrastnik Rozika, Vojnik 3 pri Celju, 
prometno knjižico za kolo znamke »Mar- 
komaniac, tov. : St. 134568. 3928 

Hudopisk Filip,' Dravograd št. 4, pro- 
metno kujižioo za kolo znamke »Herder« 
št 82532. - -•' • .  3652 

1•• Vladimir, Jarenlaa pri Mariboru, 
številko za motorno kolo znamke »NSTJ«, 
Št. S-64466. ,    , 4053 

Izgoršek Franc, dijak. Šmartno pri Li- 
tiji St. 41, prometno •••••• za kob »Idé- 
al«, št. Osvita 44577.       • 4328 

Janežič Ivan, Maribor, Fotirežje, ••••- 
na 4, knjižico za kolo znamk© »Ardltta«, 
št. 3782.    .    --    t,   ,        - '      V    S890 

Janezi? Marjanca, Ljubljana, Perulkova 
št 1, osebno izkaznico. '     .4280 

Jazbec j Jožef, TupeljiiSe 12, p. Štanjel 
na Krasu, prometno knjižico za žensko 
kolo; št. okrvira 76436.     •,,'  • • \, ;; 3900 

Jejažič Evgeniju, Ljubljana, Pleteriai- 
kova 23, izkaznico OF. osebno izkaznico 
št. 040994, izd. 27. VI. 1945 od NM Ljub- 
ljana, potrdilo od >Umetnine<, Ljublja- 
na, Vegova 10, št 641., železniško režij- 
sko karto št 7381/49, živilsko karto Nav 
za april, živilsko karto SD na ime Jela- 
sic Boris, in živilsko karto LD za april.na 
ime Jelašic- Franc. 4282 

Jeraša Ana omož. Krajnik, Maribor, Po- 
brežje. Zrkoveka 75, knjižico za kolo 
znamke »Ergo« št. 124132, izdano na sam- 
sko ime. 

Jeremlć Cèdómir, kapetan, Maribor, 
Orcžnova 9, potrošniško karto za hrano 
za L 1949 št 303, izdano od voj. trgovske- 
ga podjetja Maribor. 8597 

Jer*cevič Mitar, poročnik, voj. pošta 
9685/16, Ljubljana, plačilno knjižico serije 
»G« št 74373. 4330 

Jege Janez, Gorenje 6 pri Kranju, iz* 
kaznico za kolo št. ogrodja 1092163, in 
izkaznico OF št. 540293. . 3969 

Jovan Franc, Celje, Mariborska 20, spri- 
čevalo o dovrlenem izpitu planske • in 
operativne evidence, izdano 8. II. 1949 
od min. za trgovino in preskrbo. Ljub- 
ljana. 4325 

Judež Lojzka, Ljubljana, Ob Ljubljani- 
ci' št. 1, ukradeno živilsko nakaznico SD 
za april e potrošniškim potrdilom, izkaz- 
nico OF,, tramvajsko mesečno karto in 
mesečni blok za usražbeneko delavsko 
namešeensljo menzo »Ljudska ' kuhinja«". 

4066 
Jugopetrol, Ljubljana, prometno knjiži- 

co za moško kolo znanUče »Rivale, gt. D 
2fö35, reg. St 971. , .    , ,-3610 

Juhar Rozalija,  delavka,   Zabovci  54, 
-""ico za kolo št 55760* S502 
Kališek Rudolf, roj., L 1934 na Fužinah 

pri Ljubljani, sindikalno knjižico števil- 
ka 2986888, zvezna št. 44198. 4285 

Karnelj Peter, Gorenja vas 31, KLO 
Kanal ob Soči, knjižico za kolo. izdano od 
uprave NM za Goriško. 8595 

Kavčič Jernej, Medvedova 7, vozniško 
izkaznico št. 2860, izdano 19. IX. 1947 od 
NM Ljubljana. 4218 

Kerkes Djurdja, »tnduac, Ljubljena, 
sindikalno izkaznico št 1737315, Izdano 
od sindikalne podružnice usnjarske pre« 
delovalne industrije št. 1. 3946 

KlajnŠek Jurij, LJubljana, Gajeva 8/1., 
osebno izkaznico, izdano "od MLO ••••. 

Knaflič Toriïka, Milno 57, Bled. roj. 12. 
1.1922-, tekaznie© OF. 3907 

Knilic Mirko, Jàvornik na Gor., Miner- 
ska 5, izkaznico za kolo. številka okvira 
4300381. 8677 

Kobal Ana, SI. Javornik, Stalingrajska 
št.,28, Jesenice", knjižico za kolo znamke1 

>Puch«, št, 134321, izdano od odseka za' 
notr. zadeve ria Jesenicah. 8608 

Kobe Olga, Novo mesto. Glavnï trg 16; 
fenjJžtco Za kolo rtamke »Diana« št 25408. 

•:•"'.•    '•    \       ,..'.,•  '4322 
Kodra Pep|a, Kamnik, fiume, tnrom'etnó 

kniläco za,kolo,št 107.941. 4225 
Ing. Kodri5 Marija, LJubljana, Franči- 

škanska 10, sindikalno izkaznico.1 izdano 
od min.: za kmetijöferoLRS v. Ljubljani. 

• •'.",;••• '4058' 
•    •.    '. '•      '.".' -i/"'. 
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Koji« Anton, Sevlj. pomoSnïk, Zg. Hu- 
dinja 92, Celje, izkaznico OF,' knjižico za 
kolo St. 31632, oblačilno nakaznico,"nakaz- 
nice za kurivo K-4 na ime Trpin Stanka, 
Jezernik Terezija in Kojic Anton ter K-4 
na ime Zupane Julijana, 3 potrdila od. 
SO Zg, Hudinja; na ime Tcpin Stanka, 

pane ••••••• in •••• Anton.      3500 
Kolaric Dora, prometno knjižico za kolo 

znamke >Sterling<, žt okvira 50.736, re- 
gistrirano v Kranju. 3761 

Kolundžija Lazu, zasluvnik, voj. poŠta 
42982 Trnovo pri II. Bistrici, oblačilno 

1 knjižico 51. 15883, izdano od vój. poŠte 
8073. v Buzetu'15. III. 1948 in karto za 
kavo St. 50, izdano od voj. polte 42932 
v Trnovem pri II. Bistrici. 4147 

KonkoliS Aleksander, taborišče Straža, 
Slov. Javornik, izkaznico za moško kolo 
znamke >King<, št. S-458349, 5t. okvira 
34886. 3979 

KoprivJek Anton, roj. 12. XII. 1S23, 
stanujoč pri Sv. Jeronimu, okraj Ce- 
lje okolica, kmeùkl ein, prometno knjiÜco 
ze kolo znamke »Veka<, St. okvira 9775. 

4038 

Kos Ernest, Sv. Martin pri Vurbergu 2, 
knjižico za kolo znamke >The Champion 
beste Cyrles« at. 147722. 3443 

Kosovel Anica, Ljubljana, Gorazdova 
it.- 24. osebno izkaznico. 4164 

Ing. Eosta Ladislav, Ljubljana, Zaloška. 
St. 10/1, osebno .izkaznico. , 3981 

Kovačij« Marija. Zalog 61, ukradeno re- 
žijsko karto, osebno in sindikalno izkaz- 
nico. 4103 

Krajevna obrtna podjetja Stična evld. 
tablico S-02071 motornega kolesa >Java«. 

400S 

Kranjec Amalij» rojena   Franu.   Novi 
' ,Sad; Ljubljanska ulica 34; med okupacijo 

izgubljena šolska spričevala iz' leta 1915 
. In 1916 za 7. in 8. razred deklfike* me- 

éìanske gole samostana v Smihelu pri No- 
vem jnestu. 3792. 

'    Kregelj Franc, Draga 18, p. St. Rupert 
, na Dol., 'ntaiadeno osebno izkaznico,  3757 

;»     Krejan Ivan, Poljane 21, p. Prevalje, 
uslužbenec rudnika Mežica, knjižico za 
kolo St. 47620. 3607 

Krem Alojz, roi. 12.1. 1912 v Bogašev- 
dh, sedaj poslovodja Turist hotela v Do- 
lföu St. 134, vojaSko knjižico  , 3935 

•     Križano Tanja-Marija, Maribor, PreSer« 
aov» 30, prometno knpico za à'enskp 

; kolo znamke >Adler<. št. 129701.       4055 
'.:• Kruder Jože, žavirač žel. postaje Mayi- 
J«r, uslužbensko knjižico It. 68027. .4210 
:. KrumpaÊnik VU», nameščenec, KLO Na- 

^'••,:•••••1•>'8• kolo znamke >Tîtaaia« 
:•>• 48255. 8642 

,.|*mnt Franc, Maribor, Delavsko nase- 
• Konstruktor, knjižico za kolo Ste/vil- 
^777614; 3884 

•;J*ban Mak», Ljublana, Šišenska 220,. 
tSi2«ko Šofersko izkaznico in osebno iz- 
bico. •• • • -3988 
It« «^» Aloj*. PMjneiao knjižice St&vtt- 
•?,'^074 na ime LekSe AJojz, Sv, Dui 
'"J KiSkem. 4096 
*•£***• Stanko,.Becïca 59, LaSko, knu« 
Anw** kolo St- ^8°7 na ime Janmlk ••10•. ;v '.     343ô 

LfrnonSek Ivan, Bazvanje pri Mariboru, 
knjižico za kolo znamke >Csepel< Števil- 
ka 169739. 3678 

lipovSek Vera, Ljubljana, Cesta na 
Loko 39, sindikalno člansko izkaznico in 
izkaznico OP. 4174 

Ljubeč Stanko, Ptuj, Slovenski trg 5, 
Invalid, kroj, delavnica, izkaznico za kolo 
št. 492051 na ime Ljabeo Terezija, Sakn. 
Sak 84. 3552 

Ljubobratovjć Rade, poročnik, voj. po- 
šta 4185/36, •$••. Križe, oblačilno knji- 
žico »t, 25504. 4158 

LukežiC •••••, Renče, Gorica, bivajûca 
v Štanjelu 68, okraj Sežana, knjižico za 
kolo ät. 14415 znamke >Wanderer«.  3513 

Luzar Anton, KLO Gradisce pri St. Jer- 
neju, knjižico za koto, St. okvira 426576 
na ime Luzar Anion, KLO Gradisce pri 
St. Jerneju. 4323 

Majhen Ivan, železarna Store pri Celju, 
osebno iskaznico št. 671, izdano od KLO 
Laško in tovarniško izkaznico št. 983, iz- 
dano 81. IX. 1946 od železarne Store. 

8649 
( Mar Franc, Fonmin št. 35, okraj Ptuj, 

prometno knjižico za kolo znamke >Tor- 
pedo«, reg. St. 449125, št. okvira 308475. 

3896 
Marhold Veta, Sv. Kungota 47, pro- 

metao knjižico za, moSko kolo znamke 
>ViktorJa«, St. S-17, 4249. 4056 

Mar Zofija, Srednje JarSe 29. knjižico 
za kolo, tov. št. 79064. 4177 

Me&Ved lvaii, Nova vas 15 pri Celju, 
knjižico za kolo št. 302727 znamke >Ide- 
aU, št. kolesa 740806. 4092 

MLO Maribor, odsek za zdravstvo, knji* 
žico za kolo znamke >Aero<, St. 363603. 

3885 
MLO — Prevozništvo, Celje, evidenčno 

tablico    tovornega   avtomobila   znamke 
>Dodgec,'S 4•. 3970 

Mlakar Simon, Velika vas, Leakovec 
pri KrSkero, ukradeno •••••• za kblo 
znamke ^Torpedo«, St. okvira 642491. 

3454 
Motore Gabrijel, xoj. 9. III. 1909, stan. 

v Sežani ät. 161, izkaznico za kolo Šte- 
vilka 2016. 2770 

Hague Franc, roj. 2ß. 3Ü. 1920,- stanu- 
je* Vizoie, KLO Nova cerkev, šofersko 
izkaznico II. kategorije ät. 1292, izdano 
od uprave NM Celje okolica, 4150 

Nekrep Franc, «vttoprevozništvo, Zg. 
Porcif 73, Sv. Lena« v Slov. gor., vozni,- 
iko knjižico St. 182 in prometno JtnjiEco 
tovornega avtomobila >Opek. 3514 

^Novak Gizela, ßor. Petrovci 57, okraj- 
Mur. Sobota, osebno •••••• St. 31, izda- 
no od KLO Gor. Petrovoi. 3442 

Oberaan Marija, Zidanlkova 8, Celje, 
kopico za kolo znamke >§tedion« Ste- 
•••••••. 4093 

Ogrizek Vlado, Kostrivnica. ••••*. 
Uteađeno šofersko izkaznico Jt. .780, iz> 
daao od NM * Celju, 3354 

Okoren Bogomir, Na Gradffio' Lazih, 
prometno topico za. ••• S-1705S0. tov. 
ft. N«170580. (8991 

Okrajna zveza, kmstljiskjh' zadru« Pelje 
okolica, (prometno knwzîct» i& swìoeno 
kolo. St. okvira 692. '     , ,.   3759. 

Okrftjna evezakmetljNu» zadritg, Kranj, 
pjfsaetap (knjpoo m .koto «t,-W9971, ttr 

• Okrajno graù'beao podjetje Poljt*ae, se- 
dež Slov. Bistrica, evid. tablico S4803 
tovornega vozila »Dodgec 3798 

Okrajno   gradbeno    podjetje    Sežana, 
avtomobilsko tablico it. S 7310.       3G47- 

Opreänik Stanko, Ljubljana, Pokopali. 
Ska 2, svojo iilkaznico.OP in izkaznico OF 
na ime Opreänik Angela. 

Pavli Franc. Donlžale, Savska 35, di-' 
iaSko knjižico. 3984 

Pavlinjek Jožef, Sodiäinci 35, okraj M. 
Sobota, prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Muter«, St. okvira 122541.        3599 

Petje Iva«, Dol. Jesenice, p. St. Rupert, 
delavsko knjižico St. 1423543.,, izdano 11. 
IX. 1947 od uprave za del.,silo. Trebnje. 

4097 
Pipu» Herman, Slemen, tablico za kolo 

S-17/6188. 3508 
Pivk V^nko, Leskovica St. 2, kopico za 

kolo znamke >Adler<, tov. ät. 1263647.    ' 
4168 

v Planinšek Marija, Celje, Zg. Budinja 
'St. 6, knjižico za kolo znamüce >FaTradere, 
51, kolesa S|79. 4050 

PleSe Angela, AlarihOr, Pobrežje. He- 
roja Vojka ul. 32, spričevalo na ime An- 
gela 2ižek. učenka in.b •••••• v letu 
1931/32, izdano od •••••••••• Sole v Ma- 
riborai. 4090, 

PUberSek K»rl, Maribor, Studenci, Šo- 
fersko izkaznico St. 1166 dn-'projaetop 
knjižico za kolo. št. 1,267.379. 4054 

Plohi Martin, FAraiin St. 40, okraj 
Ptuj, prometno knjižico z«, kolo-, znamke 
>Puch«. St. okvira 448574. 3895 

Potpečan Stefan, Nova vas St. 10 pri 
Celju, dijaSko knjižico, 3777 

Popit Franc, PleSivica 21, prometno 
knjižico za kolo. 3992 

PoŠta Šmartno ob Paki, knjižijo za kob 
znamke »Eoelek ît.-S-5747. St.. okvira 
6145902. '  .    3449. 

Potočnik Jože, Stirpnik, p. Lak« nacL 
Sk. Loko, knjižico za kolo 6t. 41819. 

3518, 
PovijaC AntOiD, Gradiš, ukradeno voi.» 

knjižico. 3841 
Poženel Franiiika, uslužbenka QLO Po- 

stojna, prometno knjižico za kob znamke 
»Ohamnion« tov. 3t. 1313793, St. knjffice 
S-115261. 3CWÖ 

Racman Matilde, Kamnik, Zenrice 30, • 
•••••• za kolo znamke »Meister« S•> 
vilka 243939,-izdano od NM Kamnik. 

36S6 
gadoraUs Milorad, zastavnik, Postojna,' 

oblaffllno knjiaco St. 7649. • 3940 
Bahanc Ivana, Strazile 35. pncnnetno 

knjuSeo za kolo znamko >Zentth^, tov,- 
.St. •2685, evid. 3tTl53215. 3981 

Bajtejio Silvester. 'zaviraS •, mefeja 
MarîboT, uelnäroeiffikb ümj^eo »t. 78701.   . 

4211 
Rakölln Fraawf; Bigini 31', Nova Gori- 

ca, •••••• za •• St. NM 527088.   4340 
Ravnikar SUva. Ljubljana. Slomekovti 

% osebno •••• §t. 02S807, sindikJBÎ- 
np knîizcojt. 4S65Ô 5ft uđnžbensko ••• 

•••••• Vlaäo, Lluaüjana, ZatoSto 2,7 
oeebßo izkaznico. 4987 ' 

Rejc Jttlka. Žirovnica 3, Gor.. ••» 
za leniakò koto znamke >9•••, •, ••; ' 
fedani» od NM na Jesenjeg- ;3758" 

Repa« Mik», v«j, •&& • 
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RKGS, uprava Mengeš, Iskaznico za 
kolo znamke >Et»raa<. št 21303. izdano 
od NM Kamnik. 8983 

Bozman Anica, Smarca 71 pni Kamniku, 
spričevalo S. razreda meščanske šole na 
ime Bià'al Anica, izdano junija 1937. v 
Kočevju. 8844 

Rudež Olga, Ribnica 233, osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Ribnica na Dol. 

3902 
Rudolf Kari, Lome 17, p. Crni vrh nad 

Idrijo, izkaznico za kolo, izdano od upra- 
ve NM v Idriji. 4059 

Sadžak ••••, podporočnik, voj. poŠta 
67052, Celje, vojaško izkaznico St. 7534. 

3971 
Šajko Maks, Maribor, Meljski hnb 23, 

knjižico za kolo znamke »Diamante šte- 
vilka 883396. 4052 

Sedevčic l»an, Grgar št. 165, knjižico 
St. 524.499 za kolo številka 06399, znam- 
ke >Dianac. 3976 

Sekolovn'k Jakob, Zg. Kungota, Plen- 
toveo %2, posestni list za zemljišče, po- 
trdilo o inventarju, potrdilo o vojni škodi, 
potrdilo o oddaji živine, svojo fisebno iz- 
kaznico in osebno izkaznico na ime Se- 
kolovnik Kairolina, 3523 

Solan Lojzka. Ljubljana, Tržaška c. 27, 
osebno izkaznico št. 38384. izdano od 
uprave NM v Ljubljani. 4069 

Slmcič Karel. Ljubljana Rožna dolina, 
Ceeta VIII. št. 26. osebno izkaznico.   4283 

Skebe Dril. Hkje 10, KLO Sela-Hinje, 
knjižico za kolo št. 6196069. 4070 

SAP Celje, evid.' tabMco S-4159, izdano 
od notr. odseka Celje mesto za tovorni 
avto znamke »Blanchie 4048 

SAP Ljubljana, knjižico št. 15329 za to- 
vorni' avtomobil znamke SPA. evid. št. 
S-8460, izdano od NM Ljubljana.      4105 

Služba delavske preskrbe Ljubljana, 
Bleiweteova 35, evid. tablico poltovomega 
avtomobila znamke »Moriec št. S-1870. 

4227 
Sojer Filip, Ljubljana, Soška 4. dijaško 

knjižico, izdano od gradbenega tebniku- 
ma, Ljubljana. 4170 

Soss Nikolaj^ Ljubljana, Mestni trg 18, 
osebno.izkaznico št. 086363.      •        4331 

Sčavnicar Stelan, Kovačeva št. 26, 
»Alfa«, •. 949.865, izdano od NM v Mur. 
eld Soboti na ime Okrajni živilski labora- 
torij v Murski Soboti, in izkaznico OP, 
jizdano od OF Dolnja Lendava.        3903 

Seme Anton, Lanišče 54. Škofljica, 
osebno in sindikalno izkaznico in izkaz- 
nica QF, potrdilo o zaposlitvi, udarniško 
izkaznico in železniško izkaznico.      3985 

Sibila Jožela, gospodinja. Sv. Vid pri 
Ptuju, izkaznico za kolo znamke »Bur- 
nos« St. 1464909. 8289 

Sibila Martin, Sv. Vid pri Ptuju, izkaz- 
nico za kolo znamke »Nero< št. 20206. 

3290 
Simlavee Viktor, Ljubljana, SvabHSeva 

15, šolsko spričevalo !• raz. meščanske 
šole.       , ,        . , 4172 

Dr. Skapin. Vaso, Ljubljana. Sv. Petra 
cesta 4, osebno Izkaznico It. 092410, izda- 
no 2. IV- 1946 od NM Ljubljana.      4165 

Škerget Marija, Stara Nova vas, p. Lju- 
tomer, izkaznico za kolo št. 10778.    4099 

Skerjanc Rada," Ljubljana, ••••••• 8, 
izkaznico za kolo znamke »Minerva«, iz- 
dano od uprave NM v LJubljani.       4100 

Skoro Leopold', roj. 6. XI. 1908 v Ga- 
berčah, KLO Rog. Slatina, delavec pri 
progovni opravi Rogatec, prometno knji- 
žico za kolo znamke >Steyer« Št. 310114. 

8643 
Solu Albiu, Dol. Leekoveo 60, p. Raj- 

benburg, prometno knjižico za kolo šte- 
vilka 1244933. 8795 

Sterbal Janez. Maribor, Studenci, Vod- 
nikova, knjižico za kolo znamke >Adler< 
št. 80155. 

Stok Pavlu. Povir 26. p. Sežana, knji- 
žico za kolo St. 77879. 4159 

Strajhar Frančiška, Volčji potok 46. p. 
Radomlje, prometno knjižico, izdano od 
NM Kamnik. 4334 

Struus Ludvik, oblastni oddelek za no- 
tranje zadeve v Postojni, službeno izkaz- 
nico št. 0052, Izdano od min. za notranje 
zadeve, kriminalistična služba. 4832 

Strbenc Mihael, Jesenice, Goaposvetska 
št. 49 Gor., svojo osebno in sindikalno 
izkaznico in prometno knjižico za koto 
na ime Strbenc Janez, Jesenice. Zaveti- 
ška 2. 3758 

Strumbel Jakob, Crna vas 97, vojaško 
knjižico in potrdilo ter osebno izkaznico. 

4335 
Stuhec Alojz, ekonom, Bfebrovmk, p. 

Sv. Miklavž pri Ormožu, osebno izkaz- 
nico št. 3137, knjižico za kolo Set. 471.882, 
izkaznico OF št. 423.915 in vojaško knji- 
žico na ime Stuhec Alojz, ekonom Črnci, 
Apače. 8459 

Suntner Alojz, ključavničar, Zg, Pol» 
&kava, prometno knjižico za žensko kolo, 
izdano na Ime Aleks Marija, trg. pomoč- 
nica, Zg. Potekava, 3898 

••••••• Karl, zid. mojster Železarne v 
Rušah, Ruše št. 112, ukradeno knjižico za 
kolo št. 4494644. 3447 

Teiban Frančiška, Dol 4, p. Borovnica, 
osebno izkaznico št. 92. izdano od KLO 
Borovnica. 3944 

Thomas Prune, Maribor, Tržaška 35, 
knjižico za kolo znamke »Puch« številka 
Po-322. 

Toplak Marija, Ločič 14 pri Ptuju, knji- 
žico za moško kolo znamke »Osepek.' št. 
okvira G 6176226. .       "3450 

Tovarna gumijevih izdelkov »Sava« v 
Kranju prometno knjižico št. 4528 za tri- 
tonski tovorni avto znamke »ZIS 5<, reg. 
št. S-2659. 3688 

Trobevšek Roža, Vrhpolje 22, p. Kam- 
nik, izkaznico za kolo znamke »Sohem- 
nitz« št. 761506. izdano od uprave NM 
v Kamniku. 410I 

Tronkar Alojzija, Orehek 22, p. Stra- 
žišče pri Kranju, izkaznico za kolo števil- 
ka 2759. izdano od uprave NM v Kranju. 

4065 
Tumše Stefan, Loka prt Franai, knjižico 

za kolo št. 53805. 8888 
Turk Janez, roj. 80. I. 1921, Tanca gora 

št. 52, okraj Črnomelj, delovno knjižico 
št. 1435456. izdano pri OILO Črnomelj. 

3501 
. Uprava za regulacijo rek in meliora- 

cijo v Ptuju, spoznavno tabMco št S-00584 
motornega kolesa znamke NSU.        3972 

Valant Franc, Celje, JetniSka 20, oseb. 
no izkaznico št. 536, izdano od MLO Celje. 

4049 

Ster, 1• —. 10. IV; 1940.  « ^  

Vatovec Florijan, »Gradiš« Moste, tabo- 
rišče Žirovnica, Gor., osebno Izkaznico, 
izdano na Tržaškem svobodnem ozemlju 
v Trstu, sindikalno izkaznico, izdano 1946. 
pri podjetju »Grach'a«, Moste io izkaznico 
Zveze borcev, izdano v Trsta. 3842 

Velkavrh Marija, Ljubljana, 2abarjeya 
št. 2, izkaznico za koto znamke »Diamant«, 
št 591427. izdano od uprave NM v LJub- 
ljani. 4067 

Velkovrh Marija, VrhovcL uslužbensko 
knjižico št. 39282, izdano od Glavne di- 
rekcije grafične industrije in sindikalno 
knjižico št. 17421.   

Verbič Jože, Log 71, prometno knjižico 
za kolo znamke >Triumiph<, St. 776165. 

* 

Video Karel, Liboje 23 pri Celju« knji- 
žico za koto št. 1514358. 8779 

Vipotnik Milena, svojo Živilsko karto 
Nav in živilsko karto za dojenčka na ime 
Vipotnik Zlata, obe od Sv. Miklavža pri 
točah. 4046 

Vodnjay Stanka, Kranj, Jurčičeva 5, iz- 
kaznico OF. 4277 

Vrankar Anica, Sutna 67, p. Kamnik, 
izkaznico za koto št. 107651, izdano od 
uprave NM v Kamniku. 4098 

Vrtaenik Jože, Loke 271, Trbovlje, živil- 
ske nakaznice TD a jamski na ime Vrtač- 
niik Jože, SD a na ime Vrtačnik Zinka, 
TD na ime Vrtaenik Jože, OM2 na ime 
Vrtačndk, 0M2 na ime Vrtačnik Zdenka 
in Nav na ime Vrtačnik Terezija.    3676 

Zaje Justin, postaja NM 10, Ljubljana, 
glavni kolodvor, vozno dovolilnico pov. 
7/11, veljaivno do 31. VI. 1949, Izdano 
6.1.1949 od odseka za notr. zadeve Ljub- 
ljana. 4162 

Zalar Franc, Kokrica pri Kranju št. 75, 
prometno knjižico za kolo št. 468061, iz- 
dano od NM Kranj na ime Kodrfê Jernej, 
Kokrica 75 pri Kranju, 8980 

Završnik Jože. Vransko 88, •••••• «a 
kolo znamke »Dtlrkopp« Št.  1789534. 

3440 
Završnik Stane, Gmajnioa pri Kamniku, 

prometno knjižico za kolo znamke >Dür- 
kopp«, tov. št 1726934. 3942 

Zohar Stelan, roj. 5. II. 1907 v Doltöu 
št. 85, osebno izkaznico št. 421. 

Ing, Zoro Anton, RKGS, direkcija Ko- 
čevje, prometeo knjižico za kolo znamke 
»Torpedo«. §t. okvira 709171. 3893 

Zupančič Anton, Dobrava 8. kmečke 
bone za 2.000 din. 8987 

Zupančič Igor, Ljubljana, Zvonarska 5, 
osebno m univerzitetno izkaznico.     4057 

2arn Anton, uslužbenec kmetijske za- 
drugo v Kostanjevici na Krki, roj. 24. II. 
1931 v Vel. Mraševem, spričevalo trime- 
sečnega tečaja za gospodarske pomočnike 
v Brežicah. """" 

Zilfcm Vladimir, Šofer, Gradiš, Ljublja- 
na, šofersko izkaznico št. 3326. izdano 21. 
IX. 1947 od NM Ljubljana. 4279 

Zlenotor Anton, Ljubljana, vojaško knji- 
žico št. 039.908, izdano od «aba II. divi- 
zije KNOJ-a. 4228 

Znldar Vincenc, Vel. Mengeš «t. 193, 
osebno izkaznico, vojaško knjižico števil- 
ka 243/3042 in izkaznico za kolo št. 33684. 

•••• 

Izdaja >Uradni list LRSc-Direktor ia odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; tiska Blasnikova tiskarna, obrati —vel v Ljubljani 
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Sedež: ••••••, okraj Gorica. 
Dan vpisa; 28 februarja 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga iMakuo Borise z omejenim jam- 
stvom T Cerovem. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
•• 29. IX. 194Ö za nedoločen čas. 

Naloge zadruge je: skupno obdelovanje 
zemlje za, povečanje donosa, zmanjšanje 
proizvajalnih stroškov ter tako doseči več- 
jo korist za člane in državo e čim pra- 
vilnejšim izrabljanjem delovne sile, stro- 
jev in orodja. Razen hiše, ohišnice, in 
pripadajočih zgradb, ki so potrebne za 
osebno gospodarstvo, je vsa druga zemlja, 
ki je dodeljena zadrugi, skupna last vseh 
zadružnikov, v imenu .katenh je zadrugi 
zemlja dodeljena. Pri iem se računa na 
vsakega zadružnika kot njegov solastnin- 
ski del zemlje tisti ael skupne površine,, 
kakršnega je zadružnik imel pravico do- 
biti 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglaeni deski. 
Vabilo na zbor se dostavi vsem zadruž- 
nikom najmanj 8 dn; pred zborom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov, 
vštevši predsednika in tajnika. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
dva Bana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Ambrožič Andrej, kmet. Gor. Cerovo 

fit. 31, predsednik, 
Koraič Bernard, kmet, Gor. Cerovo 39, 

blagajnik, 
Primčič Bazilij, kmet, Gor. Cerovo 10, 
PrinčiČ Mihael, kmet, Gor. Cerovo 188, 
MartinSč Ladislav, kmet, Gor. Cerovo, 

odborniki. 
Okrožno soa'išče • Postojni 

dne 28. februarja 1949. 
Zt 226/48-3 - Zadlr. VII/88   3388 

* 
k St. 257. 

Popravek 
Pod objavo registrirane Vrtnarske za- 

dTuge z o. j. v Mariboru (Uradni list 
LRS, št. 12 z dne 12. IV. 1919) z zap. 
št. 257 na 190. strani oglasnega dela lieta 
se podpis sodišča pravilno glasi: 

Okrožno sodišče v Mariboru 

Spremembe 
287. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. ••••• 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom Ljubljana 16. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Pirnat Franc, Petrovčič Jožefa. Petrič 
Avgust, Stermenski Marija in vpiäe|o 
novi člani upravnega odbora: 

Ažbe Fnanc, ekonom, Sattnerjeva 14, 
Požrl Marija, gospodinja, Svetogorsfaa 

St. 20, 
Selan Angela, gospodinja, Splitska 8 in 
Burfak Jožefa, vlagalka tisk., SpMiia 

.St. 2, vsi v LjuMjani. 
Okrožno »odiSče • Ljubljeni 

dne 29. marca 1949. 
Ž*df VI 118/2 

Pollane nad St. Lj»ko. 
)•• vpisa; 31. inarca 1949. 
^esodilo: Kmetijska zadruga 

>% Jam^vom • ]••••,»• na£ j 

Strel Mmka in Demšar Pavel, vpišeta ee 
nova člana upravnega odbora: 

Krek Alojzij, skladiščnik. Poljana. 
Bobič Leopold, delavec, Malenski vrh. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 31, marca 1949. 

Zadr. VI 98/2 3782 
* 

289. 
Sedež: Rašica. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Rašici. 
Izbriše ee član upravnega odbora Deč- 

maa Jože, vpiše ee novj član: 
Knez Franc, posestnik na Rašici. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1949. 

Zadr V 15/4 348G 

* 290. 
Sedež: Smlednik, 
Dan vpisa: 31. marca 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smledniku. 
Izbrišejo se  člani upravnega odbora: 

Tršan Janko, Tršan Terezija. Oblak Mi- 
mi, Gantar  Mirko,  Pipan Franc,  Verlič 
Anton, vipišejo «e novi člani upravnega 
odbora: 

Vehovec Jernej, kmet, Dragočajna 11, 
Doünar Martin, hišar, Dragočajna 6, 
Oselj Janez, hišar, Smlednik 19, 
Rozman Jakob, kmet, Valburga 34, 
Jeraj Mirko, sin kmeta, Smlednik 1, 
Hočevar Franc, kmet, Valburga 11. 

Okrožno sod'išče v Ljubljani 
dne SI. marca 1949. 

Zadr VI 44/2 3781 
* 

291. 
Sedež: Cirkulane. 
Dan vpisa: 25. marea 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga t  o. j-, 

Cirkulane. 
Na podlagi sklepov zborov prizadetih 

zadrug se vpiše, da ee je s to zadrugo 
epojila Sadjarekc-vrtnarska zadruga za 
Sp. Haloze pri Sv. Barbari v Halozah in 
je s tem prenehala obstojati. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 25. marca 1949. 

Zadr III 1 3487 

Sedež: Kozjak, Zg. Kungota. 
Dan vpisa: 2. aprila 1949. 
Benedirlo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga z o. j. Kozjak — Zg. Kungota. 
Izbrišeta se ciana upravnega odbora: 

Biuaček Franjo in Potočnik Marija; vpi- 
šejo ee novi iwjdjerri •]•• upravnega 
odbora: Figmir Ivana, zadružnik, Pu'n- 
tovec, 

Marks} Karel, z&drujtaib, Ro&poh, 
Koiefcnik Anton, zadružnik. Kozjak, 
Sfagno Leopold, zadružnik. Vrtiče. 
Majcen Matija je predsednik, Fignar 

ïven podpredsednik, Lukman Matej pa 
tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 2. aprila 1949. 

Zadr II ISO 3818 
* 

393. 
Sedež!: Strukov«i»PuSev<4. 
•• vpisa: 1•. ••••• 1949. 
BešeoJilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Strukovcih-Piiževcih.   , 
Sed,ež odslej: Stjukevei, okraj Murska 

Sptoflfc» ,  "''      " **'" '•    •      • 

Besedilo  odslej:   Kme^jska   nabavno, 
prodajna zadruga z o. j., StrukovcL 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. marca 1949, 

Zadr III 20 2999 
# 

294. 
Sedež: Rajhenburg, 
Dan vpisa: 7. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Rajbcnburgu, 
Izbrišejo ee člani upmvnega odbora: 

Allegro Alojz, Zeleznik Jože, Zvar Anton 
in Sajovec Ivan, vpišejo se novi člani: 

Allegro Božidar, zadružni tajnik, Raj. 
henburg 131, predsednik, 

Za/vršnik  Martin, obrtnik, Rajhenburg 
št. 40, tajnik, 

Budna Alojz, kmet, Ra|aenburg 7, 
Hriberšek  Martin, kmet, Dolenji  Le- 

skoveo 1, odbornika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 7. marca 1949. 
Zadr II 83/7 2949 

* 
295. 

Sedež: Si Peter pri Novem mestu. 
Dan vpisa 14. marea 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejo, 

nim jamstvom v St. Petru pri Novem mo- 
stu. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Florjančič Jože, Gorenc Jože, RabzelJ Jai- 
nez, Svint Jože in Jerman Miha, in za. 
družni poslovodja škrinjair Stane, vpišejo 
ee novi člani: 

Jožef Alojzija, delavka, Harinja vas 9, 
podpredsednica, 

Gorenc Jože, delavec, St» Peter 24, taj. 
nik, 

Gregorčič Marila, namešeeoka KLO, 
Dobova 3 pri St. Petru, 

Medved Stanko, kmet, čeanjice 22, 
Eršte Ivan, kmet, Srednje Grcevje 19, 

odborniki. 
Obenem se vpiše kot pooblaščenka za 

sopodpisov»nje Ilaä Roža, poslovodja, Öt, 
Peter 36 pri Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 14. mairca 1949. 

Zadr III 49/8 2950 
* 

296. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. J. 

v Ajdovščin1. 
Na podlagi sklepov na rednem zboru f 

dne 8. februarja 1949 se izbrišeta razrew 
sena člana upravnega odbora Cepar Frane, 
nameščenec v Ajdovščini in Kompajre 
Miro, nameščenec v Ajdoviočina tar ee ivpju 
Seita na novo izivoljena člana upravnega 
odbora: 

Ukmar Anton, AJdovSKna, 
ščuka  Slavko,  Ajdovščina, 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 28. februarja 1949. 

Zt 81/48-4 — Zadr VI/10    33W, 
* 

K 1880 fa i 1948 
Sedež: Birftia vas. 
Dan yptea: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmeti jaka zadruga z omqf• 

nuni jamstvom v Birčnl vaC 
Vpiše se pravilno ime tajnika. 
Vihdišman  Alojz  (ne' Prane). 

Okrožflo sodišče v Novem mesta 
dne 28. foibru^r-k 1• 
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U /edba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

1 ili ,i 

IV  K 1125/49 3787 
Ložar Nikolaja, rojt.m lö. IX. 1923 v 

Ljubljani, Stara pot št. ä, modiet. vajenka 
iz Gaberja št. 23, hči Franceta in Anto- 
nije rojene Capuder, je baje padla v 
NOV februarja 1944 pri Sv, Primožu nad 
Kamnikom. 

Na predlog matere Ložar Antonije, 
modistinje v Celju, Prešernova ul. 4, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo. 
IV K 1130/49 8788 

Markošek Stanislav, rojen 7. IV. 1924 
v Laiki vasi St. 27, kmet, ein Janeza in 
Katarine rojene Qumzek, je bil aprila 
1943 mobiliziram v nemško vojsko in je 
baje 1. VIII. 1944 padel na francoskem 
bojišču. 

Na predlog polbrata Markošeka Ivana, 
poe. v Laški vasi 27, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
IV R 1128/49 3785 

Sošter Rudolf, rojen 11. 4. 1913 v Čr- 
nem vrhu, rudar iž Zahomca pri Ločici 
št. 39, ein Ignaca in Alojzije rojene Ko- 
vaile, ee kot borec NOV iz bojev pri 
Sv. Križu na Dolenjskem od oktobra 1944 
pogreša. 

Na predlog žene Sostar Antonije, za- 
sebnice v Ločici fit. 39, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 1126/49 3786 

Zuža Janez,   roj. 25.   VIII.   1907 pri 
Sv. Paokracu  St. 1, ekonom v Zavrnu, 
sin Alojza in Marije, rojene UŠen, ee od 
maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Zuža Lucije, delavke 
v Gotovljah St. 62, ee uvede postopanje 
ta razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se 
poziva, da o tem do 1. VIII. 1949 po- 
roča sodišču. 

Ložar Nikolaja, Markošek Stanislav, 
oošter Rudolf in Zuža Janez se pozivajo. 
naj se zglaaijo pri sodišču ali dajo kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno ••••• • Celju 
dne 1. aprila 1949 

ritf 

I R 318/49-4 4083 
x Sancin Ivan, roj. 2. I. 1913 v Dolini 
pri Trstu, sin Ivana In Marije rojene 
Ukmar trg. zastopnik v Ljubljani, Vod- 
nikova 35/a, je odšel 27. VI. 1941 v NOV. 
Zadnjič se je oglasil za veliko noè" 1942, 
od tedaj se pogreša. ^ 

Na predlog žene Sancin Notburge roje- 
ne Rasoni, gospodinje v Dolini št. 92 pri 
Trstu, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in ee izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem v dveh mesecih od te objave 
poroča sodišču ali skrbniku Novoselu 
Stanku, nameščencu v Ljubljani, Tržna 
ul. št. 8, oziroma predlagateljici. 

Sancin Ivan se poziva, da se zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.   ' 
Okrajno sodišče aa gl. mesto Ljubljana 

dne 8. aprila 1949. 

VI R 481/49 1864 
Besednjak Angel, roj. 16. X. 1914 v R3- 

hemberku, sin pok. Jožefa In Frančiške 
njene Bizjak, železničar v Mariboru, de. 

lavnica drž. železnic, Je 1941 odšel v 
NOV. Vodil je odred partizanov na Po- 
horju in je v bojih 1. XI. 1942 padel. 
Priča njegove smrti je bil Graji Tine, 
major JA. 

Na predlog brata Besednjaka Alojza, 
kmeta v Rihemberku 22, Cvetrež, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
do 5. VI. 1949 poroča sodišču ali skrb- 
niku Lahu Rudolfu, sod. uradniku v Sol- 
kanu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Mariboru 
dne 22. februarja 1949. 

VR 1242/48 
Arzenak Alojz, rojen 5. XI. 1912 v Lo- 

cai, pri Poljčanah, sin Franca in Neže 
Arzenak, delavec v Mariboru, pobrežje, 
Loveka 4, je bil 1943. prisilno mobilizi- 
ran v nemško vojsko in je leta 1945 pa- 
del na Danskem. Od takrat se pogreša. 

Na predlog |ene Arzenak Terezije, do-, 
lavke v Kicatju 18, Ptuj, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali skrbniku Vitezu Stanislavu, 
sod. uradniku v Mariboru, v treh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS. 

Po preteku roka bo sodišče sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno sodiSte v Mariboru 
dne 29. marca 1949. 

VI R 493/49 8827 
KoSak Josip, roj. 27. II. 1904 v Pia- 

nini pri Krškem, srn Janeza in Ane ro- 
jene Jeke. strojni oblikovalec v Mariboru, 
Tezno, Ptujska cesta, je bil 17. VIL 1941 
od okupatorja preseljen v Cipoljič pri 
Bugojnu v Bosni. Dne 23. VII. 1942 eo 
ga ustaši odpeljali v neznano smer in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog Žene Koäak Frančiške ro- 
jene Gorišek, gospodinje v Mariboru, 
Tezno, Ptujska c. 170, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se v treh mesecih od te 
objave o pogrešanem poroča sodišču aH 
skrbniku Lojzetu Edmundu. obrtniku v 
Mariboru, Raavanje. 
VI'. R 485/49 8830 

Peklar Ivan, roj. 30. XI. 1916 v ••••- 
nini, sin Jakoba in Julijane rojene PU 
ček, pomožni zidarski dela\<eo v Rošpohu 
106, je bdi avgusta 1943 prisilno mobili- 
ziran v nemško vojsko. Februarja 1945 
je pisal ženi iz Celovca, da Je težko bolan. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Peklar Marije rojene 
Brajnc, tovaraiäke delavke v Mariboru, 
Meljskd hrib 14, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem v treh mesecih 
od te objave poroča sodišču ali skrbniku 
PeMarju Jakobu, vMČarju v Mariboru, 
Rošpoh •. 
VI R 487/49 3881 

Rakič Josip, roj. 6. X. 1903 v MeduUnu 
pri Pulju v Istri, ein Antona in Justine 
rojene Radoševič, brodarski tesar v Beza. 
niji pri Zenvumi, je 3. VII. 1944 ob bom- 
bardiranju letal utonil v Savi. Po pri- 
čevanju JMvojina Živkoviča in Mirjane 
Vranic je MI pokopan 4 VII. 1944, kar 
potrjuje tudi predsednik JCLO Beiantja. 

Na predlog Žene Rakdč Rozamunde ro- 
jene Erauzler, gospodinje v Mariboru, 
Smetanova ul. 44. ee uvede postopanje 

za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem v treh mese- 
cih od te objave poroča sodišču ali skrb. 
niku 'Lukačič Milki, upokojenki v Mari- 
boru, Ciril Metodova ul. 18. 
VI R 491/49 3829 

Sherbas Maks, roj. 17. V. 1887 v Hrast, 
niku, sin pok. Mihaela in Ane rojene 
KauČič, zastopnik bivše tvrdke >Zlato- 
rogc v Mariboru, Masarykova uL 20, je 
25. I. 1947 umrl v Kničaninu in tam 
pokopan. * 

Na predlog žene Sherbas Jakobine ro- 
jene Brachini, zasebnice v Hrastniku 67. 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v treh mesecih od te objave 
poroča sodišču ali skrbniku Varlu Valen- 
tinu, sod. uradniku v Maribora. 
VI R 488/49 3828 

Stancer Miroslav, roj. 2. V. 1911 v Ma- 
riboru, sin Miroslava in Marije rojene 
Poštrak, mizar v Mariboru, Smetanove ul. 
štev. 59, je bil junija 1944 od gestapa 
aretiran in odpeljan v Dachau, nato pa v 
Buchenwald. Dne 10. IV, 1945 je bil od- 
peljan iz Buchenwalda, med potjo pa je 
25. IV. 1945 umrl in bil pokopan v skup- 
nem grobu v nekem gozdu blizu Waren, 
eteina na Bavarskem, o Semer priča nje- 
gov tovariš Glavan Anton. 

Na predlog žene Stancer Ljudmile, go- 
spodinje v Mariboru, Livada 2, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem v 
treh mesecih od te objave poroča sodi- 
šču ali skrbniku Stancerju Miroslavu, 
upokojencu v Mariboru, Smetanova ulica 
številke 69. 

Po preteku trimesečnega roka bo so- 
dišče sklepalo o predlogih. 

Okrajno Bodisče v Mariboru 
dne 30. marca 1949* 

V R 490/49 4031 
Kocbek Feliks, roj. 9. V. 1890 pri Ma- 

riji Snežni, nezakonski sin Kocbek Anto- 
nije, poljski delavec na Ploderšnici 19, 
je junija 1945 odšel z avstrijsko vojsko 
na rusko fronto v Galicijo, kjer je bdi ra- 
njen in je 28. VI. 1918 umrl v bolnici 
Pecuh na Madžarskem. To izhaja iz po- 
trdila KLO Plodenšnica, kar potrjujeta 
priči' Oman Alojz in Mihelč Simon. 

Na predlog iene Kocbei Ane rojene 
Lubej, •••. v Gradišču 19. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem v treh 
mesecih po tej objavi poroča sodišču ali 
skrbniku Platoju Jožefu, kmetu v Gra- 
dišču 13. 
V R 475/49 4082 

Rop AdoU. roj. 6. VI. 1921 v Lomđnju, 
sin Antona in Genovele v Lomanju 13, 
kmečki sin. je bil 6. XI. 1942 prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko. Zadnje pi- 
smo Je pisal zaročenki Perko Kristini s 
Poltekega 12. XII. 1944, od tedaj se po- 
grela.,    ' 

Na predlog Perko Kristine, delavke v 
Zamarkovi 3t. 19, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v treh mesecih po tej 
objavi' poroča sodišču ali skrbniku Stole 
Jožefi, posestnlcl v Zaraarleovt 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. .      . 

Okrajno sodišče ea Maribor okolico 
dne 7. aprila 1949. 
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VSEBINA. 

74. Ukaz o ustanovitvi nrioJstretva za državne nabave LBS. 
76. Ukaz o precenovi vlade LRS. 
7,6. Uredba O odkupu mleka in mlečnih izdelkov • tetu •9. 
77. Uredba o odpravi Glavne uprave za ceste. 

s 

78. Odredba o programu 
ne stroke tó reaora 

— Popravek. 

;a topita pripravnikov prav 
*va ea pravosodje LRS. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
74. 

Na osnovi 8, točke 72. Člena ustave LB Slovenije, y 
RKsti z ukazom Pfezidija Ljudske sknpâôïne PLRJ z dne 
7. aprila 1949 Ü St. 376 in po predlogu predsednika vlade 
LR Slovenije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slo- 
venije 

ukaz 

o ustanovitvi ministrstva za državne nabave 
LR Slovenije 

1. Iz ministrstva za trgovino in preskrbo vlade LR 
Slovenije ee Izločijo posli državnih nabav in odkupa in 
se za vodstvo teb poslov ustanovi posebno ministrstvo za 
državne nabave vlade LR Slovenije. 

2. Ministrstvo za državne nabave vlade LR Slovenije 
je zvezno-republtöko ministrstvo. 

3. Vlada LR Slovenije izvrši' ta ukaz. 
4. Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem Ista 

LRS«. 
U et. 126 
Ljubljana dne 25. aprila 1949. 

PREZIMJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej iL r. 

Za predsednika 
podpredsednik: 

France Bevk L r. 

76. 

Na osnovi 7. točke 72. člena vstave LR Slovence lin 
PO. predlogu predsednica vlade LR Slovenije Jadaja Bre» 
zidiij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o preoMLovt vlade £R ÌSIovénlje 

••?'•.;;'••'•':'•''••,. . '    -     l 
l. Razrešuje ee dolžnosti predsednika Komisije 

državne kontjsofè y vladi LR Slovenije Viktor Ä v b! e 1 j, 
dosedanji predsednik Komisijje dirzavne kontrole. 

2. Razrešuje ee dolžnosti ministra za komunalne za- 
deva vlade LR Slovenije Lidija S e n t j u r c, dosedanji 
minister za komunalne zadeve. 

II 

1. Za predsednika Komisije državne kontrole v vladi 
LR Slovenije ee postavlja Mlado Krivic, dosedanji 
javni tožilec LR Slovenije. 

2. Za ministra ta komunalne zadeve vlade LR Slove- 
nije se postavlja Milko GorSiČ, do sedaj Clan Uprave 
za agitacijo, in propagando pri CK KPJ. 

3. Za ministra za državne nabave vlade LR Slovenije 
se postavlja Milan Skeirlavaj, dosedanji predsednik 
Komiteja za turizem in gostinstvo pri vladi LR Slovenije. 

U S*. 126 
Ljubljana dne 26. aprila 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SekretaT: 
France Lubej L r. 

• Za predsednika 
podpiredsednük: 

France Bevk 1. r. 

UREDBE. ODREDBE, NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

76. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS na predlog ministra zia trgovino in pre- 
skrbo LRS *       • 

uredilo 
o odkupu mleka in mlečnih izdelkov v letu 1949 

h Splošne določbe 

1. Sen , 
Da se zagotovi redna preskrba delomega ljudstva z 

mlekom ih mlečnimi izdelki, se bodo v letu 1949 obvezno 
odkupovali mleko in mlečni izdelka. 

Kot obvezni odkup se cazume dolžnost kmetovalcev, 
kmetijskih obdelovalnih zadrug in ekonomij kmetijskih 
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zadrug, da prodajo državi po predpisih te uredbe dolo- 
čene količine mleka in mlečnih izdelkov po določenih 
cenah. 

2, 
Obvezna prodaja se predpiše gospodarstvom z nad 

2 ha obdelovalne jemlje. Obvezna oddaja mleka pa se sme 
predpisati tudi takim gospodarstvom izpod 2 ha obdelo- 
valne zemlje, ki imajo močno krmsko bazo v pašnikih. 

3. ölen 
Razen predpisanih količin mleka in mlečnih izdelkov, 

H so jih kmetovalci, kmetijske obdelovalne zadruge in 
ekonomije kmetijskih zadrug dolini prodati državi po 
predpisih te uredbe, lahko kmetovalci, kmetijske obdelo- 
valne zadruge in ekonomije kmetijskih' zadrug prodajo 
državi tudii proste presežke. 

II. Planiranje odkupa 

4. ölen 
Letne in mesečne plane odkupa mleka in mlečnih 

izdelkov za območja posameznih okrajnih in mestnih 
Ijiudskih odborov določi minister za trgovino in preskrbo 
v sporazumu z ministrom za kmetijstvo. 

Okrajni in mestni izvršilni odbori sestavijo na tej 
podlagi koliSinski in časovni plan odkupa mleka in mleč- 
nih izdelkov za območja krajevnih (rajonskih) ljudskih 
odborov svojega območja. 

5. člen 
Prd sestavljanju plana odkupa za posamezne kraje 

(rajone) je treba upoštevati število krav, gospodarske in 
živinorejske razmere na območju ljudskih odborov, način 
obdelovanja zemlje ter plan proizvodnje živine. 

III. Kako se določi količina odkupa 
za posamezna gospodarstva 

6. diem 
Kmetijska gospodarstva morajo v letu 1049 oddati 

zbiralnicam pooblaščenih odkupnih podjetij oziroma za- 
drugam od vsake krave naslednje količine mleka: 

v  I.  mlekarskem  okolišu: 

posestva od 
posestva od 
posestva od 
posestva od 
posestva od 10 
posestva nad 

v  II. 

posestva od 
posestva od 
posesU'A od 
posestva od 
posestva od 10 
posestva nad 

- 3 ha obdelovalne zemlje 300— 600 1 
- • ha obdelovalne zemlje 450— 850 1 
- 8 ha obdelovalne zemlje GOO—1100 1 
-10 ha obdelovalne zemlje 750—1400 1 
-15 ha obdelovalne zemlje 900—1700 1 
15 ha obdelovalne zemlje 1050—2000 I 

mlekarskem okolišu: 
- 3 ha obdelovalne zemlje 200— 460 1 
- 5 ha obdelovalne zemlje 300— 550 1 
- 8 ha obdelovalne zemlje 400— 700 1 
-10 ha obdelovalne zemlje 500— 950 1 
-15 ha obdelovalne zemlje 600—1200 1 

15 ha obdelovalne zemlje   700—1500 1 

v III. mlekarskem okolišu: 
posestva od   2— 3 ha obdelovalne zemlje 150— 300 1 
posestva od   3— 5 ha obdelovalne zemlje 250— 400 1 
posestva od   5— 8 ha obdelovalne zemlje 300— 550 1 
posestva od   8—10 ha obdelovalne zemlje 350— 7>50 1 
posestva od 10—16 ha obdelovalne zemlje 450— 950 1 
posestva nad      16 ha obdelovalne zemlje 550—1200 1 

Mlekarske okoliše določi minister za trgovmo in pre- 
skrbo sporazumno z ministrom za kmetijstvo, upoštevajoč 
stvarne stanje, perspektivo razvoja živinoreje in potrebe 
preskrbe mest in industrijskih središč z mlekom in mleč- 
nimi' izdelki. 

7. člen 

Pri določanju količine obvezne oddaje mleka za po- 
samezna gospodarstva je treba upoštevati zlasti gospo- 
darsko moč posestva, krmsko osnovo (velikost in kakovost 
travnikov, izkoriščanje pašnikov, površine in odnos krm- 
skih rastlin), način obdelovanja zemlje in mlečnost krav, 
število družinskih članov, predvsem  mladoletnih otrok. 

V izjemnih primerih lahko krajevni (rajonski) ljud- 
ski odbor v sporazumu z okrajnim (mestnim) izvršilnim 
odborom ob upoštevanju okolnosti iz prvega odstavka tega 
člena predpiše posameznim gospodarstvom obvezno od- 
dajo v mejah, določenih za višji ali nižji mlekarski okoliš; 
posameznim gospodarstvom v I. mlekarskem okolišu, ki 
imajo nad 5 ha obdelovalne zemlje, pa tudi ne glede na 
meje, določene v o. členu. 

8. člen 

Gospodarstvom, ki redijo manjše število krav, kot 
jim ga določa plan vzreje živine, lahko krajevni (rajon- 
ski) ljudski odbor v sporazumu z okrajnim (mestnim) 
izvršilnim odborom predpiše višjo obvetno oddajo ne 
glede na določbe 6. člena te uredbe. 

9. člen 

Krajevni (rajonski) ljudski odbori morajo v 10. dneh 
po prejemu okrajnega (mestnega) plana odkupa na pod 
lagi 7. in 8. člena te uredbe določiti posameznim gospo- 
darstvom količine, ki so jih dolžna prodati državi v po- 
sameznem časovnem obdobju, in jim izdati o tem pisme- 
no odločbo. 

Zoper odločbo krajevnega (rajonskega) ljudskega od- 
bora se živinorejec v 3 dneh po prejemu'odločbe lahko 
pritoži. Pritožba se vložli pri krajevnem (rajonskem) ljud- 
skem odboru, ki jo pošlje takoj s svojimi pripombami v 
rešitev izvršilnemu odboru okrajnega (mestnega) ljud- 
skega odbora. Okrajni (mestni) izvršilni odbor odloči o 
pritožbi v 5 dneh in obvesti o 'rešitvi pritožitelja po kra- 
jevnem (rajonskem) ljudskem odboru. 

10. člen 

Ce nastanejo med letom bistvene spremembe, tako 
da bi gospodarstvo lahko oddalo večjo količino mleka in 
mlečnih izdelkov ali pa da ne bi moglo izpolniti predpisa- 
ne obvezne oddaje, spremeni krajevni (rajonski) ljudski 
odbor prvotno odločbo, vendar praviloma tako, da se s tem 
ne zmanjša obvezna oddaja po planu, ki' je določen zä 
območje posameznega krajevnega (rajonskega) ljudskegn 
odbora.      ( 

11. člen 

Mleko je treba oddati sveže, polno kakor je bilo na- 
molzeno, čisto, precejeno in ohlajeno. 

Mlečni iadelki ee oddajajo namesto mleka v krajih, 
kjer ni mogoče zbirati svežega mleka. 

Razmerje med svežim mlekom in mlečnimi izdelki 
predpiše minister za trgovino in preskrbo. Kraje, kjer 
bodo oddajali proizvajalci mlečne izdelke namesto mleka. 
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Na podlagi sklepov  zborov   pi.zuJeUh 
/.idrug se ie epoUle  *  tu zadrugo Prva 
lariboreka dela.r-••.pekarna, z. t o. j, v 

Maribora, ki je e tem prenehala obstojati 
'i se iabriše v zadružnem registru. 

Okrožno sadigce v Mariboru 
dne 14. aprila 1949 

Zadr II M 4408 
* 

471. 
^edež: Maribor, 
Dan vpisa: 8  aprila 1949. 
Besedilo: Stavbna zadruga sLastui domt 

•': 2 o. j. T Mariboru. 
Izbrišejo ee Sani   upravnega   odbora: 

iir. Cukala Franc, Kokošiuek Janez, Kor- 
dež Zdravko,  vpišeta ee nova fevoljena 

,      ('lana upravnega odbora: 
Ober&a  Juetin.   Škofijski   tajnik.   Ma- 

ribor, 
Kurban Franc, stota! vikar, Maribor. 

Okrožno sodišče Y Mariboru 
dne 8. Aprila 1949. 

Zadr II SÜ 4116 

Sedež: Novšinci. 
Dan vpiea: 21. marca 1944. 
Besedilo: Kmetijska nabavno  prodajna 

zadruga a o. j. v NorSineih. 
Izbrišejo ee Wani   ups-wnega   odbora: 

lirjaveo Steian,  Ovsenjak Ludvik.  Cipot 
Geza, Horvat Franc, Legen Jože!, Cipot 
âtefan,   vpiïejo  ee   novi   izWjen'   ulani 
upravnega odbora: 

^intarK Stelari, 
.lancaric" Stefan. 
Legen Ivnu, 
Bedek •loei'j, 
Podleeek štetan, 
Cabuk Stefan   vej .Umi'i )••   v   Nortiacili. 

Okrožno sudiSče v Mariboru 
uovcrjeniätvo •• finance. 

dne 21. marca 1949. 
ZadT ITI 42 4116 

* 
878. 

Sede«:  Prep olje. 
Dan vpisa-   1. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska mfruga r ». j. T 

"repoljali. 
febrišejo se elani upravnega odbora: 

Uojčig Jožef, Kirbttä Terezija, Peeek Ivan; 
tpièejo se nov; izvoljeni elani uprav- 
nega odbora: 

Saeadtn Franc. kmet. Prepelje, pred. 
•edniik, 

Lesnik Alojz, delavec. Prepolije, od. 
oormik, 

Kirbiiä Andrej, kmet. Prepelje, 
Sagadln Jurij kmet, Prepolje. 

Okrožno sudište v Mariboru 
dne 1. aprila 1949 

ZadT   V 2S 3815 

374. * 
Sedež: Prevali«. 
Dan vpisa: 1. aprila  1949. 
Besedilo: Potrošniška Jsadruea z o. j. • 
ai pri Prevaljalt. 
fzbrweta se Šana upravnega odbora: 

'grešnik Ivan in Orabnar Ana; vpiiejo 
•••e novi izvoljeni člani upravnega od. 
bora; 

Krivec Antonija, gospodinja. 2erjav, 
Pečovnik Frarijan, rudar. Podpeca, 
srumberger Ivan, rudar. Podpeea, 
^opajnik Štefka, gospodinja, Crna, 
^vatk Kok je tejnik upravnega odbora- 

Okrožn«, eođttee v Mariboru 

375. 
Sedež;   Kakičuu. 
Dan vpisa: 18. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. 

Rakican. 
MwiSejo ee Ciani upravnega odbora 

Bagari Ivan. Celeč Ferdo in Absec Ma- 
tija, vpiSejo s* novi jferoljeni dlani uprav- 
nega odbora: 

Balaško Štefan, kmet. RaklCan. pod- 
predsednik. 

Horvat Leopold, kmet. Rakican. tajnik. 
Cipot Franc, kmet, RaldČan. 

Okrožno sodiSte v Mariboru 
dne 18. aprila 1949. 

Zadr III 65 4S06 
* 

376. 
Sedež: RuSe. 
Dan vpisa: •. aprila 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   •••••••   «   o.   J. 

Kuže. 
S to zadrugo ee je spojila Kmetijska 

strojna xadTUga z o. i- Bezeua-RuSe, ki le 
s tem prenehala obstojati i'n se izbriše. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Stane Anton, Robnik Fedor, Marin Majda, 
vpišejo se novi izvoljeni •••! upravnega 
odbora: 

Knific Ivanka, kmetica. Ruše. 
Zidarje" Jožef, kmet. RuSe. 
Mikuš Ivan, Imiet. Ruše, 
Ravnjak Ivan, kmet. RuSe, 
Robnik Vinko. kmet. Lobnica. 
Z'dariJ Jožef je podpredsednik. Ku•c 

Ivanka pa tajnik upravnega odbora. 
Okrožno sodiSce v Mariboru 

dne 11. aprila 1949. 
Zadr TI 63 4118 

377. 
Sedež:  Sv.  BoUenk  v  Slo?   »or. 
Dan vpiea: 9. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijjska uabavuo-prodajna 

zadruga • o, j. Sv. Bollcnk v Slov. g»r. 
Na zboru 4. VII. 1948 eo bila »prejeta 

nova pravila. 
Sedež odslej: Trnovska vas. okraj Ptuj. 
Besedilo odalej: Kmetijska zadruga 

K o. j. v Trnovski vasi. 
Naloge zadruge so: t. da na Jim boljä! 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z veemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti: 2.- da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
di5č i" sklepa v ta namen pogodbe; 
8. „da pospešuje in razvija vee panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitov industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za •••••••••• bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- • 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo žiivine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice ZA, 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine: 6. da ssba'ra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
irtog Ja wAmxpä •••••• •& ••••* 

obratnih sredstev it: pođeijevmije (tré- 
dito^1 sivojim elanom; 7 d« skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni In pio 
svetni dvig vseh prebivalcem svoiega 
okoMža tako, da prireja v svojem za- 
drufaem domu strokovn,". m politična 
predavanja kulturne prireditve,, stro- 
kovne teŽaje, razetave, predvajanja fil- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
&'ojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega • uspeânejJega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
••• v skladu s splošnim državnim na- 
ortiosn. 

Upravni odbor, ki ga seetavlja 5 do 9 
članov, izvoli izmed sebe predsednika, 
podpredsednika in tajnika 

Iabrisejo se   člani  upravnemu   odbora 
Krajne Franc. Vddic Jožef. Kocmut Franc, 
Ferš Anton, Belec Franc. Svarc Lovrenc, 
Zelenik   Franc,   Boeilj   Alojzija   in   Ceh 
Konrad, vpiäejo e© novi ciani: 

Mohorič Franc, kmet, Trnovska vas, 
Požegar Janez. kmet. Trnovska vas, 
Toplak Anton, kmet, Loîic, 
Vajdič Ivan, kmet, Biš, 
Kramer Jožef, tanet, BIS. 
Urbanija Franc, kmet. Bi5e<5ki vrh, 
Markež Ignac, kmet, Sovjek, 
Saner Vinko, Sevljar, Trnovski vrh, 
Ornile Martin, kmet, Trnovski vra. 

Okroino eodiS6e v Mariboru 
dne 9. april« 194». 

Zadr III 78 42*9 
« 

878. 
Sedež: Sv. Jurij v Slov. gor. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo:  Kmetijska uabavno-prodajaa 

ladruga t o. j. pri Sv, Juriju v Slov. gor. 
Na zbora 22. VIII. 1948 eo bula sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odele j: Kmetijska zadruga 

« o. j., Sv, Jurij v Slov. gor. 
Naloge zadruge eo: 1. da na 5im boljS! 

In oim kultumejli n«Sn oekrbuje svoje 
Sane z vsemi potrebnimi potroiniml 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in eklepa v ta namen pocodbe: 
3. da pospeluje in razvitja see panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tafoo poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, oebelaretvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaeo obrt itd,, posebno 
äe tiste panog« oziroma kulture, ki v 

\ danih naravnan pogojiti najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za pövefan$e kmeüj«k* 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iii agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetaa gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo Mvine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih Satiov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjfth posojil za ustvarjanje 
obratoiii sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za so- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni d vii; vseli prebivalcev svojega 
okoliSa tako. da prireia v svojem, za- 
družnem   domu   strokovna   in   pcviitien* 
••••••••••   kulturne   »••••»,- «tri» 
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kovne teCaje, razstave, predvajanja .fil- 
mov, goji fizkulturo ( itd. tej- ustanovi 
sVo'jo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega, iz- 
vajanj« svojih'nalog izdela potrebne'na; 
črte v skladu « splošnim državnim na- 
črtom. ".',", 

Zadružni delež- znaäa l&O dia,, delež za- 
druinikovega družinskega Sana pa.. 15 du 
njsujevi 

• Upravni odbor, sestavlja 4 do ö članov. 
. Izbrišejo ee ciani upravnega odbora: 

âpindler han, Straus Božo, KoroSec Pe- 
ter, Vogrin Justina' in Samec Slavko, vpL 
Ôèjp ee novi cloni: 

Jager Janez, poljedelec Jurjevaki - dol, 
predsednik. ,.•'.'-.. 

Turk Frane* poljedelec. Malmt. pod- 
predsednik,. .     , ,     t 

Kroner .Vinko, poljedelec, Jurjwakf dol. 
tajnik, 

Pefconja Franc, poljedelec, Jurjevekl 
doj,   , 

..Kocbek \Fienc. poljedelec, Varda. 
; '    Okrožno sodišče v Mariboru - 

i   dne 12,; aprila 1949.   ; 

l Zad* IV 58 4234 

•7».    , 
Sedež: Sv. Kr»ž nad Mariborom. 
Dan vpisa: 9. aprila 1949. 
Besedilo:   Kmetijska uabavno-prodajna 

«adruga z o. j. Sv, Križ nad Mariborom. 
Na' zboru 3. .IV, 1949 «o bila sprejeta. 

nova pravila1. ' 
Sedež odslej:. -'Kriäf St. '7. okraj Maribor 

okolica. 
Besedilo'   odslej:   Kmetijska   zadruga 

s o..j.. Križ na* Mariborom. 
haloge îadruge so: 1,' da na Sion boljSi 

in 5im kulturnejSi •••• oskrbuje svoje 
Jlane z vsemi- potrebnim» potrošn:mi 
predmeti; 2, da, odkupuje v svojem oko- 
lišu, vse kmetijske pridelke in izdelke v 

' skladu • postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest -in -drugih.' industrijskih sre- 
dišč" in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razivđja vse.panoge 
kmetijskega, gospodarstva, na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo. 

a sadjarstvo. . vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in "drugih kultur,- 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture,, ki v 
danih mravnlh nogojîh najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za. pove&uaje-- kmetijske 
proizvodnje lit «'tem aa-naraäfänje'bla- 
gostanja svojih članov, naprednejše teh- 
nične in a^oobimeke'' metode -v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
«troje;, umetna/-gnojila- HdV ustanavlja 

» »moulante' za Sivino» plemenilhe; postaje, 
organizira • selekcijo- aurine, eradi silose, 
orgamizira semensko službo- skrbi -za 
gojitev'-sadnih.-gozdnih in drugih sadik 
ltd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih -pridelkov In Obrtne delavnice za 
potrebe evojih članov -in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zWra 
•••••• prihranke v ;oblikl hranilnih 
vlog m notranJSh posojal ea ustvarjanje 
obratnih sredstev in • podeljevanje kre- 
ditov svojim elanom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni In Pro- 
svetni dvig vseh • prebivalcev svojega 
okoliša tako, da' prireja v svojem za- 
družnem domu strokoma in. politična' 
predavanja kulturne--prireditve, stro- 
kovne teSaje,razstave, * predvajanja fil- 
mov; goji fizkulturo itd.4 tej? ustanovi 
svojo knjjžnioo.       i   *      •   -;   :•,'•.. 

Zaradi smotrnega in uspeSnejSega . Ur 
vajanja svojih nalog izdela potrebne .na- 
črte v skladu. s sploânlin državnim,. na- 
črtom. ..-.,<      '. i.   . 

Zadružni' delež zoasa 150 din, delež aa- 
dnižnikevega dolžinskega, člana ipa 20 di- 
narjev. 

Upravni odbor sestavlja 9 Stanov. 
Izbrišeta ee dosedanja Clima, upravnega 

odbora: Eržen Frano tn, Puänik Prend, 
vpiSejo ee novi člani:- 

Géït Ferdo, keimtet, Križ nad Mari- 
borom, 

Robič Matevž, najemnik, Sober, 
Vicanan Prane, mali kmet, Križ ned 

Mariborom.        ,    .. • .  •. ,- 
Zaznamuje se, da je Gert Ferdo pred- 

sednik, Robič Matevž,, podpredsednik in 
Hlade Franc, tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sbdiSce T -Mariboru 
•    ,   dne '9.. aprila 1949. 

Zadr III 87 4280 
•  ' : * "   •• ' ' 

as«. . 
Sedež: Sv. .Tdrij ob.Scarnici'. 
.Dan vpisa; 25; marca ' 1949.  ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ©. j. pri 

Sv; Juriju ób Sdamici. 
Izbrišejo ee člani vipravneaa odbora: 

2abot Stanko, Keèl, Franc/ Kreft Ana, 
Domanjko Franc, Markovi« Martin, Bina- 
tele Anica, Ivanjšic' Menja in Vuk Franc, 
vpišejo še novi izvoljeni .Hani upravnega 
odbora: 

Florijan yuttor 'kmet, .Videm,   pred- 

Kocovein Feliks, kmeclsi, sài. Bisecane, 
Domànjko Feliks, kmet. Jamna.    . 
.Doki, Rudolf, delavec, -Jamna-, 
Fijavž'Maks kmeSkâ delavec, Cakova, 
Koroäak Anton, kmet, Videm, 
Sijahee-Friderik, kmet. Jamna, 
Kogar Janez, kmet, Jämna. 
pooblaščenec za sopodpteovanje je Volî 

Franc, poslovodja. Videm. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

>  dne 25. marca 1949. 
Zadr IV 63 4410 

* 
881. * 

Sedež:, Sv. Lenart v Slov. goricah. 
Dan vpisa:.25. marca 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z o. j„ 

Sv. Lenart v Slov. gor, 
.tebriSejo - se Člani' upravnega odbora: 

PoU5 ' Davorin,  Brumen  Marjeta, Bahi5 ' 
/Ivan, SenekdviS Jože!'in>Babi« ' JoaSef.vpi- • 
'Sejo ee novi člani:   >  • 

TerSovec Andrej, uslužbenec.NSv. Le- 
nari,    '•     , , 

Senekovifi Ignac, agr.' interesent, 'Rede.. 
nova,' ,'••• '• -'   . •'-.''  . '•• ••'••' 

Santi Ivan, kmet, Sv. .Lenart, 
Cucek Martin, kovat-, Ràdehova,' ' 
TuSek Fienc,']cro}a?, Sv. Lenart,  ' ' 
Arnuâ Märijaißi, 'kmetìca.'- Setarjéva,'1 

Breznik Franc, tov. delavec. Sv..Lenart,. 
KlemenSaik;Janez,'agi., interesent, Se- 

tarieva, ,. 
poh Filanc.agr.Atereeent.Sv. Lenart, 

Okrožno sodiate v Mariboru 
.   dhô,25,'marca 1949. - 

•   ; Zadr • 127   ,. .       3492 
•  '• • 

882. '      -           ' '   • 
Sedei: iSv; Lovrenc. aeiDrev.-peJJu.'' 
Dan ^pfea: 9. aprija'194a, 
Besedilo;  Kmetijska zadrug»  a 0. Ï- 

Sv.Lovreinc na-Ihev. polju. 
Lîbriseîo se Sani  upravhèeà.i'ódlooTa: 

Ko»««o Maitìo; :P«*fc •<*•,-•••••*• 

Martin, Strel Ludvik, vpläejo se -novi ìB- 
voljeni ciani upravnega odbora: • 

BeraniC Make, dela\ec, predsednik, 
Piäek Stanko, kmet, tajnik. 
Križan Alojz, kmet. 

. Sardinsek Janez delavec,  vsi  «d Sv. 
Lovrenca na Drav. polju. 

Okrožno sodiSče v Mariboru 
dne 9. aprila 1949. 

Zadr III 58 4117 
l* 

888. 
Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Ùan vpisa: 5. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga a o. j« 

Sv, Lovrenc.,na Pohorju, 
Izbriäejo se Člani upravnega odbora: 

Peteun JožeL Crešner Viktor, Robnik Fe- 
dor, Pernat Hrabro, Siker Štefan in po- 
obìa5i5enka za sopodpisovanje-Lukas Lju- 
ba, vpišejo ee novj člani: 

Košjek Alojz, kmet, • 
Kaejak .Anton. kmet. 
Vobovnik Ernest, kmet, 
Pergiarec Jožef, lesni delavec, vsi Sv. 

Lovrenc 'na Pohorju, 
Skerbtojek Zota,, kmetica, Kumen. 
Vpišeta ee kot poobilašCenca sa eopod- 

pisovanje Pernat Hrabro, knjigovodja, Si- 
ker àtefan, vodja les. odd.. Sv. Lovrenc 
na Pohorju. 

Zaznamuje se,'da je Pavlic Pavel predr 
aednik, Pergarec Jože, podpredsednik in 
Skerblnjek Zora tajnica'- upravnega od- 
bora. 

Okrožno sodiate v Mariboru 
dne 4, marca 1949. 

Žadt I 48 3917 
'.'*..       '',..' 

884, '   - 
Sedež: Sv. Ožbald  ob Dravi. 
Dan vpàsa: 26. marca 1949,     •      i. 
Besedilo: Potrošniška  zauTuga z *i. j. 

pri Sv. Ožbaldn ob Dravj. 
Izbrilejo se Jilani upravnega odbora: 

Krecenbacher Ivan, Volmajer Simon, Jor- 
dan Ivanka, Vrško Ivan, Odar Franc, Vol- 
màjèr Mirko, Požarnih Adam in Adam 
Rojko, vpiäejo •• novi Člani: 

Kop Ivan, cestâx,-lOžbald, predsednik, 
Jarc Mirko,  pismonoša, Ožbald,' -pod. 

predsednik. 
Odar Terezija, gospodinja, Vurmat; tej. 

nice, 
Golob Alojz, cestar, Vurmat, 
Mlademio Stefan, kolar, Javmik. 
Hojnik Herman, kovat?, Vurmat, 
Pétexfinek,Simon, mes.' vajenec, OžibaM 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 26, marca 1949. 

Zadr II 97 3491 

885 
Sedež: Xrbonje. ' • ' 
Dan vpisai 13. aprila 1949. 
Besediio: Kmeitijške «aöruga a o. j. 

Trbonjej 
Izbrišejo ee členi upratvnega odoara; 

&traser ;TFranc, Valènti •••••, Branilk 
Ivan, 'Smolar Janez, vpiäejo se novi foro- 
1••••••1 upravnega odbora:  ' 

U!r5nik Ignac, delavec. Trbonje. 
Uifinik Ivan, kmet. Sv. Danijel. 
Dohnik Prane, kmet, Sv. Danijel, . 
Tuznic Pavla kmet. h£i, Trbonje, ' 
Lauko Otmär, 'kmet Trbonie. 
Nabernik Janez, Itmet, Trbonje, 
Korat Anitou, .preväliiäqir, ' Sv. Danijel, 
KaSnik Marija, kroj.:iyma5hica, Ti- 

beajeA .   ..).   • ..   . 
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Zaznamuje se da Ja LuSnio Pavla, pod- 
predsednik, UrSnifc Ignac pa tajnik uprav- 
nega odbora, 

Okrožno sodisèe v Mariboru 
dne 13. aprila 1949     ' . 

.Zadr VI l    > 4'412 
* 

Jtótì. 
Sedež: V'nzen'aa. 
Dan vpiea: 2. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • ». j, ' 

Vuzenici. 
Izbrišejo es. člani upravnega odboja: 

Kriëej  Mirko,  Holdrij'an Pougrae, Aplč 
Peter, Praprotnik Eia, Habermau. Ivpn, 
3vokaxt Franc, Jeznik  Gregor in Bališ 
Jožef;  vpišejo  se  novi izvoljeni  člani 
upravnega odbora: 

Viher Janko, kmet, Vuzeniea 40, 
Ptemsn Lenari, kmet, Vuzenica 10." 
Ribič Peter, kmet, Vuzeniea 102, 
Jamnik  Franc  ml,  kmet,  št.  JanŽ 

St. 38, 
Klemen Anton, kmet, Dravče 11. ' • 
MSJdavc Lenart, kmet, Sv. Vid «59, 
Bobernik Peter, kólontót, et. JanŽ SX 
Langbauer Franc, kmet, Sv. Vid 59.. 
Mravljak Tone. kmet. Vuzenica 84." 

• Mravljak Tone   je  predsednik, ' 'Mrav- 
ljak Viktor", podpredsednik. Jàmriik'Frânc 
pa tajnik upravnega odbora. 

IzbriSe ee pooblaščenec Za sopadpiso. 
vanje Proje Jožef. 

Okroàinó sodiSče v Mariboru 
•     •   dne 2. aprila 1949 

Zadr I 21 S82Û 
*   . 

387.. 
Sedež": Ženavlje. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo: Kme-rijska zadruga z o. i Äe- 

navlje. ' -  • 
Izbrilejo e,ti Hani upravnega odbora 

"Škereet Kari, Andrejek Stefan. Bajek 
Jože! (îïeradnovci). Sukič Jozé. %b"janič 
Ludvik, Ficko Franc, •••••••• VendeHri 
Zrim Viljem, vpišejo ee- 'novi izvoljeni 
clam upravnega odbora: 

.•Šebjanic" Valjem, kmet. ženavlje. wed* 
«edoik, •     , •     "' 

Kercmar Ludvik, kmet, ženavlje, • • 
Gctaboc Ludvik, kinet. Ženavije. 
Ôasar Viktor, kmet. Ženavlje..    ,   -    j 
Ctamboc .Karel, kmet, Neradnovei,.,       ' 
*"  "a Aleksander, kmet; Keradnovči, 

at Karel, kmet, Neradnovçi. 
fito-ožao "sođiiffiđ r Mariboru 

dne- S. aprila 194». 
Zadr • .8   .     -.4565 

Sede«: Zricovci; î 
Dan vpiea: 9. aprila 1949. 

;_ Besedilo:   Kmeujt&a zadruga  •  «.i- 
«rkovci. 

Sedež odalej: Pobreišje pri Mariboru! '" 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga -•« 

°« i- Pobrëïje-Brezje; 
>      Öbrägejo se Hani upravnega odbora: 
'„' ^Parič-Maks, Radoià Rudolf, Bauman 

' .Franc, Jelen Danilo,. vpišejo se novi i?-- 
\ ,    uljeni elani upravnega odbora: 

Petrovič  Simon,  kmet.   Brezje, • pred- 
«ednik,   ' - • 

§P^ Ârit krnel; Pobrežje,   -   ••"-'» 
«model Valentin, ktaet,.Po.otežje. ,    i 
Caf Jožef, ; mesar, PotoreSe., . 
SnMtrmatil Sjavfco.. kmet, Pobrežje, 
aureo Ladislav. '. brigadir. Pobrežje1, , • 
^îne,Ivaa,,nMlhanik. pobrežje,. 
Banfi Stefan, kmet, •ponrežje..        ,'.,-. 
Le&ök Atofe. natakar. Braäe ta 

' Svajker Anton, kmet. sin. Fobreije. 
Tajnik ' upravnega ' odbora   fe   Makue 

Mirko, 
Okrožno sodišče v Mariboru     ' 

dne 9. aprila 1949. 
• '••' IV"57'    ' 4• 

.•* 
as».. ,       •     . .. 

Sedež: Kočevje. 
Dan vpiea: 27. marca-1949, 
Besedilo.: Kmetijska zadruga c omeje- 

nim jamstvom v Kočevju, 
Na obenem zboru 4. •. •9 so fcüla 

sprejeta nova pravila, . 
Besedilo odslej; Potrošniška zadruga z 

omejenim jamstvom v Koïevju. 
_ Naloge zad'ruge eo: 1.' da na .čim bolgi. 
Gm kuKuniejSi in Sm bolj gespodareki 
način oskrbuje evöje ciane • vsemi Po- 
trebnimi potresnimi , predmet i »n v- ta 
namen: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
incestavi na podlagi'ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro- 
Srrajakiimi podjetji, i državnimi trgov- 
skimi podjetji in e kmetijskimi zadrugami 
oziroma njihovimi svezami sa dobavo, to- 
dustrijikih in kmetijskih protrvođov, zia- 
fati pa čkrbi za dobavo : povrtnin, sadja, 
mleka itd-:,c)' skrbi da, bo vge trgovsko 
poslovanje na «težnji racionalne, tehnično' 
popolne in kultirrüe trgovine, to je, da'- 
bódo člani dobro. pcstrézéni. da bo trger-- 
'iina založena h potresnimi predmeti, da 
ne bo imela blaga, ki ee e>!abo prodaja, 
da bo zniževala zakonito dopuetno maržo, 
da bodo lokali in îzloïbe »okusno oprem- 
ljeni itd.;. 2. da ustanavlja zal potrebe 
svojih članov, po potrebf in možapšti last- 
na podjetja, kot na prinier. obrtne delav- 
nico, podjetja.zà konsërviranje, eadja. po-, 
vrtnine, jajc. itd.; 3. đa'ekrhi ob eode- 
ovanju sindikalnih. .orgaéizac|j za,dvig 
kulturne, in .prosvetne ravni in za -zadruž- 
no vzgojo *vo.iih članov^.   .,       ,     .  ;' ( 

Zaradi smotrnega in u«pe£nej»ega 
opravljanja sv,o5ih. .palog. izdela., potrebne 
nacrte v skladu. e splošnim državnim "na- 
crtom. 

Zadruga oskrbuje edinole evoje člane 
in njihove.družine. .   . , .    • 

Zadružnikov deleži znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega drazinekeea člana pa 
20 dinarjev. Vsak od teib odgoraria 5e z 
dvajeetoatnim zneekom.ytÀsanih obvez- 
nih,deležev. ..'•'.. 

Zadrugo zaeiopa upravni'odbor ali tl- 
eti ki ga ta.'pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana-upravnega'.odibpra ali 
enclan upravii^ia odbora ïn za to,pdoibla- 
Sčeni uaraïbenéc zadruge. V notranjih: In 
tehničnih zadevah' «feeta jpo . odredbi 
upravnega odbora çiodiplisovati ' -po dfa 
ueluì'benca zadruge.'' " .",.'' 

PiripWStve, »n ' eklepi e.e ; nabijejo, na 
zadtuznï' raiglàerii deeki, vàbîla ba'zbòr, 
pa- tudi .nai Taïglasmh' d,eskah •,••••«•••••,' 

Upra^-^odbor.ee^vl^^clanfev^miea- 
cèr ' ptrediBednik, tajnik'in ! 5" odlbornifcoWi • 

IzhrSejo"geičlani ;upravnega'»odbora 
SugteriïS. Ivan,, JajirïS (Ivan,;. Vîdoïèdë Ivan 
in. Pire .Rudolf, 'ypWeJo, ee ••••. člani: ; 

PremrLKaToj, »dar,- Kočevje.^••,' > ' 
Kovač Franci upravnik Nar: banke; Ko- 

čovie"262,     . •    '•"   ••:    .'•'•'.• 
Kužnik Ana, nameie'enka; KoSevje,1' 
Potteek Stane, nameščenec, šsMsa. vie 

et," 90. odborniki;'- '  ^ ' ' '   "   '"••'••:,. 
, .Okrožno tOdiSee, r Kovem meertu ;, 

- ...-.,,•; dne;27..marca 1949./,;- -t ,. ; 
'"'' '' —    •••••• 40Ì0 

890. . 
Sedea: örohovica. 
Dan vpisa-, 17. •••• 194•. 
Besedilo: Kmetijska obdelffralna , «a- 

û'riisa ïGorpavica« • omejenipi jam^tvora, 
v Orehoviči. 

Na obenem aboru 0. II. 1949 so bila 
pravila tako epremanjena..,da l'teïe.uprav 

ni 'odbOr odslej 7 èlahóv,' 
Iïbriëejo se člani upravnega odbora: 

Franko Jože, predeednik, JaikSe Antou. 
tajnik, Pavlia Ana 1• JakSe Franc. vpi- 
Sejo pà novi člani:, 

Božič 'Franc, kniet. Dolenji Suaadol 52, 
preds'edn'i'kj 

Zagore Joì'e. kovač. Cerov logSl.'ta-juik. 
Šiško Janez, kmet. Tolsti vrh 9/ 

> Franko FranciSka. gospodinja, Hrastje4 ' 
Radešcek Anton, mizav. Hrastje; %.•l 

Lusar Franc, öevliav; Cerov los &7. cul 
boruiki. •   s '• 

Za podpisovanje za. zqdrogo «ta' pred- 
vsem pooblaSSena Božič". Franc, predsed- 
nik, in Zagore Jože, tajnik- • 

Okrožno sodišže v Novem uie^u 
dne 17., marca 19-10 

, Zadr, III 51/2 4•05 
•    * 

391. 
Sedež: Šrainel pri Novem mest«. ' 
Dan vpisa: 16. marca 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim .jamstvom v, Smihelu pri -Novem mestu. 
Izbrišejo ee Šaui upravnega odbora: 

Burger  Avgust. Čujnik Hugo. Brezovsr • 
Ciril, Fink.Ivan in Brulc Fianc.-•      •  . 

Upravni odbor sestavljajo odslej .pred- 
sednik, tajnik in 7 odbornikov.! Novï'iz» • 
voljeni-ciarli upravnega odbora: •   •  >   .    » 

Petan . Rudolf,- kmet. , sin.  Petane . 2, ; 
predsednik,    ,.-...•, 

Ay*ec Vinko, kmet. «n,--Gotna vas > 28, : 
tajnik,      , ,      . v   ,,',;•';. , 

Žagar. Pavel kmet. najemnik., ämihel • 
St. 17, -, ,   ...   .,,•   .  '-.. -,   '.  .    ...-'V- 

Dular Franc, kmet, Regrča vas S, ; 
.C^an'doveo Martin,-.JanetiiVrb'13,   •  r. , 

, Znpančic Frančiška, .kmet,, Btod ;24, .  . 
.Turk. Anica, kmet ibcWek ëksrjeaw» •. • 

odborniki. . ,  . ; . ;      i 
Že.iprej registrirana - čkna odbora, ita : 

Gaènik'France ré<Broèa 6 lu GacnikMar,- 
tin :iz Biričevegav.20. ,,-•.... 

Okrožno. sodlSče v Novem mešhi 
„ dne-16. marca 194«.    .   •    -.1 

V.,,' Zadr •.55•? . •.» W% . 

992. 
.»;- 

Sedeš:/émifael pr}.2oJienibe«ku-   < r !   • 
Danvip&a:.6.awila ^949. • »',.-,   , ^;- : 
Besedilo: Kmetijska» zadruga •» onieje- -, 

aim jamsferom r 8m.»helu. pri Žužeroberkui; i 
Iizbrišota, se ; Člana .-«ipra^eW-.r^bonR! 

Žontai JoŽe,..pTed6«>onik tin.Mrvar-'Anton,•> 
odbornik, -ispileta-.se. nova.izy«jena'-ö!a»-; • 
na ..upravnega odbor^:; t-:i""'.'   •: i>- •>•'•;• • 

•y.idic Prane kpi«t..D.rA9ca vap^pteri-'.. 
«ednik,. ' • •).::•'> r-.-. t   ••'!.-   - 

Tekali«-Terezija,' kmetica.' amibelie. •, 
Ođ- že *regre^rj"ranih' planov oetaaejln '• <, 

v upravnem."odboru? , . . . , - - - ,,: •• 
P'ruwik, Regina', tajnica, , - •. . , , ,.', , 
Zfjç'Janezin- , • -.t .. •.•••-., ,•,:,».. 
Mrvar -Ignac.j odbOTnifca.. ,\ . , ,,,.'.-'.. i 

'iOJrroino-sadčSČe^Novem •*.•» ,"•• 
... • dnot6,-aorila.1949". - , ...,,,,,.,' 
,.;:,.j . - Zadr,m 93/2' . ,., ,- \•. , 

• •.,''•'?--.•"    • .   * .,:•-: i;;v.!,- 
3»8.„, >   ,  .     o        ,..\ .....   ,...f ,•,.• 

Besedilo-.-Trelmje.  , -, > , . •   ,.-'•-.•;•.. \ 
Dap .vniea,: ,22. fe^mairja,1ft,.\i.r-- (- '•;• . 
Besedilo,: Okrajna poslovna. wift fi%j;t 

bavno prodamih xadrag i om«d«iim; WO>-, ', 
stvom v Trebnjem, ..,','.    •, 
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Na izrednem občnem zboru 25. IV 1948 
i» rednem zboru 8. XII. 1018 so bila 
•prejeta uova pravila 

Besedilo odslej: Pkrajna zveza kmetij- 
skih zadrug z omejenim jamstvom v Treb- 
njem na Dolenjskem, Slovenija. 

Zadruga jo bito ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: Zveza vodi včlanje- 
ne zadruge v organizacijskem in gospo- 
darskem pogledu, uvaja v njihovo poslo- 
vanje planiranje, oviiđenco in kontrolo, 
skrb, •• vzgojo kadrov in •• vzgojo za- 
družnikov sploh, s© bori za naprednejše 
©Mike v zadružništvu in za pravilni raz- 
*oi   *\ojjh  članic. V ta namen: 

1. predstavlja ìD poveziuje vse za- 
druge kmetijskega značaja evojega okra- 
je, razen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 

2. pospešuje • vaavđja • pomočjo 
ffleinic vso panoge kmolijstva in goz- 
darstva na svojem ^ področju, posebno 
tiete ^ panoge ozkoma kulture, ki v 
danih** naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo, in sicer: a) pomaga članicam 
pri pravilni organizaciji selekcije živine 
pri ustanavljanju plemenilnih postaj, am- 
bulant za živino, pn gradnji silosov, pri 
nabavi in odgoji plemenske živine, prireji 
drobnih živali itd., prav tako ekrbi •• do- 
bro organizacijo mlekarstva in za produk- 
cijo živinskih proizvodov, kot mesa, kož, 
volne itd.; b) organizira in pomaga izvr- 
ševati načrt lesne proizvodnjesvojim čla- 
nicam, odkupuje, predeluje in vnovčuje 
les ter skrbi po svojih Slanicah za uspeš- 
no organizacijo pogozdovanja, zlasti za 
ureditev drevesnic itd.; c) pomaga člami- 
eaau pri pravilni organizaciji .semenske 
•tužbe, pri vzgoji in pravilni obdelavi 
vseh vrst kultur, zlasti tudi induetrijsldih 
kultur, pospešuje uvajanje naprednejših 
agrotehničnih metod' v kmetijatvu itd.; c) 
pomaga Slanicam pri pospeševanju ead- 
jairstva in vinogradništva, zlasti pri ure- 
ditvi drevesnic in trsnic, pri zatiranju ras- 
nih bolezni, pri obnovi vinogradov, pri 
Vagoji kvalitetnega sadja, pri šolanju vin, 
pri vnovčevanju sadja in vin itd.: d) po- 
maga članicam pri pospeševanju vseh go- 
spodarskih panog, n. pr. čebelarstva itd.; 

3 pomaga Slanicam pri raehaniaaoiji 
kmolJistva'e tem, da skrbi, da bodo za- 
druge uspešno izrabljale razpoložljivo 
kmetijsko stroje, nabavljale take stroje, 
da bodo • stroji stalno v uporabnem sla- 
nju, da pomaga Slanicam 0i ureditvi de- 
lavnic za popravilo kmetijskih strojev, da 
ima po potrebi lastno tako delavnico in 
lastno večje kmetijske etroje ter da so- 
deluje po potrebi; pri sklepanju pogodb 
med članicami in traktorsko postajo: 

4. pomaga pri pravilni wganiaiaciji »a- 
'družne trgovino in eice/r: a) skrbi, da bo 
trgovsko poslovanje članic racionalno, 
tehnično dovršeno in kulturno, d* bodo 
člainfce zniževale" zakonito dopustno mar- 
žo; b) skrbLza dobro tehnično organize- 
uijo odkupa kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov, zlasti za pravočasno kontrahiraoje 
in poskrbi za učinkovit odlurp.jkakor tudi. 
da se pravilno razvije trgovina po ve- 
zamih cenah; c) pomaga članicam pri na- 
ročanju in dobavah blag«, jih zajaga e tr- 
govskim blagom in sklepa pogodbe z do- 
Wa\nimi podjetji, e> in kolikor bo to ra- 
cionalno an gospodarsko enwrtrno. Pri tem 
skrbi zlasti, da bodo vse zadružne trgo- 
vjoe pravočasno in zadostno založene e 
sól'timenti, ki odgovarjajo okusu in obi- 
čajem zadružnikov, prav talko, da ne bodo 
irçiele zadruge «a zalogi blaga, ki ee sla- 
bo, proda ja; c) preveza trgo*wko bta&o "a 

članice z lastnim prevoznim parkom. V ta 
namen koordinira tudi plansko in racio- 
nalno izrabljanje prevoznih, sredstev cia- 
nid in ima tudi lastno avtomehaoičuo de- 
lavnico; 

5. posreduje in po potrebi razdeljujo 
mod članice kredite, organizira in pove- 
Buje kreditne odseke Članic z Narodno 
banko ter pospešuje zbiranje kmečkih 
prihrankov; 

6. ekrbi za sistematičen dvig kulturne 
m prosvetne ravni zadružnikov in kmeč- 
kega prebivalstva sploh. V ta namen 
pomaga zadružnikom pri gradnji zadruž- 
nih domov, prireja predavanja, razstave 
iM.; 

7. vzgaja po načrtu zadružne- kadre, jih 
pravilno razporeja ni utrjuje pri njih za- 
vestno disciplino; 

8. organizira in usmerja delo Slanic, jim 
dajo obvezna navodila organizacijskega in 
poslovnega značaja v skladu z obstoječimi 
zakonitimi predpisi an navodili nadrejenih 
organov Organizira in opravlja organiza- 
cijsko inštruktorsko in revizijsko službo 
s katero kontrolira in zboljšuje njihovo 
poslovanje, da bo v vsakem pogledu smo- 
trno in racionalno, 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in skrbi, da izdelujejo te načrte tu- 
di njeuo članico ter da jih tudi v celoti 
izvajajo in presegajo V ta namen vodi 
vso potrehno evidenčno in statistično 
službo. 

Članice zveze morejo postati vse za- 
druge kmetijskega značaja, ki imajo svoj 
sedež v okoliSu zveze, razen kmetijskih 
obdelovalnih zadrug. Delež članic zadru- 
ge znaša 6000 din. Članice odgovarjajo še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, in si- 
cer predsednik, podpredsednik, tajnik in 
6 odbornikov. Upravni odbor nastopa zve- 
zo in vodi mjotio poslovanje. Za zvezo pod. 
piSuj&ta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča uslužbe- 
nec ki ga upravni odbor za to pooblasti. 

Skleni in poročila zveze se objavljajo 
tako kot določa 41   člen pravil. 

Izbrišejo se izstopivši ciani upravnega 
odbora &tefe Ivan. Jeroväek •••••. Slak 
Franc. MiMič Matija, Sila Nace. .Tare Ber- 
nard. Brezovair Matija in Miklič Jo» ter 
dosedaj pooblaščeni uslužbenec zenica 
Franc, vpišejo pa novi izvoljmii člani 
upravnega odbora: 

Glajii upravnega odbora so: 
• Prijatelj Mirko, trg   pomočnik. St. .Tan* 

5t. 6. predsednik, 
Bizjak .lože. sodnik. Rakovnik 30. pod- 

predsednik. 
.Jovlali Gusto]}, mali kmet. Vel Gaber 

St. 2, tajnik. 
Boži? Anton, mali kmet. Sv. Kri* pri 

Litiji, 
Majcen Ciril, mali kmet, St. .Tanï 4. 
Pavlin Rafael, srednji kmet. Sv. Štefan 

St. 8. 
.Tare Alojz, mali kmet. Dobnniče 5, 
Trle p Franc, mali kmet. (Maka 8. 
Robernik Franc, mali kmet, Sevnica 2. 

Okrožno sodtiče v Novem m**rit 
dno 22. februairja 1G49. 

Zadr Tli 10/3 t.• 

Sedež: Zdole, okraj Krško. 
Dan vpisa: 28. marca 1S49. 
Besedilo: Km«rtitefai zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Žrtoteh. etoej Rrško. 

Izbrišejo se člani   upravnega   odbora: 
Černelič Maks, tajnik in odborniki;  Zu- 
pančič Franc, Knez Miha, Ban Jože. Ro- 
bek Jože, Vodopivec Jože,  Rozman Be- 
njamin, vpiiejo se pa poleg žo registrira- 
nih Çornoga Rudolfa, predsednika in Ha- 
binca Antona, podpredsednika še uovi iz- 
voljeni člani  upravnega  odbora: 

Toplišek Anton, kmet. Ravne to. tajnik. 
Živič Anton, kmet, Ravne 66, 
Gerjovič Vinko, obrtnik, Ravne 3, 
Zupančie Ivan ml., kmet. sin, Anovec •, 
Lapuh Albin, mlinar, Zdole 12, 
Klernenčič Franc, kmet, Gor, Pohanca 4, 
Ban Jože, kmet, Pleterje 21, odborniki 
Pooblaščenec  za  sopodpisovanje je že 

registrirani   Zajber   Stanko. 
Okrožno *«<••• v Novem mestu 

dne 28. marca 1949. 
Zadr TTI 67/2 4007 

395. 
Sedež: Begunj« uri Cerknici, okraj Po- 

Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zaàTupa z omejn. 

iiim jamstvom v Begunjah. 
Srpi5eta ee kot pnobl načenja za eopod- 

pieovanje: 
••••• Terezija, uslužbenka KZ. Be- 

gunje 49 in 
Bouač Marijanca. uslužbenka KZ, B^ 

cunje 27. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 28. februarja 1940. 
TA 112/4S—11 - Zadr VI/60   S380 

* 
.TOtì. 

Sedež: Dolenja, vas pri Cerknici. 
Dan vpisa: 1. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje: 

uim jamstv»m v  Dojenji rasi pri Cerk- 
nici. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Obireaa. ••••, delavec. Dol. vas 41, Mli- 
nar Franc, zidar. Dol, vas 4, Ule Tere- 
zija, gospodinja. Dol. vas 101. Mlinar Te- 
rezija, gospodinja, Dol. vas 16; vpiiejo pa 
novi šftvoljeni člani: 

špairenblek Joïe. kmečki si-n. Dol. vae 
št. 121. 

Ule Janez, kmečki sin, Dol. vae 36, 
Knanjc Franc, kmečki sin. Dol. va* 5W. 
Baraga Franc, kmet. Dol. vae 6. 
Predsednik je àparenblek Jože. tainik 

Ule Janec. 
Oknižno »odiSfe v Postojni 

rine 1. marca 194», 
7• 10.V4S-7 —  Zadr VfT/4«    3SS? 

* 
397. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 16. marca 10*9. 
Besedilo:  Kmetijska «adriiKa i o. j, v 

Ilirski Bratrìe'. 
Po sklepu občnega, sbora z dne 17. XI. 

1048 ee Je ••••• a te kmetijsko zadrugo 
Okrajna gospodarska zadruga r. omejewm 
jamstvom v Ilirski Bistrici. 

Okroïiw eodiače v Postojni 
dne 16. marca 1949. 

M 8SSV47—15 - Zadr ITI/«    »BO 

/ * 
398. 

Sedež: Progerie, okraj Ilirska Bistriea. 
Dan vpise: 81. marca 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • o, j. • 

Fregariih. 
Izbrišejo se člani upra\nega odbor«' 

BubnJč Jožef, Male Joîeî, Koneetabo Iwan. 
RoneeMbo Anton, kmet, Koneetabo Ao*on. 
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zidar; vpiêejo se novi izvoljeni Slani 
upravnega odbora: 

Male Jakob, zidar. Pregarje 104, pred- 
sednik, 

Zadnik Alojz, zidar. Pregarje 27, bua- 

Frank Anton, kmet, Pregarje 88, 
Gril Anton, kmet, Prelože 21, 
Tomažič Franc, Jtrnet, Huje 32, 
Frank Josip, kmet, Gaberk 5, 
Spronar Franc, ••••, Pregarje 69. od. 

cornila. 
Tajnik je Kapel Franc, zidar, Prega/••• 

». 84. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 21. marca 1949. 
Zt 51/46-6 - Zadr H/36     3383 

* «99. 
Sedež: Rame, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 9. marca 1949. 
Besedilo: Kmečko gospodarska zadruga 

i o. j. v Ravnah. 
Izbrišejo ee ciani upravnega odbora: 

Jevšček Jožef, predsednik, Zbona Vida, 
tajnica, Gadnik Joì'ef. Marldč Alojz, Gulin 
Vladimir; vpišejo pa novi izvoUeni člani 
upravnega odbora: 

Čefarin Stanko, kmet, Podlake. 191. pod- 
predsednik, 

Humar Anton, kmet, Bate 120. tajnik. 
Bitežmk Jože, kmet. Ravne 63. 
Klanjšček Milka, Sveto 153 
Bitežnik Andrej, kmet, Ravne 87. 
Predsednik je Petrevčič Jože! kmet. 

Reime 57. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dno 9.  marca 1949. 
Zt 16/48-5 - Zadr IV/50 3381 

400. 
Sedež: Spodnja Idrija, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 23. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavpo.prodajna 

»adruga % omejenim jamstvom v Spodnji 
Idriji. 

Na skupščini 14 III. 1948 eo bila snre- 
leta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 
«nejen'm jamstvom v Sp. Idriji. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
j]* Sm kuttumejäi način oskrbuje svoje 
^«ne z vsemi potrebnimi potresnimi 
Predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
•u ^se kmetijske pridelke in izdelke v 
®Wadu«s postavljenim načrtom za dobro 
x?krbo mest in drugih industrijskih ere- 
rbe In sklepa v ta namem poeodbe; 
**• d!a pospešuje in razvija vse panoge 
"Jetijekega gospodarstva na svojem 
f^ööju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
~®.f raftvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 

•^Wev industrijskih in drugih kultur, 
Wdairatvo, domačo obrt itd., posebno 
d« • e lPe,IK>Re ozdToma kulture, ki v 
•«• naravnih pogojih najbolj uspeva- 
£"> 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
^f"0^!« in e tem za raaraScanle bfe- 
ntanv "'°Jin članov naprednejše teh- 
sbv»6-111 affronomeke metode v kmeflij- 
etrot$pin v *a namen nabavlja kmetijske 
anib^LVInetna gnojila itd., ustanavlja 
opoaJSj e *a živino, plemenitae postaje, 
v^Sra eel9kci'° ävtoe. eradi eltose« 
•ni'fekr a •••«•••• službo, skrbi za 
itd", s ^^* Rednih In drugih sadik 
skiK ~ ,•, oreenizira predela-vo kmetij- 
•ìot«.ì.P ^^ k» obrtae delavnice za 
S^1',11 ••• to izrabila pri tem 
ÄmL°?ata? «wwioe: e. da ^^ 

v'o-î u ••*•^ v <*•• .hranilnih 
* m notranjih ••••• za ustvarjale 

obratnih sredstev in podeJfJevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, /kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvaiania fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega te uspešnejšega Iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor zanjo pod. 
pisujota dva člana upravnega odbora, ka. 
terih enega sme nadomeščati po uprav, 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Izbrišejo se prejšnji člami upravnega 
odbora : Jereb Viktor. Likar Julija, Lukam 
Peter, Sveflik Leopold. Gnezda VLinVa. 
Petrič Franc in Lapajne Jožef. 

Vpišejo se novi člani upravnega odbora : 
Kumar Ciril. trg. pomočnik. Gor Ka- 

nomlja 6, predsednik. 
Kigej Peter, obrtnik. Sp. rdrija 93. tal-" 

ni k. 
Baiob Karolina, gospodinja. Sp. Idrija 

št   2•.   t 
Peterneli Peter, kmet. Sp. Kanomlja 20. 
Zakelj Vincent- kmet, Sp. Kanomlja 34. 
Močnik Matevž, kmet, Sr. Kanomlja 11. 
Bončina Franc. kmet. Gor. Kanomlja 18. 
Boni:ina Henrik, kmet, Gor. Kanomlja 6, 
Vončina Leopold, kmet. Gor Kanomlia 

št. 17, odborniki. 
Okrožno Hod'géo v Postojni 

rine 23. marca 1949. 
Zt .43/47-12 - Zadr   IV/39   339(5 

* 
401. 

Sedež: Sempas. 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o, j. v 

Sompasu. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

predsednik Ličen Mirko in Oseka 74 in 
blagajnik Špacapan Vencelj iz Ozeljana 
št. 109, na novo ee vpišeta 

Drašček Mihael, Ozeljan 115. predsed- 
nik, in 

Mrevlje Franc. Vitovlje 108, blagajnik. 
#   Okrožno sodiSče v Postojni 
.i      dne 28. februarja 1949 

Zt 59/46-8 — Zadr 11/38     3.378 
* 

403. 
Sedež: Vojsko, okraj Idrija. 
Dan -vpisa: 9. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % o. j. na 

Vojskem. 
Izbrišejo se razrešeni člani upravnega 

odbora; Gnezda Stefan, Carli Lucija, Vid- 
mar Matevž, TuSar Stevfea, Lapajne Ev- 
gen; vpašejo se novi izvoljeni člani uprav, 
nega odbora: 

Kobal Anton, Vojisfko 41, blagajnik, 
Erjavec Franc, Vojsko 79. 
Lapajne Jožef, čekovnik 15. 
Likar Ivan, Vojlsko 29, 
ftpacaoan Janko, Vojsko 74, odbomffi, 

Okrožno sodiSce v Postojni 
dne 9. marca 1949. 

Zt 45/47-19 - Zadt III/56    3879 

Izbrisi 
403. 

Sedež: Makole 
Dan izbr'sa: 4. a p nia 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i g. j. T 

Mukolah. 
Ker ni zadružne imovine se zadruga iz- 

brisa brez likvidacijskega postopanja. Isto- 
imenska    zadruga*1 (Kmetijska   zadruga 
z   o.  j.  v   Ma kolah)   ustanovljena   16.  h 
1949 (Zadr VIII 49) pa obstoja dalje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4   aprila 1949. 

Zadr VII 162-6 4126 
# 

404. 
Sedež: Borovnica. 
Dan izbrisa: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga i 

omejenim jamstvom. Borovnica. 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom v Borovnici (Zadr 
V 32/4). 

Okrožno sodišče v Ljubljani. 
dne 5. aprila 1949. 

Zadr V 129/5 3872 
405. « 

Sedež': Ljubljana. 
Dan izbrisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo: Dclavsko-nameščenska potroš- 

niška zadruga l. rajona Center z ome- 
jenim jamslvom v Ljubljani. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. aprila 1949. 
Zadr V 184/2 4179 

406. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrtea: 21. marca 1949. 
Besedilo: Stavbna in gospodarska, za- 

druga >Krojaški dom«, zadrnga z omeje- 
nim jamstvom v Ljubljan1. 

Zaradi spojitve z Oblačilno produktiv- 
no zadrugo z omejenim jamstvom v Ljub» 
!jani (Zadr V 24/7). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1949. 

Zadr I 145/21 319t 
* 

407. 
Sedež: Logatec. 
Dan izbrisa: 29. marca 1949. 
Besedilo: Losno-produktivna zadruga i 

omejenim jamstvom v Logatcu. 
Zaradi spojitve e Kmetijsko zadruco B 

omejenim jamstvom v Dol. Logatcu (Zadr. 
V 8/7). 

Okrožno sodišče v LJubljani 
dne 29. marca 1949. 

Zadr V 67/3 3577 
* 

408. 
Sedež: Crni vrh. 
Dan. izbrisa: 18. februarja 1949. 
Besedilo: Lesna produk'nmia zadruga • 

Črnem vrhu z omejenim jamstvom v li. 
kviflaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno »odišče v Postojni 

dne 18. februarja 1949. 
Zt 1/46-10 3884 

* 
409. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 16. marca 1949. 
Besedilo: Okrajna kmetijska zadruga i 

omejenim jamstvom v Ilirski Bistrici. 
Zaradi spojitve s kmetijsko zadrug» 

z o.' j. v Ilirski Bistrici. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. marca 1949. 
Zt 3/46-17 - Zadr tUOL 
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dio. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Fr. Brcar, Ljubljana v likvi- 

daciji. 
•   Izbriše se solakvidator  Gorazd  Borut 
in vpiše eolikvidator: 

Putii   Ivan,   knjigovodja   pri   upravj' 
mestne kovineke industrije v Ljubljani 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne H. aprila 1949. 

Rg A VII 269/3 4108 
* 

411. 
Sedež: Ljubljana. 
Oan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Josip Otorepec, družba • o. ». 

ta izdsloranje  pločevinastih  izdelkov   v 
LjuMjani. 

Na podlagi sklepa občnega ïbora z dne 
15. I. 1949 se je družba razdružfla in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Otorepec Josip, obrtnik' v 
Ljubljani, Za uradom 9. 

Likvidacijska firma: kakor doslol s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. aprila 1949. 

.   B« C rfl 109/16 4608 
* 

«2. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpdea: 22. marca, 1949. 
Besedilo;    Prometni zavod, za premog 

4. d. v likvidaciji. 
Z odredbo Narodne ivlade Slovenije, 

ministrstva za industrijo in rudarstvo in 
ministrstva za trgovino ia preskrt>o z dne 
8. X. 1945, Zap. št I P-2840/46, se izbri- 
šejo likvidatorji: LesjaJc Lojze, dr. Pret- 
nar Stojan in ing. Hohnjec Milivoj in vpi. 
še solikvidator: 

Rozman Janes, Sef plana stroškov in 
financ MTP Ljubljana. 

Likvidatorja kolektivno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. marca 1949. 

Rg B I 176/38 3261 
* 

413. 
Sedež: Skofja Loka. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Anton Savnik v školu Loki. 
Na podlagi odločbe ÖLO Kranj z dne 

1. IV. 1949. St. 1154/1, je prešla tvrdfca 
* likvidacijo. 

Likvidator: Peklaj Jože. ravnatelj Indu- 
etrije pletenin, rokavic in konfekcije v 
Kranju. 

. Likvidacijska firaa kakor doslej s pri- 
stavkom v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno pod'pisuje lievi- 
dacijeko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1949. 

,"*.'     '   Rg A IV 47/2 4109 
* 

414. -:;-, ' 
Sedež: Maribor, 
Dan vpisa; 8. marca 1949. 
Besedilo: >Merkur«, mednarodna trans- 

portna družba z o. ž. v Mariboru. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 'dne 

81. XII. 1946 je firma /prešla v •Ä. 
1 eij-o. , ', '' 

Likvidator: Felaher PaveL Maribor, 
Mlinska ul. 18. 

Likvidacijska firma' kakor doslej e pri- 
etavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator podpisuje likvidacijsko fir- 
mo tako, da pristali pod besedŠo firme 
svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 8. marca 1949. 

C II 12 2649 

Izbrisi 
416. 

Sedei: Č.eenjica, 
Dan izbrisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Elektrarna za Selško dolino 

na Češnjici, družba z o. j. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom češnjica pri Zelezni- 
kÜi (Zadr. VI 45/4). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1949. 

Rg C V 250/3 4106 
* 

416. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan faabrisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo:  M.  Gregorio* & Co. â!ruzba 

z o. j. v likvidaciji, Ljubljana. 
Zaradi končane likvidacije, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1949. 

Rg C V 86/12 4107 

In. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. marca 1949. 
Besedilo: >Slavija< jugoslovanska zava- 

rovalna banka v likvidaciji v Ljubljani. 
Na predlog ^ministrstva •• finance LRS 

z dne 1. marca 1949, St. 810 zaradi kon- 
čane liikwidlacdje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. marca 1949. 

Rg B II 76/18 2775 

Uvedba^ postopanja 
za razglasitev za mrtvega 

IV R 1123/49 4434 
Zajo Ivan, roj. 7. XII. 1889, edin Fran- 

ceta in Uršule rojene Vuga, nameščenec 
pri Sv. Rupertu St. 88, se đd maja 1945 
pogreza. 

Na predlog brata Zajca Franceta, prev- 
žitkarja v Svetini • 24, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem do 1. 
VII.. 1949 poroča sodïScu. 

Zaje Ivan se poziva, naj se zglasi*pri 
BodjScu ali1 da kako vest o »obi. 

Po preteku roka bo sodfôce ©dtočHo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. âprlâ 1949V 

IV R 1784/48 4876 
Herman Rudolf, roj. 16. IX. 1900 v Že- 

leznem .St. 44, sin Vlaka •• Marije ró. 
jene Krempuš, posestnik pri Sv. Jungerü 
Si 16, se od pomladi 1946 pogrela. 

Na predlog žene •••••• FraniäSk'e 
posestnice pri Sv. JungertJ 16, ee trrede 
postopanje za razglasitev i& ttrrtvega. 
IV R 1138/49 4875 

Kozel Ivan, roj. 11. V. Ï908 v Mu%eč- 
ni št. 24, ein Prometa to Pairie t-ojene 
Strubel!, kovač iz Ttnovefl Si. iS, êé öd 
maja 1•4• pogreSà, 

Na predlog Sene Kozel Rozine, tkalke 
v Celju, Prešernova 10, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, ee 
poziva, naj.o tem do 10. IX. 1949 poroča 
sodišču. 

Herman Rudolf Jn Kozel Ivan se po- 
zivata, naj se zglasita pri sodišču ali da- 
sta kako vest o sebi. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 13, aprila 1949. 

* 
IV R 1124/49 2967 

Mejač Miha, roj. 7. V. 1911 v Turju 
št. 14, sin Antona in Eve rojene Srgan, 
rudniški paznik. Brezno 5, se od januar- 
ja 1945 pogreša/ 

Na predlog žene Mejač Rozalije, gospo- 
dinje v Zabukovict 156. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem dò 20. 
VIII. 1949 poroča sodišču. 

Mejač Mihael se poziva, naj se zglasf 
pri sodišču ali da. kako vest o sebi'. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 15. marca 1949. 

I R 1/49-3 
Gosenca Franc, roj. 2. VI. 1915 na Ra- 

dovici, sin Martijia in Ane rojene Bajuk, 
posestnik in trgovec na Radovioi št. 69, 
je odšel maja 1943 v XV. brigado NOV. 
Z jurišnrai bataljonom brigade se je ude- 
leževal bojev v Suhi Krajini Jn je baje 
sredj marca 1945.padel. Od tedai «e po- 
greša. 

Na predlog brata Gosence Viktorja iz 
Radovice 69. se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega, 
I R 2/49—3 2397 

Grahek Leopold, roj. 24. IV. 1923 na 
Otovcu, ein Antona in Marjete rojene Pé- 
trie, pos. sin na Otovcu 7. je bil od 10. IX. 
1943 v XV. in IX. brigadi NOV. Iz bo- 
jev pri Turjaku marca 1944 se pogreša. 

Na predlog matere Grahek Marjete ro- 
jene Petrio iz Otovca 7, se uvede posto, 
panje za 'razglasitev za mrtvega. 
I R 3/49-4 2898 

Adlešič-Klepec Rudolf, roj. 9. IV. 1900. 
sin Mihaela in Ane rojene Adlešič. krneč- • 
ki delavec v DragoŠIh 4, je vstopil v . 
NOV 9. IX. 1943 v X. brigado ter bil 
nekje v Suni krajini ujet od Nemcev in 
odpeljan v Dachau. Od novembra 1943 
• več glasu o njem. 

Na predlog sestre Klepec Marije rojene 
Adlešič. Dragošl 4. se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
I R 4/49-4 2899 

Plut Frančiška rojena Golobic, hči Mar- 
tina in Marije, delavčeva žena v Ktrvavč- 
jem \Tnu •. 11, je bila skupno B možem 
Phîtom Jožefom odpeljana julija 1942 od 
doma in ee od tedaj pogreša. 

Na predlog Jermana Alojzija, pos. iz 
Loke 19, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvo, 
I R.6/49-3 2400 

Plut' Jože,. roj. 8. XII. 1901 v Krvavem 
vrta, sin Jakoba in Neže rojene IvaneOČ, 
đefeiveo v KrvaVcjem Vrbu 11, se ođ julija ' 
1Ô42 pogreša. 

Na predlog Jermana AloMa!, pos. iz 
-Loke 19. se uvede postopata© za razgln 
sitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve. se po- 
ziva, raj o tem' v dveÈ meseoaf. •• tej 
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Letnik Vi. Priloga k 14. kosu z dne 26. aprila 1949 Številka. 14. 
•  Minimi» iifc, 

Eazgiasï in oglasi 

Opozorilo naročnikom i 
Priložili smo položnico! 
V, aaàt založbi so v L 1949. lzâll; 

Zbirka gospodarskih predpisov L del. Druga izpopolnjena izdaja, — 
Strani 565, cena 88 din. 

Druga Izpopolnjena izdaja knjižice Iz leta 194?, ki je že zdavnaj razprodana, 
vsebuje preurejeno ter s popravki in novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
»nov. Na sistematičen In pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu In organili za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji in rudarstvu, 
v gradbeni, gostinski in trgovski stroki dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 
In kmetijskem gospodarstvu. Zbirki je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
itrnk in poklicev, i literaturo io navodili. Strani 46, cena 7 din. 

Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v tri skupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane še kratke teze in vsa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
ze personalno službo kt je program sestavil is priredit je s to brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih m seminarjih pri- 
pravljali za Upite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olajšala delo tudi predavateljem ' 

Priročnik •• krajevne ljudske odbore U. del. Strani 16?, cena 33 din. 
Knjižica obravnava nadrobno pet upravnih panog, ki spadajo v pristojnost 
trajevnlb ljudskih odborov: kmetijstvo, gozdarstvo in lesno industrijo, 
trgovino tn preskrbo, turizem in gostinstvo tel lokalni promet. Naznačene 
»o tudi naloge kmetijskih zadrug zlasti kako naj te krajevnim ljudskim 
odborom pomagajo pri dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
tn lesnega gospodarstva, v vezani trgovini In pri odkupih. Izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne uprave piedsodstva vlade LRS 

Posebej opozarjamo še na nekatere zbirke, ki so izšle v nasi 
založbi v L 1948: 
Zbirka gospodarskih predpisov 11. del. Strani 752, cena 105 din. 

V tej obsežni zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli od marca 1947 do maja 1948 in je nepogrešijjv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva V knji- 
tici je razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 
o arbitraži, pogodbah, plačevanju' medsebojnih obveznosti, registraciji, 
vknjižbi lastninske pravice itd. V dodata so predpisi o akumulaciji in 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti 
praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja 1. 1947, predpisi zveznega in republiškega pomena, 
iakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen, ki so bili objavljeni v navede- 
nih, glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade in v Vestndku 

. urada za cene pri predsedstvu viade LRS. Snov, ki Je uvrščena po abe- 
;ednem redu in časovnem razdobju je za vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo siedilo prav tako 
zbrano in še izpopolnjeno gradivo vseh predpisov za leto 1948 v novi 
zbirki. 

Abecedni Imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 
1RS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 

Odkar Je bilo naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske,, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki Je nastaja v poveča- 
nem iri reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 
'zavsakpgar pri .orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev in 
POit:.v Ljudski republiki Sloveniji. 

Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« 

Razglasi ministrstev 
IV—963/3-49 4432 

Sprememba 
rodbïnsî£«ga imena 

Z odločbo ministrstva za notranje za- 
deve LRS, št. IV-963/3-49 z dne 16. IV. 
1949 je bilo na podlagi 21. člena zakona 
o osebnih Imenih spremenjeno osebno 
ime Ciku Francu, roj. 16. XI. 1910 v 
Glincah, prebivajočemu v Celju, njegovi 
ženi Cik Štefaniji roj. Radoš 24. XII. 1911 
v Celju in njunemu emu Rudolfu, roj. 14. 
oM. 1942 v Celju, iz öi'k v osebno ime 
>Rovam. 

Sprememba velja od dneva te objave 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

• 
St. 65/6 4399 

Objava 
Z nalezljivo ohromelostjo prašičev so 

okuženi okraji: Celje okolica, Dravograd, 
Jesenice, Lendava, Maribor okolica, Mo- 
zirje. Murska Sobota, Ptuj in Radgona. 

Ljubljana, dne 10. aprila 1949. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1024. 

Sedež: Kranj. 
Dan *piea:. 14. aprila 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet z le»«m, 

Eranj. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za. 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
loiSba št. S-zak. 169 z dne 16. III. 1949. 
'_ Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa: 
LavriiSa Filip, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. aprila 1949. 
Št. 248167-1949 

* 
1025. 

Sedež: Šmartno ob Patti. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet z lesom, 

Smanino ob Pal«. 
PiOslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov 
zadružnega in zasebtaega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
toSha 5t S-zak. 169 z dne 16. III. 1949. 

Operativni upravni vodite!}: Glavna di. 
rekcija za promet z lesom pri mini&tN 
stvu za gp^ia^etvp. Ja lesno, indptrijo 
LRS, •••• 
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Podjetje zastopa: 
Arlič Ivo, direktor, ta podpisuje eamo- 

stojno v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravi] podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 8. aprila 1949. 
Št. 243168-1949 4298 

1026. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 17. februarja 1949. 
Besedilo : Direkcija Državnega žitnega 

eklada, filiala Ljubljana,  baza Celje. 
Poslovni predmet: a) prevzemanje žita 

od odkupnih organizacijskih podjetij za 
Državni žitni sklad; b) vskladiščenje in 
evidenca Žita in žitnih Izdelkov državne- 
ga žitnega sklada; c) razdelitev žita in 
žitnih izdelkov po nalogah ministrstva za 
trgovino in preskrbo FLRJ oziroma Di- 
rekcije državnega žitnega fonda, centrale 
v Beogradu oziroma filiale v Ljubljani. 

Baza obsega območje MLO Celje, OLO 
Poljčane, OLO Celje okolica, OLO Mozir- 
je, OLO Trboytje in OLO KrSko. 

Bazo zastopa: 
Hojnjk Jože, poslovodja, ki podpisuje 

v mejah pooblastil spi. zakona o drž. go- 
«podarekih podjetjih. 

Okrajni LO  Celje, 
poverjeništvo za finance. 

dne 16. aprila 1949. 
Št. IX-412-1949 4294 

ft 
1027. 

Sedež: Gomilsko. 
D*an vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Gomilsko. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila cewljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gomilsko, 

odločba it. 401/49 z dne 6. IV. 1949 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 

milsko. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kosem Ivan, poslovodja, v vseh zade- 

vah, listine denarnega prometa sopodpi- 
euje 

Košenina  Milan, predsednik KLO. ali 
Cizej Franc, v. d. tajnika, ali pa 
Stožer Ivan. odbornik, 

Okrajni LO Celje okolica. 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. aprila 1949. 
St. 642/1-49    • 4357 

* 
102S. 

Sedež: Žovnek, KLO Braslovče. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Ekonomija OLO Celje okoli- 

ea, Žovnek. 
Poslovni predmet: Živinoreja, sadjar- 

stvo in kmetijstvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okoli- 

ca, odločba Št. 1218/1—49 z dne 13. IV. 
1919, 

Oi>erativnj upravni  voditelj:    Izvrtibri 
odbor OLO Celje okolica. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Semenic Anton, upravnik, v vseh za- 

devah. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniätvo za finance. . 

dne 14. aprila 1949. 
Št, 545/1—49 4366 

* 
1029. 

Sede?: Lcf$en, 
Dan v.pi=<n: 14. aprila 1949, 
Besedilo: Krajevna gestflna. Legen. 

Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 
m  brezalkoholnih  pijač in   jedil,  oddaja 
prenočišč. 

Ustanovitelj -podjetja:  KLO Legen. 
Operativni  upravni voditelj: KLO Le- 

gen. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rotovnik Oskar, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v finančnih zadevah pa 
skupaj • njim 

Kobolt Franc, tajnik KLO, ki podpisuje 
tudi v njegovi odsotnosti in sopodpisuje 
listine iz 47. člena zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

Okrajni LO  Dravograd, 
poverjeništvo za finance. 

dne 14. aprila 1949. 
Št. 528/1-49 4250 

1030. 
Sedež: Mež*ca. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb, 

Mežica. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje stano- 

vanjskega bloka, oddaja etanovani ft po- 
biranje najemnine. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Meà'ica. 
Operativni' upravni voditelj: Stanovanj- 

ska komisija KLO Mežica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Oberžnik Franc, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno, v njegovi odsotnosti 
Kavtičnik Alojz, listine iz 47. člena za- 

kona o drž. gosp. podjetjih poleg uprav- 
nika 

Pistotnik Terezija, blagajnik. Do zneska 
20.000 din lahko podpisuje upravnik 
sam, nad tem zneskom pa z enim prej 
imenovanim. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo  za  finance. 

dne 8. aprila 1949. 
Št 497/1-49 4242 

* 
1031. 

Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Komunalno podjetje :»Vodo- 

vod Muta«. 
Poslovni predmet: Preskrba kraja e 

pitno vodo. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO Muta. 
Za podjetje podpisujejo: 
Felle Ivan, upravnik, v vseh zade<vah 

db zneska 5000 din satnostojino; nad tem, 
zneskom pa skupaj z njim 

Verdinek Rudolf, predsednik KLO; li- 
stine iz čl. 47 zakona o drž. gostp. pod- 
jetjih eopodpieuie 

RabiC Franc, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo  za finance. 
dne 11. aprila 1949. 

St. 491/1-49 4245 
« 

1032. 
Sedež: Mute. 
Dan vpisa: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Muta. ' 
Poslovni predmet: Točenje pïjac ter 

prodaja toplih jo mraMh jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Muta,    , 
Operativni upravni voditelj: KLO Muta. 
Za podjetje podpisujejo: 
Ramut Rudolf, upravnik, v weh zade- 

vah samostojno do znesika 5000 dm, nàd 
tem zneslkam pa skupaj z njtai 

Skrakmiik Franc, predsednik upravne- 
ga odbora obrtnih podjetij, Muto, ali 

Kos Alojz, tajnik upraraega odbora 
obrtnih podjetij, Muta, ali pa 

KovaEič Marjan, računovodje, ki so- 
podpisuje listine iz 47. člena zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo  za  finance. 

dne 6. aprila 1949. 
St 490/1-49 4248 

* 
1033. 

Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevno obrtno podjetje. 

Muta. 
Poslovni predmet: Vsa v stroko poslo- 

valnic spadajoča dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO Muta. 
Za podjetje podpisujejo: 
Ramut Rudolf, upravnik, v vseh zade 

vah samostojno do zneska 5000 din, nad 
tem zneskom pa skupaj z njjm 

Skralovnik Franc, predsednik upravne 
ga odbora obrtnih podjetij Muta, ali 

Kos Alojz, tajnik upravnega odbora 
obrtnih podjetij. Muta, ali pa 

Kovacič Mairjan, računovodja, kt so- 
podpisuje listine iz 47. člena zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo   za  finance. 

dne 6. aprila 1949. 
Št. 491/1—19 4244 

* 
1034. 

Sedež: Meta. 
Dan vpisa:  11, aprila  1949. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb, 

Muta. 
Poslovni predmet: Upravljanje stano- 

vanjskih zgradb. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO Muta 
Za podjetje podpisujejo: 
Felle Ivan, upravnik, v vseh zaderah 

samostojno do zneska 5000 din. nad tem 
zneskom pa skupaj z njim 

Verdinek Rudoll, predsednik KLO, li- 
stine iz 47. člena zakona o drž. goetp. pod- 
jetjih 

Rabič Franc, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo  za  finanee. 
dne 11. aprila 1949. 

St, 491/2-49 4246 
tfc 

1035. 
Sedež: Troblje. 
Daa vpiea: 29. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Troblje. 
Poslovni predmet: Oskrba kraja z al- 

koholnima in brezalkoholnimi pijačami 
ter e topltaii in mralfmi jedili. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Trobile. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

LO Twfolje. 
Za podjetje podpfeujejo: 
oreênàk Ferdo, upravnik, v vseh zade- 

vat samostojno; nad zneskom 80.000 din 
sopodpisuje 

Gregor Prane, predsednik KLO, ki 
podpisuje tudi v njegovi odsotnosti; li- 
stine iz 47. člena zakona o drž. gosp. 
podjeten podpisuje polog upravnika 

PiueteelemSek Mira, gla<vni računovodja, 
Okrajni LO Dravograd, 

pwverjeni&tvo «a r&aace. 
dne 29. marca 1949. 

Št. 474/1—49 4249 
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1086. 
Sedež: Buli. IS'strica. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna klarnica — mesari- 

(a, Boli. Bistrica. 
Poslovni predmet: Klanje živine in pro- 

daja mesa in mesnih izdelkov. 
Uetanovitelj podjetja: KLO Boa. Bi- 

strica. 
Operativni upravni voditelj: IevrSilni 

odbor KLO Boh. Bistrica. 
Za podjetje podpihujejo: 
Stulek Alojzij, poslovodja, po zakonitih 

pooblastilih im pravilih podjetja, 
Torkar Janko, knjigovodja krajevnih 

podjetij KLO Boh. Bistrice, elkupaj e-po- 
slovodjem vse listine po 47. členu zakona 
o drž. goep; podjetjih. 

Ravnik Cecilija, blagajničarka. v odsot- 
nosti knjigovodje. 

okrajni LO Jesenice. 
poverjeuiltvo  ••  finance, 

dne 14. aprila 1949. 
St. IX-692/2.49 Sk/V 4274 

* 
T037, 

Sedež': M. Mengeš •. 
Dna vpisa: 13 aprila 1949. 
Beeedilo: Krajevna mesarija, posloval- 

oica 1. 
Poslovni predmel: Prodaja "mesa in 

uieanih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Menge§, od- 

ločba  št. 1/2-145/2 e dne 10i  februarja 
i'  9. 

Operativni upravni voditelj: KLO Meu- 
gež. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rozman   i van,  poslovodja,   samostojno 

do zn«ka  5000 dui,  za dnevne nakupe 
nad zneskom 5000 do 1,00.000 db pa sa- 

;       mostojno 
Premi; Franc" • 
Šimenc  Anton; nad  lOO.üOOdin  pa po 

poprejšjem sklepu KLO MengeS, 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniSfvu   za finance. 
<hu- 12. aprila 1949 

.' St. 53S-III. 1949 4251 
1088. 

Sedež: (joreiiju vas. 
Dan vpisa: 23. marca 1949. 
Besedilo:   Splošno   remontno   podjetje 

Gorenja v»s- 
,    Poslovni predmet:  Vsa dela gradbene 

stroke, popravila strojev in raanega kmeč- 
kega in obrtniškega orodja. '*»- 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gorenja v», 
odločba St. 3/49 e dne 20. I. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Go- 
lenja vas. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Sorli Ivan, upravnik in 
Vende   Ivan,  pomočnik   upravnika,  v • 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni   LO  Kranj, 
poverjeniStro za finance, 

dne 23. marca 1949. 
St. II-283/2-1949 4••8 

« 
t03ü. 

Sedei:- Brežice St. 127. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949.' 
Besedilo: Mestna podjetja Brežice — 

Avtoprevoanistv«. 
Poslovni predmet: Vse storitve avtopre- 

vozniStva. -c 
Uetanovitelj podjetja: MLO Brežice, od- 

ločba Jt. 032/49 z.dne 8. IV 1949 
Operativni umevni voditçlj: MLO Bre- 

yodjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Gregi Milena, ravnatelj, 
Ptošar Ivan, računovodja, 
Rožar Nande, referent za gospodarska 

podjetja, za vse zadeve tako, da  bosta 
podpisoval« po dva skupaj od zgoraj na- 
vedenih. Razen v finančnih zadevah pod- 
pisuj© êe 

Ajlec Jože, poslovodja. 
Okrajni L0 Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. aprila 1949 * 

St. 20/49 4352 
* 

J040. 
Sedež: Dubrovnik. 
Dan vpisa: 12. apnk 1949. 
Besedilo;  Krajevna  kovaška delavnica 

Dubrovnik. 
Poslovni predmet: Popravilo gospodar- 

skih strojev in vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrovnik. 
Operativni   upravni voditelj  KLO  Du- 

brovnik 
Pcdjejje- zastqpajo • zanj i>odpisujejo: 
Trajber Ludvik,  predsednik KLO, za 

operativno upravno vodstvo,, njegov  na- 
mestnik 

, Hak  Prane,   poročevalec  za   komunal- 
no zadeve; 

Vugrfnči« Štefan, član izvrs. odbora 
KLO Dubrovnik, njegov namestnik 

Hak Janez, poročevalec za finance KLO 
Dubrovnik, vsi po zakonu oziroma pra- 
vilih. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeniütvo za financ«, 

dne 12. aprila 1949. 
Št. 288/1—49 4185 

* 
1041. 

Sedež': Ljubljanu. JanSeva lü. 
Dan vpisa: 14, aprila 1949. 
Beeedilo: > Odpad lic 
Poslovni predmet: Zbiranje, odkinpova- 

nje in razdeljevanje odpadkov. 
Ustanovitelj podjetja: RLO II, odločba 

St. 945/49 z dne 18. III, 1949.      • 
Operativni upravili voditelj: Izvràimi 

odbor RLO II. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Žagar Franc, upravnik in 
Wernig Ferdinand, računovodja, s po- 

oblastili po zakonu o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

yjLO za jftevoo mesto Ljubljana 
poverjeništvo za finance, 

' dne Ì4. aprila 1949. 
Fin. št. 1256/49 484o 

* 
1042. 

Sedež': Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Menza OLO Ljubljana okolica. 
Poslovni'predmet: Abonma — prehra- 

na delavcev, nameščencev in (uslužbencev 
ustanov in podjetij OLO Ljubljana okolica. 

•Ustanovitelj podjetfa: OLO Ljubljana 
okolaca, odločba 8t. lol9/l z dne 14.' IV. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ljub- 
ljana okortoa. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Hočevar Jože, upravnik, samostojno, po 

3. členu pravil podjetja; 
KržiSnik Eia, knjigovodja, skupaj s. 

upravnikom vso listine v 47. členu zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okel»»», 
poverjeništve- za finance, 

dne 20. aprila 194», 
y       àt. 1367^-40 4K>1 

1048. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. » 
Besedilo: Okrajni servis Ljutomer. 
Poslovni predmet: Nabava h» razdelje- 

vanje materiala za lokalno obrt in indu- 
strijo oziroma zbiranje gotovih izdelkov 
od podjetij lokalne industrije in obrti. 

Ustanovitelj  podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: OLO Lju. 

tcmier, poverjeništvo za lokalno gospodar- 
stvo OLO Ljutomer. 

Podjetje zastopata ju zanj podpisujeta- 
Planbar Jože, upravnik, 
Cimerman Vlado, knjigovodja. * 

Okraju! LO Ljutomer, 
Hoverjeništvo za finance, 

«Ine 15. aprila 1949. 
Št.  583/49 4354 

* 
1U44. 

Sedež: Veržej. 
Dan vpisa; 16. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Veržej. 
Pcalovni predmet: Pfodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter hladnih in 
toplih jedil. 

Uetanovitelj podjetja: KLO Veržej. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ver- 

žej. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Galunder Franc, upravnik, in 
Ouk Andrej, blagajnik. 

Okrajni LO Ljutomer. 
••••••••••• za finance, 

• ine 16. aprila 1949 
St. 585/49 4355 

* 
IM». 

Sedež: Bočna. 
Dan vpisa: G. aprila 1949. 
Beeedilo:   Krajevni  vod'ovod.  Bočua. 
Poslovni predmet: Preekrbovanje pre« 

bivalstva s pitno vodo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Bočna. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bočna. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
StrmSek Martin, predsednik KLO, in 
Zagožen Jakob, namestnika: 
žtaavc Stanko, 
Purnat Ivan. 

Okrajni L0 Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 

Une 6. aprila 1949.       4290 
* 

1046. 
Sedt>ž: Gornji grad. 
Dan vpisa: 6. aprila 1049. 
Besedilo: Apnenica KLO Gornji grad. 
Poslovni predmet: Preekrbovanje pre- 

bivalstva z apnom. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornji grad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gor. 

nji grad. 
Podjetje zastopajo in zanj DodpUujejo: 
Slapnik   Ivan, Tajnik  KLO,  in  Kola- 

ric Anton, knjigovodja gospodarskih pod- 
Jetij, namestnika: 

RemSe MIlan, 
Tratnik Anton, odbornika KLO in sicer 

po dva sicuipaj. 
Okrajni LO Mozirje. 

••••••••••• za finance, 
dne 6. aprila 1949 

Št. 1026/49 429B 

1047. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: 6. aprila  1949. 
Beeedilo: Vodovod KLO Gornji gr«d. 
Poslovni predmet: Preekrbovai-ie pre- 

WvatetWft s ••• nrodo, 
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Ustanovitelj podjetja KJLÜ Gornji grad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gor- 

nji grad. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
jì'lapnik Ivan. tajnik  KLO. in KolariC 

Anion,, knjigovodja krejevnjlh podjetij, na- 
mestnika:   .    , 

Bemše Milan, 
Tratnik. Anton, odbornika KLO. in ek«r 

••••••• po dv-a upravičenca.   ' 
Okrajni LO Mozirje, 

poverjeništvo za ••••••. 
dne 6. aprila 1919. 

St 1097/49 4293 

1046. 
Sedei: Solfava. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo:   Krajevna  costilo»  >B«K«Vì- 

l*c« Solfava. 
Poslovni predtriet; Izvrševanje vseh del 

gostilniške stroke, 
ustanovitelj podjetja: KLO Solčava, 
Operativni upfavni voditelj: KLO Sol- 

čava. 
, Podjetje zastopajo m zani podpisujejo: 

Panovnik Franc; poslovodja. 
Prelesnlk Anton, tajnik KLO in aa. 

mestnika: 
• .Knea Milka. 
Knez Anton.' 

Okrajni LO Mozirje. 
poverjenÖtvo za finance, 

dne 14. aprila 1949. 
3t, 1342/49 4502 

* 
1049. 

Sedež: Solcav», 
Dan vpiea: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Vodovodf- Solcava. 
Poslovni predmet: Preakrbovaaje pre- 

/ tpvalstva e pitno vodo. •  •. 
Ustanovitelj podjetja:' KLO Solčava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sol- 

cava. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Brelèsaik Anton, tajnik KLO. 

, ÖaSadönik' Jerica, administrator KLO.. 
Okrajni LO Mozirje, 

-     poverjeniitvo za tinance. 
•dne 6. aprila 1949. 

St. 1274/49 '4291 
#• 

1050. 
Sedeî: Slov. Konjice. i 
Dan vpis*: 19. aprjla, 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna. 
Poslovni predmet: IzdeJevarije zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drobno 
tanitetnega in veterinarskega blaga, po- 
sebno zdravil  epecialitet. kemikalij.. ob- 
vezilnega materiala, serumov^ cepiv,,ga- 
lensfih itn ditétienih preparatov ter hi. 

'   dënsko-koamefienih sredstev-,      , 
* Ustanovitelj podjetja: 0L0 Paljcane. 

.• Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 
Odttor ,OLO Podane. 

' Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
lvtr, ph., Trost Leon, upravnik. •_ ,' • 

Okrajni LO Poljïane. 
Pftvferjoniätvo za finance., , 

dne.'19t aprila 1949. 
'St. :XVlI 1909/49' 44S4 

.•**';~*: "*   '• ' • 

1051. '      -.'"..'• 
; Sedei': Brestoriea. 

Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo:   Krajevno goatfesko podjetje 

Brestovca. "    i    -    • 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 

slov gostinstva 'in 'iurtònà', •• •/   ; 
i   • .Ustanovitelj. podjetja : KLO Bmtovicà. 

Operativni upravni roditelj: KLO Bre- 
etovica. 

Podjetje zastopajo in zanj.podpisujejo: 
Antonie Berta, upravnik, .sklepa pogod- 

be v okviru pravil podjetja. 
. Peric Marija, računovodja, eopodpfóuje 

vsa listine proračunskega poslovanja. 
Okrajni LO SeJana. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 15. aprila 1949. 

Št. 794/49 4402 

losi 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 19, aprila 1949. 
Besedilo: uprava državnih zyradbMLO 

Tolmm. 
Posloviti predmet: ••••••••••© jn vzdr- 

ževanje državnih zgradb. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tolmin. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Tolmin, 
• Podjetje zastopata in zanj podpisujeta; 
Kragelj Ivan. upravnik in 
Costantini Eva,   računovodja,   v mejah 

pooblastil in pravu podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

••••••••••• za tffl&nee, 
due 19. aprila 1949. 

St. 8/60-49 4485 
* 

1053. 
Sedež: Hrastnik 104. 
Dan vpisa: 13. aprila 194Ô. 
Besedilo: Čistilnica in pralnica, Hrast- 

nik. 
Poslovni predmet: cašEenje. pranj» in 

likanje i perila ' in oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: fevxSilni od- 

bor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kravs Jože, upravnik gospodarskih pod- 

jetij, skupaj i njim 
Kragelj Jože, knjigovodja gosipcdaiskih 

podjetij, za vse potrebe poslovanja. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniätTo za finance, 
• dne 13. aprila 1949. 

ât 701/1—49 4287 
* 

1954. 
, Sedež: Hrastnik St. 104. 

Dan vjpâsa: 13. aprila 1949. 
Besedilo: Pogrebni zavod. Hrastnik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje mrliških 

krat in opravljanje pogrebov'. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hrastnik. 
Operativni  upravni  vociteli:  Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujeta; 
Krava   Jole,   upravnik    gospodarskih 

podjetij, skupaj z'njim 
Zupan ' Ivanka, knjigovodja gospodar- 

skih podjetij, äsa'vee'potrebe poslovanja,' 
Okrajni LO Trbovlje, ' 

••••••••••• za znance, 
dne/**2. aprila 1949. 

ät 702/1-49 4288 
• '     '   * 

1055. 
Sedei: Hrastnik, Studence 3» . 
Dan vpisa: 13. aprila 1949.' '   ', ' •' 
Besedilo; Okras Hrastnik. 
Poslovni  predmet:  Izdelovanje raslfê- 

niih okraskov in äatulj, ,' . V  : 

•• Ustanovitelj podjetja^ KLO Hrastnik;. 
Operativni  upravni  voditelj:  IewSilni 

odbor KLO Hrastnik., „     . . 
Za podjetje tpodpieujèta: , 
Kravs Jože, upravnik gospodarskih pod- 

jetij, skupaj t njim 

•••^•• Jože, knjigovodja gOispodarskih 
podjetij, za vse potrebe poslovanja. 

Okrajni LO Trbovlje. 
poverjenižtvo za finance, 

dne 18. aprila 1949. 
St. 700/1-49 4289 

Spremembe 
1056, 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo: 'Podjetje za generalna in sred- 

nja popravila avtomobilov, . AjdovSoma, 
skrajšano: »Avtoobnova — Ajdovščina«, 

Sedež odslej: St. Peter pri Gor'ei, 
Besedilo odslej: Podjetje za generalna 

in srednja popravila avtomobilov, St. Pe- 
ter pri Gorici, ali skrajlano: aavtoobnirva 
St. Peter pri Gorici«. 

Mimstrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 8. aprMa 1949. 
St. 243171—1949 4301 

* 
1057. 

Sedež: Crna pri Kamniku. 
Dan vpisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo: >Budnîk Orna-Kaolin«. Crna 

pri Kamniku. 
Besedilo odslej: »Rudnik kaolina, 

Orna«, Crna pri Kamniku. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekciji kemične industrije pri ministrstvu 
za industrijo'LBS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. aprila 1949. 
St.. 243114/1-49 •29• 

* 
1058. 

Sedež: Ljubljana. 
•Dan vpisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo: »TriglavKlmc, Ljubljana. 
Izbriše se Belter Mara. pomočnik di- 

rektorja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 6. aprila 1949. 

Št. 24851/1—1949 4297 
* 

1059. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo: Lesno industrijski» podjetje 

Pohorje, Maribor. , 
( Izbriše ee4Podpefan  Franc, direktor, 
vpiSe se: 

Krpač Franjo, v. d. direfctor-ja, ki pod- 
pisuje samcötojno v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

dne 8. aprila 1949 
St. 243170—1949 4299 

* 
1060. 

Sedež: •••••••. 
Dan vpisa: 1?. aprila 1949. 
Besedilo: Slovenija avtopremet Mari- 

bor, skrajšano: SAP — Maribor. 
IatorfSe se Princi Viktor, direktor, vpi. 

Se se 
VizovJSek Milan, v. d. direktorja, -ki 

podipisuje samostojno v obsegu pooblastil 
in pravjl podjetja, • 

Ministrstvo za finance fcRS. 
Ljubljana, 

dne 7. aprila 1919.      • -    , . 
St. 24323/2-1949 • 4302 
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1061. 
Sedež: Maribor. 
Dan vptea: 7. aprila •0. 
Besedilo: Tovarna avtobusnih karose- 

rij, Maribor — skrajšano »Avtokarose- 
rija«, Maribor.. 

Izbriše ee Jelen Ivan. glavari računo- 
vodja, vpiše se 

Cagmas Amalija, glavni računovodja, 
ki eopodpisuj© listine iz 47. člena zakona 
•••%. gcsp. podjetjih. 

Ministrstvo ca finance CBS, 
Ljubljana, 

dne 6. aprila 1919. 
št. 243120-1049        •    4293 

* 
11)82. 

Sedežj Skorja Loka. 
Dan vpisa: 12. aprila 1049. 
Besedilo: Gorenjska, predilnica in tkal* 

nfea, škofja Loka. 
Izbriše ee Baiane Franc, gkivm raču- 

novodja, vpiše ee: 
Fuis Helena, glavni računovodja, ki 

eopodpisuje listino iz 47. •••• zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. , i 

Ministrstvo za finance LBS,  ' 
Ljubljana, 

dne 8. aprila 1949. 
Št. 24353/1-1949 4300 

IÖ63. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Celje okolica, Celje. 
Izbriše ee: Svetina Blaž. upravnik, vpi 

Se ee: 
Pernovšek Franc, upravnik. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance. 

dne 11. aprila 1949. 
St. 533/1-49 4137 

* 
1064. 

Sedež: Dobje pri Planini. 
Dan vpisa: 9. aprila 1940. 
Besedilo: čevljarstvo KLO Dobje pia 

Planini. 
Izbriïeta ee Gucek Leopold, upravnik in 
Grabnar Adolf, namestnik, vpiše ee: 
Plemental Jožko, upravnik, ki podpi- 

suje v vseh zadevah. 
Okrajni LO Celje okolica. 
poverjenigtvo za finance, 

dna 9. aprila 1949. 
fet; 3618/2 &41 

*A 
••65. 

Sedež): Dobje pri Planini. 
Dan vpisa: 9. aprila 1949. 
Besedilo: Kovagtro KLO Dobje pri Pia- 

nini. 
Izbrišeta ee Planico Ivan, upravnik ter 

Graònar Adorf,-vpiše se: ' 
Plementaš Jožko, upravnik, ki podpi- 

suje v vseh zadevah. 
Okrajni LO Celje okoK«a. 
poverjeniStvo za finance, 

dne "9. aprila 1949. 
St. 3617/2-48 ,   4Î3S 

1066.   ' , * '   '•' 
Sedež: Dobje pri Planini. 
Dan vpäea: ».'aprila 1949. 
Besedilo: KrojaStv© KLO Dobi« priPJa- 

mni.        "      / '.; ,_• 

Izbirreeiace^Graûiar 'Adolf, namestnik 
•^•??•)? *;?«*«> *«ö». WT. predsed- nik KLO. vprše ee'r-.••''•'-' -.. •   • 

Plameotes Jožko, upravnik, ki podpi- 
suje v vseh zadevah. 

Okrajni L0 Celje okolica. 
poverjeniStvo za finance. 

dne 9. aprila 1949.   • 
•&t. 3616/2—iS 4140 

* 
1067. 

Sedež: Store., 
Dau vpisa:'14. aprila 1949. 
Besedilo:    Briveto-fritersko    podjetje 

KLO Store. 
Izbriše ee Mavriö Ferdinand, poslovod- 

ja, in vpišeta: 
Kavčič Jože, poslovodja, 
Mekinda Frano, upravnik drž. gospo- 

darskih podjetij KLO StoTô. ki podpieuje- 
fa v obsegu, določenem v potrjenih pra- 
vilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 14. aprila 1949. 
St. 1763/2-.48        "    4361 

* 
1068. 

Sedež: ètere. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo:   Eksploatacija   laporja   KLO 

Store. 
• Vpiše ee 

Mekinda Franc, upravoik drž. eeepo- 
darekih podjetij KLO Store, ki podpisuje 
v veeh zadevah.    . 

Okrajni LO Celje okolica. 
porerjenÄtvo za finance. 

dne 14. aprila. 1949. 
št. 3045/2—48 • 4360 

* 
1069, 

Sedež: Store. 
Dan ypjse: 14. aprik 1949. 
Besedilo: Eksploatacija livarskega pe- 

ska KLO Štore 
IzbriSe se Verde? Fraoc.  poslovodja, 

vpiše ee 
LokoSek Fia>, poslovodja, in 
Mekinda Franc, upravnik difc eospodar- 

ekib podjetij KLO štore, ki podpisuje v 
vseh zadevah. t 

Okrajni LO Celje okolica. 
poverjeništvo ta finance, 

.dne 14. aprila 1949. 
et. 1765/2-^49 43-59 

*    • 

loto. 
Sedež: Štor«. 
Dan vpisa: 14. aprila •9. 
Besedilo: Metanja in preifcajevalnica 

KLO Store. 
Izbrišeta ee dr. Ludvik Jože, predsed- 

nik. KLO in Majerle Jožef, odbornik, vpi- 

Mekinda Franc, uprasnjk drž. sospo- 
darekih podjetij KLO,Stero. ki-ppdpteaje 
v vseh zadevah,  ' 

Okrajni LO Celje okolica. 
poverjenStvo xa finance,   , 

dne 14*. aprila. 1949. 
St. 550/1-49 4858 

•f. > 

•1.\ 
Sedež: Meäca. 
Dan vpisa: 8, aprila 1949. 
Besedilo: Komunalno podjetje, Merica. 
Izbrise se pošJovalnica VDiprava "stano, 

vanjskih zgradb«: ker bo vnaprej pošlo* 
vala kot samostojno podjetje. 

Okrajni LO Dravograd,, 
poverjeništvo za finance,.,    ,. 

•   '      -• : dne "8;' aprila 1940. ' 
St. 4Ô7j2-49>: ' ;  4ÖÖ 

1072. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 13. aprila 194•- 
Besedilo: Krajevna hranilnica, Pieralje, 
Izbrišejo fie pooblaščenci za podpjsôva- 

aje: Hober Pavel, upravnik, Krištof Dra- 
go, računovodja, in Koren Pavel, pred- 
sednik KLO. vpišejo se novi pooblaščen« : 

Meisterl Ainca, vodja hranilnice, 
Ozvald Ivan, honorarni računovodji^ ki 

popisujeta skupai vse denarne tu vred- 
nosrçie papirje. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

••• 13. aprila 19-19 
Št. 90/5—49 4240 

* 
1013. 

Sedež: ViSnja gora. 
Dan vptea: 12. aprila 1049. 
Besedilo: KLO čevljarska obratovalnica. 

Vl$nja gora. 
po sklepu KLO Višnja gora. št. 400 z 

dne 8.. III. 1949 ee izbriše za podpisova- 
nje Volk Jože to vpise 

Lokar Jože, upravnik, ki podpisuje, za 
vse upravne zadeve'sam. za dvig denarja 
pa ekiupaj'a njim , > .     • 

Vidic Vinko, poslovodja, njegov na- 
mestnik je ' . . 

Gros Janez,.San operativnega uprav- 
nega vodstva. 

Okrajni LO Gro&uplje, 
poverjemïtvo za Guance. / 

dne 12. aprila 1949. 
St. 630-1949 , 4135 

* 
1074 

Sedeži BI. Dobrava; 
Dan vpisa: 12. aprila 1049. 
Besedilo:   >C©kla«. kraj.  gofcptòmke 

podjetje BI. Dobrava. 
Izbrišeta ee Lutezio' Alojzij, knjigovod- 

ja in Lesnjak Gvido, blagajnik; vpišeta*«: 
LukežiS Alojzij, naanestnjk ra\patelja, 

ki podpisuje, v ravnateljevi odsotnosti, v 
istem obsega, kot ravnatelj;.,, 

IvaSčenko Aleksander, knjigovodja, ki 
podpisuje skopaj z ravnateljem oziroma 
njegovim namestnikom vse listine po 47. 
olenu «akona o drS. gospodarskih pod- 
.tetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
"   poverjeništvo za finance,    „   ' 

dne 12; aprila, 1949.    . 
Št. IX-6Ö6/2/40 Sk/V .     4188 

* 
107•. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 12. aprila •&. 
Besedilo: Tovarna pòtìswa, Domžale; 
Izbrišejo . se Zakrajsek' ' •••••. BeSter 

Aloja .in Vode. Nada, vpise, se:  
V;lar Belioijan, upravoik,;ki podpisuje 

samostojno do zneska lOO.QOO'dta, nad 
tam zneskom pa. skupaj z njim 

BoriSek Joie, d vektor, uprave ©lfrajnin 
podjetij ali.pa. ".'•...   '. 

Bernot Vi^ko, racunov-odja iste uprave. 
Okrajni LO••••••, 

poverjeniStvo za financ«. 
dne 12. aprila 1949. 
; Št. 588-•11940 • 

H- •' ''.''" 

1076.' ••'* ' 
Sedež: Homec. i ; • 

'Dan.vpiea: 6..aprüa 1949.      •.";•; ,•.. ," 
; Besedilo: Okrajni mlin, Homec.     ,. 
Kotile se Obradevic "Pteétàg, -spiee-sf 
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Bemot    Vinko,    računovodja    uprave 
»krajnih prohodnih podjetij, Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. aprila 1949. 
Št. 492 - •. 1949 38Ô7 

* 
lfffi. 

Sedež: Ihan. 
Dan vpisa: 6. aprila 1949, 
Besedilo: »Tobk, tovarna ban, Ihan. 
Izbriše se Obradc^ič Predrag, vpiše ee 
Berraot    Vinko,    računovodja    uprave 

okrajnih proizvodnim podjetij. Kamnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance. 
dne 6. aprila 1949. 
Št. 493 — Tli. 1949 3866 

* 
10«. 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo:   Mestna   uprava   ht«   Dolnja 

Lendava. 
Vpiše ee nova poslovalnica >Meetna 

etonlvona zidarska delavnica«. Dolnja 
Lendava. 

Poslovili predmet: Manjša zidarska po- 
pra Mia državnih zgradb. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance. 

dne 15. aprila 1949, 
Št. 244/1-1949 4401 

Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 76. 
Dan vpiea: 14. aprila 1949. 
Besedilo:  Mestno strojno podjetje. 

-Izbriše se  računovodja   Gorazd  Borut, 
/pišeta ee 

Hladnik Ivan. tehnični vodja, in 
Babnik Milena, pom, knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
imverjcništvo za financ», 

dne 14. aprila 1949. 
Fin. št.  1379/40. 4351 

* 
Ï0.SU 

Sedež: Ljubljana, Krekov trç 10. 
Dan  vpisa:  12. aprila 1949. 
Besedilo: Mestni vodovod Ljubljana. 
IaJbriSeta ee Šeiic Ludvik radiateli, in 

Košak MUa, računovodja, vpišeta se: 
Lamipič Ivan, ravnatelj. ' 
.Terma Franc, namestnik ravnatelja. 
Tavčar Anica, računovodja, in    > 
Princip Sonja. pom. knjigovodjam 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. aprila 1949. 
Fin. št. 1401/40 4847 

* • 
1081. 

Sedež: Ljubljana, Aškerčeva. 
Dan vpiea: 11. aprile 1WÖ. 
Besedilo: Ljudski magazin. 
b.br'ïp se pooblaščenec •• podpisovanj« 

Ma'"    Poma,  šef trg.   odseka.  v<piše ee 
poob'nsčcnec, 

Bolüii Lud\ik, šef trg. odseSwt, z istimi 
poolil"«iiU kot •prejšnjf upravnik. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
»OTorjeniJtvo za finance, 

dne 11. aprila 1949 
Št. 1220 421S 

ft 
1B82 

Sedež: Razkrižje, 
Dan vpisa: 4. aprila 1941). 
Besedilo.- Ohrtne delavnic« ftaikrtSJe. 
Poslovni   predmet:   Izdelovanje mraar- 

fkih. tolarskih, kleparskih in shidtìneat- 
•kih del. 

Vpišejo se poslovalnice: Mizarska, ko- 
lanska m kleparska delavnica ter »tu- 
denčarski odseli. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance. 

dne 12. aprila 1949. 
Št. 444/1949 4191 

*    ' 
1083. 

Sedež: Maribor. Jurčičeva 5. 
Dan vpisa: 14, aprila 1949. 

.   Besedilo: Okrajni magazin Maribor oko- 
lica. 

Izbrišeta ee Sešler Jože, ravnatelj, in 
Strnad Mirko, poverjenik za gospodarstvo, 
vpiše ee 

Kešprct Franc, kot vršilec dolžnPeti'av- 
natelja, ki podpisuje •• podjetje neome. 
jeno, v okviru zakonskega pooblastila, 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo *a finance. 

dne 14. aprila 1949. 
št. 974/1- V/6-1940        4K48 

* 
1084. 

Sedež: Maribor, Studene'. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Avtomelianirna delavnic* Ma- 

ribor—Studenci. 
Izbrišeta ee operativno upravni vode. 

telj »Uprava proizvodnih podjetij Maribor 
okolica« in upravnik Kršu] Luka. vpi- 
šeta ee: 

Operativni upravni voditelj:. OLO, po- 
verjeništvo za lokalni promet Maribor 
okolica, in 

Trinko Ernest, upravnik. « pravico do 
neomejenega podpisovanja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo »a finance, 

dne 14. aprila 1949. 
Št. 980/1-V/2-1949 43S0 

* 
1085. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo; Mestno ohrtnostorirTeno pod- 

jetje v Murski Soboti. 
Pri podjetjih Uprave* mestnih obrtao- 

storitvenih podjetij: ..        •    - 
Urarstvo, Krojaštvp. Šiviljstvo. Radio- 

dolavnica. - Brivnica. " Memicâ/ Vrvarna, 
Prevozništvo, Mizarstvo, Pekarna, Trgovi, 
na z zelenjavo, Radio in elektrotehnično 
podjetje. Slaščičarna. Čevljarstvo in Ple- 
skarstvo, fe izbriše Hojer Ivan, ravnatelj, 
vpiše pa se: 

Beznec Bela, ravnatelj, ki podpieuie 
do zneska 100-OOOdin. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeniStvo ïa financ*. 

dne 12. aprila 1949. 
št. 226/49 

108«. 
Sedeï: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 31. marca 1949- 
Besedilo:  Mestno podjetje  »Mene*«  v 

Murski Soboti. 
Izbrišeta ee Eri Janez, ravnatelj, m Po- 

lanič Slavko, računovodja, vpiïeta se: 
Talanji Franc, ravnatelj, 
Franko Jolanka, računovodja. 

Okrajni LO Slunk» Sobota, 
poverjenMtve •• finance. 

dne 31. marea 194». 
Š*.  194/49 •»* 

* 
1087. 

Sedež: Murifca Sobota. 
Dan vpiea: 4. aprila 1949. 
Besedilo:   Metto« podtfetje afflewa« v 

Mentisi gobo**. 

Vpiše se poslovalnica v Murski Soboti 
Leadavska cesta 37. 

Okrajni LO Mureka Sobota, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 4. aprila 1949. 
št. 194/1—1949 3926 

* 
1088. 

Sedei: Murato Sobota. 
Dao vpiea: 13. aprila 1949. 
Bevodilo: Okrajni magazin v Murski So- 

boti. 
Vpiše se odsek za nakup kmetijskih 

pridelkov in poslovalnica v Bodoncih in 
Pwwenjakovcih. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. aprila 1949. 
Št.   227/49        *' 4288 

* 
1089. 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vipleA: 6. atwila 1949. 
Besedilo: Meutn« podjetje »Gostinstvo< 

Trbovlje. 
Vpiše se poslovalnica št. 8, Trbovl(e 

11/56. 
Okrajni L0  Trbovlje, 

poverjeništvo fta finance. 
dne 4. aprila 1949. 

Št. 091/1-^49 W74 
* 

1090. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo:    Okrajno   gradbeno   podjetje 

Trbovlje. 
Izbrišeta se  Toplak  Edi, upravnik   in 

Brikelc Viktor, podpredsednik OLO Trbov-, 
1J«, vpišeta se: 

Baient in Jože. upravnik in 
Verdaj Ferdo, poverjenik za komunal- 

ne zadeve, skupaj za vse zadeve. 
Okrajni L0  Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
rine 4. aprila 1949. 

Št. 615/1—49 407ft 
ft 

1001. 
Sedei: Zagorje. 
Dam vpiea: 4. aprila 1949. 

•' Besedilo:  Drtavna javna lekarna   Za- 
gorje. 

Iabriše se Mr. ph- Novak Ivan. uprav- 
nik, v:piše ee: 

Mr. ph. Trstenjak Vla«ta, upravnik, ki 
podpisuje •> vee zadeve. 

Okrajni LO   Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 4. aprila 1949. 
št. 641/1-49 40T9 

Izbrisi 
1092. 

Sedeï: Muta. 
Dan izbrisa: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Gostilna in menza KL0 Muta. 
Zaradi   orehoda v  sestav  »Gostinski I- 

podjetij KLO Muta,.. 
Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance. 

dne 6. aprila, 1949 
Št. 490/1—49 4247 

* 
1098. 

Sedež: Muta. 
Dan izibma: 6. aprite 1949 
Besedilo: 
Brivski   salon  Mut«. 
Kolarnica Maia, 
Ijrojacnica Muta. 
Oevljajnica Mota. 
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Zaradi prehoda v sestav »Obrtnih pod- 
jetij KLO Muta«. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. aprila 1949. 
St. 491/1-49 4248 

* 
1094. 

Sedež: Žirovnica. 
Dan izbrisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo:   Krajevno  trg.   podjetje,   Ži- 

rovnica. 
Zaradi  pre<vzema po Okrajnem maga- 

zinu, Jesenice. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance. 
dne 8, aprila 1949. 

Št. IX-77/4Ö 3953 

1095. 
Sedež:  Murska Sobota. 
Dan  izbrisa: 31. marca 1949. 
Besedilo: Mestna gostilna pri »Lovcu« 

v Murski Soboti. 
Zaradi prenehanja poslovanja, ker eo 

bili prostori prepuščeni poslovalnici de- 
laveko-Tislužbenske restavracije. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniltvo za finance. 

dno 31. marca 1949. 
Št.  198/49 3926 

* 
1096. 

Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za promet z 

vinom, Ptuj. 
Zaradi združitve z državnim gospodar- 

skim podjetjem »Podjetje za odkup vina, 
sadja in zelenjave, Ptuj«., 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. aprila 1949. 
Št. 337/1-49 4236 

* 
IO«. 

Sedež': Ptuj. 
Dan izbrisa: 7. aprila 1949. 
Besedilo: Podjetje za preskrbo • m«s<»m 

in mesnimi izdelki Ptuj, 
Zaradi spojitve z državnim gospodar- 

skim podjetjem »Okrajno podjetje za od- 
kup in promet z živino in mesom Ptuj«. 

Okrajni  LO  Ptuj. 
poverjeniltvo za finance, 

dne 7. aprila 1949. 
Št 321/1-49   • 4023 

* 
1098. 

Sedež: Breglnj. 
Dan izbrisa: 7. •••11• 1949, 
Besedilo: Krajevna gostilna »Stol«, 

Breginj, 
zaradi  prenosa  obrata na  kmetijsko 
i rugo v Breginju. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeniStv» za finance. 

dne 7. aprila 1949. 
Št. 8/44—49 3650 

* 
1099. 
\ Sedež: Ladra, 

Dan izbrisa: V. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna. Ladra. 

. ..?# Preimenovanja -v' »Gostinsko pod- 
ietje KLO Soiaet«. 

Okrajni LO Tolmin, 
povei;,ieuištvo za finance, 

one 7. aprite 1949 
&t. 8/43—49    ' 3968 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1100. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Zvezda«, 

parna barvarna, kemična čistilnica in tkal- 
nica, Kranj. 

Operativni upravni voditelj odslej: 
Uprava invalidskih republiških podjetij 
v Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LKS. 
Ljubljana, 

dne 13. aprila 1949 
&t. 243175-1949 4309 

1101. 
Sedež:* Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo:  Invalidsko podjetje »Dekor«, 

fina keramika. Ljubljana 
Operativni    upravni    voditelj    odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjetij % 
Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. aprila 1949. 
Št. 243174-1949 " 4305 

* 
1102. 

Sedeï: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Drž. prodajni zavod za umet- 

no obrt v  Ljubljani, skrajšano:   »DOM«, 
Izbrišeta se Kristančic" Franc, namest- 

nik ravnatelja, m Souvan Leo, komercial- 
ni vodja in v, d. glavnega računovodje, 
vpišeta se: 

Fratina Ivanka, etenodaktilograf II, ki 
podpisuje v odsotnosti ravnatelja v istem 
obsegu kot oni, 

Zaje Marija  v, d. glaivnega računovod- 
je, ki sopodpieuje listine las 47. Siena ••- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13; aprila 1949. 
Št. 24392/1-49 4303 

* 
1103. 

Sedež: Ljubljana. 
"Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Benedite: Invalidsko puškarsko podjet- 

je, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invaJidisMh republiških podjetij 
v Ljubljani. 

Izbriše se Privšek Jože.' računovodja, 
vpiše se: 

ing. Lavri<5 Franc, ki sopodpieuje raču- 
novodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 18. aprila 1949. 
&t. 243178—1949 4306 

* 
1104. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. aprite 1949, 
Besedilo: Invalifcko trgovsko podjetje, 

Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjetij 
v Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. aprila 1949. 
Št. 243177-1949 4307. 

1106. 
Sedež: Maribor. 
Dau vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo:   Invalidsko   podjetje »Tapet, 

uištvo«,  Maribor. 
Izbriše se šprager Matilda, knjigovodja, 

vpiše se 
Košmerlj Franc, knjigovodja, ki sopod- 

pieuje vso listino računovodskega značaja. 
Min Ptrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 18. marea 1949. 

Št. 243153-1049 3416 
* 

1107. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24. marca 1949. 
Besedilo:   »Kolarsko-karoserJjsko   pod. 

jetje VVI, Maribor. 
Izbriše se Herodež Franc, upravnik, 

vpiše se 
Lasič Anton, upravnik, ki podpisuje za 

podjetje v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo .za financo LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. marca 1949. 
Št. 243152-1949 3417 

* 
1105. 

Sedež: Zupuže. 
Dan vpisa: 13. aprila 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Industri- 

ja suknja«, Zapuže. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjejjj 
v Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 13. aprila 1949. 
Št.  243170-49 4308 

I zbris] 
1108. 

Sedei': Ljutomer. 
Dan izbrisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo:   Okrajno  invalidsko  podjetj« 

Ljutomer. 
Na podlagi dopisa vlade LRS, Komiteja 

za   zakonodajo   iu  organizacijo   državne 
uprave, št. 2Ö/2-49/P z dne 10. III. 1949. 

Okrajni LO Ljutomer. 
poverjeništvo za finance, 

dno 12. aprila 1949. 
Št. 411/49 4187 

Zadružni register 
» Vpiei 

297. 
Sedež: Stara Fužina. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Stari Fužini. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. •. J 948 za nedoločen 
feie. 

Naloge zadruge so: 1. da na Sim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu"' vse kmetijske pridelke in izdelke v 
Skladu e postavljenim načrtom za <••;•• 
oskrbo mest in drugih industrijskih °re- 
diš5 in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvaja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tak/> poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijah in drugih kultur, 
gozdarstvo,   domačo   obrt did.,  posebno 
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ëe tiste panoge oziroma kulture, lu v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo ilivine, gradi eiloee, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
»vojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Upratvnl odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dm člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomeSča ipo uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih  in na razglasni 
deski 

Člani upravnega odbora so: 
Arn Martin, poljedelec, St. Fužina 57, 
Zalokar Martin, ribič, St, Fužina 89, 
Urbane Ivana, gospodinja, St. Fužina 64, 
Arh Jože. delavec, St. Fužina 15, 
Ražen Ivan poljedelec. St. Fužina 14, 
Odar Janez, invalid, St. Fužina 35, 
Gašperin Anton, gozdni delavec, St Fu- 

žina 75, 
Stare Lucija, gospodinja. Studor 46, 
Pekovec Janez, poljedelec, Stuđor 18. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. aprila 1949. 

Zt 34/49 - Zadr VII 24•     4499 
* 

29» 
Sedež: Dobrovce, okraj Maribor okolW. 
Dan vpisa:  11. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o j. Skoke-Dobirovce. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

27. ITI, 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča donos, 

zmanjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki in s tem doseže večja kxwiet za 
zadružnike io državo s čim pravilnejšo 
izrabo obstoječe delovne sile. strojev an 
orodja. 

Vsaka družina ali posameznik vloži 
V zadrugo vao svojo zemljo razen ohlšoice 
e stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki so potrebne za osebno go- 
spodarstvo na ta nàffin, da jo da zadrugi' 
v zakup. V zadrugo vložena zemlja ostane 
lastnina tistih, ki so jo v zadrugo vložili. 
Vsak zadružnik ie dolžan vložiti v za- 
drugo vso vprežno živino in kmetijske 
stroje, orodje pa toliko, kolikor sklene 
zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 25 din, razen tega 
najmanj enkratni denarni delež v znesku 
150 din. Za obveznosti zadruge od- 
govarjajo zadružniki z dvakratnim znes- 
kom vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 
članov, vštevši predsednika in tajnika. 

Predsednik   upravnega   odbora   pred- 
stavlja zadruga, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana odbora, katerih enega smo na- 
domeščati za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Breznik Matija, administrator, Dobrov- 

ce, predsednik. 
Maglica Ivan, zadružnik. Skoke, tajnik, 
Pleteršek Alojz, zadružnik, Dobrovce, 
Holcer Anton, zadružnik. Skoke, 
Breznik Antonija, zadružnica, Dobrovce. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. aprila 1949. 

Zadr V 28 4231 
* * 

299. 
Sedež: Godemarci. okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 20. aprila 19-19. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Godemarc'h. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

17. februarja 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejšl način oskrbuje svoje 
člane z vsemi ' potrebnimi potroinimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelike in Izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih tadustrijekib. ere-' 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske • metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne potaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmeti j- 
skiih pridelkov in obrtne delavnice za', 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev jn podeljevaeje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni divig vseh prebivalcev svojega 

, okoliša tako, d& prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja. kuMurne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikvega   družinskega člana znaša 

20 din. Vsak zadružnik odgovarja še e 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja. 13 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec. 

Člani upravnega odbora so: 
Filipič Martin, kmet, Godemarci, pred- 

sednik. 
Markovič Frane, kmet, Bodislavci» 

podpredsednik. 
Slana Jože, kmet. Bodislavci, tajnik. 
Korošec Ivan. kmet, Godemarci 
Kosi Avgust, kmet. Godemarci, 
Malek Jože. kmet, Bodislavci. 
Horvat Franc, kmet, Godemarci. 
Lašič Martin kmet. Godemarci, 
Gajnkar Janez. kmet. Bodislavci. 
Blagovič Pavel, kmet, Bodislavci. 
Slekovec Franc, kmet. Bodislavci. 
Kvag Martin, kmet, Bodislavci, 
Lovrenc Rudolf, kmet, Bodislavci. od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. aprila 1949. 
Zadr V 33 4562 

* 
300. 

Sedež: Svcčina, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa:   11. aprila 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga a o. j. v Svečini. 
Zadruga jo bila ustanovljena na zboru 

12. III. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča donos, 

zmanjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki in e tem doseže večja korist za 
zadružnike in državo s Čim pravilnejšo 
izrabo obstoječe delovne slie. strojev in 
orodja. 

Vsaka družina ali posameznik vloži 
v zadrugo vso svojo zemljo razen ohišnice 
s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki so potrebne za osebno go- 
spodarstvo in sicer kot delež na vrednost 
zemlje se plačajo obresti v višini državne 
obrestne mere. V zadrugo vložena zemlja 
ostane lastnina tistih, ki so jo v zadrugo 
vložili. Vsak zadružnik je dolžan vložiti 
v zadrugo vso vprežno živino in kmetij- 
ske stroje, orodje pa toliko, kolikor skle- 
ne zbor. Ocenjena vrednost se izplača v 
obrokih. 

Pri vstopu' v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali Član posameznik: enkratno pri- 
stopnino v znesku 25 dïn. razen tega 
najmanj enkratni denarni delež v višini 
1% od ocenjene vrednosti v zadrugo vlo- 
ženega kapitala. Za obveznosti zadruge 
odgovarjajo zadružnilds petkratnim zne- 
skom vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 7 članov, 
vštevši predsednika in podpredlsednika. 

Predbednik in en član upravnega od- 
bora predstavljata in zastopata zadrugo, 
podpisujeta pa za zadrugo po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega sme 
nadomeščati za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge- 

člani upravnega odbora eo: 
Trabos Matildas kmetica, Slatina, pred- 

sednica, 
Žnuderl Alojz, dnlavec. Svečina. pod- 

predsednik. 
• Aderì« Pavla, kmetica, Slatina, bla- 
gajnik, 
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Fideršak Matija, delavec, Svežina, 
Marko Jožef, delavec, .Svečina, 
öerbinek Anica, delavka. Svečina. 
Marat Matilda, kmetica, Svečina. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. aprila 1949. 

Zadr V 29 4232 
* 

401. 
Sedež: Sv. Martin pri Vurbergu, okraj 

Maribor okolica. 
Dan vpisa: dne 15- marca 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga • o. j. Sv. Martin pri Vurbergu. 
Zadruga je bila ustanovljena na «boru 

dne 4. III- 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča donos, 

manjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki • s tem doseže večja korist za 
zadružnike in državo s čim pravilne jšo iz- 
rabo obstoječe delovne sue, strojev in 
orodja. 

Vsaka družina ali posameznik vloïi v 
zadrugo vso svojo zemljo razen obišnice 
s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki eo potrebne za osebno go- 
apodairstvo, na ta način, da jo dajo zadrugi 
v zalkup. V zadrugo vložena zemlja osta- 
ne last tistih, ki eo jo vložili. Vsak za- 
družnik je dolžan vložiti v zadrugo vso 
živimo in kmetijske stroje, orodje pa tlo. 
Mko, kolikor sklene zbor. Pri vstopu v 
»drugo plača vsaka družina ali član po. 
sameznik enkratno pristojbino v znesku 
20 dlin, razen tega najmanj enkratni delež 
v znesku 50 din- Za obveznosti zadruge 
odgovarjajo zadružniki e petkratnim 
zneskom    vpisanih    denarnih    deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 či- 
nov, vštevšl predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbora predstav. 
Ija zadrugo, podpisujeta pa zanjo po dva 
Člana upravpega odbora, katerih enega 
»me nadomeščati za to pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Ciani upravnega odbora eo: 
Alt  Ivtan, poljedelec.   Oiglence, pred- 

sednik, 
.   Ramuta Ernest, kmet, Ciglence, tajnik, 

Grušovnik Ignac, kmet, Sv. Martin, 
blagajnik, 

GruSovnik Avguštin, kmet, Ceglence. 
Bauman Zofija, poljedelka, Sv. Martin, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 16. marca 1949. 
Zadr V 18 2996 

* 
302. 

Sedež: Črnomelj (okoliš obsega območ- 
je MLO Črnomelj in KLO Loka). 

Dan vpisa: 1. aprila 1949. 
'Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Črnomlju, okraj Črno- 
melj. 

Zadruga je Mia ustanovljena na usta- 
novni slnrpSčini 3. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljäi, 
čim kfuIturnejS in čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti in v ta 
namen: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
m sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
5"»*t potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro- 
izvajalnimi podjetji!, z državnimi1 trgov- 
skimi podjetji to s kmetijskimi zadrugami 
čaroma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov, zla- 
sti pa skrbi za dobavo povrtain, sadja, 
mleka itd.; o) skife«. da bo vse tegovsfeo 

poslovanje na stopnji racionalne, tehnično 
popolne in kulturne trgovine, to je. da 
bodo člani dobro postreženi. dà bo trgo- 
vina založena s potrošiiimi predmeti.' da 
ne bo imela blaga, ki ee slabo prodaja, 
da bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljeni itd.; 2. da ustanavlja za potrebe 
svojih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjetja, kot na primer obrtne delav- 
nice, podjetja «a konserviranje sadja, po- 
vrtnine, jajc, itd.; 8. da skrbi ob sode- 
lovanju sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za zadruž- 
no vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega 
opravljanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadruga oskrbuje odinole svoje člane 
in njihove družine. 

Zadružnikov delež! znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega clama pa 
10 dinarjev. Vsak od teb odgovarja se z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki je 
sestavljen iz 6 do 9 članov, in sicer iz 
predsednika, podpredsednika, tajnika in 
ustreznega števila odbornikov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. Upravni odbor 
lahko določi, da podpisujeta v norranjih 
in tehničnih zadevah po dva uslužbenca 
zadruge. 

Zadruga nabije sklepe in razglase na 
zadružni razglasni deski in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic, vabila na 
zbor pa še pri KLO Črnomelj in Loka, 

Člani upravnega odbora so: 
Einsiedler Franc, mehanik. Črnomelj 

St, 226, predsednik, 
Plut Jože, nameščenec, Črnomelj 28, 

podpredsednik, 
Stupar Alojz, čevljar, Črnomelj 16, taj- 

nik, 
Vrtačnik Anton, nameščenec, Črnomelj 

št. 62, 
Dorfer Ludvik, mlinar, Črnomelj 207, 
Prhne Jože. nameščenec, Črnomelj, 
Simec Stanko, pek. Ornameli 2, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 1. aprila 1949. 
Zt 84/49 — Zadr IV 30•     4012 

* 
803. 

Sedež: Mirna vas, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Mirni vasi. okraj 
Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novni skupščini 16. lit 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje Članov 
z vsemi potrebnimi potroSnimi predmeti; 
odkupovanje vseh kmetijskih pridelkov in 
Izdelkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
izvrševanje še drugih zadev, navedenih v 
8. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja 5e z 
dvajsetkratnim zneslkam vpisanih obvez- 
nih deležev. Deleži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tiso, 
ki ga ta poobJasti, zanj podpisujeta dva 
člana upravnega odbora ali' en Član 
upravnega odbora in en' pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Razglasi jn sklep: zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasin deski v poslovnih 
prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 7 članov, 
in sicer predsednik, tajnik in ustrezajoče 
število odbornikov. 

Člani  upravnega odbora eo: 
Seiko Jože. delavec, čužnja vas 28, 

predsednik; 
Starič Jože, kmet. Cikava 13. rajnik. 
Peterle Jože, kmet, Cikava 9, 
Lamovšek Anton. kmet. Cikava 17, od. 

bornika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 23. ma'rca 1949. 
Zt 32/49 - Zadr IV 28/1      4011 

* 
304. 

Sedež: Orehovica pri St. Jerneju, okraj 
Novo mesto, (okoliš obsega vasi Cerovi 
log, Gorenja Stara vas. Hraetje, Orehovi- 
ca, Tolsti vrh, Zapuže. Gorenje Mokro 
polje in Pristava). 

Dan vpisa: 31, marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Orehovi«, okraj Novo 
mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta. 
novni skupščini 23. I. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošmimi predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje dragih zadev, ki so nadrobno 
navedene v 3. Členu pravlil. 

Delež zadružnika znaša 100 din. delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja Se z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa zanjo 
po dva člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in za to pooblaščen! 
uslužbenec zadruge. 

Pribbčitve in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va', 
bila na zbor pa ee Se pošljejo vsem za- 
družnikom. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, fn 
sicer predsednik, tajnik in 7 odbornikov, 
katerih eden opravlja posle blagajnika, 

Člani upravnega odbora so: 
JakŠe Anton, član obdelovalne zadruge. 

Orehovica 29, predsednik, 
Potočar Jože, kmet, Stara vas 4, tajnik. 
Kos Alojz, krojač. Orehovica 36, bla- 

gajnik, 
Suitaršač Janez, krojač, Zapuže 9, 
Lipaj Andrej, mali kmet, Cerovi log 24, 
Beirnardič Janez. kmet. Gorenje Mokfo- 

poljo 7, 
June Franc, kmet, Prieteva 3 pri Ore. 

hovici, 
Pavlic Anton. kmet. Loka 10 pri Ore. 

hovici, 
Ambrožič Marija, gospodinja, Moiro 

polje il, odborniki. 
Za podpisovanje je predvsem poobla- 

•••• Kos Alojz. 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

dne 31. marca 1949 
Zt 80/49 - Zadr IV 26/1     4008 

* 
805. 

Sedež:  Ribnica na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 22. marca 1949. è 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna MU 

druga z omojonim jamstvom v Ribnici n* 
Dolenjskem, okraj Kočevje. 
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Zadruga Je- bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 11. VII. 1948 za nedoločen 
èae. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja 
proizvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti jn skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu preskrbe in po- 
maga pri pritegovali ju obrtnikov k načrt- 
nemu delu; 4. da vodi evidenco o izpol- 
nitvi sprejetih proizvodnih nalog svojih 
članov in skrbi, da se v celali izvajajo 
predpisi ljudske oblasti glede cen in 5. da 
i-.bira zaradi samooskrbe v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene, in jih raz. 
deljuje med svoje Člane. 

Zadruga oskrbuje svoje člane ter zbira 
in prodaja samo njihove proizvode. 

Delež zadružnika znaša 500 din. Vsak 
član odgovarja še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Vsi važnejši' sklopi in poročila se raz- 

glašajo v prostorih zadruge, po možnosti 
pa tudi v glasilu Glavne zadružne zy.eze 
LRS ali  v dnevnem lokalnem časopisju. 

Ciani upravnega odbora so: 
Lovšin Stefan, krojač, Ribnica 37, pred- 

sednik. 
Stare Ignacij, mizar, Hrovača 50, tajnik, 
Češarek Alojzij, ključavničar, Ribnica 

St. 61, blagajnik, , 
Adamič Ivan. Ortnek 26, 
Knavs Jože, kolar, Hrib 93, 
Smole Vladimir, slikar, Kočevje 14, 
Obranovič Alojzij, krojač, Kočevje 253, 
Bastar Franc, mizar, Kočevje 154, od- 

borniki. 
Za podpisovanje so predvsem poobla- 

ščeni predsednik Lovšin Stefan, tajnik 
Stare Ignac ter odbornik Češarek Alojzij, 
če pa so zadržani, pa po dva druga čla- 
na odbora. 

Okrožno sodišče v,Norem mostu 
dne 22. marca 1949. 

Zt 31/49 - Zadr TV 27/1-5    4009 
* 

306. 
Sedež: Zagorica, okraj Trebnje, (oko- 

liš zadruge obsega kraje: Bič. Dobravica, 
Pristava, Zagorica). 

Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 
nim, jamstvom v Zagorki, »kraj Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 5. III. 1948 za nedoločen 
Bas. 

Naloge zadruge eo: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti, 
odkupovanje kmetijskih pridelkov ia iz. 
delkov; pospeševanje razmih panog krneč- 
kega gospodarstva in opravljanje drugih 
zadev, ki so nadrobno navedene v 3. čle. 
nu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din. dele« 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak član odgovarja Se z dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deleì'ev. 

Priobčitve in sklepi se nab'jejo na raz- 
glasnd deski v poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 9 članov, 
. in e;cc.' predsednik, tajnik In ustrezno 

število odbornikov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 

sli, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnoga odbora ali 
en član upravnega odbora m za to po- 
oblaščoni  uslužbenec zadrugo. 

Člani unravnega odbora eo: 
Kastolic Franc, kmet, Zagorica 30, 

predsednik, 

Uniaueu vid. upokojeni;,!. Vie •!. tajnik, 
Kane Anton, kmet. Bič 14, 
Pevec  Jože, kmet, Zagorica  16, odbor, 

nika. 
Okru/no sodišče «  Nuveni mestu 

dne 10. marca 1949. 
Zt 28/49  - Zadr t V 24/1     2952 

* 
307. 

Sedež: Brje. okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna za- 

druga z omejenim jamstvom na Brjah/ 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27, XII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: povečati donos, 

zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke članov in s tem doseči večjo ko- 
rist za člane in državo s čim pravilnejšo 
izrabo obf'"ieče delovne sile, strojev in 
orodja. 

Razen hiše, ohišnice in pripadajočih 
zgradb, ki •• potrebne za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, kd je dode- 
ljena zadrugi, skupna last vseh zadruž- 
nikov, v imenu katerih je zadrugi zemlja 
dodeljena. Pri tem se računa na vsakega 
zadružnika kot njegov solastninski del 
zemlje tisti del skupne površine, kakrš- 
nega je zadružnik imel pravico dobiti. 

Priobčitve »e razglašajo v poslovnih pro- 
storih in na razglasni deski. Vabilo na 
zbor e© pošlje vsem zadrulhikom naj- 
manj 8 dni pred zborom. 

Upravni bdbor sestavlja 5 do 10 članov. 
Zadrugo predstavlja predsednik uprav- 

nega odbora, zanjo pa podpisujeta dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
sme nadomeščati po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo : 
Birea Jožef, kmet, Brje 55, predsednik. 
Vidmar Leopold, kmet, Brje 85, blagaj- 

nik, 
Furlan Izidor, kmet, Brje 102, 
Oin Dušan, kmet, Brje 93, 
Vidmar Edvard, kmet. Brje 85. odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. aprila 1949.. . 
Zt 16/49-2 - Zadr VII/97       4016 

* 
308. 

Sedež:  Dobrovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. marca 1949.   * 
Besedilo: Mohaniška zadruga kovinar- 

ske stroke z omejenim jamstvom na Do. 
brovi. • : 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
ščind 15. XII. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da skupno izvr- 
šuje mehaniško kovinarsko obrt, z de- 
lovno silo Bvojih članov, predvsem na 
podlagi akorda; 2. da nabavlja surovine, 
material in sredstva za latìtno proizvod, 
njo, da prodaja evpje obrtne izdelke in 
organizira „ kreditiranje svojih Članov; 3. 
da dviga kulturno in strokovno raven svo- 
jih članov; 4. da sprejema in strokovno 
izobražuje svojo učence in 5. da prilagodi 
svoje delo splošnemu državnemu gospo- 
darskemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak za. 
družhik odgovarja e petkratnim zneskom 
vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razjrlaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora. 

Cluni  upravnega odbora so: 
Klinec PaveL mehanik, Medana—Ceglo 

et. 18, predsednik, 
Vuga Mirko, mehanik, Dobrovo 40, taj- 

nik, 
Sfiliigoj Slavko, mehanik. Biljana 27, 

blagajnik, 
Klinec Jožef, mehanik. Medana—Ceglo 

št. 18, 
Simčič Miroslav, mehanik. Snežeče 5, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v  Postojni 

dne 21. marca 1949. 
Zt  10/49-2 Zadr. VII/94^ 3392 

* 
309. 

Sedež: Dobrovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 28. februarja 1949. 
Besedilo: Mizarska kolarska zadruga t 

omejenim jamstvom Dobrova. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 23. I. 1919 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: l da skupno iz- 

vršuje mizarsko kolarsko obrt z delovno 
silo svojih Članov, predvsem na podlagi 
akorda; 2. da nabavlja svoje obrtne iz- 
dere in organizira kreditiranje svojih 
članov; 3. da dviga kulturni in strokovnih 
nivo svojih članov; 4. da sprejema in 
strokovno iaobraluje svoje učence in 5, 
da prilagodi svoje delo splošnemu držav- 
nemu  gospodarskemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak za. 
družnilj odgovarja s petnajstkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

. Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
vštevši predsednika in tajnika in uprav-, 
lja vse poslovanje zadruge. Zadrugo pred- 
stavljata predsednik in tajnik upravnega 
odbora. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Član! upravnega" odbora so: 
KovaČrč Jožko, mizar. Gonjače, pred 

sednik, 
Vendramin Milko, mizar, Smar.tno. taj- 

nik, 
Skolariš Alojz, mizar. Vipolže. odbor- 

nik, 
Okrožno god'išče v  Postojni 

dne 28. februarja 1949. 
Zt 9/49-2 - Zadr. VTI/89     3386 

310. 
* 

Sedež: Fojana, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. aprila Ì949. 
Besedilo:" Vinogradniška obdelovalna 

•zadruga »F. ValenHč« • omejenim jam- 
stvom v Fojani. 

'    Zadruga je bila ustanovljena na »kup. 
ščini 1. XII. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: povečati' donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke članov in's tem doseči večjo ko- 
rist za člane* in državo s čim pravilnejSo 
izrabo obstoječe delovne sile. strojev in 
orodja. 

Razen hiše. ohišnice in pripadajoSb 
zgradb, tóso potrebne za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je dode- 
ljena zadrugi, skupna last" vseh zadruž- 
nikov, v imenu katerih je zadrugi zemlja 
dodeljena. Pri tem se računa na vsakega 
zadružnika kot njegov solastninski del 
zemlje tisti' del skupne površine, kakrš- 
nega je zadružniiik imel pravico dobiti. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih pro- 
storih in na rarzglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 Članov. 
Zadrugo predstavlja predsednik uprav- 

nega odbora, zanjo pa podpisujeta dva 
Člana upravnega  odbora, katerih enega 
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sme nadomeščati  po  upravnem odboru 
Pooblaščeni uslužbenec »druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Marko»» Frano, kmet Fojana 3©. pred- 

sednik. 
Riboliea Karo), kmet. Barbane 6, bla- 

gajnik, 
Persoli» Henrik, kmet, Fojana 37. 
Fikfak Venčealav, kmet. Fojana 43, 
Fabriojo Ivan. Fojana 20. odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 4. aprila 1049. 

Zt 8/48-2 4014 

m. 
Sedel: Idrija, okraj Idrija, 
Dan vipiea: 28. februarja 1940. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje. 

nim jamstvom Idrija okoli««. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12. XII. 1948 za nedoločen &e. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim bo• 

in čim kuturatejsi naëin oskrbuje svoje 
člane z vsem'i potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in aadelke • 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih indluetrijsldh sre- 
d15č in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. ïebelarerro. 
gojitev industrijalcih in drugih kuïtur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
1|• tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dafrlh neravnih- pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijeke 
proizvodnje in e tem za naraečaoje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu ta v ta namen nabavna kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za ïivino. plemenilne poetate, 
organi žira selekoijo Sivine, uradi silose, 
organizira semeniko služijo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drueih sadik 
itd,; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vtog in notranjih posojil ze uetvarjamje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da »krbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvjg vseh prebivalcev svojega 
okoliia tako. d« prireja v swojem za- 
družnem domu strokovna in •••••• 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanj« fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo' knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež •u 
družnikovega družinskega Slam 30 din. 
Vs«ik zadruiïndik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve •• razgkSajo v oo^lovnlh 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor seetavflfa 5 do 6 ciano». 
ki iih voli zbor izmed zadružnikov. 
^«[drugo zastopa upravni odbor zanjo 
P*dp**ujete dva Stena upravnega odbora, 
katerth enega sme nadomeïèati po uprav- 
ne• °TO«II poobOsJeeni uslužbenec za- drug«. 

•• upravnega odbora so: 

Podobnik Ivan, kmečkr delavec. čeko»v 
nlk 26, podpredsednik. 

Bencina Franc, gozdni čuvaj, čekovnik 
št. 5, tajnik, 

Mohorič Jožei, gozdni delavec, Idrija, 
Vidmar Angela. kmößka delavka. Če» 

kovnik, odbornika. 
Okrožno eodižče v Postojni 

dne 28. februarja 1949. 
U 3/49-3 3385 

* 
813. 

Sedež: Koseze, okraj Ilirska Btetrica. 
Dan vpisa: 12. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zatfruga z omeje- 

nim jamstvom v Kosezah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. VIII, 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in dim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroänimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oekrbo mest .in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuj« in raavija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo. Živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki* v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da ura j« za povečanje kmetijeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, Kradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ed.; •, da organizira predetevio kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. dia zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vïog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodar»!» strokovni, kulturna in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu btrokovna m politična 
predav/•••, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, gOjfl- fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uepešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v éWlaidu s eplošnim državnim na- 
črtom, 

Zadružni delež znaša 160 din, delež ••- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve s« razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razfflasni deski- 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor zadružnikov. Zadrugo zasto- 
pa upravni odbor, zanjo podpisujete dva 
«ana upravnega odbora, katerih enega 
sme nadomeščati po upravnem odboru po. 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zlosel .Tosip, delavec, Koseze 50. pred- 

sednik, 
Pofepan Albin, tonet, Mala Bukovica 

9t. 23, tajnik, 
Prime Jožef, kmet. Velika Bukovica 10, 
Seri Alojtz, kmet. SOBO •. 

Prime Anton. kmet. Velika Bukovica 32, 
odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. marca 1949. 

Zt 11/49-2 — Zadr VH/92    3888 
* / 

318. 
Sedež: PrvaiSina, okraj Gorie». 
Dan vpisa: 4. aprik 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga »22. december« z omejenim jam- 
stvom v Prvačini. 

Zadruga je bila ustanovljena n* skup- 
Sani 18. XII. 1948. 

Naloge zadruge so: povečati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroäke. povečan 
dohodke članov in e tem doseči večjo ko- 
rist za člane in državo s čim pravilnejso 
izrabo obstoječe delovne sile. strojev • 
orodja. 

Razen hiše, ohišnice in pripadajofiüi 
zgradb, ki so potrebne za osebno gospo- 
darstvo, te vsa druga zemlja, ki je dode- 
ljena zadjugi. skupna last vseh zadruž- 
nikov, v imenu katerih ie zadrugi zemlja 
dodeljena. 

Priobči Ive ee razglašajo v poslovnih pro- 
storih in na razglasni deski. Vabilo na 
izbor ee poglje vsem zadrnMkom nij- 
manj 6 dni pred zborom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 akno*.- 
Zadrugo predstavlja predsednik UPIOT- 

nega odbora, zanjo pa podpisujeta dva 
člana upravnega odbora, katerih eqega 
sme nadomeščati po upravnem odSorn 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbipra so: 
Frlan Anton, kmet. Prvw8taa 44, pred- 

sednik, 
Oregorič Leopold, tornei, Prvaoina 40, 

Zora Stanko, kmet. 
Saksida RoaaliJaT tarç 
Zorn  Mario,   kfiiet, 

boroiki. 
Okrožno sodifice f Postojni 

dne 4. aprik 194©, 
Zt 13/49-5 — Zadr VII/98    40» 

okraj Idrija. 
814. 

Sedež: Sreotaja Kanon 
Dan vpisa: 2o. marca 
Besedilo: Kmetijska; zadruga z omej*> 

nim jamstvom v Srednji KanOmlji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup* 

Sčini 2é. XII. 1948 za nedoločen čas: 
Kaloge zadruge so: 1. da na Mm boljjj 

in čim kultumejel način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrotoiS» 
predmeti: 2. .âa odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijeke pridelke in izdelke • 
skladu s postavljenim naortoin •• dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč' in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panog* 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tak© poljedelstvo, Kvànoreio, 
sadjarstvo, vinogiradniStep, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki • 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proievodnje in s tem •• naraščanje bla- 
gostanja svojih čknov napredn&jSe teh- 
nične in agronomske metode ^ kmetij 
etv« in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila ito% ustanavlja' 
ambuknte za živino,' plemenilne postaje, 
organiate aelekoijo aligna, g*adi ••»9, 
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«ganizka semensko elužbo. ekrbi za 
çpojitev sadnih, gozdnih iu drugih eadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
tirih pridelkov la obrtne delavnice za 
potrebe -svojih članov iu iirablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: C. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 

' vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih eredetev in podeljevanje kre- 
ditov- svojim članom; 7. da &krbi za go- 
epodareki strokovni, kulturni in pro- 
fetai d|vig vseh prebivalcev woiega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Hd. ter uetanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega • ' uspešnejšega 
opravljanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s eplolnim državnim na- 
••*••. 

Zaolruznd delež znaša l&Odin, delež 
xadruinikovega družinskega člana pa 
30 din. Vsak zadružnik odgovafja « pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčifre se razglašajo v ptrelovnih/ 
prostorih'in na razglasni deski. 

Upravni odbor eeeiavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta po dva člana upravnega 
Odbora, katerih enega «ne nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge,   , 

člani upravnega odbora &o; 
Likar Julij, aaineščeneo, Sr. Kanomlja 

St.' "21, predsednik, 
Troha Fani, gospodinja. Sr. Kanomlja 

it. 20. tajnik, , 
Scalarne Henrik', kmet, Gor, ••••••••, 
Šinkovec Ivan, kmet. Sr. Kanomlk 26, 
Bencina Franc, kmet. Qor. ••••••• 18. 
Gnezda Franc, kmet, Gor, Kanomlja 16, 
Močnik Matej.imet. Sr. Kanomlja 11, 

«•ioormki; 
Okrožno sodišče v Postojni 

dae 25. marca. 1949. 
» 15/49-2 - Žadr Vil/96    1013 

Spremembe 
81«. 

Sedež: Celje. 
Dan vpiea: 5. aprila' 1949. " 
Beeedilo: Potrošniška zadruga e o. j. v 

Celju (Gaberje). 
Izbrišejo se Ciani upravnega odbora; 

fckorjanc Jože, Omerza Franca, Cov&n 
Sinko, VrČfeovnik Alojzij in Jevšenak 
Ignac, vpigejo »e novi člani:      • ' 

Miheäak Katica, nameïçenka. Celje; Ma- 
riborske 57, 

OIo Katica, blagajoičarka.,,Celje, Mari- 
Horska 20. N 

VuBko Ivan, brivec, Celje, Mariborska 
it. 64,    . 

1•••• Panika, nameščenka. Celje, Ma- 
»bonska 49, 

Goldlmajér Ivan, tigovee. Celje. Mari- 
borska 10. 

Po pooblastilu/ Upravnega odbora ipod- 
meuje za zađrogo nameščenec e&đriMte 
Cene Bènjatain, ä-afianovodfe. Folate iS. 

Okrožna •••&( • Celj« 

iK-6 
* 

«6. 
Sedel.': čadr*m. 
Dni \pisa: 4. aprjla 1949. , ' ' • 
Besedilo: Kmečka zadruga t o. j. v 

Cfeđramu, 

Izbriše  ce   Clan   upravnega   odbora: 
Sekirnik Maks, vpiše se novi  izvoljeni 
clan upravnega odbera: 

Črelnjar Alojz, kmečki an, Straža 9. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 4. aprila 1949. 
Zađr VII 140 4128 

* 
31?. 

Sedež': Gorka ob Direti. 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga z o. j.- • 

Gorici ob Dreti. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Milaveu JeZe. Bricel] Jože. Fiere Jože, 
Deleja Franc, Krefel Ivan, öeplak Ciril, 
vpišejo se novi izvoljeni Člani upravnega 
odbora: 

Zavolovžek Ivan, le*ni manipulant, Bu- 
sto polje 25, 

Završnik Franc, kmet, Potok, 
Ramšak Valentin, kmet. Pusto polje, 
Hren Ivan, kmet, Kačja vas, 
Hren Marija. kmeSka hči. Kokarje, 
Venek Antoni kmet, Kokarje 15. 

Okroïno sodišče v Celju 
dne 4, aprila 1949. 

Zadr .VII 123-9 4127 
* 

316. 
Sedež: Jilake. 
Dan vpisa: 4. aprila 1940. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga i ». ), t 

Makih pri Zagorju ob Savi, 
Izbrišejo ee člani upravrneaa odbora: 

Bleivrete Franc, Gionter Vadi, GroMj 
Marija; Rozina Amton, Botja Ivan, • Ko8- 
Franc. Brvar Ivan. vjjgejo se novi i»ve. 
Ijeni člani upravnega odbora: 

Aleš Milena, •••. hči, Prhovec. 
Klopfiič •••••. kovač, Podlipovdca 29,. 
Prasni'kar Ivan> miliiMr, Izlake 12, 
Burkelc Ferdinand, radar, Izlake 4, 
PjaMkar Leon, kmet, Potffipovica, 
Lovraö Roman, poe. ••,.••••••••4••, 
Kramar Stane. Čevlj. pomobWJK, •••••- 

vìca 17. 
Okrožno sudàsce T Celju 

doe 4; aprila 1949. 
Zadr VÌI 20-90 • 

* 
819. 

Sedež: taSko- 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Besedilo:    Dclavsko-namesčetoka   po-' 

treeniSka zadruga z o. i. v Lastern. 
Izbrišejo ee «ani upròmega' odbora:' 

Igričnifc Jože, Sio%o] Boris, PaeairiBJc^ 
žferf, Plavčak Avanst, jGraiSner Joie, vpi-' 
sejo se novi izvoljeni člani' upravnega od- 
bora: 

Ravtìar Ciril, učitelj.- Laško 31, 
Firnat Aaiiea, gogpodinjai -Laško •• 
Troha Ferdinand,  nameščenec. 

vu m, / 
,   Radan»' Bogoljub1, goep. pođov,, ï«•o 
et. 32, 

Knez Anioa, maeer-ka, Laško 6, 
Hnt&Omeï Prette, nameSčenec, LaSkoSO. 
Greener Ivan, mizar. Laško 66. 

Okrožno soafêïe T Celju 
dne, 4. laprilà 1949. 

Zadr VI 1^2-21 •) 
* 

320. ' 
Sedež: Podčetrtek. 
Dan vpi^^S- aprila 1949. 
Besedilo': Kta*tijska zadruga • o, j. • 

Podčetrtku. 
Izbrišejo ee Hani upravnega o•»a: 

Pr«?r«d Rado, Aplenc Ivan,* LeSnjk •- 
doiit./ Kregàr »Adton. gtuW Bdwatd in 
Tu*k' Franc, vpišejo se nwi »asri:   V-   ' 

.Verboèek Nikolaj, poe. eia, Pcd«etrt»k 
št. 38 

Romih Fraac, poeeetnik. Podčetrtek-61, 
Krainčan Jernej, posestnik, Sopote 80, 
Počjvialšek Franc, poe. sin, Slaka 14, - 
Jakopina Franc, posestnik, Sopote 27, 
Žagar Joäef, poe. sin, Sopote 12. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. aprila 1949." 

Zadr VII 90-S 3949 
* 

S21. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan v^isa: 6. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z «. j. 

v Slov. Konjicah. 
. Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

štefaneic Jakob, Turk Jože. GombaC Vili. 
Klemen Anica in PeJ Zora, vpiSejo «s 
novi člani: 

Adamič Albert, upravnik mlina, 
Ofrhovlek Helena, gospodinja. 
Rozman Franc, učitelj glaebe. 
Ffikn Stanko, krojaški pomočnik, 
Mlačndk  Ignia^   gimnazijski   profesor 

••• Slov. Kcojice. 
Okrožno eodiiče v„ Celijo 

dne 6. ajpTÜa 1949. 
Zadr VII 96—5 39S2 

* 

•: Trbovlje, 
to' vpiea: 5. aprila 1949. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 
drug z o. j. v Trbovljah. 

Izbrišejo ee Člani upravnega odbora: 
Die Anion, Hudokiin Anton, Korinšei 
Alojz, LasiS Milka in Forte Ernest, vpi- 
šejo «e novi' člani: .   .     " 

Ahac Franc, nameščenec, Trbovlje.; 
Forte Lado, rudar,.Zagorje,. 
StamfiS Joie, ekonom. Loka pri, Zida- 

nem BKJStu, 
Novak'Mirko, kmečki ein. Trojane. 
.Klopci« Rudi, nameščenec, Mliase, 
Vitaœik Mirko, kmet, Dole pri Ljtiji, 
Lawine Vinka, kmečki ein. Radeče. 

Okroïno sodiSče v Celju 
dne 5. aprila 1949, 

Z^dr .VII 55-8 3951 

m. 
Sedež: Vrhloga. 
Dan vjpiea: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s o. i- * 

VrUogi, p. Slov. Bistrica. 
îzbrrêeio ee  ciani upi'avne»a odbora*. 
Zaje   Simon,   Soba Franc   in   Smode 

Aotctt, vpileto ee novi člani: 
ZaSoïaik Milan, kmečki sin, Vrhloga 20, 
Žunkovič JoZef, posestnik, Vrhloga 39, 
Sajkc Simon, poeeetaik, Vrhloga S3. 

Okrožno sodisee v Celju 
dne S. aprila 1949. 

ZadV VII 79—ô 3950 
« 

3241 
Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan vpisa:, 5. aprife 1949. 
Bendilo ^Potrošniška zadcniga z o. j. » 

angorjo ob Savi. 
labrwejc ee člani upravnega odbora: 

Tomaitë Franc, Klujkej-Frane, Eberl Ma- 
rija, Jerjn Polde; vpišejo ee novi Člani 
upravnega odbora: 

Krautbexger Ivan,.rudar, Zagorje 15. 
Kovač Drago, rud.. wamesSeaec. Loke 

št,34, .-,--• 
Iglic Anton, uameSčenec, Zagorje 15, 
Murovič •••••••, gospodinja, Zagorje 

»t. 75. 
Okrožuo sodtóce v Celju. 

du© 4. aprik 1949. 
,    ZàdrVftfêe-5  -  4t29- 
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325. 
Sedež: Boh. Bistrica. 
Dan vpjsa: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Lesno-promiktfvna zadruga x 

omejenim jamstvom za ••••• • Bohinj- 
ski Bistri«. 

Na podlagi zapisnika občnega zbora z 
dne 27. II. 1949 je zadttiffa preSla t likvi- 
dacijo. 

Likvidacijska lirma: kakor doslej s pri- 
ataivikom »v likvidaciji«. 

Za izvedbo likvidacije ae pooblašča ce- 
lokupen upravni in nadzorni ódbór. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva 
ciana dosedanjega upravnega odbora'.' 

Okrožno sodišče- v Ljubljani 
dne 16. «pr% 1949. 

Zadr V 72/3 448• 
* 

52«. 
Sedež: Borovnica. 
Dan vpiea: 6. apriäa 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Borovnici. 
Na skupščini 20. III. 194» se je a to 

zadrugo spojila  Leena produktivna za- 
druga z omejenim jamstvom Borovnica 
(Zadr. IV 126) in ea se spremenila za- 
družna jpr&vila v iS, Senu. 

Upravni odbor sestavlja 9 do • članov. 
Izbrišejo  se  Člani upravnega odbora 

JSovaSan Franc, Leben Anton in Korošec 
Janez, vpišejo se novi Člani: 

Podboj Ludvik. Dol 33. 
Meja? Vlado, Borovnica, 
Meflak Franc, Borovnica 67,  ' ' • 
Cerk Anton, Borovnica 23. l 

Svtgelj. Franc, Borovnica 49,  ' 
Debevec Jože, Brezovica 27, 
Drasler Franc, Dra&'ica 3, 
Mikuž Jože, Breg 4, • 
Suhadokik Anton. Zavrh 2. 

Okrožno ••<••• v Ljubljani, 
dne C. aprila 1949. ' • 

Zadr V 32/4 •  3876 
* 

• 327, 
Sedež: Oešnjica. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Oešnjica pri Zeleznildb.' 
Na podlagi zapUnika redne sej«. 2 dne 

27. III., 1949 Ac je spojila Elektrarna za 
Selško dolino na čežnjici, družba a o, z. 
(Rg C V 250/3) s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. aprila 1949. •. 

Zadr VI.4574 ' ,.*;    ,3999 
# ' '  • .••• 

828. 
Sedež: Cernite. 
Dan vpisa: 15. aprii« 194Ö.. 
Besedilo: Kmetijska zadruga .z omeje- 

nim jamsi vom. Črnuče. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega   odbora 

Bolta Franc, Čebul j Franc in šmon Si- 
mon ter vpišejo novi čtan4 upravnega od- 
bora: 

Bolta Ivan, p09. »in, Jela 6, 
Vavpotič Anton, ključavničar, •••••'9,' 
••••• Janez, sedlar. Črnuče fife.' 
Rotar Ivan, posestnik, Črnuče 36, 
Rotar   Pepca   sosp.   pomočnica.   Pod- 

borit 6. * 
• •   Okrožno sodišče v Ljubljani 
• °       dne 1•. aiprila 1949. 

Zadr VI103/2       .      4406- 

329.  •   . '.".'V,.' 
Sedež: Hudi vrb. 
Dan vpisa: .15. aprila, 1949. 
B&ïedilo:   Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom • Hudem vrni. 

IzbriSejo se člani upravnega 'odbora 
Anzelc Franc. Sraj Alojzij, Rot Jože. Mi- 
lavec Janez, Ivančič Alojzij, ŽnidarSič Au- 
ton in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

; Seinlo Matija, kovač. Nova vas 16, 
LenariSS Franc, kmet, Nemška va* 9, 
Paki2 Janez, kmet. Nemška vas 10, 
KovačaS Franc, kmet, Ravne 28. 
Zbacnik Matevž, kmet. Topol 9, 
Krašovec Jakob, kmet, Metulje 2. 

Okrožno ' sodišče v Ljubljani 
dno 16. aprila 1949. 

Zadr V 45/6 4404 
* m. 

Sedež: Ig.' 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom na Igu. 
Izbrišejo  se   člani   upravnega odbora 

Cankar Franc, Repar Franc in Gerbec 
Franc, vpišejo ee novi «lani upravnega 
odbora: 

Tancek Frane, kmet, Ig, 74. 
Intibar Anton, kmet; 1st 99, 
Pecinar Franc, delavec, I# 94. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. aprila 1M9. 

Zadr  V 17'4 4471 
* 

881. 
Sedež: Javorje. 
Dan vpisa: 8. aprila 19-19. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z nraeje- 

nfm jamstvom v Javorjali. 
Izbrišejo ee člani   upravnega   odbora: 

Čemažar Janko. Štibelj Silvo, Pintar Ja- 
nez, Jelovčan Tomaž in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Možina Janez, kmet, Dolenčice 8, 
Vodnik Vinko, kmet. Javorje 10. 
Krajnik Jakob, delavec, Zapxejvalje 10 in 
Peternelj Franc, kmet, Gor. Zelina 1- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. aprila 1949. 

Zadr VI 164/2  , 3997 
* 

332. 
Sedež: Kokra. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadtuga z omeje- 

wm jamstvom v Kokri. 
IzbViSejo ee  člani upravnega odbora' 

Pestotnik Franc, Bogataj-Jože. stular An- 
ton, Stular Jože, Arnež Peter in vpišejo 
novi Sani upravnega odbora: 

Sfular Anto, kmet. sin,. Kokra 21, 
Vimik Anton, kmet. sin, Kokra 25. 

. Reeman Jože, kmet, Kokra 38, 
Povšnar Janko, kmet. sin. Kokra 20, 
Pestotnik Jutei, kmsčka hči; Kokra'15. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 11. aprila 1949. 

Zadr VI 46/2 4113 
'." '   * 

333. 
Sedel: Ljubljana. 
Dan vj>jea: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga živilskih strok z  omejenim •••; 

stvora r Ljubljani. 
Sa skupščini 18. N. 1949 se je zadruga 

preimenovala. ,     
Besedilp odslej: ,>2Hlaç. obrtna nabav- 

no   prodajna "zadruga äßvilsklh strok i 
omejenhn jamstvom v Ljubljani.   . 

Okrožno sodišče v LJubljani 
dne 20. apjSla. 1949. .   . . 

Zftdr VI 37/2. 445£ 

334. 
Sedež': Ljubljana. 
Dan vpiea; 16. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Ljubljana 9. 
Izbrišejo se člam upravnega odbore 

Jošt Ivan, Marolt Marija in Lavrih Vidia, 
vpišejo se novi Člani upravnega odboja: 

•••••• Edvard, tehnik, Drenikova i&a, 
Glavač Iva«, upokojenec, Lepodvor- 

ska 30. 
Škerjanc Jane«, vtelezničar, Celovška ce- 

sta 103, 
Pušnik Martin, upokojenec. Celovška 

c. 107, vsi v Ljubljani, 
* OkTOžno sodišče v Ljubljani 

dne 16. aprila 1949. 
Zadr VT 10672 4408 

* 
835. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom Ljubljana 18. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora* 

Videnič Jože. šproe Pavla in Trček Jan- 
ko ter vpišejo novi člani "pravnega od- 
bora: 

Gržinič Ivan, poslovodja, Galjevica •••, 
Hacin Tilka, gospodinja. Levčeva 7, 

'Zajar Roži, gospođini, Rožna dolin«,.. 
Cesta X/12, vsi v Ljubljsmi. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1949. 

Zadr VI 124/2     %        +176 
* 

•••. 
SPCM:  Ljubljanu. 
Dau vpisa: 16. aprila •9, 
Besedilo:   »Usnjeni  izdelki« obrtniška 

produktivna in predelovalna zddtuifa  i 
omejenim jamstvom Ljubljana. 

Izbriše '   se   član   upravnega  odbore 
Smrajc Joža, ZavrSn.ik .Marija in v.piSefo) 
novi fjani upravnega odbora: 

Snedec Terezija, delavka. PrŽanjfika 2A, 
štrumeli Marjan, torbar. Oh Zeleni janrt 

št. 10, 
Kušer Helena, delavka. Jernejev« 5•, 

\Bi v Ljiibljani. 
Okrožno «Sodišče v Ljubljani 

dne 16. aprila 1949. 
Zadr IV 132/3 4478 

*• 
337. 

Sedež: Mošnje. - 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v îlosnjah. 
Izibriše se članica upravnega odèora 

Jane Marija in vpiše nov Plan upravnega 
odbora: .... 

Jane Franc, kmet iz Molen], 
Okrožno sodišč« v Ljubljani 

dne lo. oprila 1949. 
Zadr 'V 26(4 -     440? 

* 
338 

Sadež: Naklo." J 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nem jamstvom r Naklem. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega odbora 

Smolej Leopold,  Zttnap.  Ivaš,  MaH£Hta 
Peter, vpišejo *e novi rani urnravneea od- 
bora: '' 

•   Pavlin Anton, kmet. sin. Malo Naklo 5, 
Barje Franc, kmetj Näklg, 
Podakar Miha. kmet, •••••••. 

Okrožno sodišče v Lju)»ljaiii 
dne 20. aprila 1949.       "• * 

Zeär yi ftl/S '*• 
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Sedež: Selca. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z •••••- 

ota jamstvom v Selcih. 
Itbriäe ee član upravnega odbora Rant 

Janez !n vpti§e nov član upraTnega od- 
bora: 

ôtaleo Mirko,   kmet.   Dolenja   vae  20. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. aprila 1949. 
Zadr VI 81/3 3995 

* 
S4U. 

Sedež: Skoija Loka. 
Dan tpisa! 29. maroa 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nem jamstvom v Skoîji Loki. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Tomažič RudoM, Demšar Janez, Logar 
Karlina in vpišejo novi Slani upravnega 
odbora: 

Dagarin Peter, upokojenec. Puetal 17, 
Ziherl Jože. pred. delavec, Hoeta 1 pri 

ftkofji Loki. 
Bogataj Anton, mesar, âkoîja Loka, 

Spodnji trg 10. 
Okrožno sodiate v Ljubljani 

dne 29. marca 1949. 
Zadr V 9/8 3579 

* 
•.    .   • 

Sedež: Šmartno ob Sav'. 
Dan vpiea: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska catouga z omeje- 

nim jamstvom Šmartno ob Šfeivi, 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Bolta fr»n, LovSe Pepca, JeraeN Marija, 
Semrajc Marija in vpišejo novi dlani 
upravnega odbora: 

Janmik Janez, kmet, Hrastje 19. 
Dotafêax Ivana, kmetica, Šmartno 28, 
Mam Marija, kmetica, Šmartno 29. 
LovSe Ivan el, kmet, Šmartno 44. 
Zrimïak Pepca. kmetica, Hrastje 10. 
Bolta Franziska, kmetica. Hrastje 11. 
Presetnik Frančiška, kmetica, Šmartno 1, 
Mam Franc, kmet, Šmartno 40. 

Okroino sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1949. » 

Zadr V 198/8 3814 
* 

842. 
Sedež: Šmartno ob Savi. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Šmartno ob Savi. 
Izbriše se član upravnega odbora Pe- 

terca Valentin in vpiše nov član uprav- 
nega odbora: 

Peterca Valentin mlajši, kmečki sin, 
Htaetje 4. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1949. 

Zadr V 198/2 4U1 
* 

ms. 
Sedež; Temenica. 
Dan vipiea: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Temenici, 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora 

Roje Jože, Duša Jože, Morovec Ivana, 
Sjtajur Alojmja, Jakoi Jože in KovaSS 
Kari, vpišejo se novi člani; 

Berdaje Jože, pos. sin, Temenica 29. 
LamS Franc, mizar. Temenica 29", 

Mostar   Karol,  posestnik.  Bukovica 27, 
Medved Anton, kmet, Bukovica 26, 
Adamlje Alojz, delavec, Pusti javor 6, 
Fajdiga Janez upokojenec. Videm 2. 

Okrožno soiMšče v Ljubljani. 
dne 4. aprila 1949 

Zadr V 187/2 88Ö2 
* 

344. 
Sedež: Tomlgelj. 
Dan vptea: 12. aprila 1949. 
Besedilo. Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom, Tomišelj. 
Izbrišejo   se   člani   upravnega   odbora 

Dolenc Ivan, Pleško Jože in Tancek Jože 
ter vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Mazi Alojzij, kmet, Torniseli 8, 
Likovič Anton, zadružnik, Vrbl(ene 50, 
Škraba Peter, kmet, Brest 56. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1949. 

Zadr V 196/2 4180 
* 

345. 
Sedež: Trebi ja. 
Dan vpisa: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Treblja. / 
Izbriše   se   -član   upravnega   odbora 

Šfcremfelj Janez, vpiše se mov San uprav- 
nega odbora: 

Vidmar Janez, posestnik. TreMja 15. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. aprila 1949. 
Zadr VI 97/8 44(75 

* 
346. 

Sedež: Tr»tenik. 
Dan vipiea: 4. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z omeje- 

nim jamstvom. Trsten»k. 
Izbrišejo se   člani upravnega   odbora 

Rezar Alojz, Lombar Mirko, Sire Anton 
in Kern Florijan. vpišejo se člani uprav- 
nega odbora: 

Gregore. Jože, delavec, Trstenik 17. 
Draksler Jože, posestnik, Tenetiie 4. 
Valjavec Vinko, posestnik, Zabije 1, 
Dobrin Anton,  posestniški sin. Trate- 

iiik 15. 
Okrožno sodišče v Ljubljani. 

dne 4. aprila 1949 
Zadr VI 47-/2 3873 

* 
847. 

Sedež: Zali log. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zalem logu. 
Izbrišejo se   člani  upravnega   odbora 

Rant Leopold, Derlink Nikolaj "in čeferin 
Franc, vpišejo se novi člani odbora: 

Xbonlar Anton. trg. pom.. Zali log 21. 
Zeli Franc, gozdni delavec. Zali los: 4. 
Rant Anton, kmečki sin. Davča 55. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr VI 201^2 464« 
* 

848. 
Sedeži: Videra—Dobrepolje. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vidmu—Dobreporjah. 
Izbrišejo se Clami upravnega odbora: 

Pirelesnik Anton, Hren Janez, Grandovec 
Anton. Kralj Anton, Vodičar Janez in 
Stimad Ignacij, vpišejo se novi člani: 

Ponikvar Franc, poslovodja. Mal« vas 
St. 18, 

PavK- Vinko,  kmet,  Podgora 12, 
Mesojedec Edvard, kmet, ••• 7. 

Strnad Jože, kmet, Certa 11, 
Boštjančie Alojz, kmet, Videm 21, 
Brculi Vinko, kmet, Zagoriea 11. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 28. marca 1949. 

Zadr VI 37/2 3485 
• 

349. 
Sedež:  Višnja gora. 
Dan vpiea: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Viinja gora. 
Izbrišejo se dlani upravnega odbora Su- 

šteršič Janez, Lenarcï« Jakob, Erjavec Ci- 
ril, Serek Karel, Rus Anton, Jančar Jože, 
Janmik Frano in Groznrik Peter ter vpi- 
Sejo novi člani upravnega odbora: 

Pirnat Jože, kmet, Višnja «ora 86, 
Navijan Milena, PeWenjak 40. 
Zupančič Alojz, kmet, Križka vas 10, 
Normali Jože, kmet. Peščenjak 3, 
Zaje Anton, kmet, Poljp 1, 
Potokar Martin kmet, Sp. Brezovo 1, 
ZupanBic Polde, delavec, Križka vae 7, 
VranoiC   Amalija,   gospodinja.   ViSnja 

gora 96. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. aprila 1949. 
Zadr VI Ô8/2 4405 

* 
350. 

Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Obrtniflu proizvajalna in pre- 

delovalna möroga Čevljarjev t o. j. na 
Vrhniki. 

Izbrišejo ee Stani upravnega odbora 
Kavčič Anton, Vihteli« Ivana, Biajan 
Alojz, Spilek Janez, Mrak Franc in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Dobrovoljc Janez, čevlj. pomočnik, 
Verd 79, 

KaivčiC Franc, čevlj. pomočnik. Verd 
št. 152, 

Nagode Ignacij, čevlj. pomočnik. Vrh- 
nika 89, 

Jereb Alojz, čevlj. pomočnik, Vrhnika, 
Nova vaé 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1949. 

Zadr V 85/8 4112 
ft 

•. 
Sedež: Zagrade«. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zatbuga x omeje- 

nim jamstvom v Zagrađen. 
Izbrišejo ee  člani upravnega odbora 

Hrovat Ivan, Zaletelj Ludvik, Mrvar Jo- 
že, •••••• Janez, Zaletelj Franc, Ho- 
čevar Franc, Gregorič Anton in Bradée 
Ignac, vpišejo se novi člani; 

Orel Alojz, uslužbenec. Fužina 14, 
Meglen Jože, kmet, čeSnjice 2, 
Mn^er Jože, kmet. Gabróvka 12, 
Cerairec Franc, delavec, Kitni vrh 38. 
Kmlj Jože, kmet, Marinea vas 9, 
Blatnik Jože, kmet, Kitni vrh 18. 

Okrožno eoàtièe v Ljubljani, 
dne 3. aprila 1949. 

Zadr VII 18/ß 3895 
* 

892. 
Sedež: Zalog. 
Dan vpisa: 20. oprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Zalog—Ljubljana. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora Ko- 

rnea Lojze, Krenos Frane. MejaS Zorfcb, 
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Manolt Dani. vpišejo ee novi Slani uprav- 
nega odbora: 

Pangeršič Vida. poslovodja. Zalog 119,, 
Zupančič Francka, kmetoralka. Spodnii 

Kašelj 7, 
Klare Ivan. upokojenec.  Zalog 95. 
Škof Franc, upokojenec, Zalo« 126. 
Rebolj Franc. Sol. upravitelj. Zalog 60, 
Torni« Filip, kmet, Sp. Kašeli 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 20. aprila 1949. 

Zadr V 203/2 4472 

3ÒU. 
Sedež: Zapoge. 
Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
ßededilo: Kmetijska  zadruga z omeje- 

ûim jamstvom v Zapogah. 
Izbrišejo ee Slani   upravnega   odbora: 

Bergant   Franc.   Jerman   Franc,   Bizjak 
Franc. Rozman Slava in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Kosmač Jože. posestnik, Zapoge §t 4, 
Pipan Jane«, posestnik. Zapoge št 34, 
Šter Franc, nameščenec, Zapoge 25 in 
Jenkole Stane, ein posestnika, Hra5e52. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. aprila 1949. 

Zadr VI 207/2 3998' 
* 

554. 
Sedež: Cirkovco okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 1. aprila 1949. 
Besedilo: Nabavno prodajna zadruga i 

o. j. v Ckkorcah. 
Na zboru 18. IV. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. r Cirkovcah 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

»n kultumnejli način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošninri predmeti; 
2. da odkupuj* v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu 
e postavljenim nacrtom za dobro oskrbo 
meet in drugih industrijskih središč" in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da po- 
»pešuje m raavijia vse panoge kmetij. 
skega gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo. Živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev in- 
dustrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 
domačo obrt itd-, posebno Se tiste pano- 
ge oziroma kulture, ki v danih nejavnih 
pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in a tem 
2a naraščanje blagostanja svojih članov 
naprednejše tehnične in agronomske me- 
tode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja 
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., 
ustanavlja ambulante za živino, pleme- 
nilne postaje, organizira selekcijo živine, 
gradi silose, organizira semensko službo, 
skrbi za gojitev sadnih, gozdnih in dru- 
gih sadik itd.; 5. da organizira predehwro 
kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice 
m potrebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v oblifej hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janj© obratnih sredstev in dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za flo- 
epodarski strokovni, kulturni in prosvetni 
dvig vseh prebivalcev svojega, okoliša 
tako, da prireja v svojem zadružnem do- 
mu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja iilmov, goji fizkal- 
turo itd..,ter ustanovi svojo knjižnico. 

ZaTadi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nal«g jzđeja potrebne načrte 
v ekladlu e eptogaiim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ipiaca se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
<iru2niltflvej>u družinskega člana znaša 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev, • 

Zadruga razglaša važnejše sklepe -v 
enojih postovaib prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Potisk Jakob, Celan Janez, Napast Ma- 
tevž in Gajzer Anton, vpišejo se' uovi 
izvoljeni člani upravnega odbora; 

Frangež Franc, kmet. Cirkovce, 
Jevševar Franc, upokojenec. Spodnje 

Jablane. 
Kores Alojz, upokojenec, Sp. Jablane. 

Okrožno  sodišče  v Mariboru 
dne 1. aprila 1949. 

Zadr I 143 3820 
* 

355. • 
Sedež: Cven pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Cven pri Ljutomeru. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Puconja Branko. Krajne Franc, Horvat 
Poldika, Slavic Franc, BabiČ Jože, Bru- 
men Alojz, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Peterka Jože, kmet, Mota, predsednik, 
Stojko Mihael, kmet. Mota. podpred- 

sednik, 
Tršovec Vera. gospodinja, Gor. Krapje, 

tajnik, 
Rudolf Karel, uslužbenec, Sp. ••••••, 
Košič Anton, kmet, Sp, Krapje. 
Mlinaru Janez, kmet, Cven. 
Kosi Franc, kmet, Cven, 
Pele Janez, kmet, Cven, 
Copot Jože, kmet, Oven, 
Zibret Janez, kovač, Mota, 
Kramer Marija, gospodinja. Mota. 
Rižmar Jožef, kmet, Sp. Krapje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1949. 

Zadr IV 70 4411 
* 

356. 
Sedež: Črneče. 
Dan vpisai: &. .marca 1949. 
Besedilo: KmeWjska sađruga •. !• ' 

Örnecah. 
Izbrišejo se Člani upravnega odboqja: 

Cevnik Ivan, Kofaft Antan, Toplaät •••- 
ko, Epšek Ivan im Kogéînik Ivan, vpišejo 
se novi člani: 

Flis Frame, ele*tr©inanfei\ Cmeče, pred- 
sednik, 
" Berns JoSef, gradbeni delovodja. Črneče, 
tajnik, 

Bolko Antan, ilffliaofvodja, Cme^e,, 
Rampu! Ivan, ün WwistrfaBke NM, 

črneče, 
KadïS" Jože, kmet, Dobjrpva, 
Pejpevni& Martin, kmet, Triîej, 
Selič Karel, kmet, Omeče. 
Epšek Franc, knjigovodja, Cmeče, 
Nabemik Jože, najemmik, Omeška gora. 
Mlaikar Srečko, MJufevničar. črneče, 
Mlhelič Rudolf, Monist, Trübtej. 

Okrožno sodlSče v Maribora 
dne 26. marca 1949. 

Zadr IV 96 3490 

357. 
Sedež': Dol. Bistrica. 
Dan vpisa: 14. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga « o. j. v 

Dol. ßistric». 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 
Vugrinec Matija in Koren Jožef, vpi- 

šejo se novi člani; 
Kresltn Ignac. 
Kolenko Jožef, 
DonivO Janez, 
Rous Martin, vej poljedelci v Dol. Bi. 

strici. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. marca 1949. 
Zadir ÏII 112 3489 

* 
358. 

Sedež: Domanjševci. 
Dan vpisa: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Domanjševci. 
Izbrišejo se člani ••-rawàega odbora 

Pocak Dezider, Pocak Èiefe, î?'ocak Ed- 
mund, Kranjec Decider, Sebék Štefan, 
OzvaW Ludvik, vpišejo se novi izvoljeni' 
člani upravnega odbora: 

Sparaš Leopold, mize.T. predsednik, 
Pocak Dionizij, kmet, tajnik, 
Kerčmar Karel, kmet, 
Sebek Evgen,  kmet, 
Berke Gustav, kmet, 
šanca Ludvik, kmet, \ei v DomanjSetv- 

oih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 18. aprila 1949. 
Zadr III  39 4503 

359. 
Sedež: Gor. Lendava. 
Dan vpisa: 28. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. j. V 

Gornji Lendavi 
Izbrišeta se člana upravnega odboja: 

Semler Rudolf in Horvat Mai», vpiSejo 
se novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kovač Franc, matičar, podpredsednik, 
Mihalil Jožef, kmet, 
Kočar Alojz kmet, 
Kiselak Leopold, kmet, 
Železen Franc, kmet, 
Miihaliß Frančiška, knjetka, 
Sukič Jožef, kmet, vsi iz Gornje Len- 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 38. marca 1949. 

Zada- III 66 3819 

* 
860. 

Sedež': GuStanj. 
Dan vpisa: 1. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška aadfruga z o. j. v 

GuStanju. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Vinkler Alojzi], Uratarič Bojan, Smar- 
čsm Franc. Kristan Ana; vpišejo ee novi 
îzvioîjeni člani upravnega odbora: 

Kone^nik Anton, upokojenec, 
Meener Janko, profesor, GuštanJ, 
âtnid Joaip, čevljar, Guštanj, 
Annaut Antonija, poljedelka, Javornik.. 
Jamšek Robert Je predsednic. Konec, 

nik' Anton podpredsednik upravnega od. 
bora. 

Izbriše ss dosedanji pooblaščenec za 
sopodpisovanje Logar Ivan in vpile na- 
mesto njega FiŠPr Borie, trg. poslovodja, 
Guštanj. 

Okrožuo sodišče v Mariboru 
dne J. aprila 1949. 

Zadr IV 123 ,3818 
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S61. 
Sedež: Hotiza. 
Dan vjfxlea: •. aprUa 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Hotizi. 
Izbriäejo  se člani upravnega  odbora: 

Oletič   Boltižar,   Rittop   Štefan,   Balažič 
Ivan in  Magdič Jožel, vpišejo se novi 
Člani: 

Koruša Mihael, 
Kramar Jože, 
Kotnjek Martin, 
Zver Ivan, 
Sirec Stefan, vsi poljedelci v HotlzI. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne •. aprila 1949. 

Zadr III 63 3915 
•j. 

862/     < 
Sedež: Korona, SI. gor. 
Dan vpisa: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Koreni (Sv. Barbara v SI. gor.). 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora 

Kristl Joeïp, Majninger Anton. (Stefan). 
Ornik Marko. Petrovič Anton, vpišejo ee 
novi Izvoljeni Slani upravnega odbora: 

Potočnik Prane, delavec, Zg. Korena, 
DvOršafc Feliks, kmet.  Zg. Korena, 
Klajderi? Andrej, delavec, Zg. Korena, 
Kožuhar Jožef, kmet. Zg. Korena. 
Ploj Viktor, kovač, Zg. Korena, 
Slanic Peter. kmet. Žtkarce. 
Potočnik Franc je predsednik. Kirbiš 

Stefan pa podpredsednik upravnega od- 
bora. Pooblaščenec za eopodipisoranje je 
Majninger Stefan, poslovodja, Zg. Korena. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1949. 

Zadr III 75 4507 

Sedež: Košati. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga z o. j< v Košakih, 
Na zboru 16. I. 1949 eo bito sprejeta 

nova pravila. 
Naloga zadruge je: da ee pov'eöa donos, 

••••••••• proizvajalni stroški, povečajo 
öohodki in e tem doseže večja korist za 
zadružnike in državo s čiim pravihiejšo ins- 
rabo obstoječe delovne sóle, strojev in 
orodja, 

Veaka družina aH posameznik viofi v 
zadrugo veo svojo zemljo razen ohlšnšce 
e stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki eo potrebne za esebno go- 
epodaretJvio, na ta način, da jo dajo zadrugi 
v zalkup. V zadrugo vložena zemlja osta- 
ne last tietin, ki so jo vložili. Vsak za- 
družnik je dolžan vložiti v zadrugo vso 
živino in kmetijske stroje, orodje pa to- 
»ilko, kolikor sklene zbor. Pri vstopu v 
zadrugo plača vsaka družina ali član po. 
eaimezniik enkratno pristojbino v znesku 
20 din, razen tega najmanj enkratni delež 
v znesku 60 din. Za obveznosti zadruge 
odgovarjajo zadružniki s petkratnim 
zneskom    vpisanih    denarnih    deležev. 

Upraivni odbor zadruge, katerega dolž- 
n•! traja eno leto, sestavlja 6 do 10 cia- 
no^ vštevši predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbora predstav, 
ljia zadrugo, podpisujeta pa zanjo po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
eme nadomeačatt za to pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Tzbrišejo se dosedanji čknd upravnega 
odbora: TarkuS Anton. Finfc Matija in 
Repüra Andrej, vpišejo ee novi člani1: 

ijopčifi Franc, Počehova,, tajnik, 
iPtomer Jurij, Košaki, 

Fink Anica, Počehova, 
Juhart Stefan, Krčevina, 
Muster Rupert, Pekel, 
Kopčič Lojzka, Pekel, 
Stefek Ivan, Počehova, vel vinogradniki 

zadružniki. 
Okrožno sodišče v Maribora, 

dne 10. marca 1949- 
Zadr II 108 2651 

« 
364.       » 

Sedež: Libeliče. 
Dan vpisa: 15. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Libeličah. 
Izbrišejo ee dosedanji člani upravnega 

odbora: Ring Anton, šuler Jože, Sajavec 
Alojz, Uraniék Maks, Pšeničnik FloriJan, 
Ring Karel; vpišejo se novi izvoljeni 
Člani upravnega odbora: 

Kordež Ivan, kmet, Libeliče, predsed- 
nik, 

Zorman   Berta,   knjigovodja.   Libeliče, 
tajnik, 

Dobrovnik Pavel kočar, Libeliče, 
Brusnik Ferdo, kmet, Tribej, 
Kušej Pavel, kmet. sin, Gorče, 
Kajzer RudoH, vodja lesnega odseka 

KZ^ Gorče, 
Glimik Franc, kočar, Libeliče, 
Logar Ivan, kmet, Libelička gora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. marca 1949. 

Zadr IV 69 3737 
* 

365. 
Sedež: Limbuš-Pekre. 
Dan vpisa: 5. aprila 1949. 
Besedilo: . Vinogradniška   obdelovalna 

zadruga z o. j. Iimbuš—Pekre. 
Sedež odslej: Limbuš. 
Besedilo odslej: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga z o. j. Limbuš. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Adam Jože, Majhen Srečko, Rodela Jo- 
žef, Kvas Simon in Boeič Franc, vpišejo 
se novi člani: 

Rine Rudolf, kmetijski delovodja. Vrbov 
dol, podpredsednik, 

Glaaer Terezija, zadružnica. Ruše, taj- 
nica, 

šnajder Tilčka. zadružnica. Limbuš, 
Kuraik Martin, zadružnik, LimbuS, 
Stancer Marija, zadružnica, Limbuš, 
Brlek Elizabeta, gospodinja, Laznfca, 
BaŽec Izidor, zadružnik. Limbuš, 
Pabjan Karel, kovač, LimbuS. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 5. aprila 1949. 

Zadr II 109 3916 
* 

366. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 1. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z, o. j. V 

Ljutomeru. 
• Izbrišejo se člani upravneg« odbora 

ffiikec Franjo, Sumatë Mirko. VajipotiS 
Anton, Glavnik Jože, Pušenjek Franc, 
vpižejo se novi Člani upravnega odbora: 

Vogrinec Alojz, kmet, predsednik. 
Dijak Tomo, sodar, podpredsednik 
Senčar Janko, slikar, tajnik 
Novak Simon, mizar, 
Rajh Izidor, kmet. 
Hanžl Bogomir, kmet, 
Nedl Ludvik, kmet, 
Zadravec Martin, kmet, 
Seree Viktor, kmet. vsi iiz Ljutomera. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne' 1. marca 1949. 

Zadr II 17. 4BQ4 

367. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo; Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Ljutomer, t. z o. j. v Lju- 
tomeru. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Skuhala Frano. Sagaj Franc, Borko Jože, 
Zuiman Jože, Magdič Ivan, Gulunder 
Franc, Stajnko Franc, Rajh Mirko, Joha 
Stefan, Skrajnar Janko In Sabjan Stefan, 
vpišejo se novi člani: 

Remih Franc, nameščenec, Ljutomer, 
predsednik, 

Ivanjšič Slavko, nameščenec. Ljutomer, 
prvi podpredsednik, 

Horvatič Ivan, kmet, Razknižje, 
Topličar Janko,  zadružnik,  Rinčetava 

graba. 
Rajh Ivan, uslužbenec. Ljutomer, 
Fučko Jože zadružnik, Hermanci. 
Tkalec Miha, kmet, Križevci, 
Novak Janko, kmečki sin, Mihalovci, 
Grof Stanko, kmet, Veličane, 
Novak Mirko kmečki sin, Veržej. 
Zaznamuje se, da je Hole Alojzij dru. 

ga podpredsednik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dne 12. aprila 1949. 
Zadr II 135 4235 

* 
868. ' 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 5. aprila 1949. 
Besedilo: Delavsko-nameščonska po 

trošniška zadruga z o. j. v Mariboru — 
Pobrežje. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora: 
Sorgo Rudolf in Pečenko Ema, vpišeta 
se nova člana: 

Udovič Angela, gcepodinjal Pobrežje, 
Bukovic Avguet, komerolaltet, Pobrežje. 
Zaznamuje ee, da je Klemenčič Jožef 

predsednik, Bezek Ivan podpredsednik 
in Vezjak Danilo tajnik upravnega od- 
bora. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 5. aprila 1949. 

Zadr IV 32 3918 
* 

369. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa; 31. marca 1949. 
Besedilo: >Marozo<, zadruga rejcev, pa- 

sameke perutnine, koz, kuncev, ovac in 
drugih drobnih živali z o. j. v Mariboru. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora:    Klemenčič   Jakob,    Florjančtč 
Alojz, Nosan Franjo, Kamenšek Bhvl, Ve- 
selko Anton, Toplak Ivan, Seveček Maks, 
Lovec Drago, Klari« Peter, Ploj Roman, 
Zurca Anton; vpišejo se novi izvoljeni 
ciani upravnega odbora: 

Pirš Franc, upokojenec, Pobrežje, 
Kovačič Ivan, nameščenec. Maribor, 
Prae Anton, strojevodja. Maribor, 
Fidler Drago, nameščenec, Maribor, 
Kočevaor Boris, dijak, Maribor, 
Založnik Franc, nameščenec, Maribor. 

Predsednik je Grmek Milan, Kenič Franc 
1. podpredsednik,   Pirš  Franc 2. po& 
predsednik;     Kovačič   Ivan   pa   tajnik 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče y Mariboru 
dne 81. marca 1949. 

Zadr III 36 3736 
* 

870. 
Sedež: Maribor. 

, Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Nabavna |n prodajna zadruga 

a o. j. T Mariboru. 
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objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbnici Medven Mariji, sodni 
uradnici T Črnomlju. 

Gosenea Franc/GraneE Leopold. Adle- 
šic-Klepec Rudolf, Plut Frančiška in Jože 
se pozivajo, saj ee zglasijo pri sodišču ali 
dajo kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Črnomlju 
dne 7. marca 1049. 

* 
[ R 148/48—3 3226 

Golobic Franc. roj. 5. V. 1922 v Stre- 
kljevcu, eia Martina in Jožefe rojene 
JafcSa. poljeki delavec v Strekljevcu 9. Je 
bil od 9. VIII. 1941 v Internaciji v Pa- 
dovi œn Rinicciju, od koder ee je oglasil 
24. X 11.1943. Baje je bil pozneje zajet od 
Nemcev in odpeljan v Nemčijo, od koder 
se ni več oglasil. 

Na predlog matere Golobic Jožefe roje-, 
ne Jakša, preužitkarice na Btrekljevem 9, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
I R 10/49-8 3227 

Huđak Bogomir, roj. 1. II. 1928. ein 
Matije in Marije, rojene Filipcic. kmečki 
ein (z Sečjega sela St. 6, ]e bil od 16. VI. 
1944 v NOV. Ob vdoru Nemcev v Vinico 
je bdi 28. VIII. 1944 zajet in odpeljan v 
Nemčijo, od koder ee fai več «glasil. 

Na predlog brata Hudake Jurija iz Seč- 
jega eela 6, ee uvede postopanje ta raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R'9/49—4 < 3231 

Koklič Marija rojena Perušič v Vel. La- 
hinji 1. III. 1904, hči PeruSič Ane. gospo- 
dinje v Vel. Lahinji 4, je bila 23. VII. 
1942 odpeljana neznano kam in se od 
tedaj pogreša. 

Na predlog moia Kokliča Jožeta, mli- 
narja pri Zori v Črnomlju, ee uvede po- 
stopanje sa razglasitev za mrtvega. 
I R 154/48-3 3229 

Mainar Jakob, roj. 11. VII. 1893 v San 
Frandscu. ein Janeza in Terezije rojene 
Cimenmančič, kovaški pomočnik in posest- 
nik v Semiču 79. je odšel 1. 1927 v Ar- 
gentino in se od 1. 1932 pogreša. 

Na predlog žene Mainar Marije rojene 
Malnarič iz Semiča 79. ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 152/48-6 3228 

Pešeij Pavel, roj. 5. II. 1905, ein Pavla 
- in Marije roj. Lufeanič. posestnik iz Mo- 

čil 9, je vstopil po zlomu Italije v UOV in 
Je baje 16. VI. 1944 padel v Radohovi va- 
si ob Temenici. Od takrat ee pogreša. 

Na predlog Mlhelič Marije rojene ••••• 
iz Starega trga Št. 15, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
I R 7/49-3 3230 

Reba Dako, roj, 18. XI. 1905 v Draga- 
mi, sin Janka in Jelene rojene SelakoviČ. 
nairednik-vodnik bMe jugosl. vojske, je 
bil od 26. V. 1942 v 34. diviziji IV. kor- 
pusu. Oktobra 1944 je odšel v bolnico 

. Radatoviči, od tam je bil odpeljan ie 
istega meseca in se od' takrat pogreša. 
\ Na .predlog žene Reba Milke rojene Ba- 
dovhjao & Ljubljane, Friškovec 6, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdojol mu je o pogrešanih kaj zna- 
io, se poziva, naj t<, v dveh mesecih od 
te obtove-v Uradnem listu LRS poroS 
*•& ali «ferbotei Medven.Mariji, sod. 
uradnici ft 

Golobic Franc, Hudak Bogomir. Koklič 
Marija, Mainar Jakob, Pešeij Pavel. Reba 
Dako se pozivajo, naj ee zglaeiio pri so- 
dišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 23. marca 1949. 

* 
I R 150/48-3 3590 

Hlebec Alojzij, roj. 21. VI. 1923 v Pe- 
trovi vasi', sin Feliksa in Katarine rojene 
Grahek, dijak, postaja Rosalnice, je bü od 
20. VI. 1942 v I.V. udarni brigadi Matije 
Gubca NOV. Baje je v bojih pri Sv. Kri|u 
nad Čatežem aprila 1943 padel. Od tedaj 
se pogreša. 

Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, naj v 
dveh mesecih od te objave v Uradnem 
Bstu LRS poroča sodišču ali skrbnici Med- 
ven Mariji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Hlebec Alojzi] se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 30. marca 1949. 

I R 524/49-2 2G13 
Boškin Danijel-Joze*. roj. 2. VII. 1926 

v Pevmi pri Gotici (Italija), sin Antona 
rtn Rozalije rojene Valentin®«', mehanik 
v Solkanu. Srebrničev trg 238. je šel 12; 
IX. 1943 v NOV in je baje v bojih v Br- 
dih pri vasi Jagnje novembra istega leta 
padel. 

Na predlog BoSkina Antona» kletarja v 
Solkanu. Srebrničev trg 238, «e uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih od objave v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Lahu Rudol- 
fu, uradniku v Solkanu. 

Boškin Danijel-Jožef se poziva, naj ee 
zglasi pri sodišču ali da kako vest a sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorki 
dnej 5. ••••• 1949. 

I R 517/49-5 2684 
Leban Edvard, roj. 12. V. 1914 v Sol- 

kanu, sin Rudolfa in Marije rojene Vuga, 
mizar v Solkanu. Ulica IX. korpusa 205, 
je -šel 9. II. 1944 v NOV in se iz bojev 
pri Prestraniku septembra 1944 pogreša. 

Na predlog Leban Marije rojene Vuga, 
gospodinje v Solkanu. Ulica IX. korpusa 
št. 205, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 
I R 522/49-5 2683 

Nemec Rok, roj. 15. VIII. 1890 v Buko- 
vici, sin Andreja in Jožef© rojene Cerni?, 
zidar v Bukovici 55, j© • 29. IV. 1943 
odveden v internacijo v Nemčijo. Od ta- 
krat se pogreša. 

Na predlog Nemec Antonije, delavke • 
Volčji Dragi 359, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanima kaj vek oal 
v dveh mesecih po tej objavi v Uradnem 
listu LRS poroča ••••• ali skrbniku 
Lahu Rudolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Po preteku roka bo sodišče odîoSlo o 
predlogih. 

/ Okrajno sodišče v Gorici 
dne 9. marca 1949. 

* I R 533/49-4 3686 
Colar Jožef, roj. 25. •. 1388 v Rentah, 

sin iValeotfoa in Jožefe rojene ••1••••, 

posestnik v Renčah 378, Je bil 20. V. 1944 
odpeljan v Dachau, odtod pa 6, XI. 1944 
neznano kam in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Cotar Jožefe rojene Pahor, 
gospodinje v Renčah 378, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 532/49-3 3687 

Pahor Anton, roj. 26. Vil. 1892, Vate, 
okraj Sežana, sin Jerneja in Marije ro- 
jene Pahor, posestnik v Selah 24, KL0 
Vojščica, je bil ob požigu vasi od Nemcev 
31. V. 1944 neznano kam odpeljan in se 
od' tedaj pogreša. 

Na predlog Pahor Alojzije rojene Per. 
dec, gospodinje. Sela 24, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
T R 528/49-4 ,     " 8640 

Štakul Janez, roj. 25. V. 1883 v Gorici 
ob Soči, sin Ivana m Katarine rojene Bel- 
tram, kmet v Ajševici. Ulica Maadrija 34, 
je bdi 22.1. 1945 odpeljan v Dachau, kjer 
je baje kmalu nato umrl. 

Na predlog štakul Uršule, gospodinje w 
Ajševici 192, se uvede postopanie za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, ee na- 
proša, naj o tem v dveh mesecih od te 
objave v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
uradniku v Solkanu. 

Cotar Jožef, Pahor Anton in Stekal Ja- 
nez se pozivajo, naj se zglasijo pri' so. 
dišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo' o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 25. marca 1949. 

* 
l R 529/49-4 3689 

Cermslj Viktor, roj. 18. VIII. 1895 v 
Vrtovinu, sin Henrika iin Ane rojene Čo- 
pič, kmet v Brjah št, 55, je bil 24. lX. 
1944 odpeljan v internacijo. Nazadnje je 
bil v Fridlandu v Vzhodni Prusiji- Med 
Ofenzivo pomladj 1945 je bil 25. marca 
težko ranjen in se4od' tedaj pogreša. 

Na predlog Cermelj Angele rojene Mi- 
helj, gospodinje v Brjah 55, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
1 R 526/49-5 '      3633 

Matevžič Vladimir, roj. 30. VI. 1910 v 
Kanalu ob Soči, sin Jakoba in Alojfeije 
rojene GabrijelČičJ delavec v Kresteniei 
60 pri Kanalu, je avgusta 1942 odîel % 
italijanskim 37. pešpolkom na rusko 
fronto in se od decembra fetega leta po- 
greša. 

Na predlog Matevžič Alojzije rojene 
Grbec, gospodinje v Anhovem, tovarni- 
ška hiša Št. 60, se uvede postopanje z? 
razglasitev za mrtvega. 
I R 531/49-4 3638 

Steimiša Anton, roj. 25.. II. 1917, Wagna, 
Avstrifa, sin Strnïle. Ane. zelezoììvaT, 
Nova Gorica, Rafut, Tomšičeva 26, je bil 
6. VIII.. 1944 odpeljan v Berchtesgaden 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Sterniša Ane. gospodinje, 
Nova Gorica, Rafut, Tomšičeva 26, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga. 
I R 526/49-6 363« 

Vuga Alojz, roj, 9. VII. 1919 v Solkanu, 
sin Petelin Marijo rojene Vuga, mes. po- 
močnik v Solkanu, VatentimäSeva.SO, Je 
odšel kot italijanski vojak 1942 na rusko 
bojišče in se od januarja 1948   *" 
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Na predlog Petelin Marije rojene Vue«, i 
gospodinje, Solkan, Valentincičova 80. se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 
!  R 512/49—6 

Zavrtanik Franc-Andrej, roj. 2. II. 1920 
v Solikanu, ein Ivana in Marije rojene 
Fiatar, mizar v Solkanu 268, je odžel po 
zlomu Italije v NOV in ee iz bojev okto- 
bra 1944 v Moravski dolini pri Kamniku 
pogreša. 

Na predlog Zavrtanik Marije rojene 
Pintar, se uvede postopanje sa razglasitev 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, naj o tem v dveh mesecih od te ob- 
jave v Uradnem listu LBS poroča sodišču 
ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. uradni- 
ku v Gorici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sooišče v Gorici 
dne 26. marca 1949. 

* 
I R 537/49-3 4365 

Feriolja Avguštin, roj. S. V. 1894 v Se- 
lah, ein Antona in Ane rojene Marušič, 
delavec v Selah 82. KLO Vojšcica, je bil 
31, V. 1944 od Nemcev odpeljan v zapore 
v Trst in se od takrat pogreša. 

Na predlog Ferfolja Marijo rojene Pa- 
hor, pospodtoje te Sel na Krasu, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R: •36/49-8 4382 

FrangeSkhi Angel, roj. 26. X. 1907 v Se- 
lah, sin Jožeta in Manile rojene Pahor, 
invalid, v Selah št. 52, KLO Vojšcica, je 
bil 31. V. 1944 od Nemcev odpeljan v 
zapore v Trst in se od takrat pogrela. 

Na predlog Frančeškin Alojeije rojene 
Ferfolja, gospodinje, Sela na Krasu 52, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega* 
I R 634/49—• 4364 

Makarovič Jožef, roj. 7, IX. 1909 v Ajbi, 
Smet v Ajbi. KLO Kanal, je bil 6. V. 
1944 od Nemcev odpeljan v Dachau, od 
tam pa v Mauthausen in ee od takrat po- 
greša. 

Na predlog Makarovič Ane, rojeve Pov. 
šič, gospodinje, Ajba št. 6, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 538/49 4363 

Perde« Jožef, roj. 25- II. 1920 v Selah, 
sin Matije in Kristine rojene Pahor, de- 
lavec v Selah St. 33. KLO Vojšcica, je 
Ml 81. V. 1944 od Nemcev odpeljan v 
zapore v Trst ta se od takrat pogreša. 

Na predlog Perdec Eme, rojene Fran- 
čeakin, gospodinje. Sela na Kraeu S3, 
KLO Vojšcica, so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 518/49-5 4367 

Sirca Alojz, roj. 17. IV. 1914 v Podkra- 
ju, em.Ivana in Uršule rojene Koren, de- 
lavec v Podkraju St. 6, je bil v NOV in v 
boju za Trst koneo aprala 1945 težko 
ranjen. Od' takrat se pogreša. 

Na predlog Sirca Ivana, kmeta. Pod- 
it raj št. 6, se u\«de postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih' kaj ve. naj o 
tem v d'ven mesecih od objave tega 
oklica v Uradnem listu LRS poroča so- 
dftei ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
uradniku v Solkanu. 

Feriolja Avguštin, FrančeSkin Angel, 
Makarovič Jožef, Perdec Jože* in' Sßwa 

Alojz ee  pozivajo, naj ee eglasijo pri 
sodišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Gorici 
dO© 9. ap'róila 19*0. 

4* 
I R 535/49-4 4366 

Kerlevan Krietina-Beria, roj. 29. XI. 
1922 v Preaerjih, noi Alojza in Ljudmile 
rojene Tavčar, Šivilja v Preserjah št. 66, 
je bila kot partizanka 6. I. 1945 od ita-, 
lijanekih alpinoev odpeljana v taborišče 
Bergen-Belsen v Nemfflji. Od taèrat se 
pogreša. 

Na predlog Kerševan Alojza, posestni- 
ka, Preeerje 55, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešani v dveh mesecih po ob- 
javi tega oklica v Uradnem listu LRS 
poroča sod!*ču ali skrbniku Lahu Ru- 
dolfu, sod. L.jdniku v Solkanu. 

Kerševan Kristina-Berta se poziva, naj 
ee zglasi pri sodišču ali' da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Goric] 
dne 14. aprila  1949. 

* 
I R 52/49 3672 

..Lukovnjak Viktor, roj. 9. IX. 1908 ne 
Murščaku, sin Jakoba in Rozalije rojene 
Sluga, vinièar na Murščaku, je 20. VII. 
1937 odpotoval v Francijo na delo in ee 
od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Lukovnjak Frančiške, 
delavke v Hraetju—Moti 69, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh 
mesecih od' te objave v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali predlagateljici. 
I R 63/49 3673 

Slaček Franc, roj. 18. XI. 1921 na Sp. 
Scarnici, sin Franca in Ane rojene Vai- 
ner, je bil 1942 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko in ee iz bojev pri Schar- 
ferwiese na ipoljsko-nemskî tieji 29. VIII. 
1944 pogreša. 

Na predlog matere Slaček Ane, kme- 
tice na Sp. Ščavnici 68, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v dVeh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v G. Radgoni 
dne 30. marca 1949. 

* 
R 4/49—8 8322 

Hočevar Marija^ roj. 22. III. 1887 v Ma- 
lem Korinju št. 21, KLO Amlbrue, hči 
Jakoba in Uršule rojene Kaetelic, po- 
sestnica, se je baje pred 25. leti v USA 
z avtomobilom smrtno ponesrečila in ee 

'od tedaj pogreša. 
Na predlog brata Hočevarja Jakoba iz 

Malega Korinja^šf. 21.' KLO Ambrus. se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se Maja poziv, naj ee o pogrešani v 
treh mesecih ob te objav© v Uradnem li- 
stu LRS pforoča ••••• ali skrbniku 
Grabnarju Stanku, eod. uradniku v Gro- 
supljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Grosupljem 
dne 21. marca 1949. 

R 1/49-8 3648 
Bàivdek Jože, »oj. 28. XI. 1902 v Mo- 

horjah, sin Alojza in Marije rojene Klan- 
car, delavec v Boštetjah 3, je odšel 1924 
v Francijo in ee od 1927. pogreša. 

Na predlog žene Bavdek Marije z Verda 
Št, 44 pri Vrhniki, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem v treh mesecih 
od te objave v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali Grabnarju Stanku, sod. 
uradniku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno eodiSce v Grosupljem 
dne Ž6. marca 1949. 

* 
R 859/49-4      R 860/49-4 
R 361/49—4      R 362/49-4 2681 

Albreht Jože, roj. 2. III. 1921, mizar, 
Albreht Janez, roj. 14, IV. 1923. de- 

lavec, 
Albreht Rudolf, roj. 16. III. 1925. de. 

lavec, in 
Albreht Anton, roj. 19. XII. 1927, de- 

lavec, vsi sinovi Janeza in Marije rojene 
Vehar v Rovtah-Žiberšau, se od razpada 
Nemčije pomladi 1945 pogrešajo. 

Na predlog matere Albreht Marije, go- 
spodinje v Rovtah-Ziberšah 8, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
R 864/49—6 2680 

Flander Ivan, roj. 9. VI. 1908 v Zakoj- 
cj, ein Pavla in Marjete rojene Pagon, 
kmet v Zakojci 94, je bil pomladi 1944 
odpeljan v taborišče Dachau, kjer je baje 
25. IV. 1945 umrl. 

Na   predlog _ brata   Fiandra   Andreja, 
kmeta iz Jesenice 24, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
R 368/49-6 2679 

Flander Ciril, roj. 22. IV. 1915 v Za- 
kojci, sin Pavla in Marjete rojene Pagon, 
kmečki delavec v Zakojci 94, je bil od fe- 
bruarja 1943 kuhar v šercerjevi brigadi 
NOV. Od napada na položaj spri Krki na 
Dolenjskem 3. XI. 1943 ee pogreša. 

Na predlog brata Fiandra Andreja, 
laneta iz Jesenice 12, se uvede postopa- 
nje za razglasitev •• mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, naj o 
tem v dveh mesecih od te objave v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbnici 
Sova Jožefi, gospodinji v Idriji', Titova 43. 

Albreht Jože, Janez. Rudolf in Anton 
ter Flander Ivan in Ciril se' pozivajo, 
naj se zglasdjo pri sodišču ali dajo kako 
vest o sebi'. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 9. marca 1949 

* 
R 1190/48-6 2610 

Cerar Janez, roj. 18. V. 1910 v Studen- 
cu, ein Antona in Marije rojene Kokalj, 
gospodarski pomočnik iz Studenca 4 ie 
odšel 23. VII. 1943 v NOV. Dne 21. Vi. 
1944 je bil od Nemcev ujet in odpeljan v 
Mauthausen, kjer je baje 25. XII 1944 
umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žargi Cecilije rojene Sla- 
par, gospodinje iz Doba 104. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtveca 
R 1267/48-5 ' 2612 

Zanoäkar Franc, roj. 9. V. 1919 v Ko- 
lTčevem, sin Jakoba in Frančiške rojene 
GroSèlj, delavec v SkerjanJfevem 10. je 
bil decembra 1943 na ruskem bojišču od 
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Rusov u]6t. Baje je januarja 1944 v ujet- 
ništvu umrl. 

Na predlog žene Zanoskar Vere, de- 
lavke iz Škerjančevege 10. ee uvede po- 
stopanje aa razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
ao, ee poriva, naj to v dveh meeeoih po 
objavi v uradnem lieto LRS poroča so- 
dišču ali ekrbniku KlemenSiČu Txanu. 
M>d. uradniku v Kamniku. 

Cerar Janez in Zanoškar Franc se po- 
aiivata, da ee zglasiia prt sodišču eli da- 
Ma kako vest o sebi. 

Va preteku roka bo »odišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno »odteče v Kamniku 
dne B. marca 1949. 

R 49/49—4 2611 
Faletič Ivan, roj. 26. IV. 1918 v Loki 

pri Mengšu, ein Janeza in Marije rojene 
Lužar. je odšel 27. IV. 1943 v 3. kamni- 
ški bataljon NOV. Dne 5. V. 1944 ie nil 
premeščen na Pohorje, od tedaj «e po- 
greša. 
» Na predlog Faletič Ivane, gospodinje i* 
Loke 70, ee uvede pcwtopanie za razgla- 
litov oz mrtvega. 
R 59/49-2 

Majhen Janez, roj. 3S. XI. 1910 na 
Brezjah, sin Janeza m Rozalije rojene 
Sušnik, gospodarski pomočnik iz Brezij 1. 
se od leta 1945 pogreša, Po uradnem po- 
trdilu odseka m notr. zadeve prj OILO 
Kamnik ni nobenih podatke«' o niesmern 
biva!i*5u. 

Na prdelog eestre Majhen Frančiške iz 
Brezij 1. ee uvede pnstonanjc «a razgla- 
sitev za mrtveca. 
Ç 1199/48-• 2809 

Sitar Franc, roj. 26. X. 1884 v Sp. Stra. 
njak, ein Jožeta in Marjete rojene foregar, 
posestnik iz Zg. Stranj 26. ie odšel 1914 
na bojišče v Galicijo Bil ie ujet in je 
baje 1916 v ruskem ujetništvu umrl. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Sitar Katarine, gospo- 
dinje v Z%. Stranj 25, se uvede postopanje 
/.a ra-zglaeitev •• mrtvega- 

Vfiakdo. ki mu je o pogrešanih kâj ana- 
ao, ee -poziva, na) to v treh mesecih po 
objavi \ Uradnem IMu LRS poroča eo- 
dišeu ali skrbniku KtemenSSn banu. 
sod. uradniku v Kamniku. 

Faletič Ivan,    Majhen Janez in Sitar 
Franc Se »oilvajo. aa ee aglaeito uri eo- 
ifšSu  ali  >!aio kako vest o sebi 
'Pd preteku roka bn »odiši^e bdlo&to o 

predlogih 
Okrajno sodišče • Kamniku 

dne 5. marca 1940. 
* 

R ÜW0— 3 8430 
Tomoli Alojtìj. roj. 31. VI. 18S6 v Mo- 

stah, «in Ivana to Marjane roiene Brem- 
šak, delavec, je odšel 1913 v • meviko tA 
dekan. Zadnjič je pisal bru!» "^avršnikiu 
Franc« ianuam 1933. Od t«dai ee po- 
greša. 

Na predlog Zavr&nika Ivana. Sčetkarja 
i« Kamnika, Perovo 57. ee uvede poeto- 
P*aje sa razglasitev za mi-tvesa in ee le- 
dala poeiv, naj ee o pogrešanem v enem 
'«*» t» obtovi v Uradnem Hefu LBS po- 
roča eodlSou ali skrbniku Klemen«!«* 
^Vemi, sod. «radniku v Kamniku. 

"T^eK Alojbstj se poziva, da ee zgSa« 
pri /odffiKn m diropace da kak« veet o 
sob:. *  '      ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 19. marca 1949. 

II R 310/49-4 4374 
Selak PaveL roj. 29. I. 1927 v Dol. Do- 

bravi, ein Franca in Terezije rojene Kr- 
žfcnik, Dol, Dobrava et. 22, »e od maja 
1945 pogrela. Poizvedbe odseka za notr. 
zadeve pri OLO Kranj o prebivališču po- 
grešanega 60 bile brezuspešne. 

Na predlog matere Selak Terezije, ma- 
le kmetice ia Dol. Dobrave St. 22, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee iadaja poziv, naj ee o pogrešanem 
do 30. IX. 1949 poroča eodišču ali skrb- 
niku Železni*« Simonu, «od^ uradniku v 
Kranju. 

Selak Pavel ee posava, naj ee do 30. IX. 
1949 aglaei pri' sodišču ali da kako vest 
o sebi. 

Po preteku rok« bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okraju» sodišče v Kranju 
,       dne 12. aprila 1949. 

* 
H R 299/45—6 4378 

Prezelj Peter. roj. 15. II. 1901 v Davči, 
ein Franca in Marije rojene Jemec, pos- 
ein das Davče 6t. 46, in 

Prezelj Tvan, roj. 19. VIII. 19;l9vDavci. 
sin Franca in Frančiške rojene Cemažar, 
po«, «in iz Davče št 46. «ta odšla 16. X. 
1043 v 2. bataljon Prešernove brigade 
NOV. Prezeli Ivan ee pogreša od hajke 
v Žireh 1- VIIT 1943. Prezelj Peter pa 
od 21. XT 1943. Raje je padel v m» 
pri Žireh. 

Na predlog matere Prezelj FranSiSk© is 
Davče št. 46, se uvede postopanje ee raz- 
glasitev za mrtve. 

Vsakdo, komur je o pogrešanima kaj 
snano, ee poziva, nai o tem (Jo 81. Vit. 
1949 poroča sodišču ali' skrbniku Pres#u 
Ivanu, posestniku iz Davče. 

Preaelj Peter in Ivan ee pozivata, da 
ee zglaeita pri sodišču ali da dasta keko 
vest o «ehi. 

Po preteku roka hw eoddece od4oofto o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 18- aprite 1940. 

• 
IT R »•••-•-7 4369 

Boznar Leopold, roj. Î0. XI. 1926 v 
8k. Loki, sin Andreja m Ivane rojene 
Florjancio. meeareki vejeneo v 8k. Loki, 
Meetni trg. je odSel 16. TI. 1948 v Vojko- 
vo brigad«. Od nemške hajke 9. [T. 19« 
okrog Sv. Treh kraljev gP oogreša 

Na sredlog matere Bo>tmr Ivane, go- 
«•••••• ft Bk. L'elee, Kopališka 45, ee 
uvede postopanje •• razgteeätev m mrt- 
vega. 
II R :ic.    i) -1 4371 

Kalan Janez, roj. $8. ••. •0 v Sp. 
Bitnju, ein Franca m Mme rojene Zeteot- 
nlk, tov- delavec 8p. Bitnje M. 1, je v 
bwBÏ Jngoelavrjl ehafil vojaški ro* pri 8. 
cett 1. gardbetga pešpolka v Beogradu. 
Ob nemškem bombhem napadiu  6.  ÏV. 
1941 je bri v «akkmišeu od bombe went. 
Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog matere Kalin Marije, n*tt- 
kartoe v Sp. Blfajfu At. 1, ee uvede pada- 
panje nt raegleeitev m mrtvega. 

^87t 
.), #$. 89. XI. 
m Ane rojen« 

TT R 804/49-Ä 
Kristanu*» Fraqc 

193B v Kmnju, ein 

Virnik, mizarski pomočnik v Kranju, j* 
odšel 7. III. 1944 v NOV. Avgufta • Je 
v vzhodnem koroäkem odredu vodil mi- 
nersko četo blizu Pliberka- Od tedai ee 
pogrela. 

Na predlog matere Krietanoië •••. ••- 
epodinje iz Kranja, Prešernova, 1. ee uve- 
de postopanje za razglasitev •• mrtvega. 
II R 309/49-4 4868 

Muzik Janez. roj. 24. VIII. 1908 v 
Loki pri Kovorju, ein Tomaža in Helene 
rojene Mršol, čevlj. pomočnik v Loki št. 6 
pri Kovorju, je bil 1941. izseljen • dru- 
žino v Srbijo, kjer je velopil v NOV. Baje 
je 81. XII. 1941 padel na planini Roma- 
nji v Bosni. 

Na predlog žene •••• Jožefe, tov. de* 
feuvke Iz Loke «St. 6 pri Kovorju, ee uvedb 
postopanje ea razglasitev •• mrtvega. 
II R 308/49-• 4•70 

Polanšek Stanislav, toi- 18. XI. 1913 i 
Tržiču, ein Janeza in Marije rojene Ovse- 
nek, mehanik v Trffiou, je odiel septem- 
bra 1944 v NOV in ee iz velikih bojev v 
Savinjski dolini 17. XI. 1944 pogreša. 

Na predlog Polanšek Marije, gospodi- 
nje iz Triaca, Ljubeljska 86, se mede po- 
stopanje sa raaglaeJitev ea mrtvega. 

VeeJkdo. ki o pogrešanji kaj ve. ee 
poziva, naj o tem do 31. Vfi, 1Ö49 poroča 
eodišču ali skrbniku Železniki! Simon«, 
eod. uradnik« v Kranju. 

Božnar Leopold. Kalan Janez. Krietan&č 
Franc (Marjan), Muzik Janez in poten* 
šek Stanislav ee pozivajo, naj ee eglaeiijo 
pri sodišču ali eicer dajo kabo veet o 
eebL 

Po preteku roka bo eodiejSe odtoMto o 
predlogih. 

Okrajno *o4±š~ v Kraae* 
dne 18. »prfla 19tó. 

* 
I R 119/^-5 4• 

Bab!« Jožef, toj. 11. I. ÌSU T KopW, 
aiin Antona in Zofije rojene Slabe, Stu- 
dent prava, Zalog Št. 86, je bil 28. ••- 
1948 aretiran od Nemcev jn odpeljan v 
Dachau, nato v Hamburg, od' koder je zad- 
njič pieal 56. ÖI. 1946. Od tedaj «t» txv 
Spreïa. 

la predlog matere Bab* Zobje, goepo- 
dinje iz Zaloga št. 86, ee uvede poetopa- 
nie aa razglaeitev aa mrtvega in ae iz- 
daja poeiV. naj ee o pogrešenem v treh 
mesecih ' od objave tega <•>**. • Urad- 
nem lietu LRS poroča eodwou aüjgcrbni- 
ku Jerančetu Slavitoi, zenđjefcnJMaem« 
Pelerenitu v Postelni. 

Po preteku roka bo eodÄBe ••••• « 
predlogu. 

Okrajno sodišee v •••*•> 
dne 1. anrlk «M». 

* 
I R 28/49 

Arnuš Franc, roj. 4. X. UMA * 
Št. 89, srn posestnika Franca in 
ie bil decembra 1942 mobiliairan v nem- 
•> vojsko. Ie bojev pri Krivem rogu 2. 
XI, 1948 ee jpogreša. 

Na predlog matere Amuï Marije, po- 
eeaindoe v Spah• 88.. *« uvede ••••^•••• 
za raoglaeitev aa mrtvega an se i«dan 
poriv, naj »e p pogreSanem do 1. VL1• 
poTC*a s^)d»çu ali eWbaHro. "VWWCIT 
AloJBU, Mezntoarhi v Sprahitf 81- 
I R 34/40—8 2060 

èeguia Vflrtoj;, wj. SS. VU. W», ein 
Alojza h Marije, koysfki potnoÇntk •• 
PoIenSaku 48. je odšel setptembra 1944 
v Sercerjevo brigado NOV. t bojfih ta 

\ 
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Graëkj çori'pri Pleïevcu je 23. IV. 1945 
parivi    ' 

i\a predlog očeta Segale Alojza, kovača, 
tta PolenŠaku 43, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee izdaja po- 
•, a« ee o' pogrešanem do 1. VI, 1949 
torœà «duca all skrbniku Seguli Stan- 

u, cinu gostilničarja na Poleniaku. 

•   Po. preteku roka bo sodišče odločilo o 
prtdlogija. 

Okrajno sodišče • Ptuju 
dne 24. februarja 1949- 

to R 158/48—5      * 2484 
Godnič Jceìp, roj. 8. X, 1932 v Brjah 

»t.. 36, ELÖ Gtttjeicäko. sin Franca in Ju- 
stine rojene Rebula, i© bil 17. I. 1942 v 
italijanaki vojski pri ••••••••••• polku 
v'Verceffiju v Italiji, Dne 10. VI. 1942 je 
odžel na grško bojišče. zadnjiÜ je pifâl 

' Ss. nemSkega taborišča pri Atenah 23. III. 
194-1. Od tedaj e& pogreša. 

Na- predlog mater© Godalo Justine. Bije 
št. 38, «Se uvede postopanj» za ralglasitev 
za mrtvega in ee izdaja ippav, naj se o 
TOgreSaaeni do 1. VII. 1949 poroča «o- 
dieču ali predlagateljici. 

Godniö Josip se poziva, naj so zglasi 
pri sodišču ali da kako veet o eepi. 

Pd preteku roka bo sodišče odločilo o 
trfédlojru. 

Okrajno eoâ&ëe v Sežani ' 
dne 3. marca 1948. 

1•- R 180/48*-6 2895 
"MiHalie" 'Angel. roj. 8. IX. 1898 • v Ka- 

ejelevcu. okraj Sežana, «in Jožefa In Ma- 
rxie'rdjene Ivaœac', stan. v Ka^teltu 16, 
je bil 13. VI. 1944 odpeljan od Nemcev 
neznana kam te se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene MihaES Marije iz Ka- 
«tejca 6. ee uvede po/stopanje •• razzla- 
Äv za mrtvega an ee izdaja poziv, naj 
ee o •••••^•••• p'oróca ^ođiSSu y treh 
mesečni od te objave v Uradnem listu 
LES. 

.Po proteku relia Ho sodišče odfóSlo o 
predwu, . 
• • '       Ofc so •••• v 

<Jitt> 5..marca, 1049.. 

R 2(8/49-6 »749 
Iranca imi•»& ••. ••. 191Ž-V Gra- 

t'tëpu 6. •••&•, iu Anfonrje.rojerae 
Kwfajm. Jone* iz' GraSSSca 6,j&raj Se^ 
Öaa je odSel februarja 1944 v NOV in ee. 
dđ ••••••• JI944, ko je bil na neki oàr 
"Sđji, pogreSa.  . 
R 204/49-ti * .,37*3 

• Franca KarpJ, roj. 20. X. •> v '&••- 
êfêcu 6, ein Antona in Atìtonije rojene 
••••••••.. kmèt • <•••& Št. 0. Okraj 
Sežana, j» bîl 1940 pc•an v italijansko 

• vqf*tó>. "'od koder je kaa&i 1943 v južni 
1*•• odšel K pattizaaom. P« tforoSlu 
WiC je j>. V, 1945 pađel v î>oiih" K Némci 
Wlir.u 4Kf; ••••. 

Nà, predlog brata FraJtoä tfoejpa. kmeta 
iK-Gr*s®Sa It. C. ee "uvede pffćtopanje za 
ia«gla^tev za mrtveca in se óedaja1 rpoHìv. 
Mee o pflgrtìaniina v treH mesecih oa 
•" ••}•*• v Uradöepi ltetu LBS non#à 
sodisfcu ali pa ••••• Franca •••••. 

Franca ÏWjo in Karel se pozivata, naj 
• e «glasita -prì edtb'Scii • daeta; kako vèet 
o eeJ>i. -      .'    '       ., ., 

'Po' preteku rofaf;,l{o eò'diìSe otlloülo -o 

7. iflaaic-a 13*9.     < 

l R 22/49—2 4877 
Pu5n;k JoZe, roj. IS. I. •2 v Trbov- 

ljah, delavec v Trbovljah-Tereziji; je od- 
šel poleti 1942 v NOV. •• je pri neki edi- 
nici na Pohorju, pozneje ujet, in menda 
1. V. 1943 v Pi3ecah kot talec ustrezen. 

Na predlog matere Pušnik Marije roje- 
ne Bricelj, gospodinje v Trhovljah, Loke 
St. 495, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o 
pogrešanem do 15. VITI.'1949 poroča eo- 
dišEu ali skrbniku Sitarju Tvanu. sod. 
nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 16. aprila 1949. 

* 
1 R 16/49-3 327S 

Trente]]' Ivan, roj. 14. V. 1906 v Ve- 
liki Preski pri Polžniku, KLO Dole pri 
•••, rudar v Sklendrovcu št. 33. KLO 
Sv. Jurij pod Kumom, je M od 8. Vili. 
1944 pri partizanih kurir v Dolenjskem 
odredu ter •• od januarja 1945 pogrela. 

, Na predlog žene Tremtelj Frančiške, 
goapodinje v Lukovcu Žt. 9, KLO Sv. KriZ 
pri Litiji, ee uvede postopanje za ra^la. 
eftev za mrtvega in se îzdaja'poziv, da ee 
p pogrešanem do 15. VL 1949 poroča eo- 
diilcu alt skrbniku Zibrehi Filipu, eod, na. 
meS2eiiai<v Trbovljah. 

Po preteku roba bo eod'išife •••••• o 
predlogu. 

Okrajno •••• v 'IVbwHah 
'    Hnë w. njai*a 1949. 

I R 19/49-3 4081 
Belina Martin, roj. 14. X. 1891 v Pil- 

štajnu, wdar v l^bovllah. Lok» 453. Je 
bil 17. V. 1945 odpeljan neaianokiam jn 
so od takrat pogreša. 

Na predlog pastorke Dacar Vide, ret- 
jene Artoak. gospodinje v Trnovljah, Se- 
tje 122, &e uvede postopanje «a razgla- 
sitev •• mrtvega. 
1 R 20/49-3 4080 

Logaj Jože, roj. 24. I. 1910 oa Ravnah, 
posestnik na Ravnali st. 14, ja bil 17. 
vili. 1943 odpeljan •••••••» kam in *e 
cd takrat pogrela. I 

Na predlog žene Loga;} 'Ane rojene GJU- 
čar. posestniee na Ravnah •. 14 se tivede 
•••••••••• •• razglasitev •• rnriwega. 

Veaîcdb, ki mu je o pogrešanima 3 
znano, ee poziva, da o tem đo 1. VI 
1949 porofti ••••• ali «fcrlmikrj Žibretu 
Filipu, sod. nameščencu v Tibcrvljali. 

Po preteku roka tra eodSïce •••••• 
o predlogih. 

Okrajno Bodišee v Trbovljah'' 
dne 8. .apröa 1949.' 

—— '•   

Offlasi sodišč 
G 300/48 -t469; 

Oklic o skrbniku in razpravi 
C&enöä Aïitoai|a, uÄbemka! v lasni 

induÊtraji : Celje. <De8ccva c. 2. je vloZîk 
»oper Ozerno Petra iz Kaniže pedaj ne- 
znanega bivalilcH, foäo za raeveZo 'ti- 

r rava bo 2•. maja 1949 ot> 8. uri 
pri item •5•4|- .        ' 

Tožencu tie postavi za Äbnifiä Leskov- 
šek Jože. uslužbenec eođJrca.'ki ga'bo 
za«*opal na' uiegovo nevarmost in.efcrò8ke, 
dokler ee ne oglasi earn ali ne imenirte 
••••••••••., ..w„. . ,,'' , ' ..• 

Okrožno sodisi v, Cel|« •>'•• 
dne 16. aiprfa 1Ö49;       '   " ' 

Amortizacije 
I R 1232/49-4 4535 

Na prOSnjo šceka Ivana, poeeatoikai Gra- 
dile 32 pri Vipavi, ee uvede poetopanje 
za amortizacijo vrednotnice. ki jih je pro- 
«See baje izgubil, in ee imetnik poziva, 
naj uveljavi evoje pravice v 2 mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS. kereebo 
Sicer po preteku roka izreklo, da io vred- 
noteica brez m°w. 

Oznamenilo vreóSaotuice: 
hrauima knjižica KmeUjiko-obrtne po- 

sojilnice v Vipavi, It. 771 na irne ŠŠek 
Ivan. s vlogo 8.468.03din. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 14. aprila 1949. 

* 
R 57/49-3- 4879 

Na prošnjo Mramor Angele iz Vel. 
LaeS it. 65, * okraj Grosuplje, ee uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki je bila med vojno baje uničena in se 
njen imetnik poziva, naj v dveh mese- 
eïh po objavi v Uradnem listu LRS uve- 
ljavi evoje pravice, eicer ee bo po preteku 
roka izreklo, da eo vrednostni papirji 
brezmoili. •. : • - 

Oznainenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice iu  poso- 

jilnice v Vel. Laščah St. 707 t vlogo 2.240 
dinarjev na  ime Mramor  Angela. Gor. 
Kalisïe. 

Okrajno sodišče r Grosupljem 
dne 13. aprila 1949. 

V? 
S 66/49-3 ,4878 
, N,a prošnjo Zuäek Angele, zaeebnjce iz 

Strmca ••.. 4, , ee • uvede postopanje .^a 
amortizacijo vrednotnice, kije bila baje 
med vojno uničena in ee njen imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih po dbjavl.r 
Uradnem" lœtu LRS uveljavi evoje pravice, 
sicer ee' bo. po preteku roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Ozaamenüo va-ednotnice: 
hranilna knjaZìca Hranilnice in pejšojfl' 

nice v Vel. LašEah, ètevîïka 1S32 a vlog» 
2.918 din na ime Žužek Angela4 zaeeibH*- 
ca v Strmca è't. 4. 

Okrajno sodišeo vGro-iopljem 
dne ii. a,prfta 1949. 

i      - 

Razni oglasi 

Razglas 
44<» 

üa proïn^o evîoarekega kohzulaHä v 2•- 
trrelw obìavljanto: ... 

>Dno 1. novembra 194o je umrl v bol. 
niči Sand * Chjuru. §vïe< Avouiäft Schnei- 
der, rojen 29. iunija 1874; sedlar. memStì 
državljan, pristojen v Bonn. Stanoval • 
v FeWberjfu, Graubünden, ^vice, ••• po- 
kojnega je bîl Avspist Sohneidei", njeti 
Ana Marija Schneiderv rojena Venîrtes. 
iz Matea, Južna, Tiroteka.   . 

'Össbe.. ki hočejo uveljaviti dedtae prar • 
vice gled'e aapn'scine umrlega, ee po 655. 
èlenu ivicarékega civilnega zakonika P°- 
aîrajo, naj ee s tpotrébaimî dokazili' v 
enem letn vpriglaeäjp pîerneno pri' podpi-' 
eanein uïadw. 

"Upravnîk deducine je gi okrozai notar 
Haitman Arahühl, Tvìm, Gratrbundeii' 
Švica. •      • •        , 
,2a'Kreisamt Trine: .Max Zindelx 
Pripoiobu: Po* navedbah konreukta" zi' 

vijo'bajé nek* dediJS am-dega k St. Petro 
tutKraeu. . .., i . . v 
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Porivi upnikom in dolžnikom 
4632 

Qtorepeo Josip, dražu« « o. a. za iz- 
delovanje pločevinastih izdelkov f Ljub- 
ljani, Za gladom 9, se Po predlogu druž- 
be razdruži in preide v likvidacijo. 

Pozivani vse upnike, da v treh mesečin 
od dneva obja^re v Uradnem - listu LHS 
priglasijo svoje terjatve. 

Likvidator 
* «T 

mi 
Lesno produktivna zadruga z •. j. v 

Borovnici sa je spojila s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. v Borovnici. 

Vsi upniki jn dolžniki se pozivajo, naj 
priglasijo svoje terjatve oziroma' porav- 
najo avoje dolgove, ks so nastali do 'Vpkà 
združitve v zadružni regiàter. in sicer 
najpozneje do 6, VII 1949. 

Kmetijske aađftiga * o. a'.. Borovnica 

Izgubljene listine 
preklicujejo: 

Audre-jasiC Peter. Brezovica 113, že- 
lejmäko režijsko karto, •••••• • «sindi- 
kalno izkaznico, izkaznico OF. 4498 

Avpiï Buda, Ljubljana. •••••••12. ži- 
vilsko karto Lt> za april. ,    4427 

Avto-moto društvo Celje." tablico motor- 
ja ät. 02826.       .,   ,, 4431 

Baeaja Josip, Pieko. Dalmacija,  obla-, 
«Ino- natefflico St. 16579. 4539 4 

••••• Marlj'a, Celje, Stanetova 31. iz- 
Lmznico in osebno izkaznico It. 1756119. 

4215 
Beg Franc, ßoi> Sušice o, jneseiim) P.e. 

leeidäka vozovno izkaznico za progo Novo 
meeto^tMna' sela. 4553 

••• Ankica, Celje, Ozka u). 1. osebno 
izkaznico St. 61167. izdano od mestnega 
ljudskega odbora Zagreb. 4337 

•Bcrfl« Vinko, Ljubljana, Gnidoyè'eyâ 25, 
karte za mleko .Daj za april—junij na 
ime Beroč .Vinko • Cenka in karte za 
mlelko OM za april—funij na ime Bercio 
Spela in Vrhove Nacka. . ,   4824 

Berìtó Vesna, Ljubljana. ^•••.•••• 30, 
•••••• za kolo znamke >£rtat&<. izdano 
od NM Ljubljana. 4628 

Bitenc Stanislav, Tacen 14, Šofersko iz- 
kaznico. ôzdano,o4 NM-Ljubljana.      4681 

Bonovee Franio, D. Lendava, Partisan* 
«ks 34, prometno knjižico za mti&ko kolo 
••••••• >PUC1K. toV. 5t. 782462, îzd&ao 
xirOLO okraja Dol. Lendava. 4301 

Bokovsek Ladislav, Postojna, Moskov- 
ska 15, prometno knjižico, za motorno 
koîo Mtamké :.4Bemelite, St. •••••• 11804. 

453» 
Beri} Mirko, ličina 38. p. Bankovci; 

roj. 10. XL 1928. vojaško knjižico, izdano 
od wjalkejra odSeka Muriska Sobota. 

.     . '3797 
••• Marija, gospodinja. Poklek št 11, 

SLOLeskavec, JmMioo Ba kolo ïi.olsvîxa 
741•8•. ^14*" 44S7 

B"*da{ .Bogdan, Rudnik 75, prometeo 
knjižico «à,koJÒ.,«.953512,        '      4531 

Bratenifi Slavko. BukoSek U. Spo&cè, 
orometno knjiSco za kolo znamke ?\v*an- 
iererc, št. kolesa 578210. , , 4151 

Bukovac Terezija, ; Seni iur ob Taboru, 
''      prometno •••••• za kolo.   '     .v. 4216 

Celoliga Marija. Brestrnica pri« Maribo- 
m, prometno knjižico za žensko ledo 
znamke >Tritouna<. št.. 217S99. 4393 

Dacar Cecilija, Laseno. p. 'Šmartno v 
Tuhinju. Člansko izkaznico cbrtnSke za- 
druge, &t. 203. izdano od združenja obrt- 
nikov v Kamniku. .1828 

Dottnar Branka, Ljubljana, Herberštaj- 
nova 22, knjižico za kolo znamke >P3iae- 
nomen^ et. 395369, izdano od NM Ljub- 
ljana, 4449 

Doajinko Anton, Razvanje pri Mariboru, 
prometno •••••• za moško koto znam- 
ke ^Phoenix-.. St_ 433Ö03. 4394 ' 

Domiter Jozeï, Sv. Marjeta ob Pesnici, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>Alpma<-,. ši. 13442. 4319 

DnJar Zoran. Krško 121, knjižico za 
kolo St. H-22618. izdano cd NM Krško. 

4453 
\ Farkas Franc, Stara Nova vas 49. pro- 
metno knjižico za kolo, tov. St. 3087. 

3974a 
Ferme Jože, Ogorevec št. 11. p. štore. 

izkaznico za vožnjo št. 84. k 4047 
Fidler Rozalija. Zg. Radvanje pri Mari- 

boru, prometno knjižico za žensko kolo 
znamke ? Ankere. 4318 

Filipi« Mihael, Stara Nova <vas 50, pro- 
metno knjižico za kolo znamko >•••••^., 
§t. 275147.   ' . 3974 

Fiäer Jakob, Podlog; 37, p. št. Peter ob 
Savinji, knjižico Ga kolo znamke >\Vaîen- 
rad<, 5t. 3917488. 4627 

^ Fuor Marko, Dolgcšđ pri Mariboru, 
prometno knjiäco «a nioško kolo. Številka 
697727. 4272 

Fiere Jože, Bevško 26, p. Trbovlje, knji- 
žica za kolo S-333395. 4454 

Gage] Oto. Ljubljana. Lončarska steza 
št. 5, prometno knjižico za motorno kolo 
znamke rJava<., št. okvira 4904. spoznav- 
na št. 0737. St. motorja 82925. 4534 

Gaj Ludvik. Murska Sobota. Poljska 8, 
izkaznico za kolo, St. 256, in osebno izkaz- 
nico it. 1538, izdano od mestnega odbora 
OP v Murski Sdbotf. 4148 

GOftfnos Nikola, Kranj, Zlato polj« ino- 
zemsko osebno izkaznico Št. 4943, izdano 
27. IS. 1948. , 4490 

Gamboc Gera, TeSaaoVtó 42, •••••••• 
kolo •••••• •••••••'!: lt. 1566580. 

., 4205 
' GorW Viđat voj. trgovBko podietje Po- 

stoßia, oaebno dzkazoico, tofana od KLO 
Attice. okraj •••••. 3843 

Garjap Valentin. Radomlje 93. osebno 
izkararico in krrpÖco za kolo. 4626 

Gorup Milan, LjubAjana, Vo2araki.pot4. 
vojaäko ikniiKco. osebno isikasmico, delav- 
sko knjižico in .spricevajo traKtorata. 

4425 
GestUiïar Budolï. Vevèe 57, kapico za 

kolo, tov. St. 659887, Godano "d NM T4ub." 
ljana. 44.47 

G?adar«ko avtopàdjetje. MajàhOr. pro- 
metno knjižico •& tovo#ni avtomobil znam- 
ke >Cöevw)let< ••••. 4155 

Gxaeejj Julij, :SmOlnik ptì ftiiSah. '.pr,o- 
metino ' knjižico za moäkp kÀ> zjiamke 
>Ergo<, *5t, 118701, la 'izkaznico OF, iv- 
dano od' KO Smoteìk. 4396 

Grad Franka!». Dragome^ If. 4, p. 
Domžale, 'knjižico aa kolo ••••••• s-Tri- 
•••1<, it. 7£•589. 

' GroSifar Marija, Ljubljana. Jamikova 6, 
knjižico za kolo znamke >PUC1K, lov. St. 
183000. 4422 

G rear franc, Trbovlje II. Gabersko .34, 
dva talona iz •••&•• izkaznice ät. 366, 
izgubljene v novembru 1948 v coni 'A 
STO. 4•57 

Grčar 'Frančišku, Ljubljana. Tržaška c, 
bunker 1, prometno knjiižieo •• kolo •» 
osebno Jzi:aznico ät. 05543. izdano 2•, VI. 
1945 od NM Ljubljana. 4497 

Hamler Janez, öreänjeyci 5t. 40, okraj 
Radgona, ukradeno izkaznico za ••••• 
lcolo znamke ».Iunior«, jt. 1575.        4037 

Hernah Antonija. Selnica ob Dravi IS, 
prometno knjižico za kolo znamke îPUCU<, 
«. 913505. 3984 

JakovtiE Ana, Ljubljana. KatnJkova 13, 
osebno izkaznico, izrlano od KLO Groblje* 

4542 
Jamnikar Ana, Maribor, Korojka 128, 

prometno •••••• za kolo znamke >&dler<, 
št. 1175037 in fokaznfco Zveze borcev, iîz- 
dano v Mariboni. 4319a 

.Tapelj Bojan, Ljubljana, Crna 'Vas 107a, 
prometno knjižico za kolo Si ••••••?. ia- 
dano od uprave NM. 4428 

Jauk Josip, LimbuS pri Mariborn. pro. 
metno knjižico .za mpSko kolo znamke 
>Wanderer«, 5t/733379, 4392 

Jevnikar Janez, Maribior. K.e.ižajjeva 1•, 
prometno lmjSico za mo$ko kole znamke 
>2erjal«, št. 3104. 4269 

Jug Janko. Ruše 67. prometno knjižico 
za moško lcolo znamke >Adlef<\ Števil- 
ka "105948J. 4268 

Jureje-vïifi Anton, porotnik, rëdjsa lirajj- 
rost, št. 45325, izdan z ukazom PreSfidiia 
Ljudske ekupäSue PLRJ, it. ukaza 614. '% 
dno 14. XI. 1947. ' 4091 

Kalan Marija, Kranj. Drulovka 3, ej.a- 
dikalno knjižico St. 57142. 4040 

KampuSek Marka,, Celje. Stanetova 7. 
industrijsko nakaznico. '     4389 

Kaplan Tončka, Ljnbljjana. 7,aloäka 16, 
izkaznico za kolo znamke >Wekonov~ Šte- 
vilka 208112, izdano od uprave NM v 
Ljubljani. 4491 

Kerec Ivan. vojna pošta 56742, Izubija- 
na. oblačilno knjižico M. 966083.        4495 

KerÜö Franc, Podreïj© 37. p, Domžale, 
sindikalno izkaznico St, 2995267, ••» 
karto za leto 1949. izdano od ministrstva 
za notr. zadeve SZTSM, karto «a kurirp 
K-l in lizkaznioo od MINOP. 445$ 

raero.«i*& Marije, Ljubljana. Poljansicl 
nasip 10. kolesareko knjišSčo.      .     46&1 

Klepw TWnilo. Banja Luka. vojalk» 
knjižico. •   • 4450 

Kmetijâka zadruga à o. j.. ••••• pri 
Zejeariktfi. evidenčno taXBcp tovome^Ä' 
avtomobila sLancia*. St. S-2703.        S892 

Kmetijska ladruga. ••••••••, eviide«,^ 
no tablico iovorneßh avtomobila üBamke 
; Chevrolet«, št. 9-3079. 4580 

Knaîelj Jožica, Dobrna pri Celju, nja- 
tm-itetrio sprjEeivalo JV. razr. aneSc. •• 
v LS<*itentttrimi. Ljubljana, 'izdano. le$t 

;1942/48. 4446 
Hftkalj Anton. Zabi'Biznica 49,'pramétao 

knjii'ico za mojSko Itolo ziuvfli&e 1»$••~ 
pion-c, 5t. B-1Ö. ïzdflno cd upmve NM Je^ 
senke. 3754 

KoroeJ Sto^ko, Formili If, p. Sv. Mar- 
jeta, pri ••••••••••}, pjorne&io tetüösp »' 
tovpxjii aucmofiil •••••* >Forj4*; *vi4. 
••.••, ,;*°» 
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Krajevno  podjetje   Selnica ob   Dravi. 
evidenčno tablico avtomobila S-7755. 

3933 
Krauj Franc, Jesenice. Ciril-Metodova 

it. 7, tovarniško izkaznico Železarne, šte- 
vilka 7852. 4562 

Krois Kajko, •••••• \>n Manboru, 
prometno knjižico ••. moiko kolo znamke 
>?uch«, St. 6750 4396 

Kušar Frane. Trojane 1. prometno knji- 
žico za kolo osebno izkaznico in vojaško 
knjižico. 3836 

LeSnik Adolf, Brezje 22. Maribor, knji- 
žico za kolo št. 3552. 3977 

Lu kan Janez. Sp. Upnica 3, promet- 
no knjižico Za kolo znamke »Pueh<. Se- 
nika 135632 4535 

Lužar Ivan, delavec. Lončarjev dol 63, 
knjižico za  kolo št. S-ll/2047 4456 

Siacele Anton. Zg. Hru&ica 1. izkaznico 
rez. oficirjev, serija PU-0001 K. St 6391. 

4540 
Majcen Stane. Ljubljana. Stranska 3. 

oficirsko izkaznico serija PU-0001 K St. 
6782, izdano od' voi. okrožja Ljubliana. 

4429 

MandeH Joža. Ljubljana. Sv. Marka 35. 
režijsko ïetno izkaeraico >Umetak«. 

4541 

Mestno prevozno ucHjetje »••••••• 
Ljubljana. Tyräeva c. 36. tablico S-7561 
tovornega avtomobila znamke >Ford< V 8. 

4426' 

Miheljč Fani poročena Cankar. Ljublja- 
na, Rožna ul. 27, rojena 21. IV 1926. 
osebno izkaealco In tzka«iloo OF.      £62S 

Mohoric Pavle, tovarna »Indue«. Ljub- 
••••, Žiivilsiko nakaznico TDb za april. 
osebno izkaznico, blok za menzo za april. 
im sindikalno izkaznico. 4528 

Možek Anton. Vižmarie 1. prometno 
knjižico za kolo znamke >Stever« tov. 
». 1106134. 4529 

Možina Kristina, Lesno brdo 12. p. Vrh- 
nika, knjiä'eo za kolo znamkp >Üürkopp<. 
izdano od NM LJubljana- 4448 

Muhic Loj*e, Jama 5. p. Smiljel. oseb- 
no izkaznico, izdano ort .KLO Pelariie. 

4554 

Novak Marica. Maribor. Dušanova 14. 
prometno knjiüco za žensko kolo znamke 
>Speziak. ». 1220037. 

Ograjšek Martin, Sv, Peter v Savinj- 
ski dolini, izkaznico OF. osebno izkaz- 
nico', sindikalno knjižico in ciovoilenie za 
vožnjo s traktorjem. 4214 

Okrajna uprava ta gradnio zadružnih 
domov, Ljutomer, motorno prometno knji- 
fioo evid. ». 9825 za motorno kolo Šte- 
vilka motorja 401524, št. okvira 55126. iz- 
dano na ime Rlzman Stanko. Svetinje. 
KLO I-vajnkovci. 4203 

Okrajna avete kmet. zadrug. Kamnik, 
tafcico H. 1405 osebnega avtomobila znam- 
ke >0pel-Olympda<. 4548 

Osojnjk Alojz, Gorjane 2. P- Podereda, 
prometno •••••• za mo5ko kolo znamke 
»Viktorija«, št 1407206. odvzeto ob ueta- 
Ikera ifovtku ». V  1946. 4146, 

Pantovi* Radmilc. voj pošta 20533/c, 
Ljubljana, obtaBUno knjižico St. 540. la- 
dano od voj. poite 18824. Ljubljana. 

4486 
Papier Tilt», DoelovHSe io. prometeo 

imjÜlcoza ženeko kolo znamke »Kosmos«. 

tov. Su 228120. ledano od upra\« NM Ra- 
dovljica.       ' 4417 

Pesic Mibajlo, podporočnik, ìiwilsko na- 
kaznico ». ISO. izdano od vojaäkega tr- 
govskega podjetja Maribor, za 1. 1949. 

3651 
Petja Ivan, Sp. Jesenice 9, oficirsko iz- 

kaznico eerije PU-0001-F ». 1188. izdano 
od vojnega okruga Ljubljana. 4494 

Fintar. Marica. Sv. Lenart 25, ». Selca 
uad škofjo Loko, prometno knjižico za 
kolu en- 't- 126642. et. okvira 80711, tap 
dano od uprave NM T Skoîji Lofci.      3847 

Praprotnik Janes, Loka 18. p. Križe. 
vojaSko knjižico, izdano 1946 od zac. 
voj. odeeka. Tržit 4680 

Prašnikar Frane, mlinar. Lode pri Polj- 
tanato, izkaznico za kolo St. 727742    4467 

Primožič Franc. Maribor, Majetrova ÌO/I. 
osebtno izkaznico, izdano od ONZ Maribor, 
in vojaško izlaumico. 4042 

Pucko Stefan. Lendava. Renikovci 8, 
prometno •••••• zâ kolo znamke »Sty- 
ria«, tov. ät. 12974. izdano od NM Dol. 
Lendava. 4588 

Rajhard Franc. Jesenice, vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškesa odeeka Jese- 
nice, in osebno izkaznico, izdano od KLO 
Jesenice. , 4043 

Ratnik Stetau, Krog 59. p. Murska So- 
bota, osebno izkaznico ». 402. izdano od 
KLO Krog. 4089 

Ravnateljstvo uprave »Peciva«, promet- 
no knjižico za kolo ». 17.190. 4419 

Raibpräek   Stanislav..   Maribor,   Tezno, 
Dobroveka 17. prometnp knjižico za mojj 
5ko kolo znamke »Junior«. Št. 89468.     1 

Retelj Ana. Šmartno 5. Ljubljana, knji- 
žico za kolo. izkaznico ÖF iti osebno 
izkaznico. 4489 

Ribic Dra^o. Vrba 11. KLO fc-rovnica. 
nakaznica za kurivo K-4 4496 

Rizman Cvetka. Veličane. nduSlriieko 
nakaznico 5t 123948 serija 1 IV A. reg. 
». 123949. 4152 

Sindikalna podružnica živilske i u (obat* 
ne industrije, podružnica ». 1 Domžale. 
flansko izkaznico ». 21595, izdano na ime 
Sorn Stanko, delavec, Podrešje. Vir in 
člansko izkaznico ». 268350. izdano na 
ime  Vidergar Anton, mlinar.  Koseze. 

8176 
Slapar Ivan, PSajnovca 4, prometno 

knjižico za kolo ». 45366. Izdano od' NM 
Kraänja. •829 

Svačic Vekoalav, nubiana. Bemekar- 
jeva 17. osebno izkaznico. 4629 

Svetina Vinko. Koritno 2 p« Bledu, 
prometeo knjižico za kolo znamke »Puch«. 
re«. ». 124510. ». okvira 1219144.     3780 

Snoj Franc, Lipe 19, p. Ljubljana, svojo 
knjižico za kolo ter knjffico za kolo. oseb. 
nò izkaznico in izkaznico OF na ime Snoj 
Rozalija. 4622 

Sï'llich Drago. Vir 81. p. Dob pri Dom- 
žalah, sindikalno knjižico ». 28114.    4462 

Segula Rozalija, Mezgovci 30 .pri Ptuju, 
prometno knjižico za kolo. reg. številka 
448778. »• okvira 488482. 3560 

Seludcenko Marija, roj. 18.1.1927, Kam- 
nik, Graben 55, sindikalno izkaznico, iz- 
kaznico Rdečega kriia, izkaznico sa kolo 
in potrdilo o zapoeHfrn. 4206 

Seine Anion, Laniäce 54. Skolüica. pre- 
klic o izgubljeni osebni la (Madlkalnl »• 

tcaznici in lzkaznaei OF, potrdlu o zapo- 
slitvi, udarniški rzkaznici in železniški 
izkaznici, objavljen v Uradnem listu LRS 
». 13 z dne 19. IV. 1949 462•. 

âkrlec Jožef. Maribor, Fobrežje. Gospu 
öveteka 9. prometno ••••••• za moäko 
kolo St. 195108. 4891 

âkrobar Franc, Vogrincevci, Ljutomer, 
prometno •••••• za kolo znamke >Etek- 
tea«. 8888 

Sm(d Erika, Ljubljana. Strossmayerjeiva 
it. 3, spričevalo IV raar. girnnazüe. izda- 
no 1. 1929/30. 4421 

Stefanie Karliaa, Ljubljana. Hrenova 17, 
izkaznico OF. 4586 

Suligoj Milau, Slov. Javornik. Stalin, 
grajska 24, sindikalno izkaznico »evilka 
1994776. izdano od sindikata kroj, imd. 
in obrti, Jesenice in iaskaznieo OF. isda- 
no od KLO Slov. Javornik. 4551 

oust Ignac, Sv. Rupert nad La$ke<m, 
prometno knjižico za kolo, ». kolesa 20926. 
lzikamlco OF. vOssno izkamico. Samsko 
izkaznico in vojaško potrdiilo. 4886 

Suîtar Franc. Domžale. KanmiSka 3, 
šofersko tokaznico it. 6862. lovsko feka«- 
nico. izkaznico OF. potrdilo lovske za- 
druge. 4420 

Tomïic Janez. Nožice 32. knjižico za 
kolo št. 1176097 4209 

Topolovšek Leopold. Bianca. PokleklS. 
knjižico za kolo znamke >Juan« »evjlka 
110706. 4451 

Tovarna, poljedelskega orodja in livarna. 
Muta ob Dravi, prometno knjižico za kolo 
tov. M; 107.890 iedano od NM Prevalje. 

3882 
Umnik Janez, Ljubljana. Ulica Sv. Mar- 

ka 31. evidenčno tablico koles« znamke 
>Dilrkopp«.   št.  S-15877.   izdano   od 
Ljubljana ». 9. 

Uprava »a ceste. Jfov« mesto, ev 
no  tablico S-6843 tovornega avtonv 
znamke »Dodge«, in enoosnega priklop- 
nika >Unra<r, evid. ». 3119. 3880 

Videč Pavla. Sv. Peter v Savinpkt do- 
lini, prometeo knjižico za kolo,        4217 

V«d»c Vinko, roj. 16. I. 1895. VMnja 
gora 71, osebno izkaanieo in iakaznico OF. 
izdani od KLO Višnja gora oziroma OF 
Višnja gora, in dekret o nastavitvi v 8ev- 
tjareki delavnici KLO ViSnj« gora.    3BM 

Vidovi« ïoïef, Hajdoôe 47, KLO Slove- 
nja vas. vojažko knjižico št. 876 iedano 
od vojaîkega odseka Ptuj, 14. VI. 1947 

3978 
Vimenik Ivan, ••••• ne Pohorju, pro- 

metno knjižico za kolo znamke >Maister< 
». 903492. 4270 

Zagode Amaiija, Rogoea pri Mariboru, 
prometno •••••• za moško kolo znamke 
>Fuoh<. ». 1111888. •1 

Zavertanik Viktorija, Gorica Solkan, 
Tovarniška 11. iskaznico za žensko kolo 
••••••• >Fuche<. ». 8598. 3973 

Zdovo Zdravko, Zaeert 26. Celje pro- 
metno fenPfco za kolo »; 758460. ' 4888 

Zidar Anton, Topolec 57, p. I! Bistrica, 
izkaznico OF. izdano od odbora OF To 
pole« in kjjiüoo za kolo. fedano od upra 
ve NM v II, Bistrici.   , 4400 

Žiielt Angela, Maribor, Heroja Vojka 
St. 92. Šolsko aprieSavlio •, nax. me«c 
W».. izdano oA me«, iole >ûmkaT< N 
MxrJbora. 442 • 
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določijo okrajni izvršilni odbori v sporazumu z •••••••• 
za trgovino in preskrbo. 

IV. Kmetijske zadruge 
12. člen 

KmètìjsKiim obdelovalnim zadrugam in ekonomijam 
kmetijskih zadrug določijo količine obvezne oddaje mleka 
in mlečnih izdelkov okrajni (mestai) izvršilni odbori, 
upoštevajoč plan živinorejske in mlekarske proizvodnje 
ter potrebe zadružnikov. 

Zoper odločbo okrajnega (mestnega) izvršilnega od- 
bora se zadruga v 3 dneh po prejemu odločbe lahko ora- 
toci na ministrstvo za trgovino in preskrbo. 

V. Državna posestva 
13. Sen 

Državna <kmetijeka posestva so dolžna prodata drŽavi 
oziroma pooblaščenim odkupnim podjetjem vse presežke 
mleka m mlečnih izdelkov. 

VI. Kazenske določbe 
14. Sen 

Ce kršitve te uredbe niso eodno kazniva dejanja 
kaznuje okrajni (mestni) izvršilni odbor z denarno kaz- 
nijo do 50.000 dinarjev ali s poboljševalnim delom do 
treh mesecev tistega, ki je dolžan oddati mleko ali mleč- 
ne izdelke po predpisih te uredbe, pa brez upravičenega 
razloga ne izpolni svoje obveznosti v določenem času in 
v določeni količini ali kakovosti. 

15. člen 

Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev oziroma s po- 
boljševalnim dèlom do dveh mesecev se kaznuje uradna 
oseba, ki ne izpolni dolžnosti iz te uredbe, ki zakrivi, da 
ee. zbrano mleko ali zbrani mlečni izdelki pokvarijo, ali' 
ki zakrivi, da potrošniki ne dobijo ali ne dobijo pravo- 
časno pripadajočih količin mleka, če tako dejanje ni sodno 
kaznivo. Kazni po tem členu izreka minister za trgovino 
'n prPsVrbo. 

VII. Končne določbe 

16. a«n 
Količine obvezne oddaje mleka in mlečnih iz-aelkov, 

M jih krajevni ljudski odbori predpišejo posameznim go- 
spodarstvom, veljajo za gospodarsko leto 1040. 

• Količine mleka in mlečnih izdelkov, ki so jih po- 
samezna kmetijska gospodarstva v času od 1. januarja 
1049 dalje že oddala za odkup pooblaščenim podjetjem ali 
zadrugam, se vračunajo v obveano oddajo po določbah' t® 
uredbe.   > 

Iff. člen 

Navodilo za izvajanje te uredbe izda minister za trgo- 
vino in preskrbo. 

18. Sen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Mista 
LBS«.   * 
"",   St. S-•• 286 

Ljubljana dtoe 28. aprila •0. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: Predsednik vlade ••: 

Jože Borštoar L r. Mft» Marinko % t. 

77. 

Na pouia^i 2. odstavka 78. člena ustave LRS izdaja 
vlaAa LRS po predlogu ministra za lokalni promet LRS 

uredbo 
o odpravi Glavne uprave za ceste 

1. člen 

Glavna uprava za ceste pri ministrstvu za lokalni 
promet LRS, ki je bila ustanovljena z uredbo vlade LRS 
z dne 30. XII. 1947 (Uradni list LRS, št. 1—7/48), se 
odpravi kot samostojna ustanova in preide s 1. aprilom 
1949 v sestav ministrstva za lokalni promet LRS kot 
uprava za ceste. 

2. čler. 

Ta uredba velja.od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSi. 

Št. S-zak 266 
Ljubljana dne 18. aprila 1949, 

Minister za lokalni promet LRS: 
Anton auštergič 1. r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 
Ivan Maček 1. n 

•••••••••0••,••0•1•••0••• 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

78. 

Na podlagi 2. odstavka 7. Člena pravilnika o priprav* 
maki službi, etrokovnih izpitih in strokovnih tečajih v 
pravni stroki in o prehodu uslužbencev iz drugih strok v 
pravno stroko (Uradni M LRS, št. 49—265/48) izdajam 

odredbo 
o programu strokovnega izptta pripravnikov pravne 

stroke iz resora ministrstva za pravosodje LRS 

I. Pripravniki za nižjega pravnega referenta in niž« 
jega sodnega pravnika iz resora ministrstva za pravosodje 
LBS opravljajo strokovni del izpita iz tehle predmetov: 

1. teorija države in prava, 

8. ustavno piamo, 
6. upravno pravo, 
4. gospodarski sistem FLRJ, 

•. ••••••••••• eodisß, javnega tožilstva in odvet- 
ništva, 

.   0. kazensko pravo (splošni in posebni del), 

?i kazenski postopek, 
8. ér$av§|flinsilso ••••• (splošni del, stvarno pravo, 

oMBgaoijsko pravo, dedno pravo), 

ft «Wtod eodni postopek (pravdni, nepravdni, izvr- 
stni), 

•• wdMnsfcq PjiavtOfc 
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11. trgovinsko pravo, 
12. menično in čekovno pravo, 

,      13. delovno pravo. 
II. Pripravniki za nižjega zemljiškoknjižnega refe- 

renta opravljajo strokovni del izpita iz tehle predmetov: 
1. državljansko pravo (stvarno pravo in temeljni poi-, 

mï iz splošnega dela državljanskega prava, iz 
dednega prava in iz obligacijskega prava); 

2. a) temeljna načela prava o zakonski zvezi, roditelj- 
skega, skrbstvenega prava ter o osebnih imenih, 

b) delovni epori, 
c) upravna razdelitev LRS; 

8. Izvršilni postopek in temeljna načela pravdnega 
in nepravdnega postopka; 

4. zemljiškoknjižno pravo s predpisi o katastrski 
, službi; 

6. vodstvo zemljiške •»•%•; 

6. eodni poslovnik, 
III. Minister za pravosodje Ljudske veputoUKe Slo- 

venije predpiše gradivo programa za posamezne predmete 
iz I. in II. točke te odredbe, 

IV. Tla odredba velja od dneva objave v uradnem 
tetu LRS<. 

St 111-858/47 
Ljubljana dne 28. aprila 1949. 

Minister za pravoaoajw JURS: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

Popravek 
V odločbi o davčnih stopnjah za odmero dohodnine 

kmetijskim gospodarstvom (Uradni list LRS, št, 9 t dne 
•. III. 1949)-se mora znesek davka v tretjem etolpcu na 
strani 72 za davčno osnovo 58.500 namesto 6.664 pravilno 
glasiti: 6.664. 

Ministrstvo za finance LRS 

Pregled, »Uradnega lista PLRJ« 
St. 84 it ine 20. aprila 1949: 

289. Uredba o razporejanju inženirjev in tehnikov grad* 
bene stroke na delovne naloge. 

; 287. Navodilo za sestavljanje projektnih nalog za todelaivo 
Mejnega in glavnega projekta objektov k^italne 
graditvs elektrogospodarstva. 

268. Navodilo o izrednem studiranju. 

289. Navodilo o preskrbi z zagotovljenimi živili delavcev, 
ueiužbenoev in nameščencev, kadar eo na letnem 
dopustu. 

.290. Navodilo o prodaji blaga kmečkim obdelovalnim za- 
drugam m zadružnim ekonomijam. 

291. Odredba o prijavah prebivališča in bivanja. 
292. Odredba o izvrgevaaju lovske pravice v obmejnem 

pasu. 

293. Odredba o obveznem dviganju denarja iz banke za 
izplačilo prejemkov. 

294. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o 
minimalnih rentah in pokojninah, podporah in od- 
pravninah socialnega zavarovanja. 

295. Odločba o spremembi tarile za prevoz potnikov na 
ladjah državnih brodarskih podjetij v obalni plovbi. 

299. Odločba o izvrievanju gradenj ministrstva za rudar- 
stvo FLRJ v lastni režiji. 

297. Odločba o določitvi kmetijskih pridelkov e ©hišnice, 
k4 jih lahko prodajajo po vezanih cenah gospodar- 
stva, včlanjena v kmečke obdelovalne zadruge. 

(298. Plan za prvo Žrebanje obveznio ljudskega posojila 
i    za amortizacijo in dobitke. 

Švica ratificirala konvencdjo o Svetovni meteorološki orga- 

Popravek uredbe p določitvi, najvišjega zneska, do kate- 
rega ee kmekjskipridelMkhko predajajo po ve- 
zanih cenah. "\     ;   . 

Popravek navodila o vplačevanju in uporabi lastnih de- 
narnih sredstev za financiiranje Investicij. 

St. 85 z dne 28. aprila 1949: 

299. Uredba o, ustanovitvi luških dđtrekcij. 
800. Pravilnik o pouku na ••••&•• fakultetah v Fede- 

rativni ljudBM republiki Jugoslaviji. 

801. Navodilo o dopolnitvi navodila, kako uveljavljajo 
državna trgovinska podjetja in zadružne organizacije 
pravico ponradÜa (regresa) za odkupljeno konopljino 
seme. ,  * ' 

802. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje odredbe 
J     o wedltvî ••••• äivän». 
808. Odredba o dopolnitvi odredbe o pogojih zâ kontra- 

hiranje îndustrijekih rastlin letine 1949. 

804. Odločba o začasnih predpisih za operativno pjantea- 
nje in evidenco v, gradjbendčtvu. 

i^ —————————————— ~-•"t (i 

Izdaja >Uradni liet LB8< — Dire&tor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močniki «alta Blasnlkova^tiskarna, obrat 1 - vel v 
Ljubljani Naročnina: Četrtletno 60. polletno 120. celoletno 240 din.—Poéamema Številke: 4 danzale strani, 8 din za 82 etrani 
12 din m 48 strani, ìedSo •• 64 etranL po •••• 2.50 dïn več. -~ Uredništvo in qrara^tro: Ljubljana, GregoiSi&va uhca St 23. 
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Letnik VI. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 3, maja 1949. Številka 15. 

VSEBINA: 
79. Ukaz o aklicanju Ljudske skupščine LRS k V, rednemu za- 

sedanju. 
80. Uredba o ipienceu hranilnih vlog ta posojil etarih kredit- 

nih zadrug v Slovenskem Primorju na kmetijske zadruge. 
81. Uredba o spremembi uredbe o obveznih prevoznih storitvah 

v gozdarstvu in lesni industriji. 
82. Odločba o stopnjah planskega dobička (nižjega zneska do- 

bička) državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokal- 
nega pomena za plansko leto •9. 

83; Odredba o prevažanju oseb z avtobusi in tovornimi avto- 
mobili.       , 

84. Odločba o viginft dobička, s katerim smejo .kmetijske strojne 
postaje In ojihov operativni upravni voditelj samostojno 
razpolagati. 

PREZIDI! LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
79. 

Ukaz 
o sklicanju Ljudske skupščine LR Slovenije 

k V. rednemu zasedanju 
Predsedstvo Plrezidija Ljudske skupščine LR Slove- 

aije na podlagi 66. člena ustave LR Slovenije 
'odloča: 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije se 
sklide k V. rednemu zasedanju na dan 6. maja 1949 
v. Ljubljani 

U št. 127 
Ljubljana dne 29. aprila 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

,, I Za predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej L •. ; France Bevk i r. 

UREDBE, ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

80. 

Na podlagi 2. odstavka 77. ölena ustave LRS in 1. 
olena zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb 
na področju narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS po 
predlogu ministra za finance LRS 

uredbo 
o prenosu hranilnih vlog In posojil starih kreditnih 
zadrug v Slovenskem Primorju na kmetijske zadruge 

Lčlen 
; , Kreditne zadruge, ki so büe že pred osvoboditvijo 
na območju Oblastnega odbora za Slovenako Primorje, 
prenesejo vse hranilne, vloge in posojila po določbah te 

•uredbe na krajevno ustrezajoče kmetijske zadruge (hra- 
°iltoo-kreditne odseke). 

'7/U'v"'' •' '•     ,     '2. aen      ;• '_.  •    ' 
V prenos hranilnih vlog opravi posebna komisija.     ,   ' 

'•^\€,:;>'/•],;• :':. , - a&en    .       . • • • 
dane komisije/ imenuje minister za finance.  *','• 

4. ölen 
Od dneva, ko se objavi postavitev komisije iz 2. cle- 

na> poslujejo kreditne zadruge v Slovenskem Primorju pjo 
njenih navodilih. 

5. člen 
Vsaka kreditna zadruga v Slovenskem Primorju od- 

da hranilne vloge in posojila tistim kmetijskim zadrugam 
(hranilno-kredimim odsekom), ki poslujejo na območju, 
v katerem stalno prebivajo lastniki vlog oziroma posojilo- 
jemniki. 

Kreditne zadruge nakažejo kmetijski zadrugi hkrati 
z oddajo hranilnih vlog tudi ustrezna'denarna sredstva. 

6. člen 
. Vse presežke aktive nad pasivo, ki ostanejo kredit- 

nim .zadrugam po oddaji hranilnih sredstev za prenesene 
hranilne vloge, morajo odvesti komisiji za prenos hranil- 
nih vlog in posojil. Ta sredstva uporabi'komisija za po- 
ravnavo primanjkljaja kreditnih zadrug, v Slovenskem 
Primorju. - 

7. člen 
Komisija za prenos hranilnih vlog posluje po navo- 

dilih ministra za finance, ki izda po potrebi' natančnejša 
navodila za izvajanje te uredbe. 

'   8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. S-zak 278 
Ljubljana dne 20. aprila 1949. ' 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Poliči, r. Miha Marinko i. r. 

81.        ' , ..<; ' : 
Na podlagi točke c) 80. člena: zakona o petletnem 

plamu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske Repu- 
blike Slovenije v letih 1947 do 195Ì izdaja vlada LRS po 
predlogu ministra za gozdarstvo in lesno industrijo LRS 

uredbo 
o spremembi uredbe o obveznih prevoznih storitvah 

v gozdarstvu In lesni industriji 
•   .- '.   . • ,';; ; Mien        •.,, • •   [ 

-     3. člen uredbe p. obveznih_ .prevoznih, storitvah /V 
gozdarstvu jtm lesni industrf|i se ' spremeni tako: 
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ft». 

Obveznosti po 1. in 2. členu te uredbe predpiàe po- 
verjenik za gozdarstvo oziroma poverjenik za gozdarstvo 
in kmetijstvo pristojnega okrajnega ljudskega odbora v ko- 
rist gozdnega gospodarstva, lesnega industrijskoga pod- 
jetja ali zadruge z odločbo, v kateri je treba navesti, kdo 
mora voziti ali dati na razpolago vozilo ali vprego, v či- 
gavo korist, za koliko časa oziroma za kakšne količine 
lesa. Zoper odločbo poverjenika je dopusten v 8 dneh^po 
doetavltvj ugovor na okrajni izvršilni odbor. Zoper odloč- 
bo okrajnega izvršilnega odbora ni nadaljnje pritožbe. 
Ugovor nima odložilne moči. 

2. člen 
Primeri, v katerih so bile vložene pritožbe po dose- 

danjih določbah, se obravnavajo ponovno, po predpisih 
1. alena te uredbe. . 

S. člen 
Ta uredba velja takoj. 
St. S—zak 298 
Ljubljana^ dne 28. aprila 1949. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Tone Fajfar 1. r. Miha Marinko 1. r. 

82. 
Ma podlagi 8. člena uredbe o elementih lastne cene, 

o akumulaciji, skladu vodstva in o osrednjem skladu 
državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega 
pomena (Uradni list FLRJ, št. 106-877/48) in na podlagi 
splošnega navodila o določanju stopenj za določeni plan- 
ski dobiček (nižji znesek dobička) pri državnih industrij- 
skih podjetjih lokalnega pomena (Uradni list FLRJ, 
3t. 16-144/49) izdaja vlada LRS^po predlogu planske ko- 
misije 

odločbo 
o stopnjah planskega dobička (nižjega zneska do- 
bička) državnih industrijskih proizvajalnih podjetij 

lokalnega pomena za plansko leto ,1949 
^ 1. Določeni planski dobiček v 1. 1049 se izračuna ta- 
ko, da se uporabijo na individualne stroike proizvodnje 
podjetja tele stopnje: 

Proizvodnja in predelava premoga 
Kovinska industrija 

a) livarne  
b) palarne .     .     . 

'           c) druga kovinska industrija 
Elektroindustrija      .    .    .. 

Kemična industrija 
a) barve   .     . •   .     .     » 

'. b) razne paste 
c) drugi kemični izdelki  . 

Industrija gradbenega materiala 
a) opekarne    . 
b) kamnolomi. 
o) cementarne 
d) atpn,enice    . 
e) pečarstvo / . 
f) druga industrija gradbenega materiala 

Lnsna industrija 
a) žagarska industrija.     .     t    s    .     . 
b) mizarske delavnice .  t 4,5% 
c) stavbeno mizarstvo,    #    •    t    .    i    • 

8% 

8% 
9,5% 
8% . 
%% 

4,7% 
0,7% 

8,6% 
5,6% 
8% 
5% 
5,5% 
7% 

3% 

d) galanterija  6% 
e) druga lesna Industrija  ..... 6% 

Industrij» papirja  6,6% 
Tekstilna industrija ^ 

a) pletilstvo  4,5% 
b) tkalnice  5% 
c) tovarne perila   .     .     .     .     .  ' .     . 3,5% 
d) tovarna odej  6% 
e) tovarna čipk      . 0,5% 
f) dežnikarne  8% 

g) konfekcija  2,5% 
h) druga tekstilna Industrija  .... 6% 

Utnje in čevlji 
a) čevljarne   ........ iti 
b) usnjarne     . 6% 
c) galanterija  5% 

Živilska industrija 
a) mlini ,    . 10% 
b) industrija alkoholnih pijač .     .     .     . 5% 
c) druga živilska industrija   .    .    .    . i% 

2. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1949. 

St. S-zak 348^ 
Ljubljana dne 4. maja 1949. 

Predsednik 
planske komisije LRS: Predsednik vlade LRS: 

Sergej Kraigher 1. r.                     Miha Marinko 1. r. 

PMVILmkl,ODREDBE.NAVODIUI.ODi.UČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

88. 

Po 3. točki 3. člena temeljnega zakona o prekrških iz- 
dajam v sporazumu z ministrom za lokalni promet in v 
soglasju s predsednikom vlade LRS 

odredbo 
o prevažanju oseb z avtobusi in tovornimi avtomobili 

I. Avtobusi 

1 • 

V avtobusu se sme voziti samo tako število potnikov, 
kot je navedeno v uporabnem dovoljenju. Dovoljeno število 
potnikov mora biti spredaj v vozilu vidno označeno, 

Pri navalu potnikov se sme to Število prekoračiti naj- 
več za 10%. 

Pijane osebe se ne smejo voziti poleg voznika aH v 
njegovi neposnedni bližini. 

2 
Vožnja na strehi in stopnicah avtobusa je prepove- 

dana. 
3 

Potniki «mejo vstopati in izstopati samo na postaja- 
liščih, k5 so določena po voznem redu. 

H. Tovorni avtomobili 

4 , / 
S tovornimi avtomobili se smejo prevažati osebe le 

po posebnem dovoljenju (•. točka), in sicer: 
a) delavci in nameščenci v službo in iz službe ali' k 

enega gradbišča na dnugo/, y y 
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Letnik VI. Priloga k 15. kosu z dne 8. maja 1049 Številka 16. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom! 
V naši založbi sovL 1949. Izâli: 

Zbirka gospodarskih predpisov k del. Druga Izpopolnjena izdaja. — 
Strani 565, cena 88 din. *» 

Draga izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 1947, Ki Je že zdavnaj razprodana, 
vsebuje preurejeno ter • popraviti ta novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
«nov. No sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenab v industriji in rudarstvu. 
v gradbeni, gostinski In trgovski stroki, dalje poglavja o enotnih cenab, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij ta o gozdnem 
In kmetijskem gospodarstvu. Zbirki Je dodanih 12 jrilog in zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseb 
strok in poklicev, z literaturo in navodili. Strani 4ö, cena ? din. 

Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen to v tri skupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane se kratke leze in vsa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo, ki je program sestavil tn priredit, Je s to brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 
pravljali za Izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
oldUala delo tudi predavateljem 

Priročnik za krajevne ljudske odbore 11. del. Strani 167, cena 33 din. 
Knjižica obravnava nadrobno pet upravnih panog, ki spadajo v pristojnost 
kiajevnlh ljudskih odborov: kmetijstvo, gozdarstvo In lesno industrijo, 
trgovino in preskrbo, turizem in gostinstvo ter lokalni promet Naznačena 
s« tudi naloge kmetijskih zadrug, zlasti kako na) «te krajevnim ljudskim 
odborom pomagajo pri dvigu kmetijske proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
in lesnega gospodarstva, v vezani trgovin) in pri odkupih. Izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne uprave predsedstva vlade LRS 

.osebuj opozarjamo še na nekatere zbirke, kj so izšle v naši 
založbi v l. 1948: 
Zbirka gospodarskih predpisov 11. del. Strani 752, cena 105 din. 

V tej obsežni zbirki Je 2brano bogato gradivo vseh najvažnejših predpise», 
ki so izšli od marca 1947 do maja 1948 in Je nepogrešljjv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva. V knii- 
žlci Ja razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 
o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, 
vkcj;žbi lastninske pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti 
praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS io. SNOSa oziroma LRÌS od 
osvoboditve do kraja 1. 1947, predpisi zveznega In republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen, ki so bili objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade in v Vestoiisu 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki Je uvrščena po abe- 
cednem redu in časovnem razdobju je za vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepog«e|ijhraf ker Ji bo sledilo prav tako 
zbrano in še izpopolnjeno gradivo *sèh predpisov za leto 194B v nfcvï 
zbirki 

Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, Imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 
Ï-RS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani •, cena 70 dm. 

Odkar Je bilo naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveda- 
nem in reorganiziranem upravnem aparatu našega ••••••••. Dokler tìe bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo to. register krajev lasten pjgEtorareefc 
za vsakogar pri orientaciji in poznavanju raaporeäitve ••••••, c4fodjev in 
Poet T. Ljudski republiki Sloveniji. 

Bavnatetyrtwo »Uradnega lista LR®« 

Razglasi ministrstev 
Org. št. 55/49-29 4715 

Objava 
Z odločbo ministra za pra\©sodje LRS 

z dne 9. IV. 1949, Org. st. 55/49—25, so 
bili postavljeni za stalne sodne tolmače: 

Mravlja k Tatjana, profesorica. 
Novo mesto, za italijanski jezik. 

Završnih Hubert, biv*i javni 
notar. Krško, za nemški jezik. 

Kavči č Stanislav, šel katastrske- 
ga \irada, Ilirska Bistrica, za italijanski 
jezik, 

Š m i d Rudolf, pravni referent pri 
OILO, Postojna, za nemški jezik. 

Grmet Karel, nameščenec prt 
OILO Postojna, za italijanski jezik in 

Brelih Ivan, sodnik okrožnega, 
sodišča, Postojna, za italijanski in nemSki 
jeKik, 

Po t r ic Maks, sodnik v pokoju, 
Novo mesto, poleg angleškega Se? za nem- 
ški in francoski jezik, 

AHc Franc, proiésor, Ptuj. poleg 
nemškega še za italijanski in latinsKi 
jeafiilc. 

Obvezani so bili svoje dolžnosti stalni 
eodjoi tolmači: 

Fisier Antonija. nameSčenka, Jesenic^, 
dr. Kamušic Josip, odvetnik v Ljubljani» 
dr. Murko Ivo, Ljubljana, 
dr. Smalc Matej, državni nameščene«, 

Ljubljana, 
dr. Bratani« Rudolf, profesor. Breiiice, 
Rvatemik Branko, prolesor, Brežice,'' 
Mere Viktor, proleaor. Brežice, 
Pogačnik Vida, profesor, Brežice. 
ing. zpbec Ivo, profesor, Brežice, 
da\ Dobrošek Joža, predsednik okrožn»- 

g& eođuKa v pokoju, Murata Sobota, 
Mravljah Jogip, gifonnamjeki učitelj, Gu. 

stanj. 
Požuh  Hittko,  bivši notar.  Gor.   Rad- 

dr. Reteman  Avgust, Maribor, 
dr. ßöairia Igor. nameščenec. Mani bor, 
dr. Vilfea Igor, Maribor, 

ker so bodisi samo prosili, da se odvežejo 
•Vote donneati, bodisi so zapustili ob>- 
••••• eođrata, za katerega eo •• PostÄ- 
V}mi, alt ipa v zakonitem roku niso pröffia 
àa n«<e peSate in je treba domtoevati, da 
••.•••••, <ia se obvežejo. 

Ta òdloSba se objavlja po 5. in. 12. Se- 
nu uredbe o stalnih sodnih tolmdöh 
(Uradni list LRS, 5t. 7-30/49). 

Minia4jf8tro •• pravosodje •8 
Ljubljana die 28. aprila 194». 

IV, 4952 1724/1-4» 
Sprememba 

rodbinskega imena 
Z odločbo mmistrstva za notrande za- 

deve IJBß St. IV-1724/1 z dns 22. apxSa 
i&tò je bila dovoljena sprememba priirrj- 
ka Bez#rt«ek Tereziji, roj. 12. X. 15&L 
v HruSewÄi, bivajoči v Hruševcu št. ?0, 
deaMijanki FLRJ, slovenske narodnosti'V 
priimek »J-aaoi 54, 

" irenuemba velja od dneva objave r 

'«wo u notranje aadeve •9 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1109. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpi6a: 15. aprila 1919. 
Besedilo: »Saturane«, tovarna kovinske 

embalaže. Ljubljana, skrajšano: »Satur- 
uus« Ljubljana. 

Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje kovinske embalaže • 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak 48 ?. dne 26. I. 1949, 

Operativni upravu, voditelj: Glavna di- 
rekcija kovinske industrije LRS pri mi- 
nistrstvu za industrijo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Vipotnik Albin, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, 

Veter Anton, komercialni direktor in 
namestnik direktorja, ki podpisuje ob od- 
sotnosti ali zadržanosti direktorja v obse- 
gu, določenem v pooblastilu operativnega 
upravnega voditelja, at. pere. 4152/48 z 
dne 19. XI. 1949. 

Ministrstvu z» finance LRS, 
, . Ljubljana, 

dne 14. aprila 1949. 
Št. 248178-1949 4590 

* 
1110. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Tovarna »Zlatorog«, Maribor, 

skrajšano: »Zlatorog«, Maribor. 
Poslovni predmet; Industrijsko izdelo- 

vanje mila in pralnega praška, topljenega 
loja in tehničnih maScob. glicerina, koz- 
metičnih sredstev, maziv in lepil za teh- 
nične namene ter predelovanje dreves- 
ne smole. 

Ustanovitev podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba St. S-zak 47 z dne.26. I. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kemične industrije pri ministrstvu 
za industrijo LRS. 

Podjetje zastoipata: 
špragar Branko, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, 

Safran Ek. glavni računovodja, ki so- 
podipisuje listine iz 47. Sena zakona o 
drl giQsp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. aprila 1949. 
St. 2434/5-1949 4613 

.* 
1111. 

Sedež: St. Peter pri Goric*. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: RepubliSko podjetje za odkup 

sadja, zelenjavo in poljskih pridelkov. Št. 
peter pri Gorici, 

Poslovni predmet; Odkup in predelova- 
nje sadja, zelenjave ta poljebih pridelkov. 

Ustanovitelj podjetja; Vlada LRS, od- 
ločba St. S-•••, 160 z dae 4. •. 1949 y 
zvezi z. odločbo' St. S—zai 254 z dne 9.. 
aprila 1949. 

Operativni upravni voditelj: Otovna di- 
rekcija za odkup in promet z aJkoiioInimj 
pijačami, sadjem •-zelenjavo pri mini- 
strstvu za trgovino in preskrbo LRS. 

Podjetje zastopata; 
Cotič JožeE. direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zakomitìa pooblastil in 
pravil pdjetja. ' 

-Vanek Zdenko, računovodja, kl'sopod-'" 
pisuje listine iz 47. člena zakona a drž. 
gosp. podjetjih. , 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 20. aprila 1949. 
Št. 243207—1949 4614 

* 
1112. 

Sedež: Šmarje-Sap. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet a lesom, 

Grosuplje. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitev podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba St. S-zak 169 z dne 16, III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministr- 
stvu za gozdarstvo in lesno industrijo 
LRS. 

Podjetje zastopa: 
Kune Miha. direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zakonitih pooblastil'in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za financ« LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. aprila 1949. 
ôt.243206«-1949 4610 

1•. 
Sedež: Petr'ovče. 
Dan vpisa: 25. aprila 1949. 
Besedilo: Kolarstvo OLO Celje okolica, 

Petrovce. 
Poslovni predmet: Izdelovanje kolar- 

skih izdelkov, tipiziranih vozov, vozičkov 
in galanterijskega blaga. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje-okoli- 
ca,- odločba St. .236/40 z dne 20. I. 1949. t 

Operativni   upravni. voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Celje okolic». 

Podjetje zastopa: 
Čaki Anton, upravnik, ki podpisuje po 

potrjenih pravilih. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 25, aprila 1949. 
St.   593/1—49 4720 

* 
1114. 

Sedež: Rečica. 
Dan vpisa: 25, aprila 1949. 
Besedilo: Leeostrugarska delavnica KLO 

Rečica. 
Poslovni predmet: Lesoetrugaraki iz- 

delki. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rečica, od- 

ločba it. 300/49 z dne 1•IV. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Isovräilnl 

odbor KLO Rečica. '   ' , , 
Za podjetje podpisujejo: 
Klemen Franjo, upravnik, v vseh zade- 

vah dò 10.000 din, 
Klavec Antonija, podpredsednica KLO, 

v odsotnosti upravnika v istem obsegu. 
Alaujt Avgust, predsednik KLO. sopod- 

pleuje za zneske nad 10.000 din. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo z& finance, 

dne 25. april* •9. 
Št. 595/1-49 «781 

'* • '  ' -   •   .' i 

••. 
Sedež; Črnomelj. 
Dan vpka: 22. apula 1949. 
Besedilo: Okrajno odtopno podjetje za 

odkup kmetijskih pridelkov m alkoholnih 
pijač, Črnomelj. 

Postaraj predmet: Qdjaip kmečkih pri- 
delkov, sadja, zelenjave, ter - alkoholnih 
pijač. 

' Ustanovitelj podjetja:    OLO Črnomelj, 
it. Pov. 115/2 z dne 28. II. 1949. 

Operativni  upravni  voditelj:    Okrajni 
izvršilni odbor Črnomelj. 

Podjetje zastopata: 
Kobe Franc, upravnik. 
Poiek Mimica, računovodja, po zakoni- 

tih pooblastilih in pravilih podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 22. aprila 1949.   • 

št. 568/1 4643 
1116. * 

Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 21. aprila 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

živino in živalske proiavode, Črnomelj. 
Poslovni ,predmet: Odkup živine in ži- 

valskih proizvodov. 
Podjetje je ustanovil; OLO Črnomell, 

odločba 5t. Pov. •5/1 z dnè ,28. II. 1949. 
Operativni   upravnj   voditelj:  Okrajni 

izvršilni odbor Črnomelj. 
Podjetje zastopata: 
VraneSič" Janko, upravnik, 
StonUf Vlasta, računovodja, po zakoni- 

tih pooblastilih'' in pravilih podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 21. aprila 1949. 

Št. 666/1-1949 4644 
* 

1117. 
Sedež: BoStanj pri Grosupljem. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko gospodar- 

stvo; BoStanj pri Grosupljem, skrajšano 
Posestvo BoStanj. 

Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 
nja z naprednimi tehničnimi sredstvi na 
področju .poljedelstva, sadjarstva, vrtnar- 
stva  in  živinoreje,  pridelovanje  semen 
in gojitev plemenske živine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Grosuplje. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni iz- 

vršilni odbor Grosuplje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Čaka Martin, upravitelj, 
Gaber Nežka. knjigovodja, po pravilih 

podjetja. 
Okrajni LO Grosuplje. 

poverjeniStvo za finance. 
dne 26. aprila 1949. 

St. 841-1949 4716 
* 

•8. 
Sedež: Begunje. 
Dan. vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo:  Restavracija BegunjScjca  — 

krajevno gostinsko podjetje, Begunje. 
Poslovni pTedmet: Nabava in prodaja 

alkoholnih  in  brezalkoholnih  pijač ter 
prodaja toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetia:  KLO Begunje. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Begunje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Galpertn Marija, poslovodja, v vseh. za- 

devah   razen  najemanja   kreditov  nad 
100.000 din. 

GaSperin Jelka, računovodja, skupaj; e 
poslovodjem vse lisilûe po 47. cleora za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
,   poverjeniStvo za finance. - 

dne 20. aprila 1949. 
i    Št. IX-773/2-49 Sk/V      4718 

*     '   ' 
1119. 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 19. aprila 1949. 
Besedilo: Okrajna ekonomija Jesenice. 
Posjovni  predmet: Pridelovanje polj- 

skih pridelkov, povrtalne in živinoreja ter 
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preskrba okrajnih gostinskih podjetij 
okraja Jesenice e poljskimi pridelki, po- 
vrtninami in produkti živinoreje. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni roditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo dn zanj podpisujejo: 
Novak Anton, upravnik, po pooblastilih 

in pravilih podietja, 
"   Matic   Jovan.   linjigovodja.   skupaj   z 
apravnikom vse Usisne po 47. členu za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance. 

dne 19. aprila 1949. 
At.   IX-729/2-49   Sk/V      4433 

1120. 
Sedež: Radovljica. 
Dan' vpisa: 23. aprila 1949. 
Sesedilo: Okrajna lekarna Radovljica. 
Poslovni predmet:  Nakup in prodaja 

zdravil m izvrševanje vseh poslov, «pa- 
dajočih v lekarniško stroko. 

Ustanovitelj podjetja; OLO Jesenice. 
Operativni  upravni voditelj:    Izvršilni 

jdbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo'Jn zanj podpisujejo: 
Hočevar Nika.   upravnica, samostojno;, 

p obsegu zakonitih  poobla&til m pravil 
podjetja, 

Crnko   Mila,   knjigovodja,  eopodpieuje 
vse listine po 47. členu zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih, in v veeh primerih, 
Ki "60 posebej določen] s pravili podjetja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance. 

dne 2.% aprila 1949. •        , 
Št. IX-758/2—49 Sk/V-      4687 

* 
»21. . 

Sedež: Kamnik. . '   . 
Dan vpisa: 18. aprila "1949. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko, gospodar- 

stvo, Kamnik. > 
'Poslovni predmet: Proizvodnja kmetij- 

skih  pridelkov,  posebno v živinoreji  fn 
vrtnarstvu. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, od- 
ločba St. 33/1 z dne 30. XII. 1948. 

Operativni   upravni  \oditelj:   Izvršilni 
odbor OLO Kamnik. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pônikvar Slavko, ravnatelj, samostojno 

do zneska 100.000 din, nad tem zneskom 
pa skupaj z njim 

Punter Hedvika, pomočnik direktorja. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniStvo za finance,      .  . 
•dne 18. aprila 1949.'.'. 

St.' 568-TII. '1949 4565 

1122. 
Sedež: Vodice. 
Dan-vpisa: 25. aprila. 
Besedilo: Krajevna krojacnica. 
Poslovni predmet: IzdelovanjeoMek w> 

meri in okusu. • 
Operativni" upravni voditelj:   KLOVo- 

dice, " 
:. Ustanovitelj podjetja: KLO Vodice, od- 

ločba St. 423 i dne 24, ••. 1949. 
P0dj«tje zastopa in zanj. podpisuje: 

,'Ahfin Filip, poslovodja, .samostojno do 
aiesjta 2.000 din. 

Traven Iran, tajnik KLO Vodice, samo- 
»toSro do ; vîSîae • kfedita. 

OfcrafeiiLO.Kaniniif, 
POTwiràlSivo • ••••••. 

•<rnè*2&. apjöai»^. 
St, 86©—îîï 19fô . 4688 

1128. 
Sedež: Banja Loka. 
Dan vpisa: 17. aprila 1949. 
Besedilo: Gostilna KLO Banja Loka 

it. 2. 
Poslovni predmet: Nabada in prodaja 

alkoholnih pijač, prodaja tóplih in mrzlih 
jedil prehodnim gostom ter prenočeva- 
nje tujcev.  . 

Ustanovitelj podjetja: KLO Banja Loka. 
Operativni upravni voditelj: KLO Banja 

Loka, 
Podružnici; 
Nova Sela St. 11. 
Ajbelj št. 5. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rački Marija, poslovodja eostilne Banja 

Loka. 
Cetinski Anton, poslovodja gostilne No- 

va Sela. in 
, Butina Jože, poslovodja eostilne Ajbelj, 
samostojno v yseh zadevah; finančne li- 
stine sopodpieuje 

štampfel Matija, upravnik KLO podje- 
tij, do zneska 100.000 din, nad tem zne- 
skom pa skupaj z njim 

Krkovic" Anton, računovodja KLO pod- 
jetij. 

Okrajni LO Kočevje. 
poverjeniStvo za finance, 

dne 21. aprila 1949. 
St. 264 4574 

* 
1124. 

Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Goefilna KLO Dolenji Lazi. 
Poslovni predmet: Prodaja in toSeoje 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač in po- 
strežba prehodnih gostov z mrzlimi je- 
dili. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dolenji 
Lazi. 

Operativni• upravni voditelj:. KLO Do- 
lenji LazJ. 

Za podjetje, podpisujeta: 
Vavtàr Mirko, poslovodja, samostojno v 

veeh zadevah, v finančnih zadevah pa so- 
podpisuje 

Dejak Alojz, računovodja, do zneska 
40.000 din. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance. 

' <• dne 10. marca'•9. 
St. 192 4570 

* 

Sedež: Kočevje. 
{ Dan vpisa: 17. aprila 1949. 
Besedilo: Üelirtfbeasfea ree*avraclja KLO 

Kočevje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje delav- 

cev :in' nameščencev KLO Kôcê^ie s pre- 
hrano. • 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje.' 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

čevje.      ...',•' 
Podjetje zastopalo in zanj podpisujejo: 
Kosir Bogo. upravaife. uprave gospodar- 

skih ipodfetij, samostojno v vseh zadevah; 
finančne,listine do zneska 50.000 d% so- 
podtfifittjeta' ' 

Amer^êk Jole, računovodja, 
. Balžaloreki, Vladimir,   irnjišfovodja.   tó 

podpisuje tudi v cđeoifroeti «iMWafke, do 
viSine. navedenega zneska. 

"1- OkraSnTLO Kočevje. 
powjenlStvo za finances 

,   • • dae 17. Aprite 194•; 
8fc m 4646 » 

1126. 
Sedež: Ortaek št. 19. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Gostinski obrat KLO Velike 

Poljane s sedežem v Orrneku. 
Poslovni predmet:  Preskrba prebival- 

stva z jedili in pijačo. 
Ustanovitelj podietja: KLO Velike Po- 

ljane. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ve- 

like Poljane. 
Podjetje zastopajo in zani podpisuieio: 
Maiolt Jožef, poslovodja. 
Jamnik Jože. upravnik KLO podleti i. 
AmbroKč Štefan, računovodja   teli »od; 

jetij, do zneska 40.000 din. nad \fW •••- 
skom pa s pasmeno privolitvijo preawdni- 
ka in tajnika KLO Velike Poljane. 

Okrajnjj LO Kočevje. 
poverjeniStvo za finance. 

dne 21. aprila 1949 
fit. 206 4571 

Spremembe 
1127. 

Sedež: Celje. 
Dđn vpisa; 15. aprila 1949, 
Besedilo: Slovenija avtoproroet, Celje, 

skrajšano: >SAP*. Celje. 
Izbriše se PreloVec Slavko, direktor, 

vpiše ee; 
Rozman Lovrenc, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. aprila 1949. 
št.  243131/1—1949 4595 

,   •    • * 

1128. 
Sedež": Ig pri Ljubljani. 
Dan vpisa: iS, aprila 1949. 
Besedilo:    Državno    elektro-kovjnsfc* 

podjetje •-Motor«, Ig pri Ljubljani. 
Izbrise se- Puhar Bogomir, nameđtnlk 

ravnatelja, vpiše se: 
Bradač Anton, delovodja čevljarske de- 

lavnice, ki podpisuje za podjetje v odsot- 
nosti ravnatelja ali glavnega raetmOTođie 
v istem obsegu kot Ona dva. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 1$. aprila •9. 
št. 243179-1949 - 1589 

. * 
1129. 

Sedež: Kočevje, 
Däfi vpisa: 18. aprila 1949, 
Besedut): Gozdno tavpoûamvp Kočevje. 
Operativni   uprava!   voditelj   odslej:. 

Olavaa direkcija za gozono pïoiinwdBjo 
pri ministrstvu •• gozdarstvo in ïesnb in- 
mmìo LKS.'. 

MftriMä se KcrdiS FflUic. direktor, ,ia 
Smtnik Jože, računovodja, vpišeta se: 

Šumiada Anton., direktor, kl podpisuje 
samostojno v obsegu zakonfHh pooblastil 
in pTavil podjetja, 

Mehlig Karlo. Sef računovodstva, ki so- 
podpisuje listine .i« 47. Člena zaktfror o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 16. aprila 1949. 
Št. 24318Ó-1949 4398-' 

* 
1180. 

aedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 21. aiwilia Ï949. 
•••••••: Republiška kmeüjeka gospo- 

darstva StOvaniJ*. •»•*•. 
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Operativni upravili votiteli odslej; 
Miiiìstretvo za kmetijstvo LRS 

Ministrstvo •• finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 19. aprila 1049.    - 
St. 243200—1949 4608 

* 

Sedež: Kianj. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Tovarna \ tiskanega blaga. 

Kranj, skrajšano: »Tiskanina Kranj«. 
Vpiše se 
Gerbec Vladimir, 'pomočnik direktorja, 

ti podpisuje v odsotnosti direktorja za 
podjetje v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za lin ance LRS, 
Ljubljana. 

dne 20, aprila 1949. 
Št. 2485/1—1949 3609 

* 

Sedel: Kranjska gora. 
J}an vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom pod 

Prisojnikom«. Kranjska jjora. 
Izbriše se Za^rajšek Ernest, ravnatelj, 

yplše ee: 
Kene Martin, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno v obsettu zakonitih pooblastil 
im pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 14. aprila 1949. 
Si 243193-1940 4S94 

¥ 
•S. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan, vpisa: 21. aprila 1949. 
Besedilo: Drž. avtobusno in prevozni- 

ško podjetje Slovenije >DAPPSc Ljubla- 
na — v likvidacij1. 

Izbrišejo ee zaradi -ukinitve vee podruž- 
nice, in sicer: 

DAPPS, Okrožna uprava Ljubljana. 
DAPPS, Okrožna uprava Maribor. 
DAPPS, Okrožna uprava Celje in 
DAPPS, Okrožna uprava AjdovScïna i 

vsemi krajevnimi poslovalnicami. 
MinistrttvQ ea finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 19. aprila 1949. 

Št. 248202—1949 4607 

UM. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 18 aprila 1949. 
Besedila: Drž. gospodarsku podjotìe, nt 

promet z zdravilnimi seltëëi in eteričnimi 
olji »Drogai, Ljubljana. 

Izbriše se Domiceli Boadam. ravnatelj, 
vpis© ee: 

Mr. ph. BoriSč Stavka, v. d. waat^tìa, 
kj podpisuje v oblsetru zakonitih poobla- 
stil in prawil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 16. aprila 1949.    . 
St. 24812/1-1949 4602 

* 
1185. 

Sedeš: Ljubljana. 
Dan vpiea: 18. aprila 1949. 
Besediîo: Republiška gospodarstva Slo- 

venijo, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za kmetijstvo LRS. 
Ministrstvo «a finance LDS, 

Ljubljana, 
dne 16. aprila 1949. 
• 243160/1-1949 4604 

IJ 86. 
S^dež:  Ljubljana. 
Dan vp-ea: IS. aprila 1949. 
Besedilo: »Slovenija avfopromet«. Ljub- 

ljana, skrajšano: »SAP Ljubljana«. 
Izbriše se Pristovšek Stanislav, direk- 

tor, vpišejo ee: 
Andrejčič Anton. v. d. direktorja, ki 

poapisuje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

dr. Žižek Ciril, fee! odseka za eksploa- 
tacijo in namestnik direktorja, ki podpi- 
suje v odsotnosti direktorja v istem obse- 
su kol oni. 

Bntinsr Rudolf, sef plauskeea odseka, 
ki podpisuje v odsotnosti direktorja in 
niogovejta namestnika v istem obsegu kot 
direktor. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana. 

dne 16. aprila 1949. 
Št. 2439/3—1949 4606 

* 
1187. 

Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 15 aprila 1949. 
Besedilo:  Trgovinski servis. Ljubljana. 
Izbriše se Raub Rudolf, ravnatelj, vpi- 

še se: 
Mihalič Vladimir, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje za podjetje samostojno v obse- 
gu zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 

Izbriše se zaradi ukinitve poelovaJnioa 
v Celju. 

Ministrstvo za tmanoe LRS. 
Ljubljana, 

dne 18. aprila 1940. 
št. 848128/1—1940 4688 

* 
1188. 

Sedfcž: Maribor. ' 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije. Maribor. 
Operativni upravni voditeli odslej: Mi- 

nistrstvo za kmetijstvo LRS 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 13. aprila 1949. 
št. 248182-1949 4887 

* 
118«. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan. vpkea: 18. aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija za gozdno proizvodnjo 
pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. aprila 1949. 
Št. 243188-1949 4S97 

* 
1140. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 18. aprila 1949. 
Besedilo:  Republiška kmetska, gowpo- 

darstva Slovenije, Novo mesto. 
Operativni upravni vodiiteii odstej: Mi- 

nistrstvo za kmetijstvo LRS. 
Ministrstvo za finance LR8. 

Ljubljana, 
dne 16. aprila 1949. 

St. 24S189-1949 4•0• 
* 

1141. 
Sedež: ••••-••>•••*. 
Dan vpisa: 18. aprila 1949. 
Besedilo: Repubp•a kmetijska gospo- 

darstva Šloivenile m Whnorsüetn. 

Operativni uprajvni voditelj odslej: Mi- 
nistrstvo za kmetijstvo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. aprila 1949, 
Št. 243194—1919 4608 

* 
1142. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa-: 18. aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Postojna. 
Sedež odslej: št. Peter na Krasu, 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija za gozdno proizvodnjo 
pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 15. aprila 1949. 
Št. 243187—1949 4599 

* 
•48- — 

Sedež: Radgona. 
Dan vpisa-:. 15. aprila 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije, Radgona. 
Operativni upravni voditeli odslej: Mi- 

nistrstvo za kmetijstvo LRS. 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana.    . 
dne 13. aprila 1949.    • 

Št. 243181—1949 4B86 
* 

1144. 
Sedež: Ribnica. 
Dan vpiea: 18. aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ribnico. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija za gozdno proizvodnjo 
pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo LRS. 

Hbrieeia se ine. Cvetko Saša. pomo&uk 
direktorja za proizvodnjo, in Podlotrar 
Rudolf, sekretar, vpiše ee: 

ing. Virnik Franjo, pomočnik direktor- 
ja za proizvodnjo, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja v istem obsesu kot oni. 

Ministrstvo z* finance LRS. 
Ljubljana. 

dne 16. aprila 1949. 
Št. 248186-1949 4801 

* 
114«. 

Sedež: Slovenj Gradec 
Dan vpisa: 18, aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Slovenj 

Gradec. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija aa gozdno proizvodnjo 
pri mmistreitvTi za sozdarstvo in lesno in- 
dustrijo LRS. 

Vpišeta so: 
Pucko Joïe, ki ee iabriie kot v, d. di- 

rektorja in vpiše kot dkeMor; potfpdmife 
samostojno v. obsegu zakonitih pooblastil 
in proni pdjetja, 

Trotovïek Dušan, računovodja, ki pod- 
pisuje listine i« 47. člena zakona o drž- 
sosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS. 
Ljubljana, 

dne 16. aprik 1949. 
248•-•9 4600 

« 
1146. 

Sedež: St. •••• pri Celju 
Dan vpise: io. atwtta 1949. 
Besedilo: RejnibU•a kmetijska gospo- 

datetvA SlovenM*. Celje. 
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Operativni upravni voditelj odslej; Mi- 
nistrstvo za kmetijstvo LRS, 

Ministrstvo i& finance LRS, 
LJubljana, 

dne 15. aprila 1949. 
St. 248188-1949 4688 

* 
1147. 

Sede«: Celje. 
Dan v P tea: 21. aprila 1949. 
Beeedllo: Okrajni magasin Celje okoli- 

ca. Celje. 
Vpišejo ee poslovalnice; 
Grobelno, 
Ljubecna, 
Sv   Jurij o. T.  (ob Taboru), 
Šmartno R, d. (v Rožni dolini). 
Nova cerkev. 

Okrajni LO Celje okolica. 
poverjealitvo ca li nance, 

dne 21. aprila 1949. 
St 8537/5-48 4645 

1148, * 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Krajema pekarna KLO Kranj- 

ika gora. 
„ Izbriše se Lavtižar Gaiper, poslovodja, 
vptëe ee: 

Albreht Anton, novi posl"vodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo zu finance, 

dne 10. marca 1949, 
fit.   VIÏI.r4S7/2-Sk/V-lfl49   2589 

* 
1149. 

Sedež: Kranjska gora, Jesenice. 
Dan vpisa: 28. aprila 1949. 
Besedilo: 
Okrajno gostinsko podjetje »Hotel Ra- 

zor« Kranjska gora. 
Okrajno gostinsko podjetje >Hotel Po- 

Šta« Jeeeniee. 
Izbriše ee operativno upravno vodstvo 

Izvršilni odbor OLO Jesenice in vplee 
operativno uprtimo vodstvo: 

Direkcija olrrajnih gostinskih podjetij 
okraja Jeeeniee. 

Okrajni LO Jesenke, 
poverjeuiitvo za finance, 

dne 28/a.prlla 1949. 
St. IX-747/2, 766/2 Sk/V     4666 

ft 
HBO. 

%    Sedei: Domlale. 
Dan vpisa; 26, aprila 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Kremen«. 
IïbriSeltf ee Smolnikar Janez, Better 

Alojz in Žabkar Metod. vpišejo ee 
Smolnikar Janez, upravnik. < kl podpi- 

suje samostojno do zneska 100,000 din, 
nad tem zneskom pa skupaj z njim 

Borlšek Jože, direktor Uprave okrajnih 
proizvodnih podjetij Kamnik, 

Bernot Vinko, računovodja iete uprave. 

Okrajni LO Kamnik, 
«overjenigtvp fa financ«. 

.  •   dne 26. aprila 1049. 
• >       st469-mi«9        mi 

»Si!'   *'"";•   ' * 
Sedež: Donilftie, 
Daa vptea: 20. aprila 1949, 
Besedilo: »Uitiuftalec. tovarna klobu- 

kov. Domžale,     ,, — 

v JSift.?'Be!Hw A?OJa *n Vod6 Nflilde. \   vpišejo ee;        • • • • • r,• '•     \ 

ing. Zalokar Vinko, ravnatelj. 
Borišek Jože, direktor uprave okrajnih 

proizvodnih   podjetij,  in 
Beraot Vinko, računovodja iste uprave. 

Okrajni L0 Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. aprila 1949. 
StA 569-•. 1949 4566 

\ * 
1152. 

Sedež: Moinik. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo:  Krajevna usnjaraa, Motnik. 
Izbrise se Slamnik Peter. upravnik, vpi- 

se se: 
Tomlnsek Franc, upravpik. z»i*Um pra- 

vicami kot prejšnji upravnik 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjenlitvo za finance, 
dne 22. aprila 1949. 

&t  805— III. 1949 4667 
ft 

1158, 
Sedež: Jurjevica. 
Dan vpisa: 17  februarja, 1949, 
Beeedllo: 
Gostinsko podjetje KLO Jurjevica, 
Strojno mizarska delavnica KLO Jurje- 

vica. 
UbrUe «e Kosu Anton, upravnik, vpise 

ee 
Pogačnik  Karol, upravnik. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17   lebruarja 1949J 

6t. 104 14568-69 
* 

1154. 
Sedei: Kočevje. 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: 
Čevljarsko-sedlarsko podjetje KLO Ko- 

čevje. 
Kljucavnlčarsko-kleparska  delavnica. 
Kovaško-kolarska  delavnica,  Kočevje. 
Gospodarska podjetja »Mesarija« MLO 

Kočevje. 
»Mestna ekonomija«, 
Splošna mizarska delavnica Kočevje. 
Izbrišeta se Rigler Janez, ravnatelj in 

Korelc Franc, knjigovodja, vpišeta ee: 
Kozina Leopold, ravnatelj, 
•••••••• Vladimir, knjigovodja,    - 

Okrajni LO Kočevje. 
poverjenlitvo za finance. 

dne 15. aprila 1949. 
St. 279 4576—77 4579-82 

* 
1165. 

'   Sedež: Kočevje. V 
Daa vpisa: 17, aprila 1949. 
Besedilo:   Mestna   krojaška   delavnic* 

Kočevje, i 
hbriSeta ae Rigler Janez, ravnatelj in 

Koralo Frane, ka}i«ovodja UOP Kočevje, 
vipiéeta se: 

Kozina Leopold, ravnatelj In 
BaiMoraky Vladimir, knjigovodja UOP 

••••••, 
Okrajni L0 Kočevje. 

poverjeništvo ta finance, 
dne 17, aprila 1949, 

St. 279 4678 

nee. 
Sedeli Koïevje. 
Dan vpđeas 17. aprila 1949, 
Beeedllo; 
Gostinstvo KLO Koïevje. 
Mestni kamnolom KLO Koïevje. 
Izbrišeta ee Rigler Janez, ravnatelj m 

Korelc Fran«, vpiSeta ee 

Kozina Leopold, ravnatelj in 
Balialoreky   Vladimir,  knjigovodja. 

Okrajni LO Kočevje. 
poverjeniitvo sa finance. 

dne 21. aprila 1949. 
Et. 279 4583-84 

ft 
1157. 

Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO So- 

dražica. 
Izbriže se Gačnik Ignac, poslovodja, 

vplSe se 
Arko Janez, v. d. poslovodje In raèu* 

novodja podjetja, zastopa in zanj podpi- 
suje eamoistojno v vseh zadevah do zne- 
ska 120.000 din. nad tem zneskom pa po 
privolitvi operativnega upravnega vodi- 
telja. 

Okrajn' LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance, 

/'    dne 21. marca 1949. 
St  202 4578 

* 
1158. 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa; 25, aprila 1949, 
Besedilo: Okrajni magazin. Dolnja Len- 

dava. 
Izbrišejo ee pooblaščenci za podpisova- 

nje: Litrop Ignac, namestnik FavšiS Jože, 
CiEek Štefan, namestnik Kotnjék Ivan, 
vpišejo se: 

Gyöfi Štefan, poverjenik za trgovino la 
preskrbo OLO, 

Hajdinjak Jože. tajnik OLO, njegov na- 
mestnik; 

OSla] Tine. njegov namestnik, 
Horvat Ivan, predsednik planske komi- 

sije' OLO. njegov namestnik. • 

Okrajni LO Lendava, 
noverjeniïtvo ta finance. 

0   dne 25.»' aprila 1949. 
'      Št. 197/2—1949 4719 

* 
•59. 

Sedež: Velenje, 
Dan vpisa; 22. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje —» 

gostilna. 
lončarstvo in pečarstvo. 
čevljarstvo, krojaïtvo in iMlltvo. 
slaščičarna, ' 
brivniea. 
mesarija, 
gostilna z menzo, 
pekarna, 
buffet. 
saga in 
mizarstvo. 
Izbrišeta' ee: Larger Simon te MervlB 

Igor, vpišeta ee: 
Hudobreznik Franc, predsednik KLO, 
Antlej Franc, predsednik upravnega od- 

bora. 
Okrajni LO Mozirje. 

»overjeniŠtvo za finance. 
tdne 22. aprila 1949. 

St. 1196/49 4685 

tsbrlgf     , 
1160. 

Sedež: Ljubljana; 
Dati izbrisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: »Saturons«, tovarna kovinske 

embalaže. Ljubljana (ustanovljena z od- 
ločbo vlade LRS, št. S-zak 50 z dne 25. 
oktobra 1946).   ' 

/   . 
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Zaradi spojitve • tovarno kovinskih im 
ßakelitoi'h izdelkov »Tuba«. Ljubljana. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. aprila 1949, 
St, 248173—1949 4692 

* 
1161. 

Sedež: Ljubljana: 
Dan izbrisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: »Tuba«, tovarna kovinskih in 

bakelitnib izdelkov. Ljubljana. 
Zaradi spojitve e podjetjem >Sahimus<, 

tovarno kovinske embalaže. Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS. 

1 Ljubljana, 
dne 14. aprila 1949. 

St. 243173-1949 4591 

1162. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 22 aprila 1949.      \ 
Besedilo: Tvornice »Zlatorog«, Maribor, 

•krajšano: »Zlatorog« Maribor. 
Zaradi spojitve z drž. gosp. podjetjem 

>Piaus«, tovarna emoJnih izdelkov. Rače 
pri Mariboru. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. aprila 1949. 
St. 243/5-1949 4612 

* 
1•. '      , 

Sedež: Bftfe pri Maribpru. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: >Pinus«, tovarna smolnih iz- 

delkov. Race pri Majiboru, 
Zaradi spojitve e Tovarno »Zlatorog«, 

Maribor. • 
Ministrstvo zà finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 20: aprila 1949- 

Št. 2434/5-1949 4611 
* % 

1164. . 
Sedež: Rakek. '" 
Dan izbrisa: 18. aprila 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Rakek. 
Zaradi spojitve z Gozdnim  gospodar- 

stvom Postojna. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
doe 15. aprila 1949. 

St. 243187/1-1949 4598 

1165. 
Sedež: Kočevje. 
Dan izbrisa: 31. marca 1949. 
Besedilo:  Mestni kamnolom KLO Ko- 

JSevje. , 
•, ; Zaradi .prevzema po Cegradu Novo me- 
ato in vpisa v register, drža>vnlh gospodar- 
ekfih podjetij pri ministrstvu za finance 
•IiftS.'S - •'''% 

';    : Okrajni LO Kočevje, 
povorjeniätvo za finance. 

•    ,     dne 21. aprila 1949. 
"     ., ,. SV V',6t. .303 • *     4585 

" '••; (."..'•,.. •     "     t-,< 
•     .-'-. .>;-'s',••!•* -r , 

1166.     :; • i'";-.;;-     •' 
Sedež: Kotevje. r,    ;••"'. 
ftan izbrisa:,21., marcai949. 
Besedilo: Okrajno podjetje >V|no v Ko- 

čevju. ' •-'':•:': i ,,',,i""', - '   . 
ZaTadi spojitve z Okrajnim '<odkupnim 

podjetjem v Kočevju;;";,!;-.';,-.,;;; / 

Okrajni LO ••••••,;  , 
povorjeniStvo za finance.: ; 

dne 21. marca 1949.,: •;./> • . ' 
.",'.'•.      ,       St. 277 '".'••'"'4•7•| 

Zadružni register 

Vpisi 
418. 

Sedež: Golnik. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo; Krojaško-šiviljska produktiv- 

na zadruga z omejenim jamstvom. Golnjk. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 30. III. 1949 za nedoločen 
cas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje krojaško dn Šiviljsko'obrt z delovno 
silo svojih članov, predvsem na podlagi/ 
akorda; 2. da nabavlja,surovine,- material 
in sredstva za lastno proizvodnjo, da pro- 
daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kreditiranje svojih članov;,-3. da dviga 
kulturni in strokovni' nivo svojih članov; 
4. da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje učence in 5, da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gospodarskemu na- 
črtu. 

Delež znaša 500 db. Vsak član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta in jo zastopata 
predsednik ali: podpredsednik im tajnik 
upravnega,-odbora. 

člani upravnega .odbora so: 
Groš A•, krojač. Golnik 27.\ :, 
Valand Mihaela, šivilja. Golnik 82,' ;. 
Gros Doroteja, šivilja. Srednja vas 12. 
Pooblaščenec za eoppdpisovanije: Maver-, 

Dominik, krojač, Golnik 27... ,   ,   '' 
Okrožno godišeV v Ljubljani 

dne 22. aprila 1949., 
Zt 30/49— Zadr VII 27/1     4642 

* 
419. 

Sedež: Poljane nad Škofje Loko. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Poljanah nad Škof jo Loko. 
Zadruga je bila ustanovljena. na usta- 

novnem zboru 23. III. 1949 za nedoločen 
,čas. ; 

1 Haloge zadruge so: 1. da na Čim- bojši, 
čim kultumejši ta čimbolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in. v ta na- 
men: ä) ugotavlja'potrebe svojih Članov 
in sestavi na podlagi,ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro- 
tàvajâarmi podjetji, 8 državnimi trgovski- 
mi podjetji in e kmetijskimi zadrugami 
oziroma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov, zla- 
sti pa skrbi za dobavo povrtnio. sadja, 
mleka itd.; c) skrbi, da bc> vse trgovsko 
poslovanje na stopnji racionalne,.tehnič- 
no popolne in kulturne trgovine, to je, da 
bodo okni dobro postrèfeni. da bo trgovi- 
na založena e potrošnim! predmeti, da ne' 
bo imela blaga, ki ee slabo prodaja, da, 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremljene 
fïtd.; 2. da ustanavlja, za potrebe svojih 
članov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, kot na primer obrtne .'delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrtnin, 
jajc Itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sto- 
dikalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni tn za zadružno »vzgojo 
svojih' cTaonv.   . ' , • •'. '' „ ,,')',• • 

Delež znaša lOO.din in se lahko plača 
v obTOkSh.'Delež zadružnlfcovega družin- 
skega član« anaša 20 din. Člani odgovar- 

jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnl 
deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki- jih   voli   zbor   izmed   zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem' odboru poobla- 
ščeni' uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Kokalj Alojzij, cestar, Hotovlje 44, 
Jamar Lado. zadružni uslužbenec. Po- 

liane 35. 
Klemenčič Ignacii. kočar. Dol. brdo 47, 
Demšar Martin, zidar, Malenski vrh 7, 
Platiša Katarina, delavka, Holavlje 4. 
Pooblaščenec za soppdpieovanje: Gostin- 

čar Srečko. šoL upravitelj. Poljane 4. 
,   Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. aprila 1949. 
Zt 35/49 — Zadr VII 26/1     4641     , 

420. ' 
Sedež: Selca. '.' 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. , 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Selcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bojši. 
f čira , kultumejši in či mbolf gospodarski 
način oskrbuje svoje Člane z vsemi po- 

( trebnimi potrošnimi predmeti in v ta na- 
men: a) ugotavlja potrebe svojih članov 

: in sestavi na podlagi; ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro- 
iavajalninil 'podjetji, z državnimi trgovski- 
mi podjetji dn s kmetijskimi zadrugami 
oziroma njihovimi zvezami za doba\p in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov, pla- 
sti pa skrbi za dobavo povrtnin. sadja, 
mleka itd.; c) skrbi, da bo vse trgovsko ' 
poslovanje, na stopnji racionalne, tehnič-s 

no popolne in kulturne trgovine, to Je, da 
bodo'člani dobro pcetreženi. da bo trgovi- 
na-založena s potrošnimi predmeti, da ne 
bo imela blaga, ki ee.slabo prodaja, da 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremljene 
itd.; ,2. da ustanavlja za potrebe svojih 
članov po potrebi in možnosti lastna pod-, 
jetja, kot na primer obrtne delavnice,: 
podjetja za konserviranje sadja.' povrtnin, (: 
jajc itd.; 3, da skrbi ob sodelovanju «Sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni in za, zadružno vzgojo 
svojih članov. •/'." , 

Delež znaša 100din in ee lahko plača' 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin-., 
skega člana znaša 20 din, člani odgovar- ' 
]ajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža.'; •"' 

Zadruga raaglasa važnejše sklepe ••••» . 
jih poslovnih ' prostorih in na razglasni 
deski svojih poslovalnic. .  , 

;   UprarraU odbor sestavlja 7 članov. 3d 
jih voli. zbor kmed zadružnikov. Njego- 
va; doHnost traja eho leto. •', ' ' 

Za zadrugo podpiisujeta po diva člana i 
upravnega odbora, katerih enega Äko 

•nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni.uslužbenec zadruge. , v           '/• :" 
^ člani upravnega odboraso: '   > 

(   TuSelk" Vinko, tajnik KLO, • Seka 18., 
, Lavtar Albin. uradm*k,OLO. Dolenjanvee 

'«/18,    '•                 .',       ,'."'     •    '  V,"', 
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ëmld Lojze, uradnik. Selca 76, 
Nagu« Vinko, šofer, Selca 32, 
Lotrič Jakob, manipulant. Selca 75, 
Luznar Olga, uradnica KZ. Selca 40, 
Dežman Franc, uradnîk OLO. Selca 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani - 
dne 20. aprila 1949. 

Zt 33/49 - Zadr VII 25/1     4500 
* 

421. 
Sedež: Lahonci. okraj Ljutomer. 
Danj vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga « o. j. 

T Lahonc4i. 
Zadruga ie bila ustanovltena na zboru 

8.  aprila   1949   za nedoločen  čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in flm kulrnrnejît način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke y 
skladu e postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskegar gospodarstva na s\ojem 
področju, 'tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,, 
gojitev industrijskih in drugih kultur,' 
gozdarstvo, domačo obrt itd.', posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture. M v 
danih naravnih pogojjh najbolj uspe- 
vajo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v. ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd,, ustanavlja 
ambulante za živino, trementine postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih4, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij-1 

skah pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki- hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov,svojim .članom; 7. da skrbi za, go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v. svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja;, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje.4, razstave, predvajanja •- 
niov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico, •   • 

Zaradi smotrnega. In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim »na- 
črtom, î 

'Zadružni delež znala 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od-' 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružmkovega družinskega člana znaSà 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja še s 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. ; 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v .po- 
slovnih prostorih in na Tassglasni deski. 

, ' Upravni odbor sestavlja 8 do 13 članov. 
'.Njegovi dolžnost traja epoleto. 

,   .•Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga sabora, katerih enega lahko nadome- 
8*J&.upravnem   odboru   podblaSČenl 

& Ä^S» odbora so:  ,  , 
Crakvi«, Tomaž. <.uslužbenec,  predsed- 

Kosi Jožef, delavec. 
Blagovič Jože, kmet. 
PongraČič Franc, delavec. 
Filipič Avgust, kmet. 
FilipiČ Krista, pos. hči, 
Frgola Franc, kolar, 
Filipič Bogomir, kmet. vsi v Lahondih, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

'   dne 20. aprila 1949. 
t      Zadr V 32 4564 

••••i Stanko^u&enec. tajnik-, , , 
Vođopiveo Hilda pos. •, ':, .:   •'C 

.       Spremembe 
422. '      . 

Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 25. aprila' 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadrajra z omeje- 

nim jamstvom v Borovici. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora Pe- 

trovčič Alojzij, Merlak Franc. PetriČ Kari, 
Kovačič FrančiSka. Turšič Marija in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Stražišar Franc. Borovnica 65. 
Debeveo FrančiSka, Breg 6. 
Andreitz Ferdinand, Pako 34. 
Cerk Anton, Borovnica 23. 
KrŽič Franc. Borovnica 158.     ^ 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprfla 1940. 

Zadr VI 147/2 4684 
* 

423. 
Sedež: Godce. 
Dan vpisa: 22, aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Gorice. 
Na skupščini 9. in 18. V. 1948 sta se 

Živinorejska zadruga z omejenim jam- 
stvom v Goricah (Zađr III 38) in Strojna 
zadruga v Gorljjah. zadruga z omejenim 
jamstvom (Zadr II 78), spojili s to za- 
drugo. 

. Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr V 129/3 4636 
* 

424. 
Sedež: Jezersko. 
Dan vipisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Jezerskem. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Zadnikar Jože, Piskernik Jakob. Anko 
Anica, Virnjk Anton, Arh Stanko. Niik 
Tomaž in Karničnik Andrej, vpišejo še 
novi člani:    , -. ; 

Anko Anton, kmet, Zg. Jezersko 3, 
Virnik Ludvik, kmet. Zg. Jezersko 7, 
Muri Ivan, kmet, Zg. Jezersko 37, 
Skuber Jože. kmet. Zg. Jezersko 34. 
Karničar Anton, kmet, Zg. Jezersko, 
Suša Jernej, gozdni* del., Zg. Jezersko, 
Nahtigal Franc, kmet, Zg. Jezersko 55. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr VI 61/2 
* 

425.   '    .      •• ;v,. 
Sedež!: Kranj. » 

-Dan vpisa: 8. aprila 1949. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna In pre- 

delovalna zadruga krojačev z omejenim 
jamstvom v Kranju. 

-   Na zboru 12.- III. 1949 eo se spremenila 
zadružna pravila v i. členu. 
, Besedilo odslej: KrojaSka produktivna 
zadruga z omejenim Jamstvom v Kranju. 

Izbriše se član upravnega odbori^ Kri. 
* Janko*in vpiše nov Man upravnega 

,   Križan Anton, kroj. pomočnik, Kranj, 
Tavčarjeva S3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. aprila 1949. 

Zadr V 78/3 3998 
* 

426. 
Sedež; Radohova vas. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Radohova vas. 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora Ko- 

vačič Anton, Prime Frane, Cegkr Anton 
in  Simončič   Anton   ter  vpijejo    Člani , 
upravnega odbora: 

Puš Antan, kovač, Radohova vas 38, 
Puš Jože, krojač, Si Pavel 39, 
Klemenčič   Stane,   krojač,    Radohova   . 

vas 24, * 
Grabnar Milan, pos. sin, Radohova 

vas 22, 
Adamlje Karol, kmet, Radohova vas 7, 
Zurga han, kmet,- Št. Pavel. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1949, 

Zadr V 200/2 -4110 
* , . 

427. 
Sedež: Veliki Kamon. 
Dan vpisa: 10. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v velikem Kamnu, okraj 
Krško. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Mirt Pavel in PeMj Jože, vpišeta so, no- 
va izvoljena Člana upravnega odbora: 

Poljšak Franc. kmet. sin. Veliki Ka- 
men 2 in 

Božičoik" Ftranc, kmet. sin, Koprivnica 
10, odbornika. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 10. marca 1949. 

ZadrJII 112/2* 4001 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtvejara 

• R 530/49-6 4689 
Humar Anton, roj. 8. I. 1887 v Lažan, 

sin Andreja in Marije rojene Madon, kmet 
v Lazah 105, KLO Banjščice, je bat 16. 
IV. 1943 odveden v Mautlurosen, kjer je 
baje 21. XII. 1943 umrl. 

Na predlog Humarjà Matevža, kmeta, 
Laze 105, se uyede postopanje za «œgli8> 
sitev za mrtvega in se izdaja ;p«dlv, naj 
ëQ o pogreäanem v dveh mesecih po itej 
objavi v Uradnem iistu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Lahu; RudoMu, sod. 
.uradniku v Solkanu. '  '-,-','.;',, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ':''",;„''• 

Okrajno sodišče y Gorici 
dno 20. aprtta 1949. 

'!  ' '   V , t   • i- 
•'*'   ,'i " 

II R 208/49-3-   .', );'.>' . 2485 
JaneŠč Jože, roj.' 4. II. 1907 v Zarečju. 

sin Antona in pok., Pavlin© rojene Pre- 
log, kmečki delavec dz Zareza 11, je sep- 
tembra 1943. vstopil vv I. prekomorsko 
brigiado NOV in bil nato v 3. bataljonu 
XIII. hrvatske brigade NOV. Po iapo?ed'- 
• Matka Alojzija in Lenarčiča Josipa so 
ga v februarju 1944 pri Mrkonjič gradu 
v Bosni -ujeli Nemci in se od: tedaj X»0" 

Na predlog brata •••••• Rudolfe, 
kmeta iz Zarečjall, se uvede .postopanje 
za ir^zglasitev za mrtvega in «& fpasrv* 
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.vsakdo, ki o 'pogrešanem kaj ve, naj to 
, v dveh mesecih od te objave v Uradnem 

listu LES   poroča sodišču ali skrbniku 
Oljšaku Touseaintu, sod. uslužbencu v II. 
Bistrici, 
yaymujerd'gorvcMJatrdgovceniatrdgovceraiir 
/ JPo preteku roica bo sodišče odloČilo o 
' predlogu.       ' 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne, 27. februarja 1949. 

II R 205/49-7 
Ceglar Stanko, roj. 20. XIII. 1925 m 

Obrovem, sin Franca fa Frančiške rojene 
Mahne, kmetski delavec z Obrovega 58, 
jé bil eeptembra 1943 v bohinjski brigadi 
NOV, pozneje pa v Tomšičevi brigadi in 

_ ee po tepovedd Poropata Antona, miWcni» 
* ika z Obrovega 39 od februarja 1944 po- 

greša. 
Na predlog očeta Cegteija Franca; kme- 

ta z Obrovega 68, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
H R 206/49-6 / 

Muha Stanislav, roj. 24. IX. 1914 v Ki- 
lovčah, sin Franca in Frančiške rojene 
StuJim. delavec iz Kilovč 24, je od' po- 
mladi 1940 služil v italijanski vojski in 
hü v Otočcu v Liki. Po izpovedbi Franka 
Franca iz čelj 44, je Sel 31. XII. 1941 
e patruljo proti Korenici in ee od tedaj 
pogreSa. 

Na predlog žene Muha ^milije rojene 
Jagodnik, gœpodkje iz Kiaovč 24. ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 

Vsakdo, M mu je o pogrešanih kaj 
mano, so poziva, naj o tem v dveh me- 
secih po tej objavi v,Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali ' skrbniku Oljšaku 
Tottèsaìntu, eod. uslužbencu v Ilirski Bi- 
strici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih, 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 14» marca 1949, 

JU* 

Il R 209/49-6' 3224 
Kirn Rozalija, roj. 29. X. 1926 v če- 

IJah, • Jakoba in Ivane rojene Prime, 
km. delavka iz Celj 21, je bila 27. VII. 
1944 odpeljana'v Auschwitz, nato pa na 
delo v tovarno Plauen pri Berlinu, kjer 
je zbolela za tuberkulozo. Ob prihodu an- 
gloameriške vojske konec, maja 1945 je 
bila po Izpovedi IvanSč Danice Je Čelj 47 
in LozejNDane iz Hrastja št, 59 težko bol- 
na poslana v bolnico in se od tedaj po- 
greša, 

Na predlog matere Kirn Ivane rojene 
P(rimc, gospodinje iz Celj 21, se uvede 
postopanje za raaglasltev za mrtvo in ee 
•poziva vsakdo, ki o pogrešani kaj ve, naj 

\o tem v treh mesecih od' te objave v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Oljšaku Touseaintu, sod. usluž- 
bencu v II. Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 18. marca 1949, 

*   - 
R 80/49-3 ' 3642 

Dremelj Franc, roj. 15. XII. 1904 v Ja- 
vorju, sin Antona in Marije rojeno Sku- 
Wc, mesarski pomočnik iz Domžal, Sto- 

'bovska, je bil 6. VII/1941 iz okolice Laz 
ob Savi od Nemcev odpeljan nla prisilno 
delo v Celovec. Zadnjič se Je oglasil ^de- 
eembra 1942, Od tedaj ee pogreša.     , 

Na predlog Konjar Cecilije, gospodinjske 
pomočnice, Viševk 24, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, naj ee o pogrešanem v toeh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LBS 
poroča sodišču ali skrbniku KlemeoOcu 
Ivanu, sod. uradniku v Kamniku. 

Dremelj Franc so paziva, da ee zflaei 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. f 

Okrajno sodišče v Kamniku 
die 26. marca 1949. 

R 87/49-3 4468 
Bregar Anton, roj. 24. XII. 1908 v 

Drtiji, sin Antona in Alojzije «jj*ne Je- 
mec, miear v Domžalah, Ljubljanska ce- 
sta 40, je bil v juniju 1941 interniran v 
Dachau, od koder je čez nekaj mesecev 
ušel in na*»* odšel k partizanom. Od ja- 
nuarja 194 > se pogreša. 

Na predlog Bregar Alojzije, gospodinje 
iz Domžal, Ljubljanska cesta 40, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
R 125-1/48-6 4486 

Slapnik Jakob, roj. 20. VII. 1907 v Beli, 
sin Janeza in Marije rojene Drolc, dela- 
vec v Beli 85, se od 1. 1946. pogreša. 
Tudi po poročilu odseka i& notranje za- 
deve pri pLO Kamnik št. IV 537/4—49 
z dne 29. III. 1949 ni nobenih podatkov 
0 njem. 

Na predlog Urankar Terezije, tov, de- 
lavke iz Bele 34,' se uvede postopanje, za 
razglasite? za mrtvega.       / 

Vsakdo, ki o pogreäanima kaj ve, ee 
poziva, naj v dveh mesecih od te objave *" 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku KlemenČiSu Ivanu, sod, uradni- 
kü v Kamaiiku, " 

Po preteku roka bo sodišče, odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 16. aprila 1949. 

d. 

Ok 360/48-3 2677 
Narobe Franc, roj. 1. XII. 1922 v Čaš- 

njicah, kmečki sin Mihaela In Uršule ro- 
jene Marola, ee od maja 194o pogreša. 

Na predlog sestre Narobe Marjje, kmer 
tiče v češnjicah 11, KLO Dobrunje^So- 
stro, se uvode postopanje za razglasitev 
za mrtvega, ! 
Ok 300/48-8    ' 2685 

Ing. Rus Jožef, roj/6.'VI. 1904 v Gor. 
Logatcu 33, sin Josipa in ••••••• ro- 
jene Kurnikj- poročen, inženir'v Gor. 
Logatcu 62, se od Januarja ali februarja 
1944 pogrela, 

Na predlog žene Rus MHene, uradnfee/ 
v Zagrebu, Torfoarova 14, se uvede poeto- 
panjo za razglasitev za mrtvega, 

Vsakdo, ki mu> je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, naj to v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča. 
sodišču ali skrbniku Kozoglavu Antonu, 
nameščencu 010 Ljubljana okolica ozi- 
roma predlagateljici.     *£ 

Narobe Franc In ing. Rue Joilel ee po- 
zivata, da se zgtaeita pri eotfiScu ali da- 
sta kako vest o eebt 

Po preteku roka. bo eodiSče odlo8ilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče za gl. meato LJubljana 

dne 8. marcai 1949, 
' • 

1 R* 308/49-4    r,   i ;•" ' 2860 
Bltenc Jakob, Radoslar, roj.. 20. Vil. 

1926 v, Zg. Kašlju, sin Jakoba jn Dairies 

rojene Fink, samski, dijak, Zg. Kašelj 111, 
je bil pomladi 1944 kot partizan ujet 
in odpeljan v Dachau Od' decembra 1944 
se pogreša. 

Na predlog očeta Bitemca Jakoba, že- 
lezničarja v Zg, Kašlj.u411, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbnici Lukeo 
Mariji, Zg. Kašelj 104 oziroma predlaga- 
telju. 
I R 311/49-6 2869 

Burja Janko. roj. 16. V. 1924 v Ljub- 
ljani, sin Burja Marije, elektrotehnik v 
Ljubljani, Glinäka 5, samski, je kot par- 
tizan padel 1. XII. 1944 v Gradišču nad 
Polskavo. 

Na predlog matere Dolo Marije rojene 
Burja, gospodinje v Ljubljani, Glinška 5, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega In se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča t sodišču ali 
skrbniku Bariceviču Jožetu.l^eodniku v 
Ljubljani, Orožnova 11, oziroma, predla- 

I R 312/49-8 2875 
Lulik Avgust roj. 25. XI. 1893 v Aj- 

dovščini, ein Avgusta in Marije rojene 
Velikonja, poročen, šolski upravitelj, 
Ljubljana, Rudnik, Je M] baje 17. XIL 
1948 pri Sv. Urhu nad Dobrunjami ubit, 

Na predlog žene Lulik Marije rojene 
Spacapan, gospodinje v LJubljani, Livar- 
ska 8, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se Izdaja poziv, naj ee' o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS ' poroča sodišču ali 
skrbniku Sparovou Francu, posestniku, 
Ljubljana, Rudnik 12 oziroma predlaga- 
teljici. 

Biteno Jakob, Burja Janko in Lulik 
Avgust se pozivajo, da se zglasfjo pri 
sodišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodižeo za gl. mesto Ljubljana 

dne 12. marca 1949. 

I R 310/49-6 2876 
GradiŠek Sonja, Amalija, roj. 1, IV. 

1924 v Litiji, hči Janez« i& Amalij« ro- 
jene Künstler, samska, dijakinja v Ljub- 
ljani. Na klančku 4, Je baje aprila 1945 
umrla v Rawenebrücku, 

Na predlo» Grodtilek Amalije, goepodi- 
nje jf Ljubljani, Na ktančku 4, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in se 
izdaja pozfv naj se o pogrešanem Vvdveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Sencu Andre- 
ju v LJubljani; VodmaHeka 21, oziroma 
predlagateljici, 

Gradišek Sonja, Amalija ee .poziva, da 
se «glasi pri sodišču ali da kako vest o 
se,bi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu, 
Okrajno sodišče za gl, mesto LJubljana 

dne 14. marca 1949 

I R 814/49-8 ,2016 
Debevc France, roj, 10. X. 1914 na La- 

zih pri Borovnici, sm Jakoba in Marije 
rojene Telban, uradnik'iz Borovnice 19, 
se od uiaja 1946 pogreša 

Na predlog žene Debev'c Antonije, de- 
lavke v tovarni usnja na Vrhniki, Stara 
cesta 32, se uvede postopanje za.razgla- 
sitev za mrtvega, 
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i R 315/40 . 2816 
Novak Jože, roj. 26. IV. 1923 v Razo- 

rih. srn Jožeta • Ivane rojene Cven, 
kmečki ein z Raecwov 6, ee od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog eestre Novak Kristine z 
Razorov 6, so uvede postopanje •• raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 810/49 2817 

Novak Martin, roj. 5. XI. 1907 v Ligoj- 
ni. sin Franca in Katarine rojene Kovač, 
čevljar, ee od maja 1945 pogreša, 

•'• predlog žene Novak Marije, gospo- 
dinje, Velika Ligojna 2•, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, «s poziva, naj o tem v dveh me- 
secih od te objave v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču, predlagateljem ali skrb- 
niku Kazoglavu Antonu nameščencu QIO 
Ljubljana okolica. 

Debevc Prane, Novak Jože in Novali 
Martin «e pozivajo, naj se zglasijo pri 
podpisanem sodišču ali dajo kak fflae o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno eodiSče »a okraj Ljubljana okolica 

v Ljubljani 
- dne 8. marca 1949. 

* 
I R 304/49—4 3088 

Babšek Alojzij, roj. 21. I. 1921 v Daljni 
vasi, ein pok. Jožefa in Marije rojene He- 
par, samski, kmečki delavec, je odšel 
1942. v Cankarjevo brigado NOV. Od 
1944 ee pogreäa. 

Na predlog matere Babšek Marije i* 
Daljne vasi 6, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega 
I R 308/49 3087 

Kucler Jernej, roj. 11. VIII. 1911 na 
Drenovem griču 20, ein Jurija m Marije 
rojene Logar, samski, delavec, je bil 
avgusta 1042 od Italijanov aretiran. Dne 
3. IX   1942 je bil kot talec ustreljen. 

Na predlog sestre Raje Marije iz Dre- 
novega griča 20, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
amano, ee poziva, naj to v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbniku Kozoglavu Antonu, 
nameščencu 010 Ljubljana okolica ozi- 
roma  predlagateljem, 

Babšek Alojzij m Kucler Jernej se po- 
tavate, da ee zglasita pri godiSSu aii da- 
sta kako veet o sebi. 

Po preteku roka bo eodiSče odloČilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče »a okraj Ljubljana okoMea 

v LJubljani 
dne 12. marca 1949. 

* 
I R 319/49-2 8668 

Rode Leopold, roj. 25. X. 1915 na Staxi 
Vrhniki, sin Jožefa in Ivane rojene Marc, 
uradnik, samski, se od leta 1946 po- 
greša. 

Na predlog sestre Rode Antonije, go- 
spodinjske pomočnice iz Stare Vrhnike, 
ee nvedo postopanje za razglasitev zâ 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem Ihta LRS poroča sodiSČu aH 
efcrbmfcu Kenbu Jakobu, nameščencu •• 
Stari Vrhniki oziroma predlagateljici. 

Rode Leopold ee poziva, dà ee zglaei 
pri sod*98u airi dni««*» da kafco veet o 
sebi: 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
v Ljubljani 

dne 22. marca 1949. 

I R 61/49-4 3067 
Bencak Jožef, poj. 12, III, 1917, sin pok. 

âteîana in Marije rojene Bagar, polje- 
delec v Lemerju 86, Je bil oktobra 1042 
prisilno mobiliziran. Dodeljen je bil 8. 
art. polku v Sombathelyu, od koder je 
odšel na rusko bojišče. Zadnjič je pisal 
7. I. 1943 iz vasi KOcetov pod v. p. 
253/28. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog iene Bencak Aranke roje- 
ne Poredaš, poljedelke v Lemerju 85, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem v žeetih mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku škrllcu Ivami, posestniku v 
Lemerju 46 
1 R 50/48-10 3068 

Šter Leopold, roj. 14. XI. 1877, sin pok. 
Janeza in Polonlje rojene Kozel, sodni 
ofietel v p., Murska Sobota,, je bil 17. X. 
1944 interniran v Floseenburg v Nem- 
čiji. V prvi polovici decembra 1944 je bil 
neznano kam odpeljan in se od tedaj po- 
grela. . 

Na predlog svaka Kopinica Julija, po- 
sestnika v Metliki 220, *e uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, naj ee o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku čelcu Štefa- 
nu, nameïcencu OLO M. Sobote. 

Bencak Jožef In Ster Leopold ee pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali daeta 
kako vest o sebi. 

Po prr>tekn roka bo sodilče odločilo O 
predlogih 

Okrajno sodiïce • Murski Soboti 
dno 14. marca 1949. 

* 
I  R  25/49-5 3688 

Ropoža Anton, roj. 8. XII. 1916, sin 
pok Štefana in Marije rojene Bimderia, 
zidarski pomočnik v Puterhofu pri Trži- 
ču, ee od 28. VII. 1946 pogreša. 

Na predlog žene RopoSa Frančiške ro- 
jene zohar, poljedelke v Kmmi 90, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, naj m o pogreša- 
nem v šestih mesecih po objavi V Urad- 
nem lietu LRS •••••• «•••• all ekrbni- 
ku Zrimu Francu, poljedelcu v Kuzml. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno eodifóe T Mu reki Soboti 
dne 26. marca 1949. 

* 
IR 27/49—3 3781 

Jereie Janet roj. 88. VIII. 1906 v Bre- 
covici 18, edn Franca in Jožefe rojene Oo- 
remc, kmet is Menilke vasi 22, j* bil 
Italijanov odpeljan na Rah in ee od 
III. 1948 pogrele. 

Na predlo« Ku2ni4c Francke, ioBari« v 
Men• vati 22, ae uvede postopanje aa 
razglasitev za mrtve«a in ee iedaja po*iv. 
naj ee o pogrelaoem v dveh mesecih od 
te objav« v Uradnem Betu •• poroča 
sodWou »li predWatetöici. 
IR 20/49-1    * v   2780 

Zagore Marti», »oj. ÄS. IX, 1909 v Vrji- 
polju, KLO Smarie, ofcrej Noro mesto, 
je septembra 1948 vstopili v štajersko 
brigado MOV in «e od tedaj pogwfa. 

Na predlog iene Zegopo Karotìne. jw- 
epodinje v Zaerebu, MajfloiSevaJka št. 1-1, 
rib uvede poeiopenie m •••••••• za m*- 

tvega in se izdaja poziv, nai ee o razre- 
zanem v dveh mesecih po objavi v Urad. 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbnici 
Zagore Karoijni, gospodinji v Zagrebu, 
Markušovačka $t. 11. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu    ' 
dne 10. marca 1949. 

* 
IR 10/49-3 2818 

Pavlin Franc, roj. 10. V. 1922 v Gor. Mo- 
krem polju 10., sin Janeza in Frančiške 
rojene Sašek, délaver v Gor. Mokrem po- 
lju 10. ee od pomladi  1945 pogrela. 

Na  predlog  Modic   Zofije,  delavke  it 
Gor. Mokrega polja 12, se uvede nostopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
IR 11/49—3 2814 

Pavlin Jožef. roj. 13. VII. 1912 v Gor. 
Mokrem polju 10, KLO Orehovica,m. Ja- 
neza in Frančiške rojene Sašek, delavec 
na Dol. Mokrem polju 17. se od maja 
1945 pogreša; 

Na predloß žene Marile Pavlin roieae 
Butalja, delavke iz Dol. Mokrega polja 
st. 17, se uvede poetopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu ie o pogrešanima • 
znana, se poziva, naj v treh meeeclh od' 
te objave v Uradnem listu LRS poroča 
eodi&Ču ali predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 9 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 14. marca 1949, 

IR 28/49-4 3099 
Jevlek Franc, roj. 28. IX. 1893 v Gor. 

Kamenju 16, ein Martina in Neže rojene 
Gerdenc, dninar v Gotni vasi 6. ee od 
13.   IV.  1915 pogreša. 

Na predlog žene Marije Jevišek rojen« 
Penca, delavke v Gotni vaei 6. se uvede 
postopanje  za  razelasit&v za mrtvega. 
IR 29/49-4 3100 

Udava Franc, roj. 8. I. 1913 v Polja- 
nah 13, sin Martina in France rojene Ce- 
vafi&eie. posestnik v Vel. Poljanah Ì3, e* 
od 2é. XL 1945 pogreša. 

Na predlog žene Terezije Udovč ro- 
jene Šinkovec, gospodinje • Vel. •••• 
St. 13, «e uvede poetopanje •• razela- 
ertev. za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanima kai ve. ee 
poziva, naj o Jevšeku Franou v treh. o 
Udovču Francu pa v štirih mesecih od t« 
objave v Uradnem lietu LRß poroča so- 
dasču ali predlagateljicama. 

Po preteku roka bo »OdiSde odlodllo O 
predlogih. 

Okrajno todMfo v Norem mestu 
dne •>. marca 1949. 

* 
IR 86/49-3 8828 

Blatnik Frano, roj. 20. III. 1904 v ••- 
Setu 12, KLO Stn&el pri Žužemberku, 
sin Franca in Marije rojme Struna,' p* 
seetmiik, ee ca maja 1,945 pogrela. 

Na predlog žene Vide Blatnik rojene 
Ka»•, gospodinje v Klečetu 12( e# 
uvede poetopanje »a raagla*itev za mrt- 
vega Jn ee izdaja poziv, naj se o pogre- 
$anem v treh mesecih od te objave r 
Tjiwdnem lfetu LRS poroöa «odllcu an 
pvgdtagaieMci, 

Po preteku roka bo sodiSSe odločilo e 
predugu. 

••••••• sodlWe r ••• &**** 
dne 24. marca IS 
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I B 430/48-5 2569 
Magajua Ivan, roj. 18, X. 1908 v Šmi- 

helu pod Nanosom, ein Andreja in Ma- 
rije rojene Gruden, samski, kmečki de- 
lavec, je bil decembra 1843 od Nemcev 
aretiran. Odpeljan je bil v 'fret, od' tam' 
pa v Dachau, Zadnjič se je oglasil 1944. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Magajna Marije, 
kmetice iz Smihela pod Nanosom 13, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga is ee izdaja poziv, naj se o pogrela- 
nem v treh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Jerančetu Slavku, vodji zemljiške knjige 
v Postojni. 

Po preteku roka-bo sodišče odločilo o 
Tkredlogu, 

Okrajno sodišče r Postojni 
dne 24. februarja 1949. 

I R 26/49—2    , 4600 
TuŠek Ivan, roj. 11. V. 1915 v Hrast- 

niku, rudar v Hrastaiku-Brnici 116, je 
bil 20. V. 1944 mobiliziran in ee od tedaj 
pogreša. 

Na predlog žene Tušek Ljudmile rojet 
ne Zupan, gospodinje v Hrastniku 66, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, naj ee o pogreša- 
nem-do 1. VIII, 1949 poroča eoäStu ali 
skrbniku Sitarju Ivanu. 

Po preteku roka bo eodiiče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 23. aprila 1Ô49. 

Oglasi sodišč 

Su 53/48-15' 3968 1 

Oklic za dvig sodnih pologov 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici kot 

prevzemnik poslov ukinjenega okrajnega 
sodišča v Šmarju prs Jelšah in Rogatcu, 
hrani večje Število etarih sodnih pologov, 
ki so bili položeni pred 15. majem 1945 
pri bh® Celjski mestni hranilnici v Celju, 
eedaj preneseni preko Komunalne Wanke 
v Celju na Narodno banko LRS — hra- 
nilna služba v Ljubljani, k št. 6-990CM53. 

Med hranjenimi pologi so tile pologi, v 
»rednosti nad 1.000din: "   , 

I. bivše okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah: 
(v. sk. «= varstveni sklad) 

dinarjev 
1. 92495, Potočnik Jožef, v. sk., 5.300 
2. 92431. Verhall VÜjemina, v. sk. 2.390 
3. 92273, Braoč Alojzija, v. sk., 1.300 
4. 91971, Zeplak Ida, v. sk„ 4.420 din, 
5. 91783, Drofenik Jože. Marija, Ivana,' 

• Dominik. Alojz in Roža, v. ek./1.570 din, 
/    6. 90018,  Skorjanć Roža, v. sk., 2.650 
/     7.. 90016,   Podkrajšek   Anton.   v.   ak„ 

2.650 din, 
8. 89963, Ocviirk Valpurga, v. sk., 1.410 
9. Robi« Ljudmila; v. ek., 1.190 dih, ' 
10. 89938, Hrovit Pavla, v, sk., 1.810 
11. 89959, Robio" Jožefa, v. «k., 1.830'din, 
12. 89923, Seme Bernard, v. sk„ 1.090 
13. 89720, Sa&aiza Franc, v. sk., 1.O90 
14. 83210, Smeh Franc, v. ek„ opr. ït.'P 

48/25 2.530 din, -        . 
15. 83211, Smeh Roža, v.' ek., 2.530 dtii, 
16. 83975, Grobin Alojz, v. &;, l.ßo 

" 17. 81623, Recko Mihael, v.,, sik',,' 1:690 
18. 8•9, Pètec Viacepc, v. ek., 1.870 
19. 81190, ••••• Uria, v. sk., 1.670 

20. 10113, Arzenšek Alojz. v. sk., 1.020 
21. 41709, Verk Ana, v. sk.,' 11.560 din, 
22. 41634, Soline Janez, v.sk., 1.380 din, 
23. 40894,  Zorin Martin, v. sk., 1.450 
24. 40540, Drofenik Slavko, v. ek„ 2.580 
25. 40519, Straže Ivana, v.sk,, 1.490 din, 
26. 40518, Straže Marija, v. sk., 1.490 din, 
27. 40517, Straže Alojzija, v. sk., 1.490 
28. 39831, Daniše Veronika, v. sk., opr. 

št. F 58/30, 4.030 din, 
29. 39707, Kovačič Angela, v. sk., opr. 

St. P 59/29.. 2.430 din, 
30. 39469, Tojnko Gothard, v. sk., 1.910 
31. 88479. Peperko Leopold, v. ek., 

1.380 din,- 
32. 38449, Golof Nada, v. sk., 1.580 din, 
33. 37494, Cerovšek Marija ndl., v. sk., 

1.270 din, 
34. 37424, Novak Leopold, v. sk., 1.240 

"  35. 37286, Smeh Anton, v. ek., 5.260 din, 
36. 36686, Štor Marija, v. sk„ 2-200 din 
37. 36484, Friš Franc, v. ek., 1.320 din, 
38. 35319, Kozinc Ivan župnik Slivnica, 

••••••, 1.060 din, 
39. 36095, Bratuša Matilda, v. ek., 1.450 
40. 35643, KovaöHS Alojzija, v. ek., 1.470 
41. 35642, Kovači« Marija, v. ek., 1.470 
42. 35262, Stiplovšek Oton, v. 9k., 1.790 
43. 34299, Drofenik Jožefa, v. sk., 1.260 
44. 32279, Vrhoviek Neža, v. ek.. 1.130 
45. 32278, Vrhovšek Martin, v.sk., 1.130 
46. 31702; Krumpak Frano ndl., v. sk., 

1.630 din, 
47. 29965, Jager  Marija, v. ek.. 1.090 
48. 29089, Feriez Anton, v. ek., 1.940 
49. 28794, Lešnik Jožetina. v.ek., 1.000 
50. 39018, IzraSHni sklad. Celjske poso- 

jilnice, ca zap,.Stokkar Marija, 1.560 din. 

U. blvïe okrajno «odiše« Rogatec: 
51. 92024, Kores Jožefina, v. sk., 1.630 
52. 92334, Potočnik Frančiška, v. sk., 

1.610 din, 
53. 41288, Kregar Ana, v. ek., 1.080 dim, 
54. 1280/1, Jagodi« Ana, v. sk., 1.260 
55. 505/3, Kdtak Štefan in Julijana, 

v. ek., 1.620 db, 
56. 1096/3, Erjavec Štefan, v. ek., 1.560 
57. 1253/3. Butolea Anion, v. ek., 1.260 

.58. 125S/3,.Drofenik Neža, v, fik., 1.240 
59. 1317/3, Janžek Amalija, v. sk., 1.310 
60. 165/4, Janžek Terezija, v. ek., 1.180 
61. 404/4, Dolšak Ivan, v. ek., 2.140 din, 
62- .752/4, Sveušek Jakob. v. sk., 1.830 
63. 398, Zakoliek. Marija, v. «k., 1.190 
Poleg navedenih sodnih pologov hrami 

sodišče I« precejšnje Število pologov iz- 
pod 1-000 dun in je nadrobnejši seznam 
teh sodnih pologov .razviden na oglàeni 
deski okrajnega eodiiča v Slov. Bistrici. > 

Ta oklic je objavljen tudi pri KLO Bre- 
stovec, Dwïafcka gora,. Slov. Bistrica. Ko- 
strivnica. Lemberg, Podčetrtek, Polje ob 
Sotli, Pristava, Rataaska vas, Rog, Sla- 
tina, Rogatec,,Secovo, Sladka gora, Sodna 
vas Sv?FIorijan, Sv. Peter na Medvedjem 
selu, Sv. Rok ob Soffi, Šmarje pri Jelšah 
hvZibika. .    • .     . 

Po tretjem Senu uredbe o likvidaciji 
statili sodnih pologov z dne 11. II. 1948 
tUradni list LRS,. ft: 8/51) ee pozivajo vsi 
upravičenci, M, imajo pravice do .teh po- 
logov, da se v treh mesecih, od razgla- 
sitve tega oklica.v Uradnem listu LRS 
zglasijo^pri .eodiSČu v Slov. Bietrici in 
zahtevajo, naj se' jim. polog izroči, sicer 
ee bo po preteku trimesečnega roka iz- 
reklo, da so pologi zadali. 

'.'. 'Okrajno *»dašce.vV, Slot. Bistrici 
dnè.6. aprila 1Ä49. 

Zemljiškoknjižni oklic 
IV I 170/49-9 4691 

Dražba 
Due 4. VII. 1949 ob 9. uri bo pri pod- 

pisanem sodišču v sobi St. 19 dražba ne- 
premičnin: 

Zemljiška knjiga: Hotinja vas vL šte- 
vilka 168. Cenllua vrednost 168.7!»din. 
Najmanjši ponudek 158.000 din. Vadij 
16.880 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž- 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin r Ikodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Sicer ee opozarja na dražbeni oklic, ki 
le nabit na uradni deski sodišča. ' 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
v Mamboru dne 21. aprila 1949. 

Oklici dedičem 
O 1800/48      \ 4724 

V zapuščinski zadevi Piki Julijaher 
prevžitkarice, Sedraž 28, ki je umrla 10. 
X. 194S. se poziva njena sestrična Fikl 
Marija kot zakonita deduija, naj se zglasi 
pri sodišču v treh mesecih ali da kakšno 
vest o sebi. Njen dedui delež znaša 
28.719.50 din. 

Ker je Piki Marija neznanega bivali- 
šča,' ji je bil postavljen za skrbnika Ve- 
trove« Venceslav, pra\ni referent OLO 
Celje okolica. • 

Olrrajno sodišče v Celju 
dne IS. aprila 1949. 

'* 
O 187/49—7 4722 

V zapuščinski zadevi po Janezu Mar- 
tinjaku, upokojencu iz Velesovega it, 23, 
ki je umrl 14. II. 1949 brez sporočila po- 
slednje volje, ee njegova hči Lucija Ra- 
kovec roj. Martmjak, sedaj neznanega bi- 
vališča, poziva, naj ee priglasi v 6 mese- 
cih za dedinjo na podlagi zakona ali pa 
imenuje pooblaščenca, ker bo sicer oddal 
skrbnik- v njenem imenu dedno prigla- 
sitev. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 22. aprila 1949. 

* 
O  130/49-8 4931 

V zapuščinski zadevi po Jožefu Šenku, 
kmet. posestniku iz Predoselj št. 27, ki 
je umrl 28. X. 1946 brez «fporocTla po- 
slednje volje, se sin Jože Senk in h$ 
Frančiška Seni, neznanega prebivališča, 
pozivata, naj v 6 mesecih od tega poziva 
podestà dedni priglasitvi, ali imenujeta 
pooblaščenca, eicer bo podal skrbnik v 
njunem imenu dedno priglasitev, pripad- 
la deleža .pa bo hranila skrbstvena oblast; 

,   Okrajno sodišče v Kranju 
dne .29. aprila 1949. 

G 20/49 '- 4654 
Oklic o skrbniku in razpravi 

Cimerman Marija, gospodinja, Ljublja- 
na, Celovška cesta 61/11, je vložila proti 
Cimermanu Antonu, 6edaj neznanega pre- 
bivališča, tožbo za razvezo zakona. 

Rasprava bo 31. maja 1949 ob 8. uri 
pri tem sodišču v sobi št. 149-...    ... 

Za skrbnika je imenovan Novak Ciril, 
Zaloška cesta 165, ki bo toženca zastopal 
na" njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ae oglasi sam aH ne imenuje poobla- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
,   dne 21. aprila 1949. 
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Oklic 

Saiblecher Kristina roj. Lurin, gospodi- 
nja iz Orleka St. S, je vložila proti Saible- 
chçrju Silviju, slaščičarju äz Trsta, Via 
Vida.li 4, tožbo za Tazivezo zakona. 

Ker je toženec eedaj neznanega biva- 
lna, mu je izvršbi odbor KLO v Sežani 
postavil za skrbnika ffitija Jožela, pomož- 
nega adm. manipulanta pri okrožnem so- 
dišču v Postojni, ki ga bo zastopal v 
pravdni zadevi Q 25/49 okrožnega sodi- 
šča v Postojni. 

Okrajni LO Sežana 
dne 26. aprila 1949. 

Kazni oglasi 
i iil i        —~——i•  

Pozivi upnikom in dolžnikom 
4705 

Beliiliar & Velepič, izdelovanje ženske 
in otroške konfekcije v likvidaciji, Ljub- 
ljana, Tyrseva ••/b, poziva see upnike in 
dolžnike, naj priglasijo v enem mesecu 
po tej objavi v Uradnem listu LRS svoje 
terjatve in obveznosti. 
Oblačila za ženske in otroke KLO II, 

Ljubljana, Tyrše\ia 35/b 
JU 

4430 
Na podlagi odločbe OLO Kranj z dne 

1. IV. 1949, št. 11Ó4/1 je prešla tvrdka 
Anton Savnik, pletilnica škoija Loka v 
Jikvidacijo. 

' Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, naj 
priglasijo svoje terjatve oziroma dolgove 
v enem mesecu na naslov likvidatorja. 

Likvidator: 
"   Peklaj Jože, Industrija pletenin Kranj. 

St. 163Q/49      . ,4382 
Objava 

Ravnateljstvo Lesno industrijskega 'pod- 
jetja v Ilirski Bistrici razglaša, da je 
pravokotna štampiljka podjetja z napi- 
som: 

Lesno industrijsko podjetje 
Ilirska Bistrica 

brez okvira neveljavna. 
Lesno industrijsko podjetje 

Ilirska Bistrica 

Izgubljene listine 
prekllcujejo: 

Anderluh Alojzij, St. Vid, Poljane 64, 
delavsko knjižico. • .   4748 

Bajde Leopold, nameščenec Industrije 
metalnih polizdelkov, Slov. Bistrica, usluž- 
bensko knjižico, izdano 1948. od min. 
za težko industrijo FLRJ in vojaško knji- 
žico iz leta 1947. 

Benigna Emilija, Podplat, prometno 
knjižico za kolo znamke »Kosmos.« Šte- 
vilka 234646. 4828 

Blaž Andrej, Grad 32, KLO Cerklje, 
ukradeno prometno knjižico za %olo »vid. 
št/ 8126.; 4320 

BoštjaiUtf Jožela, Struge na Dol., ukra- 
demo izkaznico OF, št. 245779. 4734 

Boztönik Ludvik, Podsreda Št. 77, pro- 
metno knjižico za kolo §t. 810729.      4087 

Framše Franc, IZNM Senovo 74, ksji- 
Sico za kolo št." 77534, 4380 

Blank Vinceucij, Ljubljana, Kneza Koc- 
lja 4, osebno izkaznico št. 043660 Jn bo> 
•••••••• izkaznico.   '     , .   '4707 

Breznik Kari, Kače pri Mariboru 15, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
jßarodella« št. 09148. '4817 

Budin Franc, Miklavški hrib, Celje, knji- 
žico za kolo št. 196865 znamke >Relee<. 

4493 
Burja Marija, Zreč« 1, osebno izkaznico 

in živilsko nakaznico SD. 4266 
»Cegrad<, baz» Maribor, prometno knji- 

žico št. iUSS osebnega avtomobila znam- 
ke >Upel Kadek, reg. št. S-6638.        4261 

Cunder fiezka, Mala vas 52, izkaznico 
OF, št. 15795. 4708 

Oadei Mjja, Ljubljana, Zarmkova-lS, 
svojo osebno izkaznico, prometno knjižico 
za kolo, izkaznico OF in izkaznico za, ku- 
rivo K-4 na ime ing, Cadež Vladimir. 

4709 
Ceh •••••, Sp. Duplet, pri, Mariboru 

št. 96, prometno knjižico za moško kolo 
it.  1587105. 4624 

Cel«kovJć Regio, sekcija za gradnjo pro- 
ge   Sežana—Dutovlje,   osebno  izkaznico. 

4951 
Ootar Jože, Ljubljana,, Korotaneka . 6, 

tovarniško izkaznico Litostroja. 4749 
Dimi« Jernej, Ljubljana, Bleiweteova 20, 

eviid. tablico motornega kolesa št. S-06201. 
:   4678 

Dimnik Ivana, Polje 5, •••••• za kolo 
>.Wanderer«, št. 739426, 4834 

Divjak Ludvik, Zg. Ložnica 13, p. Ža- 
lec, knjižico za kolo àt. 7454812.        4839 

Drav'nec Milan, mehanik Poljčane, voj. 
knjižico, izdano od voj, okrožja Celje na 
ime Draviuee Milan, Lemberg, roj. 29. 
VII. 1925. 4524 

Fabjaii Jelka, Sp. Roje 10, Št. Peter 
pri Celju, osebno izkaznico ter prometno 
knjižico za žensko kolo znamke >01impia<, 
tov. št. 438.714, spozn. tablica S-13-6239. 

'4445 
Franko Albert, Ljubljana, Bernekarje- 

va 19, spričevalo III. a razreda, izdano 
1. 1941/42 od šole za mehansko tehnične 
obrti v Ljubljani. '4710 

Fridau Frančiška, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovaka 36, prometno knjiižico za moško 
kolo znamke >Nordland< št. 5512467.' 

4815 
Gantar V'da, Ljubljana, Oigaletovâ 1, 

osebno izkaznico št. 095589, člansko knji- 
žico ESJ št. 49034 in potrdilo o zapo- 
slitvi št. 1460465. 4841 

Gjuran Iva, Ljubljana, Sv. Fetra c. 50, 
knjižico za kolo znamke >Torpedo<, šte- 
vilka 690007. 4890 

Golëman Marija, Maribor, Pobrežje, Uli- 
ca 14. divizije, prometno knjižico za žen- 
sko kolo znamke >Slati« št. 30548.    4814 

Gorane Valerija, Lipica 6, Sežana, 
osebno izkaznico, mladinsko izkaznico št. 
124837 in udarniško a'zkaznico. 4948 

Gozdarsko avtopodjetje Postojna, poslo- 
valnica Cerknica, eviđ. tablico wv. avto- 
mobila S 6774. 4321 

Hosta Marija, Dol. Stara vas, KLO« St. 
Jernej, prometno knjižico za kòlo številka 
753298.   - 4703 

Hrastar Mara, Ljubljana, Cesta dveh 
cesarjev 34, osebno in OF izkaznico ter 
prometno knjižico za. kolo. 4840 

Izvršilni LO Gor. Radgona, poverjeni- 
štvo za lokalni promet, reg. tablico števil- 
ka SÌ6087 tov. avtomobil znamfce >Chev- 
rol«t<. 4442 

ianžekovič Franc, Mezgovci p. Moäkunj- 
ci pri Ptuju, prometno knjižico za kolo 
znamke >P.uch«, tov. št. 1138204, rez. šte- 
vilka 443271. 4314 

Jelsek Anton, Ješenca pri Racah pri Ma- 
riboru, prometno knjižico za moško kolo 
mamke >Puch< št. 604943. 4812 
' Jereb Anica, Vrje 154, p. Medvode, 

osebno in OF dzkaznico. 4S87 
Jeriha Tončka, Dobrunje 71, knjižico za 

moško kolo St. 752353. 4743 
JerŠe Peter, aenturška gora it. 23, ukra- 

dene kmečke bone. 4416 
Juriga Marija, Maribor, Pobrežje, Ulita 

14. divizije, prometno knjižico za žensko 
kolo znamke »FSKAc št. 324480.      4813 

Jutraž Ivan, Trebnje, prometno knjižico 
za kolo št. 210.503. 4701 

K«c Martin, Dobrovce pri Mariboru, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>Torrere< št. 1118. 4819 

• Kašpar (Macjus) Nada, Hrastje pri Lim- 
bušu,, prometno knjižico za kolo znamke 
>Viktoria< št. 1375429. 4820 

Kerenčič El'zabeta, Maribor, Pobrežje, 
Gajeva ul„ prometno knjižico za žensko 
kolo znamke > Vieler« št. 29030.        4816 

Kern Ana, Koseškega 20, Ljubljana, 
osebno izkaznico št. 035813. 4747 

Keržan Stjepan, Ljubljana, Povšetova 
št. 73, indeks univerze v Ljubljani.    4675 

Kirn Josip; Bazoviška ul. 3, II. Bistrica, 
osebno izkaznico št. 510/46, izdano od 
OLO Ilir. Bistrica, vojaško knjižico šte- 
vilka 668, izdano od voj. odseka, Ilir. 
Bistrica, izkaznico Zveze borcev št. 46305, 
izdano od MO ZB Ilir. Bistrica ter pro- 
metno knjižico za kolo.       >' 4262 

Klemenfič Anton, gostilničar, Gor. Rad- 
gona, Kerenčiceva 14, .izkaznico Za kolo 
znamke >Puch«, st. okvira 156S5Ô," izdana 
v Gor. Radgoni. 4466 

Kocjančič Rezka, Ljubljana,.Bobenökova 
št. 7, knjižico za kolo Št. 1149907.      4838 

Kobe Miloš, DES, Novo mesto, šofersko 
iskaznico št. 2173.za II. kategorijo, iz- 
dano od prometnega odseka v Novem 
mestu. 4200 

Kogovšek Julka, Zažarji 18, delavsko 
knjižico št. 1931206, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. , 4836 

Kelanič Ana, Gor. Martjauci 4, osebno 
izkaznico, 4672 

Kopavniik Jožela Jože, roj. 7. II. 1926, 
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka 
Jesenice,. 4154 

Korene Marija, Spi. bolnica, Ljubljana, 
potrdilo za delavsko knjižico, izdano cd 
KLO Skocjan. 4714 

Kren Bronislava, Ljubljana, Preraduvi. 
čeva 2, .prometno knjižico za kolo tov. 
št. 201297. 4711 

Križman Anton, Podgorica 5, p, Gro- 
suplje, sindikalno knjižico št.  269669. 

4682 
Kunšič Jože, Sp.' Gorje 156, evidenčno 

tablico kolesa, St. S-5/1688. 4731 
Lebar Ana, rojena Gerkee iz Turni.Jča 

št. 96, osebno izkaznico in izkaznico za 
kolo $t. 193554. 4548 

Leden Avgusta, D. M. v Polju 71, pre- 
klic' o izgubljeni knjižici za kolo' znamke 
>Turnir< št. 863888, objavljen v Uradnem 
listu LRS M. 12 z dne 12. IV. 1949, ker 
se je knjižica našla. 4837 

Lenič Anica, Ljubljana, Samova ul. 6, ' 
sindikalno [Zkazlsiöo, 
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Leekovšek Zvonko, Sv. Jurij pri Celju, 
prometno knjižico za motorno kolo »Puch« 
it. 7889, izdano od NM Celje okolica. 

4626 
Ljubic ••• Dušan, voj. pošta 8634/26, 

Kamnik, oblačilno knjižico, izdano 1. 1947 
ôd voj. pošte 86696/0 v Rami. 4843 

Lutar Stefan, učitelj v pok., Crenšovci, 
svojo ukradeno knjižico za kolo znamke 
»Shamphiomt ät. 828718 in osebno izkaz- 
nico na ime Lutar Helena. 4316 

Mahnič Milka, Povir 49, Sežana, osebno, 
mladinsko in OP izkaznico. 4945 

Mainar Štefan, roj. 23. IV. 1900 v Oeil- 
alci, okraj KoSevje, gozdni delavec, pri 
gozdni upravi Kocevje-Maliovnik ät. 32, 
osebno izkaznico. 4386 

Meden Alojz, Črmosujiee, vojaško knji- 
žico. 4813 

Medved Vinko, Ljubljana, Predovičeva 
it. 24, dekret za pokojnino, Izdan od 
Okrožnega urada v Ljubljani. 4679 

Mertik Frauclška, Lipovci 144, osebno 
iakaznico. 4842 

Miholek Vjekoslav, ml, vodnik, voj. po- 
Ha 8203/1, Pulj, oblačilno knjižico Šte- 
vilke 10201. 4782 

iWklarc Milena, Pobreije 2, iakaznico 
»a kolo št. 101399. 4891 

Ministrstvu za težko industrijo, Institut 
za elektrozveze, Ljubljana, prometno knji- 
žico za trokolo it. 207708. 4676 

>Mlökocenter«, Ljubljana, Cankarjevo 
nabrežje 3, knjižico za trokolo znamke 
»Forgencino« tov. ät. 3481. 4846 

MoTaesut Janez, Preeerje pri Komnu 4, 
©kraj Sežana, izkaznico za kolo »Puch«, 
»i okvira 570807. 4095 

Mrakič Justina, Maribor, Koroška 7, 
evid. tablico za kolo St. 456. 4811 

MiirSec Marica, Sp. Duplek pri Maribo- 
ru, prometno knjižico za žensko kolo 
«mrak© »Rapid« št. 429122. ,   4821 

Okrajni magazin, Celje okolica, preklic 
tegubljene prometne knjižice št. 6539, iz- 
dane 26. II. 1947 od odseka za notranje 
zadeve, Ljubljana za tovorni avtomobil 
znamke Chevrolet«, evid. št. 0714, št. 
motorja PR 3843731, objavljen v uradnem 
Metu št. 50 z dne 23. XI. 1948, št. oglasa 
10844, ker ee je prometua knjižica med- 
tem našla.        ' 4036 

Okr. odbor Rdečega križa Maribor oko- 
lica, prometno knjižico 'za moško kolo 
ûiamke »Panther-Original« it. 665244. 

4828 
Okrajno   gradbeno   podjetje   Radgona, 

evfd. itablico tov. avtomobila št. S 5331. 
4163 

Pajnik Berta, Žerjav 48, p. Orna pro- 
inetno knjižico za kolo znamke »Wande- 
tor«, št. 738229. '      4520 

Pipan Alojz, Preuerje št- 16, p. Komen, 
izkaznico za kolo. 4947 

Pire Franc, Ljubljana, Dolenjska c 48, 
knjižico za kolo »Excelsior«, tov. Številka 

Plut Marija, Vrh pri Hinjab, osebno iz- 
kaznico. 470S 

Pribošek Franc, Ljubljana, Levičnikova 
št. IS, osebno izkaznico in prometno knji- 
žico za kolo. 4706 

Race Kari, poštni uslužbenec na Kozini, 
okraj Sežana, knjižico za koto St. 1340Ž. 

Rems Ida. Lutverei, izkaznico OF šte- 
vilka 6ÖÜ003. 4437 

Rozinšek Andrej, Dolgaše pri Mariboru, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>Puch« št. 36606. 4818 

Rožic Mihael, Dobrna pri Celju, knjižico 
za kolo št. 626164 in vojaško knjižico. 

4670 
Rus Ferdo, prometno knjižico številka 

S-475.960 za kolo št. 888450. 4384a 
Rus Kristijan, prometno knjižico števil- 

ka 8-475.951 za kolo St. 128297.        4884 
Samobor Bojan, Ljubljana, S\etosavska 

št. C, indeks univerze v Ljubljani.     4744 
Sedej Vinko, Sred. Kanomlja 8, p. Sp. 

Idrija, knjižico za kolo It. 02085.       4312 
Sekcija za gradnjo proge Sežana—-Du- 

tovlje prometno knjižico tov. avtomobila 
S—2050, 'št. knjižice 12949. 4949 

Sindikalna podružnica »Industrije us- 
nja«, Vrbnika, sindikalno izkaznico šte- 
vilka 2429735 na Ime Končan Jože, roj. 
1. 1932 na Vrhniki, vstopil v sind, organi- 
zacijo 1. V. 1947. 4264 

Skrt Jožef, Levpa, p. ••••, Gorica, oseb- 
no izkaznico, izkaznico OF in kmeSke 
bone. 4438 

Skuhala Zdenko, Ljubljana, Snežniška 
št. 12, talone št. 1, 2, 8 4833 

Skvarta Ciril, Ljubljana, Rožna dolina, 
Gesta XVII./12, knjižico *a kolo znamke 
»Bauer«, št. 841419. 4838 

Smrekar Anton, Zalog 4, KLO Zbure, 
ukradeno knjižico za koto št. 446.      4893 

Stefane« Rudolf, Maribor, Finigarjeve. 
št. 11, ukradeno prometno knjižico šte- 
vilka 11002 za motorno kolo NSU, S-04852, 
št. motorja 481446, št. okvira 1165446. 

k 3354 
Stojkovie Viktor, Sežana 116, osebno iz- 

kaznico St. 32952 in izkaznico za kolo št. 
517694. 4946 

Stok Pavla, Povir 26, Sežana, iakazni- 
co za kolo, tov. ät. 88789. 4944 

Stralcia Frane,   Markovci št. 38, Ptuj,/ 
prometno knjižico za moško kolo številka 
D-4758 brez znamke. 4156 

SetrajMì Olga, Ljubljana, Frančiškanska 
št. 5, mlečno nakaznico od aprila do ju- 
nija, živilski nakaznici LD za april in 
nakaznico SD za april ne ime GlaviS 
Anton. 4704 

Sipec Marija, Ljubljana, Gnklovčeva 6, 
knjižico za kolo 34)18100. št   G-10S4- 

4677 
Skraban Ge«a. pos. sin, Martjanci 4, 

Prekmurje. prometno knjižico za kolo 
znamke »Styriac, tov. št. 78944. 4267 

škrjanc Radka, Ljubljana, Kopališka 8, 
prometno knjižico za kolo znamke »Mi- 
nerva«, tov. 5t. 90. 4712 

Spruk Marija, Ljubljana, Predjameka 
it. 86, osebno fekeanico St. 99523.      4680 

Stifter Viljem, Crna 20 pri Prevaljen, 
svojo osebno izkaeirico St, 8586 in sindi- 
kalno izkaznico št. 1287906 ter izkaznico 
za Itolo št. 128964, izdano na ime Na- 
verJmik Peter. 4259 

Stuklek Franc, frizer, Celje, Pod Kal- 
varljo, svojo prometno,knjižico za motor- 
no kolo znamke N8Ü, št. motorja 228.775. 
St. okvira 1,022.726, eviđ. št. 02932, št, 
prometne knjižice 7248. na Ime Kosesnik 
Freme, DES, Slovenj Gradec. 

Tadenc Pavlina, Maribor, Studenci, Pod 
Kalvarije, po Nejncib uničeno spričevalo 
II. razr. meščanske šole v Mariboru 

4822 
Tavčar Frančiška, Domžale, Stoboveka 

št. 28. knjižico za kolo tov. št. 1075792. 
4845 

Tercoi Anton,   Zalog 4,   KLO Zbure, 
prometno knjižico za kolo št. 77907.   4882 

Tolmajner Albin, Vevče 48, knjižico za 
kolo znamke »Hermes«, št. 861280.    4892 

Tomažin Jože, gradbeno podjetje za ce- 
ste LRS, Domžale, vojaško knjižico, oseb- 
no izkaznico in sindikalno izkaznico 

4713 
Tomšič Eia, Zg. Kašelj 04, Polje, spri- 

čevalo II. letnika meâ£. šole pri urSulin- 
kah, izdano 1. 1936/37. 4746 

Tomšič Jože, Ljubljana, Jernejev» 8, 
službeno izkaznico NM št. 54842, klubsko 
izkaznico NM št. 2739, knjižico za kurivo 
K-3 serije OT, št. 2079 in knjižico za kolo 
S-015492, tov. št. 1480679. izdano 4. IV. 
1947. 4844 

Uprava NM za Sloveniju, Ljubljana, 
evid. tablico motornega kolesa št. S-03852. 

4673 
Uprava za regulacijo rek in lueUorac'je, 

Ptuj, izkaznico za kolo znamke >Diir- 
kopp«, tov. št. 1789829. evid  št. S449600. 

4519 
Vanlie" Karmela. Ljubljana, Vilharjeva 

št. 14, osebno izkaznico. 4681 
Voglar Alojzija, Mrtvice 3, okraj Krško,' 

prometno knjižico za moško kolo, št. knji- 
žice 11923. 4780 

Vojaška pošla (JÏUJ-, Celje, izgubljene 
vojaške potne dovolilnice, izdane na üne:. 
Kovaoevi« Vendelin, serija L, št. 09358 z 
dne 12.; VI. 1948: Zdravkovič Jovan, se- 
rija J, St. 61032 z dne 2. II 1948: Sibin- 
uiè Stevon, serija K, št. 37753 z dne 4. 
XI. 1Ô48: Ejupović Cûîl, serija M, št. 05077 
z dne 19. IV. 1948: Knežević BoSko, se- 
rija K, št. 37715 z dne 29. X. 1948; Sre- 
tenović Mile, sorija K. št. 13277 z dne 8. 
XI. 1948. 4739 

Vojaška pošta št. 7060, Ljubljana, potno 
dovolilnico št. 64620 serije K, izdano 6. 
II. 1949 na ime vojaka Rietića Rista in 
št 64677 serije K, izdano 3. ITI. 1949 na 
ime vojaka Lazurevića Djordja,        4878 

Vöros Rozalija, Kot št. 31, okraj Dol. 
Lendava, izkaznico za žensko kolo znam- 
ke »Uranus«, št. okvira 10100. 4383 

Vovk Jane«, Smokuš 16, knjižico za kolo 
znamke »From«, tor. *t. 69012. 4847 

Vuèajnk Slavica, Narodna banka Krško, 
sindikalno izkaznico št. 52429. 4458 

Zabret Martin, logar, Naecvce št. 9, Ko- 
menda sindikalno izkaznico št. 57316 in 
izkaznico OF. 4387 

Zagoada Ludvik, Kersnikova nov«, hiša, 
Celje, industrijsko karto. 4492 

Zamuda Alojz, Kljucarovci pri Ljuto- 
meru 20, izkaznico za kolo eviđ. St. 4076. 

Zupan Rafael. Generalna direkcija za 
premog, Ljubljana, evid. tablico osebnega 
avtomobila št. S-8782. 4608 

Žafran Ljudmila, Dobrisa vag 2ß, p. Pe- 
trovce, med okupacMo izgubljena spriče- 
vala o krojaškem Izpitu. 48Ö8 

Železniško gradbeno podjetje Sezam» 
prometno knjižico za avtomobil.       4860 

Iadaja »-Uradni list LRS«,-Dirotto? io ••••••••! orpdnik; <k, Bastìa» MtjBniks tWcaBlaeoikovatrakama, obrati —valivLftrb^ani 
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b) potniki na rednih avtobusnih progah, če ni na raz- 
polago zadostnega števila avtobusov; 

c) izletniki in druge osebe ob posebnih prilikah, 
Pred izdajo dovoljenja ue smejo odgovorni upra- 

vitelji z nobenim pogojem uporabljati tovornih avtomobi- 
lov za prevažanje oseb. 

5 
Dovoljenje t& prevoz oseb e tovornimi avtomobili izida 

odsek (oddelek) za notranje zadeve pri okrajnem (mest- 
nem) izvršilnem odboru, v območju katerega je sedež od- 
govornega upravitelja tovornega avtomobila. Pred izda- 
jo, dovoljenja mora odsek (oddelek) za notranje zadeve 
opraviti strokovni tehnični pregled vozila, pri čemer so- 
deluje tehnični organ za lokalni promet okrajnega (mest- 
nega)  izvršilnega odbora. 

Dovoljenje za vožnje po točkah a) in b) 4. točke ee 
izda za tri mesece, in sicer dovoljenje po točki a) podjet- 
jem ozilroma ustanovam, katerih delavci oziroma name- 
ščenci se prevažajo; dovoljenje po točki b) pa samo pod- 
jetjem, iti opravljajo javni avtobusni promet. V dovoljenju 
je treba navesti: 

a) podatke o vozilu (vrsto, znamko, tipo, številko mo- 
torja, nosilnost in spoznavno številko); 

b) opremo, ki jo mora imeti vozilo zaradi varnosti 
potnikov; 

o) največje dovoljeno Število oseb ter koliko jih »me 
biti največ v kabini poleg voznike; 

• 6) največjo brzino, s kutero sme vozilo voziti. 
Dovoljenje za vožnje po točki c) 4. točke se da samo 

za enkratno vožnjo; v takem dovoljenju je treba poleg 
podatkov iz prednjega odstavita te toSke navesti tudi na- 
membni kraj in pot, ki jo namerava voailo opraviti. 

6 

Dovoljenje se eme izdati samo, če je vozilo opremlje- 
no tako, da ima varne stranske stene, visoke približno 
120 cm, zadnjo» steno pâ zavarovano z verigami ali zatič- 
oimi klini. Imeti mora tudi pritrjene klopi. 

Vozila, ki opravljajo vožnje, omenjene v točkah a) in 
b) 4. točke, morajo imeti etreho (ponjavo). 

V dovoljenju mora biti največje dovoljeno število 
potnikov določeno tako, da obremenitev vozila ne presega 
W% nosilnosti vozila. 

V kabini se sme voziti poleg voznika samo tolà&o 
oseb, kot Je določeno v uporabnem dovoljenju. 

0 8 » 

Največja dovoljena bralna ne sme presegati' 40 km 
na uro.   , 

9 

Odsek (oddelek) za notranje zadeve mora pri izdaji' 
dovoljenj upoštevati tnal posebnosti in »tanje cesrt, po ka- 
terih ee opravlja promet, 

' '-'v,.. • 
Tovorni avtomobili, ki se trajno uporabljajo za preva- 

žanje oseb,, se morajo vzdrževati v takem stanju, dà ustre- 
zajo vselej pogojem, ki ao navedeni v dovoljenju, ter splo- 
šnim varnostnim predpisom. 

Pregledati ee morajo vsako tri mesece pri pristojnem 
odseku (oddelku) za notranje zadeve, ki mora ugotovita, 

ali nima vozilo napak, zaradi katerih bi bila ogrožena 
varnost delavcev oziroma potnikov; če niso več podani 
pogoji za varnost, se dovoljenje ne sme podaljšati. 

11 
Pri vsaki vožnji morajo imeti vozniki dovoljenje po" 

D. toöki pri sebi in ga morajo na zahtevo pripadnikov na- 
rodno milice pokazati., 

12 

Pri vsaki vožnji se morajo vozniki in spremno osebje 
natančno držati pogojev, ki jih vsebuje dovoljenje po 5. 
točki te odredbe. 

18 

Potnikom oziroma delavcem je sedenje na stenah vo- 
zila in vožnja na strehi ali na stopnicah vozila prepove- 
dana. 

Prepovedan je prevoz delavcev ali potnikov v pri- 
klopnikih. To ne volja za tiste, ki so določeni za naklada- 
nje ali razkladanje, s pogojem, da ni prostora na vozilu, 
ki vleče priklopnik. 

Pijane osebe se ne smejo voziti v voznikovi kabini 
ali v njegovi neposredni bližini. 

ili. Skupni predpisi 

14 

Odgovorni upravitelji emejo zaupati upravljanje vo- 
zila samo takemu vozniku, ki ima dovoljenje (vozniško 
knjižico in talon) za upravljanje tisto vrste in kategorije 
motornega vozila, namreč vozniku II. razreda, ako je do- 
voljeno prevažati do 16 oseb, vozniku I. razreda pa, aiko 
Je dovoljeno prevažati več kot 16 oseb. 

15 
\ Odgovorni vodje garaž né smejo zaupati vozila vozni- 

ku, čigar sposobnost za upravljanje vozila je zmanjšana 
zaradi utrujenosti, alkoholnih pijač ali zaradi kakega dru- 
gega vzroka. 

• 

Organi narodne miike morajo občasno pregledati ga- 
raže, avtobaze in druge prostore, kjer so spravljeni avto- 
mobili, in ugotoviti, ali so za tovorne avtomobile, ki se 
uporabljajo za prevažanje oseb, izdana dovoljenja in al 
imajo vozniki vozniške knjižii'ce'ustreznega razreda. Pre- 
pričati se morajo tudi, ali so taka vozila v stanju, ki je 
predpisano po & in 10. točki te odredbe. 

19 
Ce ne gre za sodno kazniva dejanja, ee krÄat te 

odredbo kaznujejo s i-oboljševalnlm delom do dveh me- 
secev aili z denarno kaznijo dò 3000 dinarjev, v hujših 
primerih pa s poboljševalnim delom in denarno Kaznijo. 

Za kaznovanje je pristojen odsek (oddelek) za notra- 
nje zadeve pri izvršilnem odboru okrajnegaToziroma mest- 
nega (rajonskega) ljudskega odbora.  t 

KrSilce določb tretjega odetavka • 1. točke ter 2. in 
13* točke te odredbe kaznujejo pripadniki narodne milice 
v mandatnem postopku z denarno kaznijo 50 dinarjev. 

•   18 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem lista 
1••«. 
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Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odred- 
ba ministra za notranje zadeve o prevažanju oseb z avto- 
busi (Uradni list SNOS-a in N.VS, št. 36-201-45). 

St. S-zak 300 
Ljubljana dne 29. aprila ,1949. 

Minister "   ' Minister 
za lokalni promet LRS: za notranje zadeve LRS: 
Anton Suštcršič L r. Boris Kraigher L r. 

./ Soglašam I 
Za predsednika vlade LRS 

podpredsednik: 
Ivan Maček L r. 

84, 

Na podlagi 17. člena uredbe o izračunavanju polne 
lastne cene, o določitvi in razdelitvi dobička, o amortiza- 
cijskem skladu in o osrednjem skladu kmetijskih strojnih 
postaj z dne 23. X. 1948 (Uradni list FLRJ, St. 96/1948) in 
pp predlogu ministra za kmetijstvo LRS izdajam 

odločbo 
o višini dela dobička, e katerim smejo kmetijske 
strojne postaje in njihov operativni upravni voditelj 

samostojno razpolagati 

I 
Kmetijski strojni postaji se prepusti v samostojno raz- 

polaganje za namene, ki niso s planom predvideni, 20% 
skupnega zneska dobička, knjiilženega na njenem bančnem 
računu. 

II 
Operativnemu upravnemu voditelju ee prepusti v iste 

namene 7% skupnega zneska dobička, knjiženega na nje- 
govem bančnem računu. 

III 
Ta odločba velja od dneva objave in se izvaja od 1. 

Januarja 1949 dalje. 
St 241684/1^-1949 '. 
Ljubljana dne 26. aprila 1949. 

Minister za finance LRS: 
Zoran ••• 11 r. 

Pregled »Uradnega Usta FLRJ« 
Št. 36 z dne 27. aprila 1939:' 

. 306. Uredba o znanstvenih področjih, iz katerih ee daje 
stopnja doktorja znanosti. 

' 806. Pravilnik o bonih, s katerimi kupujejo kmečke obde- 
lovalne zadruge, zadružne ekonomije in zadružniki 

' .blago y trgovini po vezanih cenah. 
307). Pravilnik o prodajnih nakaznicah ar. trgovini pp y»- 

t ,zanlh; cenah. ' ,, 
308. Praviilnik o organizaciji, sestavi in delu komisij za 

ddovne norme • gozdarski stroki      " 
809. Pravilnik o dolžnosti So ivišini dodatka brigadirja Vi 

gozdni proizvodnji. 

310. Navodilo o prevzemanju, sortiranju, pakiranju in do- 
bavi odkupljene volne. 

311. Odredba.o posebni stalni kontroli kakovosti in o na- 
činu pripravljanja mlete paprike, namenjene'za izvoz. 

312. Odločba o programu strokovnega izpita za nižjega 
pravnega referenta, ki se opravlja pri komiteju za 
zakonodajo in izgraditev ljudske oblasti pri vladi 

FLRJ. 
30.13. Odločba o imenovanju komisije za žrebanje obveznic 

ljudskega posojila. 
314. Odločba o posebnih dajatvah kmetijskim delavcem, 

ki se e pogodbo zavežejo, da bodo ostali v delovnem 
razmerju najmanj eno leto. 

Nizozemska ratificirala protokol, s katerim se spreminjata 
konvencija o zatiranju trgovine z dekleti in otroki 
z dne 30. septembra 1921 in konvencija o zatiranju 
trgovine z odraslimi ženskami' z dne 11. oktobra 1938 
in protokol, e katerim ee spreminja mednarodna 

. konvencija o zatiranju prometa in trgovine' z nemo- 
ralnimi publikacijami z dne •. septembra 1928. 

Popravek navodila o pTodaji blaga kmečkim obdelovalnim 
zadrugam in zadružnim ekonomijam. 

St. 3? z dne 30. aprila 1949: 

916. Navodilo o ekonomijah podjetij, ustanov in uradov 
in o ekonomijah ljudskih odborov. 

810. Pravilnik o potnih in selitvenih stroških pripadni- 
kov narodne milice. 

317. Navodilo za iava janje odredbe o sklepanju pogodb 
za drugi, tretji in četrti' kvartal 

318. Navodilo o dopolnitvi navodila p načinu vračanja (re- 
gresu), obresti öd hranilnih vlog'kmetijskim zadru- 
gam in okrajnim zvezam;  ' - , ;t 

319. Odredba o načinu predpisovanja obvezne oddaje ži- 
vine gospodarstvom. 

320. Odločba o nižji enotni ceni v prodaji na drobno za 
petrolej za razsvetljavo, veljavni za vso Federativno 
ljudsko republiko Jugoslavijo. , 

324. Odločba o razveljavitvi odločbe o pravici državnih 
trgovskih podjetij in zadrug do povračila za trgovske 
stroške pri prenosu industrijskih izdelkov in za raz- 
like med višjimi in nižjimi enotnimi cenami. 

322.' Odločba o višji enotni (trgovski) ceni o prosti prodaji ; 

za petrolej za "razsvetljavo, veljavni za vso Federativ- 
no ljudsko republiko Jugoslavijo: . 

828. Odločba o specialnem dodatku delavcev, ki so zapo- 
sleni pri merjenju in zaznamovanju.terena. 

824, Odločba o določitvi del v gozdarski matični panogi, 
za katere ni obvezna določitev delovnih norm. 

Ekuador in Costarica ratificirala ustavo Svetovne zdrav- 
stvene organizacije;   , V     " 

Venezuela ratiKcdrala protokol o mednarodnem uradu za 
javno higieno. s 

Popravek pravilnika o tehničnih in zdravstveno tehničnih 
varnostnih ukrepov pri delu pri eksploataciji že- 
leznic. '-.."' 

Odločba o višji enotni (trgovski) "ceni za naftalin, veljavml 
za vso Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. 

Odločba o višjih enotnih (trgovskih) cenah ža železne ute- 
ži, veljavnih za vso Federativno ljudsko republiko 
Jugoslavijo. 

; 4r. Raetko Moünikj ttóka Blasnlkova tiskarna, obrat 1 — vel v 
dm. — posamezna številka; 4 din za 16 strani, 8 din za 82 strani   ' 

• Uredništvo in iraravnlltvo: Ljubljana, Gregor&Žera nSca it 23 
upravnBtvo ßM«. -T Čekovni raftm 6-9018M), 
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Letnik VI. V Ljubljani dne IS. maja 1949. Številka 16. 

85. 

86. 
87. 

88, 
89. 

90. 

81 

VSEBINA: 
Odlok o potrditvi uredb, ki jih je izdala vlada LRS na pod- 
lagi zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na 
področju narodnega gospodarstva, 
Zakon o ustanovitvi oblasti v LRS,  . 
Zakon o volitvah in delu začasnih oblastnih odborov in o 
načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore. 
Zakon o prekrških zoper javni red in mix. 
Zakon o prilagoditvi predpisov o prekrških v zakonih LRS 
temeljnemu zakonu o prekrških. 
Zakon o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih 
pred 9. majem 1946, ki se jim je po prejšnjih predpisih opo- 
rekala veljavnost. 
Zakon o lovu. 

92. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti. 

93. Ukaz o številu odbornikov začasnih oblastnih ljudskih odbo- 
rov, o dnevih zasedanja okrajnih ljudskih odborov za vo- 
litve odbornikov in o sklicanju prvih zasedanj začasnih 
oblastnih ljudskih odborov, 

94. Uredba o odpravi okrožnih sodišč v Celju in v Novem mestu 
in o spremembi območja okrožnih sodišč v Ljubljani' iajr. 
Mariboru. 

95. Odredba o prenehanju poslovanja okrožnih sodišč v Celju 
in v Novem mestu ter o poslovanju okrožnih sodišč v Ljub- 
ljani in v Mariboru glede na novo krajevno pristojnost. 

96. Navodilo za izvajanje (uredbe o obveznih prevoznih storitvah 
v gozdarstvu an lesni industriji. 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 

80. 

-  . Odlok 
Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb, ki jih je 
izdala Vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu 
Vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 

gospodarstva 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS. na 
podlagi zakona o pooblastilu Vladi LRS za izdajanje uredb 
na področju narodnega gospodarstva z dne 23. januarja 
1947, ia sicer: 

L uredba z dne 22. marca 1949 o ureditvi sečnje na 
območju glavnega mesta Ljubljane (Uradni list 
LRS, št 11-48/49), 

2. uredba z dne 11. aprila 1949 o obvezni sečnji in 
oddaji lesa ter postranskih gozdnih proizvodov iz 
nedržavnih gozdov (Uradni list LRS, št. 12—67/49), 

8. uredba z dne 28. aprila 1949 o odkupu mleka in 
, mlečnih Melkov v letu 1949 (Uradni list LRS, 
'   št. 14-76/49). 

St. 717/49. 
Ljubljana dne 6." maja 1949. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Jože Jura« 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozak L V 

PREZIDI! LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije razglaša zakon 
o ustanovitvi oblasti v Ljudski Republiki Sloveniji, ki ga 
je sprejela Ljudska skupSöina LR Slovenije na V. red- 
dnem zasedanju dne 6. maja 1949 in ki se glasi: 

' Zakon 
o ustanovitvi oblasti v Ljudski Republiki Sloveniji 

1. člen 

V Ljudski Republiki Sloveniji se ustanove tele oblasti: 
1. Goriška oblast e sedežem v Gorici, začasno v.Po. 

stojni, 
2. Ljubljanska oblast s sedežem v Ljubljani, 
3. Mariborska oblast s sedežem v Mariboru. 
Mesto Ljubljana se kot glavno.mesto Ljudske Re- 

publike Slovenije izloči iz oblasti kot posebna upravna 
enota. 

2. člen 

Goriška oblast obsega območja ofcratev Ctorica^ Idrija, 
Ilirska Bistrica, Postojna5, Sežana in Tolmin. 

& člen 

Ljubljanska oblast obsega območja: ( 

1; okrajev Celje okolica, Črnomelj, Grosuplje, ••••^ 
nice, Kanpik, Kočevje, Kranj, Krško Ljubljana okolica, 
Mozirje, Novfl mesto, Trbovlje, Trebnje, 

2. mestai Oel|e. 
4. ölen 

Mariborska oblast obsega območja: 
1. okrajev Dravograd^ Lendava, Ljutomer, Maribor 

okolica, Murska Sobota, Pbljčane, Ptuj, Radgona,  - 
2. mesta Maribor. 
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5. člen 
Predpisi zakona o upravni razdelitvi Ljudske Repu- 

blike Slovenije z dne 23. februarja 1948 (Uradni list LRS, 
št. 9—55/48) in zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije 
z dne 23. februarja 1949 (Uradni list LRS, št. 8—34/40) 
nehajo veljati, kolikor niso v skladu s tem zakonom. 

6. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
U št. 128 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

87. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LK Slovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije razglaša zakon 
o volitvah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov in 
o načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore, 
ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na V. 
rednem zasedanju dne 6. maja 1949 in ki se glasi: 

Zakon 
o volitvah in delu začasnih oblastnih ljudskih od- 
borov in o načinu prenosa pristojnosti na oblastne 

ljudske odbore 

' 1. člen 
Za čas do izvolitve oblastnih ljudskih odborov po 

predpisih zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 
se izvolijo začasni oblastni ljudski odbori. 

2. Člen 
Odbornike v začasni oblastni ljudski odbor izvolijo 

xzmed svojih članov in drugih državljanov okrajni in 
mestni ljudski odbori tistih okrajev in mest, ki so v se- 
stavu oblasti. 

3. člen 
V začasni oblastni ljudski odbor se voli 70 do 120 od- 

bornikov. 
Pri določitvi skupnega števila odbornikov oblastnega 

ljudskega odbora se'upošteva število prebivalcev oblasti. 
Število odbornikov, ki jih volijo posamezni okrajni in 

mestni ljudski odbori, se določi glede prebivalcev posa- 
meznega okraja oziroma mesta tako, da se voli en odbor- 
nik na približno enako število prebivalcev. 

Skupno število odbornikov začasnega oblastnega 
ljudskega odbora in število odbornikov, ki jih volijo po- 
samezni okrajni in mestni ljudski odbori, določi Prezidij 
Ljudske skupščine LRS. 

4. člen 
Dan zasedanja okrajnih ljudskih odborov za volitve 

odbornikov začasnih oblastnih ljudskih odborov določi z 
ukazom Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

.   5. člen 
Liste icandfđatov ^•.odbornike začasnega ouiasaiega 

Tfudskc^c ^fbora predlaga najmanj po deset odbornikov 
okrajnega (mestnega), ljudskega odtoopaii 

Okrajni (mestni) ljudski odbor voli odbornike s taj- 
nim glasovanjem po predpisih poslovnika okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora. 

izvoljeni so kandidati, ki dobijo po vrsti največ glasov, 
ne glede na to, ali so bili predlagani na isti kandidatni 
listi ali ne. 

6. člen 
Prvo zasedanje začasnega oblastnega ljudskega odbo- 

ra skliče Prezidij Ljudske skupščine LRS v lö dneh po 
izvršenih volitvah. 

7. člen 
Začasni oblastni ljudski odbor izvoli za vsako svoj© 

zasedanje predsednika in tajnika. 
Prvo zasedanje odpre in ga vodi do izvolitve pred- 

sednika in tajnika najstarejši odbornik oblastnega ljud- 
skega odbora. 

8. člen 
Na svojem prvem zasedanju izvoli začasni oblastni 

ljudski odbor veriiikacijsko komisijo, obstoječo iiz petih 
članov, ki preizkusi pravilnost izvolitve in potrdila o iz- 
volitvi odbornikov. 

9. člen 
Po verifikaciji mandatov prisežejo odborniki po pred- 

pisih, ki veljajo za prisego odbornikov ljudskih odborov. 

10. člen 
Po zaprisegi odbornikov izvoli začasni oblastni ljud- 

ski odbor predsednika, tajnika in druge člane izvršilnega 
odbora. 

11. člen 
Za delo začasnega oblastnega ljudskega odbora, za 

organizacijo in delo njegovega izvršilnega odbora ter aa 
pravice in dolžnosti njegovih članov veljajo predpisi 
splošnega zakona o ljudskih odborih. 

Začasni oblastni ljudski odbor si predpise poslovnik 
za zasedanja. 

12. člen 

Na svojem prvem zasedanju sprejme začasni oblastni 
ljudski odbor po predlogu svojega izvršilnega odbora pro- 
račun za leto 1949. Sredstva m kritje proračunskih iz- 
datkov da začasnemu oblastnemu ljudskemu odboru na 
razpolago vlada LRS iz proračunske rezerve Ljudske 
Republike Slovenije. v 

18. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS predpiše z ukazom, 

katere izmed zadev, ki spadajo po splošnem zakonu o 
ljudskih odborih in po drugih zakonih v pristojnost re- 
publiških in lokalnih državnih organov, preidejo v pri- 
stojnost oblastnih ljudskih odborov. 

Vladla LRS predpiše z uredbo, katere izmed zadev, 
ki so s predpisi vlade dane v pristojnost republiških in 
lokalnih državnih organov, preidejo, v pristojnost oblast- 
nih ljudskih odborov. 

Člani vlade predpišejo z odločbo, katere izmed zadev, 
ki so z njihovimi predpisi dane v pristojnost republiških 
in lokalnih državnUh organov, preidejo v pristojnost oblast- 
nih ljudskih odborov. 

14. člen i 
Naloge okrožnih aborov iz uredbe vlade LRS o številu 

in o. načinu volitev delegiranih odbornikov za okrožne 
zbore, ki volijo predsednika, sodnike in sodnike porotni- 
ke okrožnih sodišč, .z dne 1. junija 1947 preiidejo na ZH- 

„••••• oblastne ljudske odbore. 
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16. den 

Weresene zadeve, ki bodo predmet administrativnega 
postopka na dan, ko začnejo veljati predpisi iz 153. člena 
tega zakona, rešijo organi, pristojni za njihovo rešitev 
pred tem dnevom. 

10. člen 
Vlada LKS odredi, kako in v kakšnih rokih de opra- 

vita izročitev in prevzem zadev, ki preidejo v pristojnost * 
oblastnih ljudskih odborov. 

17. člen 
Vlada LRS je pooblaščena, da izda predpise o orga- 

nizaciji upravnega aparata oblastnih ljudskih odborov. 

18. člen 
Predsednik komiteja .vlade LRS za zakonodajo in iz- 

gradnjo ljudske oblasti je pooblaščen, da v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS po potrebi Uda navodila za 
izvajanje tega zakona. 

19. člen ' 
Ta zakon  velja od dneva objave v »Uradnem listu 

U št. 129 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPSci.,.. 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

88. 

Ukaz 
Na poJiagi *. točite 72. člena ustave LK Slovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije razglaša zakon 
o prekrških zoper javni red in mir, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina LR Slovenije na V. rednem zaseda- 
nju dne 6. maja 1949 in ki se glasi: 

Zakon 
o* prekrških zoper javni red In mir 

1. člen 

Prekršek zoper javni red in niir stori, kdor s svojim 
vedenjem ali delavnostjo ruši normalni način življenja 
državljanov, ovira gibanje in promet na cestah in dru- 
gih javnih krajih, vzbuja nemir med državljani, krši jav- 
no moralo, ovira pravilno uporabljanje javnih objektov jn 
stanovanjskih poslopij, živi v brezdelju, ovira počitek 
državljanov ali na drug način krèi družbeno disciplino 
in mir državljanov. 

2. člen 
Kolikor ni kazniv po kakem zveznem pravnem pred- 

pisu, se po tem zakonu kaznuje za prekršek zoper javni 
red in miir: 

1. kdor se na javnem kraju pretepa, preipira, vpije, 
nedostojno vede; 

2. kdor se vede na javnem kraju na posebno drzen 
ali surov način in e tem žali državljane ali rušj njihov mir; 

3. kdor dovoli, da ^ v njegovih prostorih aH na nje- 
govem zemljišču neprijavljene ali prepovedane priredit- 
ve, sestanki, zborovanja' ali javni shodi; 

4. kdor krši odredbo pristojnega državnega organa 
ozimna ukrep, s katerim ïe prepoveuuje dosiup •• za- 
državanje na določenem kraju; 

ti. kdor prerokuje, čara, vedezuje, razlaga sanje ali 
na drug pouoben način slepi ljudi; 

Ö. kdor si izmišlja ali razširja lažnive vesti, ki ru- 
šijo mar • zadovoljstvo državljanov; 

7. kdor omalovažuje državne organe ali njihove za- 
konite predpise • ukrepe; 

8. kdor javno nabite oglase državnih organov ali 
družbenih organizacij raztrga, zamaže ali jih na drug 
način "poškoduje; 

9. kdor poškoduje predpise o javnih cestah, trgih, 
pristaniščih, parkih in izletnik točkah, ki so nabiti zaradi 
njihovega čuvanja ali reda; 

10. kdor proda alkoholno pijačo pijani osebi ali.niia- 
do.etniku ali kdor opija mladoletnika; 

11. kdor ob poplavi, požaru, eksploziji, snežnih za- 
metih ali v drugih hudih iiesrečah brez opravičljivega 
razloga odkloni pomoč; 

12. kdor v primerih navedenih v 11. točki, drugo 
osebo odvrača ali jo na kak drug način ovira, da bi po- 
magala; 

15. kdor se izmika delu in živi v brezdelju; 
14. kdor pijančuje, se vdaja prostituciji, igri na slepo 

srečo; kdor se ukvarja s tihotapstvom ali s črno borzo; 
5. kdor muči živali, jih prebbremenjuje ali ravna i 

njuni na drug škodljiv način; kdor nevarne živali pri- 
merno ne zavaruje; 

16. kdor postavi pred zgradbo ali pred ograjo ali na 
zgradbo oziroma na ograjo kak predmet ali kaj drugega, 
kar bi moglo poškodovati ljudi, ki hodijo mimo, aH jim 
prizadejati kako drugo škodo; kdor meče kake predmete 
oa cesto; 

17. roditelj, skrbnik oziroma tisti, ki mu je otrok za-/ 
upan v varstvo, če stom tak otrok prekršek, določen po 
tem zakonu, zaradi pomanjkljivega nadzorstva ali zato, 
ker je otroka k temu navajal; 

18. kdor neupravičeno strelja, vžiga rakete ali drug 
podoben vnetljiv material ali kdor na kakršen koli po- 
doben način moti mir državljanov; kdor ima ali noâi orož- 
je, ki ga ne sme imeti ali za katero nima dovoljenja; 

19. kdor se brez opravičenega razloga ne odzove po- 
novnemu porivu pristojnega državnega organa. 

8. člen 
Storilec se kaznuje: 
1. za prekrške po 2., 6., 12., 18. in 14. točki 2. člena tega 

zakona s kaznijo poboljševalnega dela do 3 mesecev ali 
s kaznijo odvzema prostosti do 3 mesecev ; 

2. za prekrške po 1., 3., ô., 7., 10., 11., 16., 17., in 18. 
točki 2. člena tega zakona z denarno kaznijo do 5000 di- 
narjev ali e kaaoijo poboljševalnega dela do dveh me- 
secev ali g kaznijo odvzema prostosti do dveh mesecev ; 

3. za preterffce po 8., 9. in 16. točki 2: člena tega za- 
kona z denarno kaznijo do 2000 dinarjev ali s kaznijo 
poboljševalnega dela do 30 dni; 

4. za prekrška po 4. in 19. točki 2. člena tega zakona 
z denarno kaznijo do 2000 dinarjev; 

Ce je za prekršek, določen s tem zakonom, predpi- 
sana denarna kazen alternativno s kaznijo poboljševalne- 
ga dela ali 9 kaznijo odvzema prostosti, se izreče zoper 
storika ustrezajoča kazen poboljševalnega dela aH od- 
vzema prostosti samo za težji prekršek, kadar denarna 
kazen ne more dovolj vzgojno učinkovati ali kadar je 
sicer znano o storilcu, da krši( družbeno disciplino in da 
ne izpolnjuje delovnih in drugih obveznosti državljanov. 
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Za prekrške, določene v 2. členu tega zakona, ee gle- 
de na okolnosti, v katerih je bilo dejanje storjeno, ali 
glede na lastnosti storilca lahko poleg predpisanih kazni 
izreče tudi kazen odvzema predmetov, s katerimi je bil 
storjen prekršek. 

Za prekrške, določene v 2., 6., lö. in 14. točki 2. členu, 
se une izreči tudi kazen izgona, če je storilec očitno ne- 
varen za javni red in mir. 

4, člen 
Prireditelji javnih shodov (sestankov, veselic, zabav- 

nih prireditev, sprevodov in podobno), za katere ne ve- 
ljajo določbe členov 20. do 2•. zakon» o društvih, zboro- 
vanjih in drugih javnih shodih, morajo take prireditve 
priglasiti pristojnemu odseku za notranje zadeve pri 
okrajjiem ali mestnem (rajonskem) ljudskem odboru naj- 
manj 48 ur pred začetkom. V priglasitvi se mora navesti 
kraj in čas ter namen javne prireditve. 

Pristojni organ za notranje zadeve, ki mu je bila pri- 
glasitev predložena, lahko prepove priglašeno javno pri- 
reditev, če je dejanska nevarnost, da bi bila ogrožena 

/javni red in mir. . v 

Kdor prireja, vodi ali podpira prirejanje neprigla- 
šenih ali prepovedanih javnih shodov, omenjenih v prvem 
odstavku tega člena, se kaznuje s kaznijo, ki je predpi- 
sana v 2.' točki 8. člena tega zakona. 

5. člen 
Meätni in okrajni ljudski odbori lahko določijo v me- 

jah 1. člena tega zakona v svojih odlokih tudi druge pre- 
krške zoper javni red in mir na. svojem območju. 

Krajevni ljudski odbori lahko določijo prekrške zo- 
per javni red in mir v svojem območju le na podlagi in 
v mejah tega zakona in zakona o pristojnosti krajevnih 
ljudskih odborov za predpisovanje upravnih kazni. 

• 6. člen 
Ce se o nekom, ki je bil kaznovan zaradi prekrška 

po 2., 6., 13. ali 14. točki 2. člena tega zakona, lahko 
utemeljeno pričakuje, da bo še naprej delal take prekrške 
se pošlje za šest mesecev do dveh let na družbeno ko- 
ristno delo zaradi prevzgajanja. 

. Natančnejše določbe o  izvrševanju  tega prisilnega 
upravnega ukrepa predpiše minister za notranje zadeve. 

'' 7. Cleii 
Ü prekrških, določenih s 'tem zakonom, vodi uprav- 

ni kazenski postopek na prvi stopnji in izreka kazni od- 
sek za notranje zadeve pri okrajnem  (mestnem, rajon- 
skem) ljudskem odboru po določbah temeljnega zakona 

» o prekrških. 
~ O prekrških, določenih v 19. točki 2. člena tega za- 

kona, vodi upravni kazenski postopek na pni stopnji in 
izrek», kazni pristojni poverjenik oziroma tajnik tistega 
ljudskega odbora, pri katerem .je organ, ki je izdal poziv. 

Zoper odločbo o prekrških je dovoljena pritožba po 
določbah temeljnega zakona o prekrških. 

8. ölen 
Ukrep pošiljanja na družbeno koristno delo po Ö. čie- 

mi tega zakona izreče izvršilni odbor okrajnega (mestne- 
ga, rajonskega) ljudskega, odbora oziroma, njegova komi- 
sija, ki je ustanovljena po 59. členu temeljnega zakona o 
prekrških. ' , *' ' 

'/.»Tipp odločbo izvršilnega odbora oziroma njegove ko- 
mu-ii.it- it- dovoljena pritožba na minietra za notranje za- 
deve, ki odloči dokončno. 

9. člen 
Minister za notranje zadeve je pooblaščen, da izdaja 

po potrebi navodila za izvajanje tega zakona. 

10. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRik. 
(J št. 130 
Ljubljana dne 11, maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej L r. Josip Vidmar 1. r. 

8». 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke /2. člena ustave LK ilovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LK Slovenije razglaša zakon 
o prilagoditvi predpisov o prekrških v zakonih Ljudske 
Republike Slovenije temeljnemu zakonu o prekrških, ki 
ya je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na V. red- 
nem zasedanju dne 6. maja 1949 in ki ce glasi: 

Zakon 
o prilagoditvi predpisov o prekrških v zakonih 

Ljudske  Republike  Slovenije  temeljnemu  zakonu 
o prekrških 
\  i. člen 

Zakon o pooblastitvi vlade LRS in njenih članov za 
določanje < kazni za upravne prekrške (Uradni list LRS, 
št. 5—23/47)  je razveljavljen. 

2. člen 
30. člen zakona o potrditvi, spremembah in dopol- 

nitvah zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih 
(Uradni list LRS, št- 52—324/47) se spremeni in se glasi: 

>Kršilci tega zakona se kaznujejo % denarno kaznijo 
do 1S.O0O dinarjev ali s poboljševalnim delom' do treh 
mesecev. Kazni izrekajo stanovanjski organi, ki so pristoj- 
ni za odločanje na prvi stopnji. 

Tudi glede kazenskih odločb veljajo določbe drugega, 
tretjega in petega odstavka 25. člena tega zakona. 

Ce kaznovani ne plača denarne- kazni v določenem 
roku, so ta kazen zamenja s kaznijo poboljševalnega 
dela oziroma s kaznijo,odvzema prostosti po četrtem in 
petem odstavku 32. člena temeljnega zakona o prekr&kih.« 

3. člen 
8(1. člen zakona o* potrditvi, spremembah in dopolnit- 

vah zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih se 
spremeni in ee glasi; « 

>Denarne kazni, ki se izrečejo po tem ,zakonu ali po 
predpisih, ki bodo izdani na podlagi tega zakona, ee ste- 
kajo y proračun Ljudske Republike Slovenije.< 

% &en 
20. 51en zakona o začasni ureditvi ribarstva v Slove- 

niji (Uradni-list LRS, št. 36—143/46) se spremeni in se 
glasi: 

»•••• e predpisov, navedenih v 19. členu tega za- 
kona, kaznuje izvršilni odbor okrajnega oziroma «est- 
nega (rajonsèega) ljudskega odbora. 

Namesto kazal zapora se izreka v isti višini kazen 
pobo}J3eyaJnega deja ali kazen odvzema prostosti, 
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Denarne kazni se 6tekajo v proračun Ljudske Re- 
publike Slovenije«. 

. 5. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc. 
U št. 131 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVEN IJ h 

Sekretar: Predseduik: 
France Lubej* 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

90. 

Ukaz 
i\u podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije razglaša zakon 
o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih pred 
9. majem 1946, k? se jim je po prejšnjih predpisih opo- 
rekala veljavnost, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR 
Slovenije na V. rednem zasedanju dne 6, maja 1949 in 
ki se glasi: 

Zakon 
o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih 
pred 9. majem 1946, ki se jim je po prejšnjih pred- 

pisih oporekcla veljavnost 

1. člen 
Zakonske zveze, sklenjene na ozemlju Ljudske Re- 

publike Slovenije pred 9. majem 1946, ki se jim je po 
prejšnjih predpisih oporekala veljavnost iz razloga,,ker 
je bil eden izmed zakoncev ali ker-sta bila oba zakonca 
že prej poročena, pa je bila njuna prejšnja zakonska 
zveza samo sodno ločena od mize in postelje, se priznajo 
za veljavne, če sicer ni bilo zadržkov iz 16'., 18.,'19. in 20. 
člena osnovnega zakona o zakonski zvezi. 

2. člen 
Zakonske zveze*, sklenjene na ozemlju Ljudske Re- 

publike Slovenije pred 9. majem .1940, ki se jim je po 
prejšnjih predpisih oporekala veljavnost iz razloga,'ker 
je bil eden izmed zakoncev ali ker sta bila oba zakonca 
že prej poročena, pa je bila njuna prejšnja zakonska _ 
zveza razvezana ali razveljavljena z odločbo cerkvenega 
sodišča, ki je bila po takratnih predpisih neveljavna, se 
priznajo za veljavne, če sicer ni bilo zadržkov iz 16., 
18., 19.1 in 20. člena osnovnega zakona o zakonski zvezi. 

3. 'člen 
Določbe 1. in 2. člena tega zakona se pa ne uporab- 

ljajo: 
1. če je bila zakonska zveza, ki je bila sklenjena po 

1. ali 2. členu tega zakona, pred uveljavitvijo tega zakona 
s pravnomočno sodbo rednega sodišča izrečena za neve- 
ljavno, razen če je bila izrečena za neveljavno iz razloga, 
ker je bila prejšnja zakonska zveza samo sodno ločena 
<• mize in postelje ali ker je bila razvezana z odločbo 
cerkvenega sodišča, ki je bila po takratnih predpisih ne- 
veljavna; 

^ 2. če zakonska zveza, ki je bila sklenjena po 1. ali 
2. členu tega zakona, ni trajala do uveljavitve te'ga zakona 
ali do smrti enega izmed zakoncev ali če je eden izmed 
zakoncev obnovil prejšnjo zakonsko zvezo pred uvelja- 
vitvijo tega zakona. 

Otroci iz zakonskih.zvez, omenjenih v 1; in 2, točki 
tegai člene, pa veljajo za zakonske. 

4. člen 
V primerih, da je priznana zakonska zveza po 1. ali 

2. členu tega zakona.za veljavno, velja prejšnja zakonska 
zveza za razvezano; to se mora zaznamovati pri vpi.su 
prejšnje zakonsko zveze v poročni matični knjigi. 

5. člen 
Zakonske zveze, ki so bile sklenjene im ozemlju 

Ljudske Republike Slovenije med sovražnikovo okupa?s,io 
zaradi takratnih razmer brjz udeležbe za to pristojnega 
poročnega organa ali brez oklica, se priznajo za veljavne, 
če so izpolnjeni pogoji iz J.6., 18., 19. in 20. člena osnovne- 
ga zakona o zakonski zvezi, in ob nadaljnjem pogoju, da 
sla zakonca ob sklenitvi zakonske zveze pred dvema 
pričama izjavila, da hočeta skleniti zakonsko zvezo, in je 
zakonska zveza trajala do uveljavitve tega zakona ali do 
smrti enega izmed zakoncev. 

15. člen 
Zakonske zveze, ki so po 1., 2. in 5. členu tega za- 

kona prizuane za veljavne, pa že niso vpisane v poročni 
matični knjigi, se morajo najpozneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona priglasiti zaradi-vpisa v poročno 
.matično knjigo. Zahtevo za vpis v poročno matično knjigo 
s potrebnimi dokazili sme podati vsak zakonec matičarju, 
pristojnemu za kraj, kjer je bila zakonska zveza sklenje- 
na, ali za kraj zadnjega skupnega bivališča zakoncev. Ce 
zakonca več ne živita, sme zahtevati vpis tudi tisti, ki 
ima pravno korist od lega, da jo zakonska zveza priznana 
za veljavno. 

Matičar zbere potrebne podatke ih pošlje zahtevo za 
vpis okrajnemu sodišču, v katerega območju je. Sodišče 
odiceli o tem po zaslišanju vseh prizadetih oseb in po iz- 
vedbi potrebnih dokazov. Pravnomočno odločbo pošlje ser 
d išče matičarju zaradi vpisa v poročno matično knjigo. 

Sklenitev zakonske zveze po V., 2. in ó. členu tega 
zakona se lahko dokaže z listinami ali e pričami. 

Ce se zahteva po prvem odstavku tega člena ne poda 
v določenem roku, velja, da zakonske zveze ni, otroci iz 
take zveze pa veljajo za zakonske. 

7. člen 
4 Priglasiti se morajo matičarju tudi tiste zakonske 
zveze, ki so po 1., 2. in 5. členu tega zakona priznane- 
za veljavne in so že vpisane v poročna matični knjigi, 
pa je pri tem vpisu zaznamovano, da ta zakonska zveza 
ne velja. • , 

V takih primerih ee v poročni matični knjigi zazna- 
muje na podlagi odločbe okrajnega sodišča,, da je zakon- 
ska zveza priznana za veljavno. 

Sicer pa veljajo tudi za te primere določbe 6. člena 
tega zakona. , 

8. člen 
Natančnejša navodila za-izvajanje tega, zakona pred- 

pišeta sporazumno minister za pravosodje in minister za 
notranje zadeve. •    '• 

9. člen 
Ta zakon velja'od "dneva objave v >U radnom listu • 

LRSs. -      - 
U "št. 1&2 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPSC ! 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJü 

Sekretar: Predeednitf! 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 
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!)1. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. Člena ustave LR Slovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije razglaša zakon o 
lovu, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije 
na V. rednem zasedanju dne 6. maja 1941) m ki se ijlasi: 

Zakon 
o lovu 

1. SPLOŠNE D©LOCBh 

1. ölen 

Lovstvo vodi država kot panogo narodnega gospodar- 
iva, ekrbi za planski napredek lovstva  • urejuje lov. 

2. člen 

Predmet lova po tem zakonu je samo divjad; 
Divjad je splošno ljudsko premoženje,   i 

3. člen 

Za divjad se štejejo tele lovne živali: 
1. za veliko divjad: 

a) dlakarji: jelenjad, ernjad, gams, kozorog, divji 
prašič, medved in volk; 

b) perjad: veliki petelin, ruševec, droplja, žerjav, 
pravi orli, ser, velika uharica; 

• 2. za malo divjad: 
a) dlakarji: zajec, planinski zajec, kunec, divja 

maöka, lisica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, 
dihur, kepen (hermelin), podlasica, vidra, hrček 
m veverica; 

b) perjad: fazani, jereb, belka, koloma, jerebica, 
prepelica, divji golobi, grlica, kljunač, čoketa. 
kozica, grbež. kosec, tukalica, liska, priba, divje 
race, divje gosi, Sagarice, stepna kokoška, kor 
morani, Čigre, galebi, potapljavci, čaplje, krokar, 
vrane, srake in ujede. 

4. člen 

Za živali, ki se ne .štejejo za divjad po 3. členu tega 
zakona, ne veljajo omejitve po tem zakonu. 

Vendar je vsakomur prepovedano loviti ali pobijati 
ptice pevke in druge za kmetijstvo in gozdarstvo koristne 
ptice in živali, kakor tudi pobirati njihova jajca in odnašati 
ali razdirati njihova gnezda in legla. 

Minister za gozdarstvo in minister za kmetijstvo do- 
ločita sporazumno, za katere koristne ptice in >"-,]- *"!•• 
prepoved prednjega odstavka. 

' 5. člen 

'Divjad je zaščitena in nezaščitena. 
Minister za  gozdarstvo določi sporazumno /• mini- 

strom za gozdarstvo FLRJ, katera divjad je zaščitena. 

6. člen 

• Pri lovu na divjad se ne smejo uporabljati načini, ki 
bo prepovedani, in sredstva, s katerimi se divjad P'okoii- 
îujp, tTinn/'čno, razen kolikor je to izrecno dovoljeno. 

FI. LOVIŠČA 

7. ölen' 
Uzeimje •••-•• Rer.xiblike Slovenije se razdeli na 

lovišča. Ldvišča obsegajo kopno in vodno povreino. 

8. člen 

Lu* ..„j .4, splošnega državnega, republiškega • lo- 
kalnega pomena. 

L«;* iMja republiškega pomena določi vlada LRS po 
predlogu ministra za gozdarstvo. 

Lovišča lokalnega pomena določi in spreminja nji- 
hove meje minister za gozdarstvo po predlogu izvršilnega 
odbora pristojnega okrajnega (mestnega) ljudskega od- 
bora. 

Lovišča lokalnega pomena obsegajo po pravilu ob- 
močja enega ali več kiajevnih ljudskih odborov istega 
okraja. Vendar so morajo določiti meje tako, da so čim- 
bolj naravne in vidne iti da tvori \.sako lovišče zaokroženo 
lovsko gospodarsko enoto. 

Ministrstvo za gozdarslvo vodi kataster lovišč. 

9. člen 

Lovišča republiškega pomena upravlja država po re- 
publiških lovskih ustanovah in f.odjetjih. 

Lovišča lokalnega pomena upravlja država praviloma 
po lovskih družinah. Izvršilni odbori okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov upravljajo lovišča lokalnega pomena po 
svojih lovskih ustanovah ali podjetjih samo. če jih ne 
morejo oddati v upravo lovski družini. 

Za intenzivno gojitev divjadi ali za vzgojo lovskih 
psov se sme oddati lovišče tudi v upravo lovski -ve- 
zi LRS. 

III. LOVSKE ORGANIZACIJE 

10. Člen 

Temeljne lovske organizacije^ so lovske družine. 
Lovske družine so prostovoljne združitve lovcev. Usta- 

navljajo se po dolorbah zakona o društvih, zborovanjih in 
javnih shodih. 

Lovske družine imajo zlasti nalogo, da skrbe za pra- 
vilno sestavo in izvajanje lovskega plana, za napredek 
lovstva, za organiziranje in strokovno vzgojo lovcev, m 
utrjevanje lovske discipline in za vzgojo pravilnega raz- 
merja lovcev do lovai kakor tudi za propagiranje in pra- 
vilno izpolnjevanje nalog in pravnih  predpisov o lovu. 

Lovske družine se ustanovijo za okoliše posameznih 
lovišč lokalnega pomena. V okolišu enega IoviSfa se sme 
ustanoviti samo ena lovska družina. 

U. člen , 

Lovske družine enega okraja sestavljajo lovsko po£- 
{ zvezo. Lovske družine mesta, ki je izvzeto iž upravnega 
i sestava okraja, in lovske družine tega okraja pa sestav- 
• ljajo eno podizvezo. 

Lovske podzveze imajo zlasti tele naloge: združujejo 
lovske družine svojega območja, dajejo smernice za izvr- 
ševanj« lova, predpisov o lovu in lovskega plana in nad- 
zirajo delo lovskih družin. Lovske podzveze so v vpraša- 
njih lovstva posvetovalni organ državnih organov. 

IS. člen 

Lovske podzveze sestavljajo lovsko zvezo Ljudske Re- 
publike Slovenije. 

Lovska zveza Ljudske Republike Slovenije mora biti 
včlanjena v Glavni' lovski »veai Federativne ljudske re- 
publike Jugoslavije. 

Lovska zveza Ljudske Republik« Slovenije ima zlaetri 
tele naloge: združuje in predstavlja vse lovske organiza- 
cije in lovce na ozemlju Ljudske Republike Slovenije, nad- 
zira delo lovskih podavez in lovskih družin, daje smer- 
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nice za pravilno izvrševanje lova, predpisov o lovu in lov- 
skega plana. Lovska zveza LRS je v lovskih vprašanjih 
posvetovalni organ državnih organov. 

13. člen 
^ovske organizacije morajo imeti svoja pravila. 

Minister za notranje zadeve v sporazumu z ministrom 
•• gozdarstvo lahko predpiše vzorna pravila za lovske 
organizacije. 

Dovoljenje za ustanovitev in delovanje lovskih orga- 
nizacij da na* podlagi predloženih pravil minister za no- 
tranje zadeve v sporazumu z ministrom za gozdarstvo. 

Lovske organizacije, ki v taki meri zanemarjajo svoje 
dolžnosti, da spravljajo v nevarnost lovstvo v dodeljenem 
lovišču, kakor tudi lovske organizacije, ki sploh ne izpol- 
njujejo svojih nalog, razpusti minister za notranje zadeve 
sporazumno z ministrom za gozdarstvo. 

14. člen 
Clan lovske družine je lahko vsak polnoletni držav- 

ljan Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki je iz- 
prašan lovec in ima orožni list, razen če je pod skrbni- 
štvom ali če je obsojen za hujše kaznivo dejanje, dokler 
kazen ni prestana ali ni ugasnila. 

Vsaka lovska družina mora imeti najmanj osem čla- 
nov, med temi tri odbornike. Lovska družina praviloma 
ne sme odkloniti sprejema v članstvo osebi, ki izpolnjuje 
pogoje. Nihče ne sme biti član več kot dveh lovskih 
družin. 

Minister za gozdarstvo pa lahko dovoli lovski družini, 
da glede na velikost in kakovost dodeljenega lovišča omeji 
sprejemanje članov na število, ki ga on določi. 

IV. IZVRŠEVANJE LOVA 

15. člen- 
K izvrševanju lova spada pravica, loviti po predpisih 

\    tega zakona, dajati v promet divjad in si prisvajati njene 
dele, kakor rogovje, kožo in podobno, ter dolžnost, divjad 
gojiti in skrbeU za njeno razmnoževanje in varstvo. 

16'. člen 
Lovski upravičenci (državne lovske ustanove in pod- 

jetja ter lovske družine) izvršujejo lov po lovskem planu 
in so dolžni voditi razvid In statistiko o lovu in stanju 
divjadi v loviščih, ki jih upravljajo. 

17. člen 
Lovske družine smejo izvrševati lov le na podlagi 

pismene pogodbe, ki jo sklenejo z Izvršilnim odborom 
pristojnega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

S pogodbo se določijo obveznosti in pravice lovske 
družine, zlasti njene planske obveznosti glede gojitve in 
odstrela divjadi. 

Lovišče se dodeli lovski družini po pravilu za deset 
let. Pogodbo lahko odpove vsak pogodbenik iz tehtnih 
razlogov, ki se določijo s pogodbo. Ce s pogodbo ni do- 
ločen daljši odpovedni rok, se odpove pogodba polletno 
vnaprej. Minister za gozdarstvo po predlogu okrajnega ozi- 
roma'mestnega izvršilnega odbora lahko razdere pogodbo 
in odvzame lovišče lovski družini brez odpovedi, če lovstoa 
družina ali njeni člani v znatni meri kršijo pogodbo. 

18. člen 
Za uživanje lovišča mora plačevati lovska družina od- 

škodnino, ki je dohodek proračuoa*oikrejnega (mestnega) 
ljudskega odbora. ' 

Ce se okrajni (mestni) izvršilni odbor in lovska dru- 
žina glede višine oddkodnine ne moreta sporazumeti, do- 
loči odškodnino minister za gozdarstvo. 

19. člen 
Z divjadjo, ki je uplenjena v republiškem lovišču ali 

v lokalnem lovišču, ki ni oddano lovski družini v uprav- 
ljanje, razpolaga lovska ustanova ali {.odjetje, ki lovišče 
upravlja. 

Divjad, ki je uplenjena v lovišču lovske družine, po» 
stane last lovske družine. Pravila lovske družine predpi- 
šejo, ali se pravica prisvajanja prenese na lovca in ob 
kakšnih pogojih. 

20. člen 
V republiških loviščih in v takih lokalnih loviščih, 

ki jih upravljajo uv;,avne lovske uranove ali podjetja, sme 
loviti samo tisti, komur da dovoljenje za lov lovska usta- 
nova oziroma podjetje, ki upravlja lovišče. 

21. člen 
V lovišču, ki je dodeljeno v upravljanje lovski dru- 

žini, smejo loviti samo člani te družine. 
Z dovoljenjem lovske družine sme ob pogojih, ki jih 

predpišejo pravila lovske družine, loviti kot gost tudi 
član druge lovske družine ali član lovske organizacije is 
druge ljudske republike.. 

22. člen   „ 
Kdor lovi ali se mudi v lovišču z lovskimi pripravami, 

mora na zahtevo lovskega čuvaja pa tudi na zahtevo orga- 
na, uslužbenca ali člana lovskega upravičenca pokazati 
dovoljenje po 20. členu oziroma člansko izkaznico lovske 
družine; če lovi kot gost lovske družine, pa Se dovoljenja 
te lovske družine. 

28. dien 
V poslopjih to ograjenih dvoriščih sme poseetndik od- 

roma lastnik pokončavati nezaščiteno divjad na način, ki 
je po tem zakonu dovoljen, in si sme plen prilastiti. Plea 
pa mora prijaviti lovskemu upravičencu. 

Katere  vrst© nezaščitene divjadi sme pokončava*! 
vsak na svojem odprtem zemljišču in na kakäen. način, 
določi minister za gozdarstvo v sporazumu z ministrom za 

i gozdarstvo FLRJ. 
j    , 24. člen 
j Katere za ribarstvo škodljive živali smejo pokončaveti 
! upravičeni ribiči in ribarski čuvaji ter na kakšen način« 
i določajo predpisi o ribarstvu. Taka uplenjena divjad pri* 
; pade lovskemu upravičencu. Vidra pripade ribarskemu 

upravičencu, če jo upleni upravičeni ribič. 

26. člen 
Za proučavanje volkov in divjih praSičev se lahko 

odrejajo pogoni. Natančnejše določbe o tem predpiše mi- 
nister za gozdarstvo. 

26. Člen 
Po njivah se ne sme loviti od 1. marca dalje, dokler 

se ne pospravi žito; v vinogradih in vrtovih, dokler eo na 
njih pridelki; po travnikih pa od 16. aprila dalje, dokler 
ni pospravljeno seno. 

27. člen s 
Za lov v obmejnem pasu veljajo še posebni predpisi. 

V. VARSTVO IN POSPEŠEVANJE LOVSTVA 
26. člen    * 

Zaščitena divjad se ne sme preganjati, loviti in stores 
ljati v lovopustu. 

Lovopust določi minister aa gozdarstvo. 
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29. člen 
Ce @e stalež kake smete divjadi preveč zmanjša ali če 

•• pokaže potreba, da se obvaruje redka ali zredčena 
vrsta divjadi' izumrtja, in tudi iz drugih utemeljenih raz- 
logov lahko minister za gozdarstvo zaščiti določeno vrsto 
divjadi v posameznih predelih ali na vsem območju Ljud- 
ske Republike Slovenije s tem, da s&a določen čas prepove 
lov na tako vrsto divjadi. Odstrel tako zaščitene divjadi 
lahko izjemoma dovoli minister za gozdarstvo v znanstve- 
ne namene, ob nalezljivi bolezni ali iz drugih tehtnih 
razlogov. 

Če se med divjadjo pojavi nalezljiva bolezen, mora 
lovski upravičenec o tem nemudoma obvestiti najbližji 
državni nadzorstveni organ. Minister za pozdarstvo odredi 
potrebno, da ee bolezen zatre. 

30. člen 
Brakade so dovoljene od 16'. oktobra do 31. decembra. 

Äa brakadah se ne sme streljati parkljasta divjad, razen 
divjega prašiča. 

31. člen 
Divjad se praviloma lovi z lovsko puško. 
Zaščitena divjad se sme loviti samo z lovsko puško. 

Parkljasta divjad, razen divjega prašiča se sme streljati 
eamo i riisanico. 

Lov z uharico in sokolom je dovoljen. 

32. eleo 
Prepovedano je: ' 
1. loviti divjad s pastmi, jamami, zankami, mrežami, 

omamnimi sredstvi in s strupi; 
2. loviti živo zaščiteno divjad, razen za znanstvene 

namene, za razplod ali za živalske vrtove, to pa le s po- 
sebnim dovoljenjem ministra za gozdarstvo; 

3. loviti parkljasto divjad, razen divjega prašiča, ob 
velikih poplavah in zametih; 

4. loviti divjad, razen volka in divjega prašiča, na 
vozilih ali s pomočjo žarometov; 

5. uničevati in poškodovati legla in gnezda zaščitene 
divjadi; 

6. pobirati in prodajati jajca zaščitene pérjadi, razen 
ta znanstvene in gojitvene namene, to pa le s posebnim 
dovoljenjem minietra za gozdarstvo. 

Kljub določbi 1. točke tega člena smejo lovski upra- 
vičenci: 

a) loviti s pastmi, ki žival takoj usmrte, volka, lisico, 
divjo mačko, jazbeca, kuno belico, kuno zlatico, dihurja, 
kepena, podlasico, vidro, veverico, kunca, hrčka, in ujede, 
ki niso zaščitene-, 

b) z dovoljenjem pristojnega okrajnega (mestnega) 
izvršilnega odbora nastavljati strup vranam, srakam, vol- 
kovom, lisicam in kunam. Strupišoe pa mora biti oddalje- 
no najmanj 300 m od hiš in 200 m od javnih poti. Cas in 
okoliš nameravane strupitve se mora poprej javno raz- 
glasiti na krajevno običajen\nacm. Strupìtev vrnejo izva- 
jati' le lovci, ki so tega vešči. 

33. člen 
Minister za gozdarstvo je pooblaščen, da predpiše v 

sporazumu z ministrom za trgovino in preskrbo določbe o 
kontroli prometa zdivjačino in z deii divjadi 

34. člen 
Za razmnoževanje in gojitev divjadi v lovišču morajo 

skrbeti v prvi vrsti državne lovske ustanove/in podjetja 
ter lovske družine, ki upravljajo lovišča. 

Državni nadzorstveni organi jih pri tem podpirajo e 
strokovnimi nasveti, po potrebi tudi gmotno. 

Lovskim družinam, ki imajo vzorno urejeno lovišče 
in kd vzorno lovijo divjad, daje minister za gozdarstvo 
denarne nagrade, za kar mora zagotoviti potrebne kredite 
v letnem predračunu ministrstva. 

35. člen 

Za nadzorstvo in varstvo lovstva v loviščih se posta- 
vijo lovski čuvaji. Na vsakih začetih 2000 ha lovišča mora 
biti po en usposobljen lovski čuvaj. Služba lovskega ču- 
vaja se šteje za javno službo. 

Dolžnosti in pravice lovskih čuvajev predpiše s pra- 
vilnikom minister za gozdarstvo v sporazumu z ministrom 
za notranje zadeve. 

36. člen 
Lovski čuvaj kakor tudi upravičeni lovec sme v svo- 

jem lovišču ubiti psa ali mačko, ki se klati po lovišču več 
kot 250 m daleč od hiše oziroma naselja 

VI. NADZORSTVO 

37. člen 
Minister za gozdarstvo ima vrhovno nadzorstvo nad 

vsemi lovskimi organi, ustanovami, podjetji in organiza- 
cijami ter vrhovno nadzorstvo nad izpolnjevanjem prav- 
nih predpisov o lovu, nad izpolnjevanjem lovskega plana 
in upravljanjem lovišč. 

Izvršilni odbori okrajnih (mestnih) ljudskih odborov 
nadzirajo v svojem območju izvajanje pravnih predpisov 
o lovu, posebej, pa še delovanje lovskih družin in lovske 
podzveze svojega ^binccja. 

Delovanje lovskih organizacij, kolikor ne gre za stro- 
kovne zadeve, je pod vrhovnim nadzorstvom ministra za 
notranje zadeve in pod nadzorstvom pristojnih organov 
za notranje zadeve. 

VIL POVRNITEV ŠKODE 

38. člen 
Državne lovske ustanove in podjetja ter lovske dru- 

žine, ki upravljajo lovišča, morajo povrniti škodo, ki jo 
napravi zaščitena divjad y ••••• njihovega lovišča na 
odprtih zemljiščih, če je sicer lastnik ali posestnik takega 
zemljišča poskrbel za primerno zavarovanje zoper tako 
škodo. 

Kdor lovi, mora povrniti škodo, ki jo pri lovu napra- 
vijo on ali njegovi pomagači. 

Skoda se prijavi krajevnemu ljudskemu odboru, v ka- 
terega okolišu je nastala, in sicer v. osmih dneh, odkar 
je bila odkrita, najpozneje pa v treh mesecih, odkar je 
bila napravljena. Krajevni ljudski odbor nemudoma ugo- 
tovi' in oceni škodo, po možnosti vpričo oškodovanca in 
lovskega upravičenca, ki ju mora povabiti k temu po- 
stopku.        . . . , 

Odločbo o povračilu škode izda na oškodovančevo 
zahtevo okrajni oziroma mestni izvršilni odbor, Če škoda 
ne presega 2.600 dinarjev, če škoda presega 2.500 dinar- 
jev, pa okrajno sodišče; pri tem izvršilni odbor oziroma 
sodišče nista vezana na ocenitev škode po krajevnem ljud- 
skem' odboru. 

89. Člen 

Skodp, Ici jo napravijo na zasebnih' in zadružnih poljih" 
divji prašiči, povrne v okolišu republiškega lovišča lovska 
ustanova ali podjetje, ki lovišče upravlja, v okolišu lokal- 
nega lovišča pa okrajni oziroma mestni ljudski odbor. 
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Razglasi ministrstev 
TV 2222/1-49" 5027 

Z odločbo ministrstva za notranje zade- 
le LRS, St. IV. 2222/1 z dne 22. aprila 
1949 je bila po 21. členu zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba priimka 
Belavič Dragotu, roj. 12. julija 1918 v 
Kasuni, državljanu FLRJ, bivajočemu v 
Vinici št. 36 v priimek »Balkovec«. 

Sprememba velja od dneva objave v 
Uradnem listu LRS. 

# 
IV. 1820/2 5118 

Z odločbo ministrstva za notranje za- 
dev© LRS je bila po 21. členu zakona o 
osebnih imenih dovoljena sprememba 
priimka Stadler Edi, rojeni 7. III. 1915 v 
Ljubljani, profesorici, bivajoči v Ljublja- 
ni, Tavčarjeva 11, državljanki FLRJ, slo- 
venske narodnosti, v priimek »S e n i c a«. 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1167. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 25. aprila 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet z lesom, 

Celje. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba st. S-zak 169 z dne 16. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Pečnik Ježe, direktor, samostojno v ob- 

segu zak. pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 22. aprila 1949. 

St. 243212-1949 4909 
* 

1168. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. aprila 1949. 
Besedilo: Podjetje za meliorate — 

Ljubljana. 
Poslovni predmet: V zvezi z melioracij- 

skimi in regulacijskimi deli: melioracij- 
ske gradnje (osuševanje, namakanje, me- 
lioracije planin in krasa, totalne meliora- 
cije), regulacije vodotokov, gradnje1 je- 
zov in bran na vodotokih, zgradbe hudo- 
urnikov, gradnja vodosilnih in vodoskrb- 
nffi.naprav, gradnja manjših cest in mo- 
stov in gradnja visokih gradenj in gmpo- 
daîAkih' gradenj in gospodarskih objok- 
*pv z izdelavo projektov za vse naStete 
gradnje.-   . 

Ustanovitelj podjetja:  Vlada LRS, od- 
^f 5l"S-zak 197 z dne 16. III. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 

za kmetijstvo LRS. 
Podjetje z^tc^o: ' 
ing. BxicL'Stàné,.direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegui zak. pooblastil in 
ptavSl-,p^d|etja,       •       .:,.   ,, 

Razgiasi in oglasi 
Ing. Brus Jože, pomočnik direktorja, ki 

podpißujo v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu kot oni, 

Rode Branko, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine, navedeno v 47. členu 
zakona o drž. gosp. podjetjih, 

Peternelj Ivanka, knjigovodja, ki pod- 
pisuje v zadržanosti ali odsotnosti gl. ra- 

čunovodje, v istem obsegu kot oni. 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 22. aprila 1949. 

Št. 243211—1949 4905 
* 

1169. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet z »lesom, 

Ljubljana. 
Poslovni  predmet:   Odkup  in prodaja* 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 
ba št. S-zak. 169 z dne 16. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri' ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Cerar Vladimir, direktor, samostojno v 

obsegu zak. pooblastil in pravi] podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana. 
dne 3.  maja 1949. 

Št. 243227-1949 5261 
* 

1170. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: »Trgovsko podjetje z živili«, 

Ljubljana, 
Poelovnl predmet: Nakup in prodaja ži- 

vil in kolonialnega blaga. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba it. S-zak 162 z dne 4. III. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija državnih trgovskih podjetij pri 
ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS. 

Podjetje zastopajo to zanj podpisujejo: 
Peterman Franjo, ravnatelj, s^ntcetol- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja, 

Motdh Bogomir, Sef komercialnega .od- 
seka, v odsotnosti ali zadrzaniifeC ravna- 
telja, v istem obsegu kot oni, 

DolniČar Jože, glavni računovodja, listi- 
ne po '47. členu zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih, 

Jug Božena, knjigovodja, v odsotnosti 
ali zadržanosti glavnega računovodje, v 
istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. aprila 1949. 
Št. 243215-1949 4911 

1171. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Ekonomija MLO Laško. 
Poslovni predmet: Vrtnarstvo, perut- 

uinarstvo, živinoreja. 
Ustanovitelj podjetja: • MLO LaSko, od- 

ločba It. 451 z dne 15. IV. 1949. 
Operativni upravni vo'ditelî: ML.OJt&šk'o. 
Podjetje zastopajo in zaini rp<" 
Jelen Franjo,-upravnik,'''" 

Herman Anica, knjigovodja, po 47. čle- 
nu epi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih, 

Turk Franjo, ekonom, v vseh zadevah, 
po dva od navedenih skupaj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance. 

dne 6. maja 1949. 
St. 647/1-49 5148 

* 
1172. 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Restavrac'ja MLO Laško. 
Poslovni predmet: Prodaja pijač in jest- 

vin, oddaja prenočišč. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Laško, od- 

ločba št. 479 z dne 15. IV. 1949. 
Operativni upravni voditelj: MLO Laško. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Jelen Franjo, upravnik, v vseh zadevah, 
Herman Anica, knjigovodja, po 47, čle- 

nu spi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Celje okolica,     ' 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. maja 1949. 
Št. 648/1—49 5149 

* 
1173. 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 6. maja 1949 
Besedilo: Splošno mizarstvo MLO Laško. 
Poslovni predmet:  Izdelovanje   mizar- 

skih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Laško, od- 

ločba št. 452 z dne 15. IV. 1949. 
Operativni upeavni voditelj: MLO LaSko. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Jelen Franjo, upravnik, v vseh zadevah, 
Herman Anica, knjigovodja, po 47. čle- 

nu spi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih, 

Mlakar Roman, poslovodja, v vseh za- 
devah, po dva od navedenih skupaj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. maja 1949. 
Št. 650/1-49 5150 

* 
1174. 

Sedež1: Laško. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: šiviljska delavnica MLO LaSko 
Poslovni predmet: Izdelovanje ženskih 

oblek annerila, 
Ustanovitelj podjetja: MLO LaSko, od- 

ločba št. 453 z dne 15. IV. 1949. 
Operativni upravni voditelj: MLO LaSko. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jelen Franjo, upravnik, v vsetì zadcVah, 
Herman Anica, knjigovodja, po 47. č$e- 

nu spi. zakona o državnih gospodarskih* 
poletjih, 

Šantej'Helena, .poslovodja, v vseh zade- 
vah po dva od riave;deniri'slkupaj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. maja 1949, 
Št. 649/.Ì-491 5147 

* 
1175. 

Sedež: Polzela. 
Dan. vpiea: 3. .maja 1949- 
Besedilo:«,Or^djpjB ••$• B#»° •(•• 

žeji».  •' 
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Poslovali predmet: Popravila ia gradnja" 
zgradb. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela, od- 
ločba St. 277/48 z dne 3. III. 1949. 

Operativni   upravni   voditelj:    Uvreüni 
odbor KLO Polzela. 

Podjetje 'zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cmak Leopold, upravnik, v vseh zade- 

vah do zneska 20.000 din, za zneske nad 
20.000 din  eopodpisuje  po  eden   izmed 
navedenih: 

Spacapan Leopold, 
Fonda Avgust. 
Stiglio Karel, rei Ciani nadzornega od- 

bora. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 3. maja 1949. 
St. 491/1-49 6017 

* 
1176. 

Sedeï: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vroiea: 9. aprila 1949. 
Besedilo: Remontno podjetje KLO Sv. 

Jurij. 
Poslovni predmet: Popravila etanovanj- 

«kih zgradb. 
Ustanovitel} podjetja: KLO Sv. Jurij pri 

Celju, odločba St. 735/49 z dne 31. III. 
•9. 

Operativni  upravni   voditelj:   Izvršilni 
odbor KLO Sv. Jurij pri Celju. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Branco Florijan. v obsegu določb potr- 

jenih pravil. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. aprila 1949. 
St 520/1-49 4139 

* 
1177. 

Sedež: Žalec. 
Dan vpiea: 8. maja 1949. 
Besedilo: Mizarstvo 0L0 Celje okolica, 

Žalec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje hišnega 

in stavbnega pohištva. 
ustanovitelj podjetja: OLO Celje oko- 

lica, odločba št. 236/1 z dne 26  I. 1949. 
Operativni  upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Celje okolica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Koleno Franc, upravnik, v mejah potr- 

jenih pravil 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za iinance. 

dne 3. maja 1949. 
St. 635/1—49 5019 

1178. 
Sedež: Pamece. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo:   Krajevna  opekarna  —  Pa- 

meče. 
Poslovni  predmet:   Izdelovanje zidne 

opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO •••••. 
Operattvni upravni voditelj: KLO Trob- 

lje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Plaanik Ivan, upravnik, v vséh zadevah 

samostojno, v.njegovi odsotnosti 
Logar Ivan, namestnik, 
Pustoslemšek  Mira,  računovodja,   po- 

leg ravnatelja aW namestnika listine po- 
il?, členu zakona o dri. gosp. podjetjih, v 
finančnih zadevah nad' 30.000 din podpi- 
eujeîo vsi trije pooblaščenci skupaj. 

Okraini LO Dravograd, 
poverjen Stvo •• finance, 

dn« 20. aprila 1949. 
št. 645/1-49 6014 

1179. 
Sedež:  Homec. 
Dan   v p iöa: 29   aprila 1949.     a 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 
Homec. 

Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
m brezalkoholnih pijač, prodaja jestvin v 
okviru možnosti. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Homec, od- 
ločba št. 246 z dne 21. IV.  1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 
mec. 

Podjetje zasjopajo in zanj podpisujejo: 
àeiek Marija, upravnica, važnejše spi- 

se finančnega značaja pa skupaj z njo 
Mavser Franc, v njegovi odsotnosti pa , 
Sedlar Franc. 

Okrajni LO Kamnik. 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
St. 1034—III 1949 5113 

ft 
1180. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa:  3. maja 1949 
Besedilom Okrajno odkupno podjetje 

»Živina« Kamnik. 
Poslovni predmet! Nakup plemenske in 

klavne živine vseh vrst obvezne oddaje 
in prostih viškov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, od- 
ločba št. 273/3 z dne 28. IV, 1949. 
' Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 
odbor OLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Podgoršek Blaž. upravnik, samostojno 

do zneska 10.000 din. v odsotnosti pa nje- 
gov namestnik 

Vilar Anton. Važnejše spise in spise 
finančnega značaja nad 10.000 din pa po- 
leg upravnika ali njegovega namestnika 
in knjigovodje še 

Belter Alojz, predsednik OLO Kamnik 
ali 

Pavlin Albin, poverjenik z* trgovino in 
preskrbo. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

•dne 8. maja 1949. 
&t. 1052—III 1949 4979 

ft 
1181. 

Sedež: KoHSevo. 
Dan vpisa: 3. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna •••••••. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač", prodaja jestvin v 
okviru možnosti. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Vir, odločba 
št. 389 z dine 26. IV. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Vir. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zavaenlk Ivan, upravnik, 
Reipas. Jožefa, poslovodja in 
Peterka Andrej, namestnik upravnika. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo «a finance, 

dne 3. maja 1949. 
fit. 1047—III 1949 5112 

ft 
1182. 

Sedež: Lukovica. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna opekarna Lukovica. 
Poslovni predmet: Izdelava in prodaja 

zidakov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lukovica, 

*odlo!5ba št. 361 z dne 2. V. 1949. 
Operativni * upravni roditelj: KLO Lu- 

kovica. 
Podietje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Starin Stane, poslovodja, samostojno 

do zneska 5.Ó00 din, za zneske med 5.000 
do 60.000 din pa 

/ 

Močnik Janez, predsednik KLO ali 
Vovk Ivan, poverjenik za gospodarska 

podjetja,  oba samcetojno, nad tem zne- 
skom pa le po poprejšnjem sklepu KLO 
Lukovica. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. maja 1949. 
St   1155-III 1949 5223 

ft 
1183. — 

Sedež: Nožice. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo:   Krajevno gostmsko  podjetje 

Nožice. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, prodaja jestvin v 
okviru možnosti. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Homec, od- 
ločba št. 246/a z dne 21. IV  1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 
mec. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zupan Marija, upravnica, važnejše spi- 

se finančnega značaja skupaj z njo 
Ulčar Pavel, v njegovi odsotnosti pa 
Drolo Lojize. 

Okrajni LÓ Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
St. 1035-IH 1949 5111 

* 
1184. 

Sedež: Prevoje. 
Dan vpisa: 5. maja 1949 
Besedilo: Krajevna ficsòlna Prevoje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, prodaja toplih in 
mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetja; KLO Prevoje, od- 
ločba St. 149 z dne 18. •. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 
voje. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Skarja Jernej, poslovodja, samostojno 

do zneska 5.000 din, nad tem zneskom pa 
skupaj z njim 

Požar Mihael, tajnik KLO Prevoje ali' 
pa 

Novak Franc, predsednik KLO Prevoje. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. maja 1949. 
St. 1146-HI 1949 5109 

* 
1185. 

Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 8. marca 1919. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup v 

Kočevju. 
Poslovni  predmet:   Odkup kmetijskih 

in drugih pridelkov, potrebnih za zbolj- 
šanje   zagotovljene   preskrbe   delovnega 
ljudstva. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kočevje. 
Operativni  upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Kočevje, 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Vid'osevfö Ivo, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v finančnih zadevah do 
zneaika 2,000.000 din pa skupaj z njilm 

poTuna Drago, komercialist podjetja 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. marca 1949. 

St. 224 457" 
* 

118«. 
Sedež: Trboje. 
Dan. vpisa: 1 .aprila 1949. 
Besedilo: Gostilna oh Sàvi '»rbojc. 
Poslovni predmet:  Točenje alkoholnih 

k brezalkoholnih pijaC, tediajmje jedli 
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Ustanovitelj podjetja:  K LO Trboje. od- 
ločba št. 199/49 • ••• 11. •, Ì94Q. 

UperaliMii   upravu:   voditelj:   KLO  Tr- 
boje. 

Podjetje zastupala in zanj podpisujeta: 
Dulimar Jožef, upravnik • 
Kepic  Julijana,   knjigovodja,   v obsegu 

zakonitih   pooblastil   ;•   pravil   podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 

yoverjeiiislvo za financ«, 
due 1.  aprila  1949 

St  •—Û9U/1—W 5225 
* 

11S7. 
Sedež: Ljubljana, Cesta ua Brdo 1B6. 
Dan vpisu: 20. aprila 1949. 
Besedilo: »Cevljarna«. 
Poslovni predmet: Popravila čevljev za 

Široko potrošnjo. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV, odločba 

št. 1034/40 z dne 7.  IV. 1849. 
Operativni   upravni   vcd.'telj:   Izvršilni 

odbor RLO IV,  povöfjenüitvo za obrt in 
industrijo. 

Podjetje zastopata  m zanj podpisujeta: 
Bacar Jakob, upravnik, vse pravne za- 

deve, ki so v zvpz; z rednim poslovanjem 
do 3000 din, nad tem zneskom pa skupaj 
s ,po'verjenikom 

Lipovšek Srečko. 
MLO  za glavnu  mestu Ljubljana, 

povcrjeniätvo zu finance, 
dne 20. aprila 1949 

Fin. št. 1444/49 4786 
* 

i:„8. 
Sedež: Ljubljana. Janševa ulica. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: »Žaga«, 
Poslovni predmet: Rezanje lesa naroč- 

nikom. 
Ustanovitelj podjetja:   RLO II, odločna 

M.* 1192/49 z dne 5  IV. 1949. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor RLO II 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
šturm Ludvik, upravnik, samostojno, v 

njegovi octe-ctnoetl pa 
Splihal Mari ir, računovodja. 

MLO  za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. aprila 1949. 
Fin It. 1808/49 4787 

* 
1189. 

Sedež: Ljubljana. Svablcev» 7. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: »Rcmont-gtan«. 
Poslovni predmet: Izvrševanje gradbe- 

nih in obrtniäkih del za obnovo la .popra- 
vila v celoti na zgradbah vseh sektorjev. 

Ustanovitelj  podjetja:    MLO   glavnega 
mesta Ljubljana, St.  tajn.   824/49 z dne 
10. marca 1949. 

Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 
odbor MLO, poverjeništvo za stanovanjske 
zadev«. 

Pod'etje zastopata in zanj podpisujeta: 
SkuHc   Dušan,   upravnik,  samostojno, 

vse 1'stine denarnega, materialnega, kre- 
ditnega in obraîunekeqn zn a fa In pa pod- 
pieilip noie« upravnilw 

Petrič Francka,   računovcdia. 
MLO  za davno  mesto Liubljana. 

porerlcništvo 7ft finnnre. 
dne 26. aprila 1940. 

Fin. št. 1446'49 4785 
* 

USO 
Sedež: Ljubljana. Mlkloaičora c   84 
Dan vpisa: 29. anrila 1949 
Besedilo;  »Pralnica I.   njooa<,   LJub- 

ljana, Miklošičeva cesta 31. 

Poslovni predmet: Pranje • lukanje pe- 
ruu, delavnih oblek, čiščenje oblek ter 
krpanje perila. i 

Ustanovitelj podjetja: iiLU 1, odločba 
št. 2751/49 z dne 28. 11. 1949. 

Operativni   upravni   voditelj:   Izvršim i 
odbor RLO J. 

Podjetje zastopata • zanj podpisujeta: 
Tir.nger Marija, upravnik, 
Lampič Mfmica, adniiuissUutivnu moč 

MLO  zu glavnu  mestu  Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
Fin.  št. 1030/49 4929 

* 
11Ü1. 

Sedež;. Ljubljana, iSinui>zdravs>ka ulica. 
Dan vpidtt: 29. aprila 1949. 
Besedilo: »Pj-oruz I. rajonu«, Ljubljana, 

Živinozdravska. ulica. 
Poslovni predmet: izvrševanje prevozov 

z motornimi m vprežnimi vozili. 
Ustanovitelj podjetja: KLO 1, odločba 

št. 4390/49 i dne 19. IV. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO 1. 
Podjetje zatitopata • zanj podpisujeta: 
MateLč Jože, upravnik, -do določitve 

knjigovodje supodpisuje 
Zidar Jože, poverjenik za koiiuioaLno 

gospodarjenje. 
MLO   za  glavno   me-.to  Ljubljana, 

poverjeuibtTe za finance, 
dne 29. aprila 1919. 

Fia. it. 1601/49 4930 

1192. 
Sedež:   Polje št. 8, 
Dan vp'.sa: 28. aprila 1949. 
Besedilo: Menza Polje 
Poslovni predmet; Kuhanje in prodaja 

mrzlih in toplih jedil uslužbencem v ob- 
močju KLO Polje. - 

Ustanovitelj podjetja: KL*) Polje, od- 
ločba z dne  18.  III.   1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Polje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cernivo Matija, upravnik krajevnih go- 

spodarskih podjetij, 
Rojšek Ivan, poverjenik za komunalne 

zadeve in 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje. 

MLO  za glavnu mestu Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. aprila 1949. 
Fin. it. 1405/49 4928 

1193. 
Sedež: Dol. Logatec. 
Dan vpisa: 3. majâ 1949 
Besedilo:  Krajevno gostinsko  podjetje 

KLO Dol. Logatec. 
Poslovni predmet: Postrežba z jedačo In 

pijačo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. Loga- 

tec, odločba St. 452 z dne 28. II. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dol. 

Logatec. 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Smolčič Ivan, upravnik, samostojno, po 

3. členu pravdi podjetja. 
Fortuna  Jakob,  poslovodja, namestnik 

upravnika, v odsotnosti  upraivnika, 
Cilenšelc    Sanda,    knjigovodja,    pol^r 

upravnika vse. listine ipo 47. členu »Ico- 
na o drž, gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana  okolica, 
poverjeništvo za ïiuao«*> 

dne 3. maja 1949. 
St. WV8 1949 «09». 

1194. 
Sedež:  Pudgorica-Draguiiiei. 
ban  vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna kisaiua. 
Poslovni predmet: Izdelov'anje- kisa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Podgoriea- 

Dragomelj, odločba Št ;i26/49«; dne 21. 
IV. 1949. 

Podjetje zastopata in zanj podpihujeta. 
Secer Martin, poslovodja, samostojno po 

4. členu pravil podjetja, 
Letner Cilka, Knjigovodja, skupaj s po- 

slovodjem vse listine po 47. členu zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okol'ca, 
poverjouištvo za liuance, 

dne 29. aprila 1949. 
&t. 1837 4894 

1195. 
Sedež:   Maribor. 
Dan  vpisa:   11.  aprila 1949. 
Besedilo:  Mestna zbiralnica  udpadke-v, 

Maribor. 
Foelovm predmet: Zbiranje odpadka? 

na območju  mesta  Maribor. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št 723/1—49 z dne 22. III. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

komunalnih podjetij MLO Maribor. 
Podjetje zastopa 'in zanj podpisuje: 
Čertalič Anton, ravnatelj, samostojno 

tudi \ finančnih zadevah do 20,000 din, 
nad tem zneskom pa skupaj z operativ- 
nim upravnim voditeljem. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeiiiitvo za finance, 

dne 11. aprila 1949. 
St.  Pov. 66/70—111—49       4854 

* 
1196. 

Sedei: Maribor, Kopališka 11. 
D'an vpisa: 12. aprila 1949. 
Besedilo:  Mostno avtoprevozniško  pod- 

jetje »Avtoprevoz«, Maribor. 
Poslovni predmet: Prevoz e tovornimi 

in osebnimi avtomobili, in deloma tudi 
äpediterske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba št. 887/1-49 z dne 5. IV. 19-19. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
štvo za lokalni promet MLO Maribor. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Orglč Vinko, ravnatelj, 
Brišnik Ivan, v. d. šefa tehničnega od- 

seka, 
Kočevar Alojz. v. d. glavnega računo- 

vodje, vsi v okviru 8. člena pravil. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeniStvo ïa finance, 
dne 12. aprila 1949. 

at. Porr. 56/71—HI—49       4853 
. .   * 

119". 
Sedež: Maribor,  Orožnova 2/1. 
Dan vpisa:   8. aprila  1949. 
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov, 

Maribor. 
Poslovni predmet: Izdelava Na^rijn, no- 

žev, tehtnic, kovinskih pisarniških' Po- 
trebščin In raznih drugih kovinskih izdel- 
kov. 

UBtanoTiitelJ podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba M. 736/1/1949 • dne 21. Iti. lfl'1 

Operativni upravni voditelj; Pove:' d- 
štvo ža lokalmo Industrijo In obrt h'LO 
Iäaribor. 

Obrati podjetja: 
Tovarna blagajn, Maribor, KoSaki 59, 
Tovarna nožev, Ceeta Zmage 13, 
Mestna ibdelovamioa tetttnk, Ptoamifc 

Ska 17, 
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Tovarna kartotek- in pisarniâkib potreb- 
ščin, Koroška 40, 

Oddelek •• popravila, Mlinska 30. 
Podjetje zastopajo in zauj podpeujcp: 
Loštrk. Stane,  direktor, samostojno  po 

zakonitimi pooblastilih in pravilih podjetju, 
Lešnik Metka, vodja komercialnega od- 

delka, v odsotnosti direktorja v istem ob- 
segu; 

inmiza Albert, glavni računovodja, v 
47 I'-IHUU zakona o drž, gosp, podjetjih na- 
vedene listine; 

Tonejc Avgust, obratni knjigovodja, pod' 
'pisuje kot namestnik glavnega računo- 
vodja v njegov; odsotnosti v istem ob- 
ßegu. 

Mestni LO Maribor, 
poverjenistvo za finance, 

dne 8, aprila 1949. 
Št. Pov. 56/64/1949 4853 

* 
1193. 

Sedež: Ciužat 41, Fala, 
Dan vpisa: 3. maja 1949, 

' Besedilo: Okrajno posestvo Fala. 
Poslovni predmet: Vzreja živine, sad- 

jarstvo in vinogradništvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor oko- 

lica, poverjenistvo za kmetijstvo. 
Operativni upravni   voditelj:   IzvrSilni 

odbor OLO Maribor okolica, poverjenistvo 
za    kmetijstvo,    pooblaščenec    Anderlič 
Franc. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Napotnik Miloš, poslovodja, neomejeno, 
Anderlič Frane, za oper. upravno vod- 

stvo, 
Pajtler Stefan, knjigovodja, za finančno 

poslovanje in administrativne posle. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 5. maja 1949. 
St. 876/2-49 V/6 5099 

119». 
Sedež: Jablance. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna opekarna Jablance. 
Poslovni   predmet:  Izdelovanje   zidne 

opeke, žganje apna, izvoz apneaega peska- 
Ustanovitelj podjetja: KLO Zimica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ziml- 

ea, pooblažčenec Pen Adolf. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo : 
Ornik Jože, poslovodja, neomejeno, 
Korošec Kari, računovodja, v zadevah 

računovodstva, sopodpisujezaoper. uprav,- 
no vodstvo 

Pen Adolf, neomejeno. 
Okrajnj J^O Maribor okolicu, 

poverjenistvo za iinanco, 
dne 5. maja 1949. 
St. 927/1-49 V/6 5102 

* 
1200 

Sedež: Lenart v SI. gor. 
Dan vpisa: 4. aprila 1949. 
Insedilo: Krajevna hranilnica Lenart • 

SI. «or. 
Poslovni »predmet: Organizirali ljudsko 

varčevanje in-zbirati hranjlhe vloge, pro-, 
eta sredstva lokalnega gospodarstva in 
organov lokalne drž. uprave, kreditirati 
lokalna gospodarstva in „dajati potrošniška 
po.îoiîla in kredite. 

Ustanovitelj podjetja:, KLO Lenart. 
p.-irativni upravni voditelj: KLO Le- 

nar'      nblaSčenec Hercog Natalija, tajnica 

Zu   .odjetje podpihujejo: 
Kiamberger Franc, poelovodja, neome- 

jeno, » * '   / 

Miasko Kozika, knjigovodja, za finančno 
in administrativno poslovanje, 

Hercog Natalija, za oper, upravno viod- 
etvo. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 5. maja 1949. 
&t. 837/3-49 V/6 6103 

* 
1201. 

Sedež: Lovrenc na Poh. 
Dan vpisa: 3. maja J949. 
Besedilo:   Krajevna   mesarija   Lovrenc 

na Poli, 
Poslovni predmet: Zakol živine in pro- 

daja mesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lovrenc na 

Poh. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lov- 

renc na Poh., pooblaščenec Bede Vladi- 
mir. 

Poslovodja podjetja: Javojrnik RudoLf. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Javornik Rudolf, poslovodja, neomeje- 

no, 
Orož Anton, blagajnik KLO, za finanč- 

no poslovanje. 
Okiajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 5. maja 1949. 
St. 878/3-49 V/6 5101 

* 
1202. 

Sedež: Ribn'ca na Poh. St. 10. 
D'an vpisa: 25. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna mesarija Ribnica na 

Pohorju. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 

slov mesarske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ribnica na 

Poh. 
Operativni'upravni voditelj: KLO Rib- 

nica na Poli., pooblaščenec Mikellč Jakob. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pur Ludvifc, poslovodja, neomejeno, 
Lopota Zvone, knjigovodja, za admini- 

strativne posle, 
Mihelič Jakob, za oper. upravno vod- 

stvo, neomejeno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 5. maja 1919. 
Št. 823/2-49 V/6 , 6104 

* 
1203. » 

Sedež: Sv. Duh na Ostrem vrhu. 
Dan vpisa: 30. marca 1949. 
Besedilo:   Krajevna  kovaška delavnica 

Sv. Duh na Ostrem vrh«. 
Poslovni predmet; Izvrševanje vseh po- 

slov kovaške stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Duh na 

Ostrem vrhu. 
Operativni  upravni voditelj: KLO Sv. 

Duh, pooblaščenec Oevald Make, predsed- 
nik KLO. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pipenpaher Franc, poslovodja, 
Krampi Ivan, knjigovodja^ 
Oevald ••••, •• oper. upravno vodstvo, 

vsi neomejeno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finances 
dne 5. maja 1949. 
St. 827/2-49 V/6 5100 

* 
1204. 

Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 5. maja 1949. 
Besedilo: KTajevna krojaSka delavnica 

T Beltincih, 
Posjovnj ptedraM: Izdelava la popra- 

jvtto -••••••••' teMkov, 

Ustanovitelj podjetja: KLO Beltinci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bel- 

tinci. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zver   Jožef,    poslovodja,   do   zneska 

30.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Glavač Jožef, predsednik KLO Beltinci. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 

dne 5. maja 1949. 
St. 260/1949 5151 

* 
1205. 

Sedež: Prosenjakovci. • 

Dan vpisa: 28. aprila 1949. 
Besedila: »Krajevna gostilna v Prose- 

njakovcih. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

jedil in pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prosenja- 

kovci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pro- 

senjakovci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Varga Koloman, poslovodja, do zneska 

5000 din, v njegovi odsotnosti pa 
VereS Koloman, predsednik KLO, 
Kološa Aleksander, tajnik KLO. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 

dne 28. aprila 1949. 
St. 246/1949 4850 

* 
1206. 

.Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 3. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za promet z 

odpadki, Novo mesto. 
Poslovni predmet: Zbiranje raznih od- 

padkov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Novo mesto. 
Operativni  upravni   voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Novo mesto. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Hrovat Jože, upravnik. 

Okrajni LO  Novo mesto, 
poverjenistvo za finance, 

dne 3. maja  1949. 
&t. 1575/1 5066 

* 
1207. 

Sedež: Novo mesto, Glavni trg. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo: Kavarna MLO Novo mesto. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje gostov 

z mrzlimi • toplimi pijačami, alkoholni- 
mi  in brezalkoholnimi pijačami ter raz-, 
nim pecivom in hladnimi jedili. Razne is?ri» 
za razvedrilo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto. 
Operativni upravni voditelj: MLO Novo 

meeto. 
Poslovodja podjetja je: Blatnik Anica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Blatnfik Anica, in 
Mirtič Alojz, upravnik komunalnih pod- 

jetij, oba po pravilih jpodjetja.. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjenistvo za finance, 

dne 3. maja 1949 
St. 15•8/1 5066 

* 
1208. 

Sedež: Regerča vas 58. KLO Šmihel pri 
Novem mestu. 

Dan v,pisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna kovačija v Regercl 

vasi. KLO Šmihel pri Novem mestu. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh ko- 

vaških del. ' 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmihel pri 

Novem mestu.   . 
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Operativni upravni voditelj: KLO šmi-• 
bel pri Novem mestu. 

Podjetjo zastopata iu zanj pcdpieujeta: 
Prijatelj Franc, upravnik in 
Verbič Mirko, poslovodja, oba po pra- 

vilih  podjetja. 
Okrajni LO  Novo mesto. 
poverjcniŠtvo za finance, 

dne 4. maja 1949. 
Št. 972/2 5108 

* 
k  št. 891. 

Sedež: Žužemberk, 
Dan vpisa: 16. marca 1949. 
Besedilo;    Lesna   galanteria   îJelka«, 

Žužemberk. 
Poslovni predmet: Izdelava umetnin le- 

senih izdelkov in vzgojnih igrač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žužemberk. 
Operativni upravni voditelj: KLO  Žu- 

žemberk. 
Za podjetje podpisujeta: 
Lavri5 Franc, upravnik, v vseh zadevah 

samostojno do zneska 300.O00 din,, v nje- 
govi odsotnosti pa 

Pire Ljudmila. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance; 

.dne 16. marca 1949. 
Št. 919/1 3003 

1209. 
Sedež: Zg. Pristava. 
Dan vpisa: 7. ras ja 1949. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica 

Zg. Pristava. 
Poslovni predmet: Izdelovanje raznega 

pohištva in razna popravila pohištva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Pristava. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zg. Pristava. 
Fodjetje .zastopajo in zanj podpisujejo: 
Merkuš Adalbert, upravnik, v vseh 

pravnih zadevah pravooveljavno in sa- 
mostojno; za posamezne obveznosti nad 
10.000 din sopodpisuje 

Pečniik Martin, računovodja, za zadol- 
žitve ali obveznosti podjetja do 10.000 čin 
pa sopodpisuje ie 

Čeenik Ivan, predsednik KLO. 
Oktattai LO Ptuj, 

poverionßrro za finance, 
dne  7. maja 1Ô49. 

Št. 414/1-49 5222 

1210. 
Sedež: Benedikt. 
Dan vpisa: 25. aprila 1949. 
Besedilo: Javna tehtnica Benedikt 
Poslovni predmet: Tethtanje predme- 

tov vsakomur. 
Ustanovitelj,podjetja: KLO Benedikt. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bene- 

dikt. T 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zigert Marija, poslovodja, 
Klobasa Slavko, predsednik KLO Be- 

nedikt.   , 
Rojko Franc, tajnik KLO Benedikt. 

Okrajni LO Radgona. 
poverjcniŠtvo za finance, 

dne 25. apflla 1949. 
Št. 28/24 4783 

* 
1211. 

Sedež: Biserjane. 
Dam, ìvj>tóa,: 7. mak 1949. 
Besedilo: ••••• teMn*ća Sv. Jurij ob 

Scarnici. 
Poslovni predirne*: Tehtanje vseh vrst 

predmetov vsaJtomtir. •." 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jurij-ob 

šcavmici. 

Operativni   upravui   voditelj:  KLO  Sv. 
Jurij ob Sčavmei. 

Podjetje AUS topa • zanj podpisuje: 
Stanko Marija, poslovodja. 

Okrajni LO Kadgona, 
povcrjoniStvo za finance, 

dne 7.  maja 1949. 
Št. 26/18 5152 

* 
1212. 

Sedei: Üutovjjo. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo Kraje?ua mesnica Dutovljo 
Poslovni predmet: Razdeljevanje mesa 

potrošnikom. s 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dutovlje. 
Operativni  upravni voditelj:  KLO  Du- 

tovlje. 
Podjetje zastopata • zanj podp:sujetaï 
Tavčar  Zdtiivko.  upravnik, sklepa po- 

godbe iu dogovore  v okviru pravji pod- 
jetja, 

Sirca Milivoj, računovodja, sopodpisuje 
vse listine proračunskega poslovanja. 

Okrajui LO Sežana, 
poverjcniŠtvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
,      Št. 927/1—49 -4919 

* 
1213. 

Sedež: Komen. 
Dan vpisa: 29, aprila 1949. 
Besedilo:    Krajevno   kovaško   podjetje 

.Komen. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 

slov kovaške stroke in naprave. 
Ustanovitelj podjetja: KLO"Komen. 
Operativni  upravni  voditelj: KLO Ko- 

men. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Tavčar Franc, upravnik, sklepa pogodbe 

in dogovore v okviru pravil podjetja, 
Godnič Berta, knjigovodja, sopodpisuje 

vse listine knjigovodskega in proračun- 
skega pomena. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
Št. 927/1—49 4922 

* 
1214. 

Sedež: Komen. 
Dan vpiea: 29. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna metalca, Komen. 
Poslovni predmet: Bazueljevanje mesa 

potrošnikom. 
' Ustanovitelj, podjetja: KLO Komen. 
- Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 
men. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Godnic Karel, upravnik, sklepa pogod- 

be in dogovore v okviru pravil podjetja, 
Godnič Slavko, računovodja, sopodpisu- 

je vs'e listine proračunskega poslovanja. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeni^**» za finance, 
dne 29. aprila 1949. 

Št. 927/1—40 4924 
* 

1215. 
Sedež: Komen. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo: ÜpfaVa kina Komen. 
Poslovni predmet: Predvajanja filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kronen. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

men. 
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta; 
Vocio Janko, tipravnlfi:, skl^Ä pogodbe 

in dogovore v okviru pravdi podjetja. 

Volčič Marica, knjigovodja, supodn/éuje 
vse listine proračunskega in knjigovod- 
skega pomena. 

Okrajni LO Sežana 
poverJoiiiStvo za finance, 

dne 29  aprila 194Ö. 
Št. 027/1—49 4923 

* 
1216. 

Sedež: Matavun. 
Dan vpisa: 29. aprila 1919. 
Besedilo:   Krajevno gostinsko   podjetje 

Matavun. 
Poslovni predmet: Izvrievunje vseh po- 

slov gostinstva in turizma. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Matavun. 
Operativni upravni voditelj:   KLO Ma- 

tavun. 
Podjetje zastopata • zanj podpisujeta: 
Gombač Janko, upravnik, sklepa pogod- 

be in dogovore v  okviru pravil podjetja, 
Cerkvenik Albin, računovodja, sopodpi- 

suje vse listine proračunskega poslovanja» 
Okrajni LO Sežana, 

povorjenštvo za finance, 
dne 29. aprila 1949. 

Št. 927/1—49 4920 
* 

1217. 
Sedež: Tomaj. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo:  Krajevna mesnica Tomaj. 
Poslovni predmet:  Razdeliovanje" mesa 

potrošnikom, 
.   Ustanovitelj  podjetja:   KLO  Tomaj. 

Operativni upravni voditelj:   KLO  To- 
maj. 

Podjetje zastopa In zanj podpisuje: 
Nabergoj Franc, upravnik,, sklepa  po- 

godbe in dogovore v okviru pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
Št. 927/1-49       " 4921 

Spremembe 
1218. 

SMež: Celje. 
Dan vpdea: 25. aprila 1949. 
Beeedlo:  Goztfno gospodarstvo  Celje. 
Operativniupravni voditelj odslej: Glav- 

na direkcija za gozdno proizvodnjo pri 
ministrstvu za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Med poslovalnice in obrate podjetja se 
vpiše: 

Gozdna uprava Nazarje. 
Minisiretvb za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 22. aprila 1949. 

1   Št. 243184/2-1949 1908 

1219. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan. iy4tì«a: 28. aprila 1949. 
Besedilo: >Industrijskj servis Ljub- 

ljana. 
Kbrijp se Puh-Mokorel Cirila, glavni 

računovodje, vpiše se; 
Bratun Ivan, glavni računovodja, ki 

eopodpisTije listine po 47, členu zakona e 
drž, g'osp. podjetjih- 

«MTÎ. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. aprila 1949. 
St. 243220—1949 4Mi 
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lâuU. 
sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: •&   aprila 1949. 
Besedilo: »Lstroj«, podjetje za kmetij- 

sko btrujuo službo, Ljubljana, skrajšano: 
»L'stroj« Ljubljana, 

Vpišejo se: 
Confidenti Mirko, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje listine, navedeno v 47. čle- 
nu zakona o drž, gos p. podjetjih, 

Vernic Dragotm, doseaanj; glavni ra- 
čunovodja, 60 izbriše in vpiše kot knjigo- 
vodja, ki podpisuje v odsotnosti glavnega 
računovodje v istern obsegu kot oni. 

Močnik Vladimir» vodja finančnega pla- 
na, ee kot namestnik glavnega računo- 
vodje izbriše, vpiše pa se, da je upravi- 
čen podpisovati v odsotnosti v. d. direk- 
torja in vodje operativnega plana Malna- 
riča Slavka za podjetje v ;etem obsegu kot 
onadva. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21   aprila 1949. 
Št. 243158/2-1949 4904 

1221. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea; 23   aprila 1949. 
Besedilo: »Živ'nopromot«, drž. trgovsko 

podjetje, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija za odkup in promet z 
Sivino in mesom pri ministrstvu za trgo- 
vino in preskrbo LRS 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. aprila 1949. 
St. 243209-1949 4902 

* 
1222. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa; 26. aprila 1949. 
Besedilo: »Oskrba«, podjetje za oskrbo- 

vanje lokalne industrije In obrtništva. 
Maribor. 

Vpiše ee 
Pipuš Milena,, nižji knjigovodja, ki pod- 

pisuje v odsotnosti glavnega računovodje, 
T istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. aprila 1949. 
St. 243192-1949 4913 

1223. 
Sedel: Murska Sobota. 
Dan vpiea: 25. aprila 1949. 
Besedilo: Tovarna perila Murska So- 

netu 
Izbriše se Fuis Helena, glavni računo- 

vodja, vpjSe ee: 
Vogrinec Franc, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje listine, navedene v 47. čienu 
«Ikona o drž  gosp   podjeti-h. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 22. aprila 1949. 
St. 24330/2—1949 4906 

* 
1224. 

Sedež: Trbovlje. 
De« vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo:   Splošno   gradbeno   podjetje 

>SSidar« Trbovlje. 
Mirile se Kašman Ernest, direktor, 

vpiše se: 

Uregore.Ò Mii'liu, dire .toi', tv. poUpiduje 
t>auu)ciiOjiiu v 'ilwf'iju /,aK pooblastil in 
pravil   podjetju. 

MiiUMrstvo •• finance LKS. 
Ljubljana, 

dri« .:.). j.iriia 194Ü. 
St. 2432U-1949 4910 

* 
k  St. 1135. 

Sede/. Ljubljana. 
Dan vpisa: lb. aprila 1949. 
Besedilo:   Republška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za kmetijstvo LRS, 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 16. aprila 1949. 
Št. 243166/1-1949 4604 

1226. 
Sedež: Kasaze, KLO Liboje. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo:   Šivalnica   KLO   Liboje,  Ka- 

saze. 
Spremeni se dosedanje ime upravnice 

Golouh Minke v Krušič Minka. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 26. aprila 1949. 
Št. 3511/48 5018 

* 
1226. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo:   Menza  MLO   Črnomelj. 
Izbriše se Malerič Rezka, upravniik in 

vipiše: 
Carman Vinko, ki podpisuje za pod- 

jetje samostojno v mejah zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Okrajni L0  Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. maja 1949 
St. 623/1-1949 5146 

* 
1227. 

Sedež: Gradac v Beli Krajini. 
Dan \piea: 7. maja 1949. 
Besedilo:   Opekarna   Kanižarioa,   OLO 

Črnomelj. 
Besedilo odslej: Opekarna Gradac, OLO 

Črnomelj. 
Izbriše ee Bečaj Leopold, upravnik, vpi- 

je se: 
Stampuhar Julij, upravnik, ki odgovarja 

za podjetje m podpisuje v mejah zakon- 
skih pooblastil in pravil podjetja. 

Okrajni  LO  Črnomelj, 
povprjeniStvo za finance, 

dne 7. maja 1949. 
St. 743/1 5145 

* 
I2i> 

Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: »Krajevno obi       ;.-.jiljetje — 

Muta«. 
Vpiše se nova poslov«.Mica »Brivaica 

Vuzenica«.. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
ine 22. aprila 1949. 

Št. 491/2-49 5016 
* 

1221» 
Sedež: Vuzeniea. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna obrtna gospodarska 

podjetja — Vuzenica, 

izbrise se poslovalnica >Brivnica Vuze- 
inca*, liei i'.- dana v najem Obrtnemu 
podjetju Mula. 

Okrajni LO üruvugjau, 
poverjeništvo za finance, 

dne 'l'i. apula  1949. 
St. IH) i—49 5015 

* 
1230. 

Sedež: Hotedrèica. 
Dan vpisa:  28. januarja 1947. 
Besedilo: Gostilna in monza KLO Hote 

dršica. 
Izbriše se za podpisovanje Fabčič Ma- 

rija in vpdže z istimi pravicami 
Fabčič Stanko, poslovodja 

Okrajni L0 Idrija, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. aprila 1949. 
St.   1524/1—47 4775 

1231. 
Sedež:  Hotedršica. 
Dan vpiea: 29. januarja 1947. 
Besedilo: Mizarska delavn'ca. 
Izbriše se za podpisovanje Ule Matija in 

vpišeta z istimi pravicami. 
Rozman Leopold, upravitelj, 
Gruden Ivan, predsednik KLO. 

Okrajni LO Idrija, t        • 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. aprila 1949. 
Št.   1622/1—47 4774 

* 
1282. 
,   Sedež: Hotedršica. 

Dan vpisa: 29. januarja 1947. 
Besedilo: Lesna žaga KLO Hotedršica. 
Izbrišeta   se  za   podpisovanje   Nagode 

'Franc in Albreht Franc, in vpijeta se z 
istimi pravicami: 

Zelene ,Ivan, poslovodja. 
Gruden Ivan, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Idrija, 
poverjeništvo za finance, 
,   dne 25. aprila 1949, 

St.  1630/1-47 4776 
* 

1233. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 30. septembra 1947. 
Besedilo: Krožna žaga. 
Izbriše se za podpisovanje Guzelj Min- 

ka in vpiše z istimi pravicami: 
Skarabot Alojzij. 

Okrajni LO Idrija, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. aprila 1949. 
Št. 1083/47 4781 

* 
1284. 

Sedež1: Idrija. 
Dan vps.v 30. septembra 1947. 
Besedilo:  Mestna čevljarska  delavnica. 

' Izbriše se zia podpisovanje Guzel) Min- 
ka in vpiše z istimi pravicami: 

Skarabot Alojzij. 
Okrajni L0 Jdrija. 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. aprila 1949. 

Št. 1084/47 47S0 
* 

1235. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 30. septembra 1947. 
Besedilo: Mestno »gradbe in zemljišča. 
Izbriše ee za podpisovanje Chwelj Min- 

ka in vpiše z istimi pravicami: 
Skarabot Alojzij. 

Okrajni L0 Idrija. 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. aprila 1949. 
St. 1110/47 4778 
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1236. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa:  25. junija 1947. 
Bendilo: Okrajni magazin. 
Vpiüejo se nove poslovalnice 
št. 15, Gore, 
it. 16, Veharše, 
št. 17, Zavratec. 

Okrajni LO Idrija, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. aprila 1949. 
St. 167/47 4777 

•JU 

1887. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 30. septembra 194. 
Besedilo: Promet s konjsko vprego. 
Izbriše ee za podpisovanje Guzelj Min- 

ka in vpiše z istimi pravicami: 
Škarabot Alojzij, 

Okrajni LO Idrija, ;- 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. aprila 1949. 
Št. 1032/47 4779 

* 
1238. 

Sedež: Begunje. 
' Dan vpisa: 3. maja 1949. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje 

Begunje. 
Iabriše se pooblaščenec za podpisovanje 

Negro Alojzij in vpišeta: 
Bizjak Franc, poslovodja, ki podpisuje 

v vseh zadevali do zneska 30.000 din, 
Gašperin  Jelka,   računovodja,   ki   pod- 

pisuje skupaj  s   poslovodjem  vse listine 
po 47. členu zakona o drž. gosp  podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
povorjcuištvo za finance, 

dne 3. maja   1949. 
Št  IX—772/2-49 Sk/V        5009 

1239. * 
Sedež: Bc-gunje. 
Dan vpisa: 3   maja 1949. 
Besedilo:     Krajevno    krojaško-šivilsko 

podjetje Begunje. 
Izbriše ee  poslovodja  Goričnlk  Marija 

in vpiše 
2vab Anton, novi poslovodla. 

Okrajni LO Jesenico, 
povorjeništvo za finance, 

dne 3. maja 1949. 
Št. IX-771/2 19 Sk/V        5010 

* 
1240. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 8. maja 1949. 
Besedilo: Okr. gostinsko podjetje »Ho- 

tel Lovec«, Bled. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Izvršilni odbor OLO Jesenice- In vpiše 
»Direkcija okr. gostinskih podjetij okraja 
Jesenice«. 

Izbriše se Humer Vinko, upravnik, in 
vpiše / 

Rakovec Franc, novi upravnik. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjoništvo za finance, 
dne 3. maja  1949 

št. IX-785/2, 797/2-49 Sk/V  5012 

18«. * 
Sedež: Kranjska gora. 

;   Dan vpisa: 5. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno gostinäko podjetje 

»Hotel Slaveče Kranjska gora. 
Izbrise se upravnik Pegam  Franc in 

vpise 
Merle Jos;t>, novi upravnik 

OVMni LO Jesenice, 
pov'eništvo za finance, 

-'.'li 5. maja 1919, 
Št. IX-802/4/49 Sik/V        8065 

1242. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 17, aprila 1949. 
Besedilo: Mestni kino, Kočevje. 
Izbrišeta se Kigler Janez, ravnatelj, in 

Korelc Franc, knjigovodja, vpišeta se: 
t ožina Leopold, ravnatelj, 

alzaloreky Vladimir, knjigovodja. 
Okrajni LO Kočevje, 

povorjeništvo za finance, 
dne 21. aprila 1949. 

Št. 279 4584 
1248. 

* 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 30 aprila 1949. 
Besedilo:  Mestna slaščičarna Krško. 
Izbriše se upravnik Markovič Franc In 

vpiše 
Hočevar Minka, z istimi pooblastili. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeuištvo za finance. 

dne 30. aprila 1949. 
St. 20/50 4977 

Zadružni register 
V p i B i 

428. 
Sedež: Uavue. p. Šoštanj. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

a.j.i jamstvom v tiuvimli. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

nuvnom zboru 7. III. 1948 za nedoločen 
čaa. 

Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 
in Čim kuiturnejši način odskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
«kladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje In razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinoreja, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
5e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil sta ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig' vseh prebivafoev svojega 
okoliša tabo, d'à prireja v evojeai za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež aa- 
družnikovega družinskega člana 10 din. 

Delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo v # 
obrokih. Vsak zadružnik odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z desetkratnim zneskom 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih volijo izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sovič Franc, kmet, sin, Ravne 7, 
Goršek Franc, kmet, Ravne 103, 
Plaznik Marija, kmetica, Ravne, 
Nahtigal Adolf, kmet. sin, Ravne, 
Andreje Ivan, kmet. sin, Ravne, 
Drev Martin, kmet, Ravne. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. aprila 1949. 

Zadr VIII 56-2 4972 
* 

439. 
Sedež: Smihel nad Mozirjem. 
Dan vpisa: 16. aprila 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v šmihelu nad Mozirjem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. II, 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
s potrebnimi potrošnhni predmeti; odkujp 
kmetijskih pridelkov; pospeševanije vsem 
panog kmetijstva, predelava kmetijskih 
pridelkov; zbiranje kmečkih prihrankov 
v obliki hraailnih vlog in skrb za gospo- 
darski in strokovni dvig prebivalcev. 

Zadružni deleï znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 dfa. 
Delež se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lah-ko dovoli plačilo 
v obrokih. Za obveznosti zadruge odgo- 
varja vsak zadružnik z desetkratnim zne- 
skom enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na raaglaeni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih volijo izmed zadružnikov •• 
dobö enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mtkek Franc, kmet, Smihel 17, 
Naraločnik Franc, kmet, Smihel 12, 
Lesjak Valentin, kmet, Smihel 5, 
Goiičnik Franc, kmet, Smihel 14, 
Vačovnrk Jože, kmet, Radegunda 46, 
Slemenšek Maks, nameščenec, Smihel 

št. 27, 
Kramer Franc, kmet, Smihel 19. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. aprila 1949. 

Zadr VIII 55-2 4976 
* 

480. 
Sedež: Bohinjska Bela. 
Dan vpisa: 5. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim iamstvom Bohinjska Bela. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23, III. 1048 za nedoločen 
čae. 
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Naloge zadruge so: 1. da na čim bolja! 
in čim kuUurnejši na&iu oskrbuje svoje 

» Jüans z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugib industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
S- da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, iako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelaretvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le, tiste panoge oziroma kulture, k; v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in astronomske metode v Kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potiebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni dn pro- 
svetni dvig sveh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v sivojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež^zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. 
člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom Vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. \ 

Zadruga raaglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na fazglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov, N*Je- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru' tpodblaSčem uslužbenec 
zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Frčej Janez, krojač, Boh. Bela 9, 
Ropret Janez; kmet, Boh. Bela 45, 
čuden Franc, tov. delavec, Boh. Bela 9, 
Pretnar Maitevž, kmet, Boh. Bela 12, 
Kunčič Zvonko,  kroj. pomočnik, Boh. 

Bela 103, 
Marys Nežta,   pošt. uslužbenka,   Boh. 

Bela, 
Ropret Tfflca, trg. pomočnica, Boh. Bela 

Pooblaščenec za ^podpisovanje je Pi- 
bernik Franc, trg. pomočnik, Bled 151. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 4. m% 1949. 

Zt 10/49 _ Zada- VII 28/1     •18 
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431. 
Sedež: Strekljeveo pri Semtoi, oKraj 

Črnomelj (okoliš obsega kraje Streklje- 
vec, Omota, ,•••••1•." Brezova reber Ma- 
line, Kal, Gradnik, Sodji vrh,in Praproče). 

Dan vpisa: 1. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Štrekljevcu pri Sem^u. 
okraj Črnomelj. 

Zadruga ie bila ustanovljena 29. ti. 
1948 za nedoločen  čas. 

Naloge zadruge eo: oskrbovanj© članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog krm' -^ega gospodarstva iu 
izvrševanja še ùi ugiii zadev, ki so na- 
drobno navedene v 3. členu pravil. 

Delež' zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsa'k od teh odgovarja še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 
Deleži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora to en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 7 do U Članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezajoče število odbornikov. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo v poslovnih prostorih in na za- 
družni razglasni deski. Vabila na zbor 
pa že z razglasom pri KLO Štrekljevec 

člani upravnega odbora so: 
Konda Jože. kmet. Osojnik 14, pred- 

sednik. 
PeriČ Anton. kmet. Strekljeveo 7. pod- 

predsednik, 
Perko Anica, knjigovodja. Štrekljevec 

št. 22, tajnik, 
Stariha Alojz, kmet, Omota 11, 
Konda Janez, kmet. Gradnik 14, 
Miklavčič Jože. kmet, Maline, 1. 
Sever Jakob, kmet, BTezova reber 2, 
Dajčman Martiln, kmet. Kal 20. 
Kambič Janez, kmet, Sadnji vrh 15, 
Steriha Vid, tajnik, Praproče. odborniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 1. aprila 1949. 

Zt 35/49 - Zadr IV 31/1     4478 
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432. 
Sedež:   Veliki   Gaber,  okraj   Trebnje 

(okoliš obsega vasi Veliki Gaber, Stranje, 
Št. Jurje, Žubina). 

Dan vpisa: 11. .aprila 1949. 
Besedilo: J^otijsfcb-óMelovalmi zadru- 

ga >Matija Gubca« z •••^•••• jamstvom 
v Velikem Gabru, okraj Trebnje. 

Zadruga je bula ustanovljena 20. II. 
1949 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: e skupnimi proizva- 
jalnimi sredstvi in s sËuphim delom or- 
ganizirati zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, z načrtno proizvod- 
njo in z visoko produktivnostjo na pod- 
lagi uporabe sodobne znanosti in tehnike 
in na ta način povečati dohodke , ee ubra- 
niti eksploatatorskih in špekulantskih ele- 
mentov natasi, sodelovati pri socialistič- 
ni izgradnji države ter tako ustvariti sebi 
boljSe m kulturrtejše življenje. 

Pristopnina zadrugarja •••• 50 din. M 
so ne vrača. 

Delež zadružnika obstoja iz vložene 
zemlje, kakor določajo členi 18. do vključ- 
no 25. pravil zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 8 članov, 
in eicor predsednik, tajnik' in ustrezajoče 
sfavilo odbornikov. 

Zadrugo zastopa, upravna odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, podpisujeia pa zanje 
dva Člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in en pooblaščeni' usluž- 
benec zadruge. 

Obvestila in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni cazg&ni deski v 

poslovnih prostorih, vabila na zbor pa še 
z ustnim vabilom zadružnikov, 

člani upravnega odbora so: 
Jeraj Rudolf, sred. kmet. Vel, Gaber 46, 

predsednik. 
Piškur Janez,  mali  kmet.  2ubina   12, 

tajnik. 
Korelec Jože, delavec, Vel. Gaber 59, 
Uar Jože, delavec. Veliki Gaber 16, 
Kovaiič Ana. delavka. Št. Jurie 14. od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 11. aprila 1949. 
Zt 36/49 - Zadr IV 32/1      4477 

Spremembe 
433.    • 1 

Sedež: Planina pri Sevnio 
Dan vpisa: 16. aprila 194b 
Beeedilo: Kmetijska zadruga L U. j.' na 

Planini pri Sevnici. 
Izbrišejo  se  člani  upravnega odbora: 

Zdblšek Ivan, Doberšek Ivan, Senica An- 
ton. Jelene Bogomir, vpišejo se novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Doberšek Konrad, mali kmet, Brdo 11, 
Kozinc Alojz, mali kmet, Dobro polje 3, 
Baunikirher Jože, dekvec, Viseče 9, 
Planko Ivan, mali kmet. Planina 17. 

Okrožno sodišče • Celju 
dne 16. aprila 1949. 

Zadr VII 168/4 4974 

434. 
Sedež: Kadeče. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949, 
Besedilo: KmotSj&ka zadruga z o. j. • 

Radečah. 
Izbrišejo se člani   upravnega  odbora: 

Hudaklin Anton, Novak Tone. Ravnikar 
Benko, Vec Anton, Kovačič Jože in Kraj- 
šek Franc; vpišejo se novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora; 

Lavrinc Vinko, delavec, Njivice 7, 
Bec Rado, delavec, Dobrava 17, 
Strnad Franc, kmet, Močimo 12, 
Ključevšek AlMn, kmet, Svibno 50, 
Krajšek Henrik, viničar, Jagnienica 39, 
Fepeînjak Frnac, kmet, Hohietež 4. 

Okrožno sodišče y Celju 
dne 20. aprila 1949. 

Zadr VIII 10-5 4975 

435. 
Sedež: Braikl. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Brniki. 
Na skupžčini 25. III. 1949 s© je Stroj- 

na zadruga v Zgor. Bmfku, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom, spojila s to zadrugo 
(Zadr. II 131). 

Izbrišejo  se  člani  upravnega  odbora 
Skubdc Stanko, Stirn Franc, Jelar' Janez, 
Juhant   Janez,   Repnik   Jakob,   Zorman 
Franc in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Kmetic Janez, kmet, Zg. Braikl 55, 
Burgar Franc, kmečki sin, Sp. Brniki 

št. 25, 
Sleme Valentin, kmet,  Zg. Brniki 30, 
Jereb Franc, kmečki sin, Sp. Brniki 50, 
•Burgar Anton, kmet, gp. ••••• &, 
Mali Aleš, kmet, Zg. Brniki: 27. 
Pooblaščence za sopodpisovanje je Po- 

gačnik Vinko, upravnik, Cerklje 25. 
Okrožno sodišče y Ljubljani 

dne 6. maja 1949 
Zadr VI 26/2 "   i        521B 
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:z Krškega, je bil marca 1945 poslan na 
prisilno delo v Dresden. Od bombardira- 
nja mesta v aprilu 1945 se pogreša. 

Na predlog ženo Germ Jožefe rojene 
Lukančič, delavke v Ljubljani, Domo- 
branska 7, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 
IV R 157/48-4 4557 

Vidic Anton, roj. 24. I. 1903 v Polani, 
KLO Jurklošter, sin Antona in Marije ro- 
jene Pešec, oženjen, je bil v NOV. O bo- 
žiču 1944 je bil od Nemcev ujet in odve- 
den v mariborske zapore. Od bombardi- 
ranja kaznilnice v aprilu 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Vidic Pavle rojene 
Kranjc, gospodinje v Podgorid 26, KLO 
Šmarje pri Sevnici, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 15. VI. 1949 po- 
roča sodišču ali'skTbniku Brložniku Bo- 
gomiru, sod. uslužbencu v Brežicah. 

Germ Jože dn Vidic Anton se pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali drugače da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku •••• bo sodišče odložilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 20. aprila 1919. 

* 
IV R 1131/49 3963 

Jagod« Franc, roj. 30. IX. 1918 na Pla- 
nini pri Sevnici 35, sin Rudolfa in Tere- 
zije rojeno Uduč, kovač, je bil 0. III. 1945 
v olenzivi NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Jagodica Vlada, kova- 
škega vajenca na Planini 35, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega In 
ee izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
20. VIII. 1949 poroča sodišču. 

Jagodic Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 5. aprila 1949. 

IV R 1129/49 4192 
Huska Andrej, roj. 27. X. 1866 v šta- 

jerdorfu v Banatu, sin Matije in Doroteje 
rojene Fridrikoyski, posestnik iz Zabu- 
kovice 166, ee od leta 1945 pogreša. 

Na predlog hčere Zupane Matilde, go- 
spodinje v Zafoukovici 166, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 1127/49 4193 

Sotošek Josip, noj. 18. VII. 1907 v Ga- 
toerju 113^ sin Josipa in Ane rojene Kos, 
se od1 aprila 1Ö45 pogreša. 

Na, predlog žene Sotošek Milke, Šivilje 
v Nòvi vasi 21, se uyede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se pozira, da to do 20. VIII. 1949 po- 
roča sodišču. 

Hueka Andrej in Sotošek Josip se po- 
zivata, da se zglasita \pri sodišču ali da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 9. aprila 1949. 

* 
IV R 1189/49-3 4726 
v Major Ivan, roj. 19. VIII. 1925 v Šo- 
štanju 181, sin Jakoba in Jožefe rojene 
Marhart, samski, pekovski pomočnik v 
Celju, je bil od oktobra, 1944 v • bri- 
gadi v Zg. Savinjski dolini. Pozneje, ee 
Je Bdraivll v neki partizanski botiate v 

okolici Ljubnega, od novembra 1944 se pa 
pogreša. 

Na predlog matere Majer Jožefe, delav- 
ke v Šoštanju, Prode 2, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 1142/49-2 w   4727 

Novak Jožef, roj. 14. III. 1886 v Stu- 
dencih pri Mariboru, sin Franca in Ma- 
rije rojene Vokač, oženjen, žel. uradnik 
v p., Celje, Ljubljanska 11, ee od janu- 
arja pogreša. 

Na predlog žene Novak Ane rojene Voj- 
setšlegor, gospodinje v Žalcu 151, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 1141/49-2 4725 

Urankar Jožef, roj. 23. VII. 1907 v 
Hornburgu, Westfalsko (zah. Nemčija), 
sin Valentina in Terezije rojene Ravnikar, 
oženje, cinkarniški delavec v Celju, La- 
va 1, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Urankar Ane rojene 
Drobmič, tkalke v Celju, Lava 1, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to, do 15. Vili. 1949 
poroča sodišču. 

Majer Ivan, Novak Jožef m Urankar 
Jožef, se pozhajo, da se zgladijo pri so- 
dišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. aprila 1949. 

* 
IV R 1144/49-2 4981 

Dr. Mozer Franc, roj. 22. XI. 1902 v Tr- 
novem, Ljubljana, sin Jurija in Julljano 
rojeno šušteršič, živinozdravnik v Kozjem, 
je bil 9. XI. 1942 aretiran in v Mariboru 
kot talec ustreljen. 

Na predlog žene Mozer Fanike iz Loke 
pri Žusmu Št. 52, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o njem do i VII. 1949 poroča 
sodišču. 

Dr. Mozer Franc se poziva, naj se eglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 29. aprila 1949. 

IV R 1145/49-2 4980 
Delakorda Stanko, roj. 84. XI. 1911 v 

Si Janžu pri Velenju, sin Foranea •. Jo- 
žefe rojene Robek, kmetski sin v St. Jan- 
žu 23, je vstopil 21. XI. 1944 v NOV. Dno 
16. XII. 1944 so ga ujeli pri Mozirju in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Delakorda Jožefe Sz 
St. Janža 23 se uvede (postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
IV R 1143/49-2 4982 

Samtej Alojz, roi. 21. V. 1926, e{n Ka- 
rdia in Marije rojene Slokan, Podgorica 
št. 30, KLO Sv. Lenart nad LaSklm, je 
3. VII. 1943 odšel s partizani na Do- 
lenjsko. Pogreša se ođ razsteljeranja 
mostu pri BK Petru na Dò/lenje&em. 

Na predlog očeta santeja Karja, j>re- 
vžiitkarja jz Podgorice 30. se uvede posto- 
panje za naagîâèiteV'aa mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanima k$j 
znano, se poziva, naj o tém do 1. VIII. 
1949 poroča sodišču. 
• Delaikofda Stanko dn Šanteji. Alpjp ee po- 
hvata, naj ee zglasita1 •••••!•'••• da- 
sta-'kako vesto selli. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajuo sodišče v Celju 
dne 29. aprila 1949. 

I R 539/49-5 4514, 
BeBram Marjan, roj. 15. X. 1893 v Ren- 

čali, sin pok. Antona in pok. Frančiške 
rojene Graunar, posestnik, je bil 20. IX. 
1914 od Nemcev odpeljan v goriške za- 
pore. Dne 20. XI. 1944 pa je bil odpeljaa 
v Buchenwald, od koder se je zadnjic 
oglasil 14. II. 1945. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Beltram Ane, gospodinje v 
Renčah 84, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 640/49-5 4515 

Batkovič Fortuna«, roj. 4. XII. 1907 v 
Renäab, ein pok. Andreja m Marije ro- 
jene Trojer, delavec v Renčah 340, je bil 
18. X. 1944 odpeljan v Dachau. Öd tedaj 
se pogreša. 

Na predlog Bratuž Marije rojene Tro- 
jer, gospodinje v Renčah 340, ee-uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 542/49—4 4513 

Mozetič Jožef, roj. 26. III. 1895 v Ren- 
čah, sin pok. Antona in pok. Katarine 
rojene Stepančič, zidar, je bil 18. X. 
1944 interniiran v Nemčijo. Bil je nazad- 
nje v Buchenwaldu. 

Na predlog Mooetič Jožefe rojene 2ni- 
darčič, gospodinje v Renčah 298, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 544/49-4 4512 

Fabor Danica, roj. 12. VIII. 1926 v Še- 
lah, hči Metoda in Ide rojene Pahor, Ši- 
vilja, je bila ob požigu vasi 31. v. 1944 
od Nemcev odpeljana v Trst. Od tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog Pahor Ide, gospodinje • 
Sel na Krosu 42, p. Kosteojevaca, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sodnemu 
uradniku v Gorici. 

Boltram Marjan, Bratkovič Fortunat, 
Mozetič Jožef in Pahor Danica se poziva- 
jo, da se zglasijo pri sodišču ali dajo kako 
vest o selili. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
•  dne 14. aprila 1949. 

* 
I R 541/49-4 4560 

černetič Anton, roj, 22. VI. 1908 v 
Sempasu, sin pok. Antona in Terezije, 
kmet, jO odšel avgusta 1943 v NOV. Sep- 
tembra 1943 je bil v bojih pri Šempetra 
ranjen in so od tedaj pogreša. 

Na predlog Ćerneti<S Emilije rojene Pav- 
lin, gospodinje h Ozêl'jana U, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 545/49-4 /        455$ 
Gruden Stanislava, roj. 19! I.V. 1926 pri 

Sv. Mihaelu, hS Antona in Marije rojene 
Mauri, šMJje, je bila, 10. I. 1945 od Nem- 
cev odpeljana v gorfiške zapore. Fczneje 
je bila odvedena v Bergen Belsen. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog Gruden Marije rojene 
Mamic, gospodinje pri Sv, Mihaelu 20, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva1, da U> v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem. listu LRS poroča 60- 

( 
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diSeu ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
••••••• v Solkanu. 

cernatič Anton in Gruden Stanislava se 
pozrvata, da se oglasita pri sodišču ali 
da»ta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
pruuiogili. 

Okraju» sodišče v Gorici 
dne 20. aprila 1949. 

R  44/49-8 4801 
KovaČič Aleja, roj. 14 V. 1902, Sv. Lu- 

cija ob~_So5i, sin Matevža in Katarine, ko- 
vač v ritični 8 na Dol., je bil po italijan- 
elei Kapitulaciji kot partteap odveden v 
Nemčijo, kjer je verjetno umrl. Od tedaj 
so pogreša. 

Na predlog žene KovaČič Marije iz Tol- 
mina, Dijaška ulica 8, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziw, naj se o pogrešanem v dvehr me- 
eecii) po tej objavi v Uradnem listu'LRS 
poroča _ sodišču ali skrbniku Grabnarju 
Statiku" sod. uradniku v Grosupljem. 

•• preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 23. aprila 1949, 

* 
R 374/49—5 8319 

••••••• Jakob, roj. 30. VI. 1925 v Stra- 
ži, «m Jakoba in Cecilije rojene Stucin, 
kmečki delavec v Straži. Je baje kot bo- 
rec Vojkove brigade 2. II. 1944 padel v 
bojih z Nemci pri Novi Oslici. 

Na pjedlog očeta Magajne Jakoba, 
Straža •, se uvede postopanje za raz- 
glasitev pogrešanega za mrtvega. 

R 372/49-8 3321 
Petornelj Ciril, roj. 4. VII. 1903 v Ja- 

grščah, sin Antona in Marjane rojene 
• Klemcnčič, zidarski pomočnik v Jagrščah, 
je 1947 odšel iz Belgije, kjer je prebival, 
v Španijo v mednarodno 12. brigado Ga- 
ribaldi in je kot borec te brigade baje 
padel v Kataloniji pri Monte Curbero 
6. IX. 1938. 

Na predlog sestre Peternel] Angele iz 
Jägers" 116, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

R 373/49—6 3320 
Tušar Viktor, roj. 24. III. 1922 v Ja- 

Jagrš Ilo, se uvede postopanje za raz- 
pajne, kmečki delavec, je vstopil* v NOV 
jeseni 1943 in se iz bojev pri, Kanalu ob 
Soči   leseni  1944  pogreša. 

Na predlog brata Tušar Jerneja ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve. naj o 
tem v dveh mesecih od te objave v Urad- 
nem Viitu LRS poroča sodišču ali skrbnici 
Sova Jožefi, gospodinji iz Idrije. Titova 
Ulica 43. 

Magajne Jakob. Peternelj Ciril in Tu- 
šar Viktor se pozivajo, naj se zglaeijo pri 
sodišču ali dajo kako vest v sebi. 

Po proteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno «odiato v Idriji 
dne 23. marca 1949. 

R 370/49-6 3743 
Bevk Ivan, roj. 21. XII. 1907 v Počah, 

9in Ivana in pok. Marije rojene Meaek, 
kmečki dn, je bil 1941 mobiliziran v ita- 
lijansko vojsko. Zadnjič se jo oglasil ja- 
nuarja 1943. Od tedaj so pogreza. 

Na predlog očeta Bevka Ivana, kmeta 
iz Poč i, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da ee 
o pogi(!5;tuem v dveh mesecih po objave 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Sova Jožefi, gospodinji iz Idrije, 
Titovo 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 30. marca 1949. 

R 379/49-6 8746 
Kole ne Anton, roj. 13. I. 1906 na Voj- 

skem. sin Antona in Marije rojene Ko- 
lenc, jo odšel v eanitetsko četo, 31. divi- 
zije NOV. Aprila 1945 je bil v bližini vasi 
Bukovo pri Postojni, kjer je baje v bojih 
padel. Od ' rlaj se pogreša. 

Na pred., i sestro Kolenc Veronike, de- 
lavke z Vojskega 81, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

R 375/49—5 3744 

Malavašič Vdncenc, roj. 18. I. 1920 v 
Sp. Idriji, sin Ivana in Marije rojene 
Trček, samski, čevljar, je bil 1940 mo- 
biliziran v italijansko vojsko. Dne 3. 
julija 1942 je bil poslan na vzhodno bo- 
jišče, od koder ee je zadnjič oglasil sep- 
tembra 1942. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Malavašič Marije, 
gospodinje iz Sp. Idrije, se uvede posto- 
panj« za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu jo o pogrešanih kaj sna- 
no, se poziva, da to v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbnici Sova Jožefi, gospodinji iz 
Idrije, Titova 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 31. marca 1949. 

* 
R 369 8746 

Menard Janez, roj. 10. II. 1893 na Go- 
rah nad Idrijo 64, sin pok. Jakoba, kmeč- 
ki delavec, je odšel 1914 k 87. pešpolku 
v Galicijo. Od februarja 1915 se pogreša. 

Na predlog mačehe Menard Marije, 
prevžlitkarice v Idrskem 5, ee uvede po- 
stopanjo za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbnici Sova Jožefi, 
Idrija, Titov trg 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišč« v Idriji 
dno 2. aprila 1949. 

* 
R 376/49—5 4142 

Božič Stanislav, roj. 80. X. 1923 v Ja- 
grščah, kmečki sin pok. Petra in Ma- 
rije rojene Pirih, je odšel septembra 1942 
v NOV. Baje je novembra 1943 padel kot 
borec Gradnikov© brigade na Žirovskem 
vrhu in je baje tam pokopan. 

Na predlog brata Božiča Petra. Jagiršce 
It. 117, se uvede postopanj« za razglasi- 
tev za mrtvega in ee, izdaja poziv, da se 
o pogrešanem v diveh mesecih po objavi v 
Uradnem • listu LRS poroča sodUSču ali 
ekrbtoioi Sova Jožefi, gospodinji iz Idrije, 
Titova 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o> 
predlogu. 

Okrajno sodišee v Idwü 
dne 6. aprila 1949. 

n R 371/49-5 4650 
Bevk Ciril, roj. 20. X. 1920 v Počah, 

kmečki sin Ivana in pok. Marije rojeno 
Mežik, je bil januarja 1942 mobiliziran v 
italijansko voj«ko. Odšel je na vzhodno 
bojišče in ee od januarja 1943 pogreša. 

Na predlog očeta Bevka Ivana, kmeta iz 
Poč 4, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega • ee izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Sova Jožefi, gospodinji iz Idrije, 
Titova 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Idriji 
dne 16. aprila 1949. 

* 
R 381/49-6 4649 

Bevk Janko, roj. 20. VII. 1944 v Cer- 
knem, kmečki sin pok. Potrà in Marijo ro- 
jene Peternelj, j© bil decembra 1942 kot 
italijanski vojak na vzhodnem bojišču v 
Ukrajini. Zadnjič se je oglasil konec leta 
1943, od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Bevk Marije, gospodi- 
nje iz Cerknega 87, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali- 
skrbnici Sova Jožefi, gospodinji v Idriji, 
Titova 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 21. aprila 1949. 

II R 320/49—3 4800 
Demšar Rado, roj. 11. XII. 1921 v 

Stari vasi, Ziri, sin Jakoba in Ane rojene 
Amb rožič, stanujoč Stara vas 21, je no- 
vembra 1944 vstopil v NOV in bil dode- 
ljen jurišnemu bataljonu XVII. divizije. 
Dno 1. V. 1945 je pri Ribnici na Dolenj- 
skem z več tovarili naletel na mino in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog Demšarja Jakoba, posestni- 
ka iz Stare vasi 21, Žiri, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega 

II R 317/49-4 4794 
Dolenc Vinçenc, roj. 20. III. 1924 v 

Razetovki, sin Urbana in Marije rojene 
Fintar, stanujoč v Razstovki 4 pri Železni- 
kih, je bil od' začetka 1. 1943 v NOV in 
je baje 2 IV. 19-14 padel v Godoviču pri 
Idriji kot kurir VIL Prešernove udarne 
brigade. Od tedaj  ee  pogreša. 

Na predlog Dolenc Marije rojene Pin- 
tar, gospodinje v Razetovki 4, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

II R 318/49-3 4795 
Iivmik Vilko (Vilibald), roj. 27. VI. 1913 

v Celju, sin Ivana in Antonije Tajnik ro- 
jene Pajer, soboslikar v Tržiču, Bistrica 
št. 71, se Je kot borec 3. čete, II. bat. Pre- 
šernove brigade NOV udeležil 16. X. 1944 
bojev v' Hotedršici in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog očeta Ivnika Ivana Iz Bistri- 
ce 71 pri Tržiču, se uvede postopanje za 
razglasitev •• mrtvega. ' 

II R 312/49 4790 
Jaklič Silvester, roj. 10. XI. 1910 v 

Šk. Loki, sin Alojzija in Frančiške rojene 
Kalan, uslužbenec v Kranju, je bil 13. 
VII. 1944 aretiran in ee od tedaj pogrela. 

< Na predlog žene Jaklič Jele, knjigovodje 
iz Kranja, Klanec 81, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
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ii  R 315/49-5 4792 
Kenda Odarik Ivan. roj. 1». VI. 1923 v 

Reziji, sin I-vana in Ane Terezije rojene 
Negro, dijak, Kranj, Kokrški breg 5, Je 
bil 5. IV. 1942 odpeljan v Begunje, nato 
v Dachau in konč.no v Auschwitz, kjer je 
bil konec 1. 1942 poslan v taboriško bol- 
nico, Yi katere ee ni več vrnil. 

Na predlog očeta Kenda Janeza, posest- 
nika v Kranju, KokrSki breg 5, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

II R 319/49-3 4797 
Mlinar Janez. roj. 1. IX. 1Ô20 v Selu 

(Ziri), ein Jakoba in Marije rojene. Mli- 
nar, soboslikar, Stara vas 82, so kot borec 
2. čete, 1 bat. Cankarjev« brigado NOV 
;z bojev 29. VIII. 1943 pri Sv. Križu pri 
Novem mestu pogreša. 

Na predlog Mimar Marije, gospodinje, 
Stara vae 22 prj Zireh, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

II R 313/49-4 4788 
Srečnik Viktor, roj. 18. XII. 1913 v Tr- 

žiču, sin Karla in Angele rojene Ahačič, 
tekstilni tehnik v Tržiču, Usnjarska 3, je 
bil začetka 1. 1942 v NOV in je baje pa- 
del sredi marca 1942 pri Srednji vasi- v 
Poljanski dolini. 

Na predlog iene Srečnik Ivanke, tov. 
delavke iz Tržiča. Bleke 5, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrt\ega. 

II R 316/49-4 4798 
Volčjak Alojz. roj. 19. VI. 1907 v Vir- 

mašah, sin Jakoba in Marijane rojene Tri- 
ler, tesarski delavec, Virmaše 51, je od- 
šel 4. V. 1945 v NOV m se od tedaj po- 
grela. 

Na predlog očeta Voičjaka .Jakoba iz 
Virmaš št. 5,- se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no se poziva naj to do 80. VI., 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Zelezniku Si- 
monu, sod. uradniku v Kranju. 

Demšar Rado, Dolenc Vincenc, Irnik 
Vilko, Jakhč Silvester, Kenda Oda- 
rik Ivan, Mlinar Janez, Srečnik Viktor in 
Volčjak' Alojz se pozivajo, naj se zgla- 
sijo pri sodišču ali dajo kako vest a eetti. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 23. aprila 1949. 

* 
.II R 306/49-3 4798 

Košir Jurij, roj. 14. IV. 1905 v Delni- 
cah (Poljane) sin Janeza io Marije rojene 
Križnar. poročen, kmet Iz Delnic 24, se 
od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žoue Košir Terezije, kme- 
tice iz Delnic 24, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

II R 307/49-4 4799 
Šinkovec Lovrenc, roj. 10. VIII. 1878, 

Stara vas 26. se od začetka aprila 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Šinkovec Marije, go- 
spodinje, Stara vas 26, se uvede postopa- 
nje •• razglasitev za mrtvega. 

II R 311/49 478$ 
Uli Karel, roj. 5. X. 1903 v Radečah pri 

Zadanem mostu, «itn Ignacija jn Marije ro- 
jene Slapsak, usnjarski pomočnik V Tr- 

'žlču, Prečna ul. 2, je bil od okupatorja 
odpeljan v Begunje in ee od mat* 1946 
pogreša. 

Na predlog žene Uli Antonije, kuharice 
iz Tržiča, Prečna 2, so uvedo postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, naj o tem poroča sodišču 
aH skrbniku Zelezniku Simonu, sodnemu 
uradniku v Kranju 

Košir Jurij, Šinkovec Lovrenc in UM 
Karel se pozivajo, naj •• zglasijo pri so- 
dišču ali dajo kako vest v sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajni) sudišče v Kranju 
dne 23. aprila 1949. 

Il R 314/49-3 4791 
Sajovic Jan, roj. 19. 1. 1927 v Gor. gra- 

du, sin dr Stanislava in Julije rojene 
Mlač, dijak, Kranj, Vidovdanska 7, je bil 
med okupacijo polit, delegat 2 čete II. 
bat. UB Ivana Cankarja, l'ri jurišu na 
nemško postojanko v Novem mestu je bjil 
v noči 14. Xi 1943 raujen, prepeljan v 
bolnico na postojanki >Vinici<, kjer je 
30. XI. 1943 umrl'in bil tam pokopan,    i 

Na prediog očeta dr. Saiovica Stanisla- 
va, sod. pravnika iz Kranja, Gregorčiče- 
va 11, ee uvedo postopanje za dokaz 
smrti. 

Vsakdo, komur je o umrlem kaj znano, 
se poziva, naj to do 30, VIL 1949 poroča 
sodišču ali ekrbmiku Železniki! Simonu, 
sod. uradniku v Kranju. 

Sajovic Jan ee poziva, naj se zglaei pri 
sodišču ali da kako vest v sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. aprila  1949. 

II R 322/49-4 4796 
Rozman Valentina, •••.•22. XII. 1906 v 

Brezju pri Sv. Neži, KLO Kovor, hči Ko- 
kalja Janeza in Ivane rojene Pretnar, go- 
spodinja, Visoče 8, se od 15 XII. 1944 po- 
greša. 

Na predlog moža Rozmana Jožeta, po- 
sestnika, Visoče 8, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur Je o pogrešani kaj zna- 
no, se poziva, naj to do 30 IX. 1949 poro- 
ča sodišču aH skrbniku Zelezniku Simonu, 
sod. uradniku v Kranju. 

Rozman Valentin se poziva, naj se zgla- 
ei pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 23. aprila 1949. 

* 
I R 313/49-4 5080 

" Hribar Ivan, roj. 10. III. 1907 v Dutah, 
sin Janeza in FranSÜke rojene Okorn, 
kmečki sin, ee od junija 1945 pogreša. 

Na predlog sestre Mehlin Kristine, 
km. žene, Dule 2. se uvede ,postopa»je za 
razglasite^ za mrtvega dn ee izdaja poziv, 
naj ee o pogrešanem v dveh mesecih od 
objave.tega oklica v Uradnem Hutu LRS 
poroča sodišču, predlagateljici ali ekrbni- 
ku Novaku Ivanu, posestniku, Škofljica 
št. 49. 

Po preteku roka bo sodliSe odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
• Ljubljano okolico 
dne 18. aprila i&KL 

VI R 502/48-7 5021 
Bukovič Fndenk, roj. 28. II. 1907 v 

Mariboru, sin Simona in Elizabete rojene 
Dikavčič, trg. pomočnik na Pobrežju pri 
Mariboru, Osojnikova 17, ee od maja 1945 
pogreša. ' 

Na predlog žene Bukovič Hermine, ad- 
rmnistratorke v Mariboru, Pobrežje, Osoj- 
nikova 17, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanemu do 1, IX. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Zižeku Bogomirju, 
planskemu referentu v Mariboru, Osojni- 
kova 17. 

VI R 504/49-4 5022 
Mahne Avguštin, roj. 28. Vili. 1906 v 

Tatrah 8, Brkine na Primorskem, sm 
Antona in Terezije rojeno Družina, tkalec 
na P'obrežju pri Mariboru, Makedonska 14, 
je bil kot aktivist OF na Primorskem 
aretiran in poslan v razna koncentracij- 
ska taborišča. Novembra 1944 je bil v ta- 
borišču Schönberg in se od tedaj po- 
greša. 

Na prediog žene Mahne Štefke, tkalke 
na Pobrežju pri Mariboru, Makedonska 14, 
se uivede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanemu do 15. VIII. 1949 poroča so- 
dišču ali skrbnici Kosič Frančiški v Kam- 
nici pri Mariboru, 

Bukovič Friderik in Mahne Avguštin 
se pozivata, naj se zglaeita pri sodišču ali 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 30. aprila 1949. 

* 
IR 33/49-4 3689 

Jerman Alojz. roj. 21. V. 1915, »in An- 
tona in Jožefe rojene Krašovec. miz. po- 
močnik iz Dol. Grčevja 5. ie vstopil 1948. 
v NOV in se od junija 1943 pogreša. 

Na predlog očeta Jermana Antona, 
malega kmeta iz Dol. Grčevja. 5, KLO Št. 
Peter pri Novem mestu, se uvede .posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
tedaja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
mesecih od te objave v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Antonu 
Jermanu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28, marca 1949. 

*¥• 
I R 116/49-4 3498 

Lovko Anton, roj. 2. VII. 1897 v Bra. 
ziliji, sin pok. Antona in pok. Frančiške 
rojene Strle, eamekli, kmet v Cerknici 72, 
je bil 9. XI. 1943 od be-ga aretiran. Od- 
peljan je bil v Dachau, od tam pa v Lu- 
blin, od koder se mi več vrnil. 

Na predlog polsestre Lovko Marije, 
kmetice iz Cerknice 72, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Jerančetu 
Slavku, sod. uradniku v Pogojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodlgče v Postojni 
dne 20. marca 1949. 

I R 124/49-4 5114 
Gustinčič Franc, roj. 7. VI. 1919 v Se- 

nožečah, sin Antona la Marine rojene K*- 

/ 
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ret, čevljar v Senožečah 124, je odšel sep- 
tembra 1943 v NOV in je baje kmalu nato 
p;idel v bojih z Nemci v Brdih nad Do- 
leni'i vasjo, kjer je menda tudi pokopan. 

\',j predlog sestre Gustinčič Ivanke iz 
Setmžeč 124, ee mede postopanje za raz- 
ghwitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, naj v treh mesecih po oDjavi tega 
oklica v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku .lerančetu Slavku, zem. 
ljiškoknjižnemu referentu v Postojni. 

Po proteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 7. aprila 1949. 

* 
R 176/49—3 2568 

Helbl Jožef, roj. 20. I. 1915 v St. Vidu 
pn Vuzenici, kmečki sin Martina in Mag- 
dalene rojene Valenti, je bil 1943 prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko. Bil Je naj- 
prej na francoskem, pozneje pa na ru- 
skem bojišču, od 20. VI. 1944 pa ee po- 
greša. 

Na prediog brata Helbla Antona iz št. 
Vida 48 pH Vuzenici, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega In se iz- 
daja poziv, naj ee o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču al] skrbniku čegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 4. marca 1949. 

?!< 
R 173/49-9 2818 

Grabner Ivan, roj. 13. I. 1922 v Orni, 
ein Franca in Marije rojene Stana, sam- 
ski, gospodarski pomočnik v Javorju, je 
bil 1942 mobiliziran v nemško vojsko. 
Leta 1944 je odšel v NOV. kjer je bil ra- 
njen in od Nemcev ujet. Odpeljan je bil v 
Dravograd, kjer je bil baje likvidiran. 

Grabner Ožbalt, roj. a. VIII. 1925 v Crni, 
ein Franca in Marije rojene Stana, sam- 
ski, gospodarski pomočnik • v Mežici, je 
odšel junija 1944 v koroški odred NOV. 
Dne 9. XI. 1944 je bil v bojih na gori 
Kalijsberg v bližini Beljaka ranjen in 
nato od Nemcev ustreljen. 

Na predlog matere Grabner Marije v 
črni 18, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtva in1 se izdaja poziv, naj se 
o pogrešanih v treh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča 6odišču ali 
skrbniku Čegovniku Filipu, sod. uradniku 
na Pre\aljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
,predlogù.   . 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 7. marca 1949. 

R 182/.49 3011 
Vrečko Jožef, roj. 27. IX. 1887 v Grad- 

cu (Avstrija), sin ;Jožefa in Neže, sobo- 
slikar v Slovenjem Gradcu, je odšel 1914 
k 26. pešpolku v Maribor, od tam pa 
v Galicijo. Po izpovédbi prič Pe&tika 
Franca in Počivalnika Franca, upokoje- 
nih Železničarjev v Dravogradu, je padel 
januarja v Karpatih; Od tedaj se pogrela. 

Na predlog žene Vrečko Ane, najemni- 
ee na Kozjem vrhu 40, se \ivede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v treh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 

sodišču   ali   skrbniku   Čegovniku   Filipu, 
sod.  nameščencu na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
• dne 15. marca 1949. 

R 183/49-2 3591 
Pogač Franc, roj. 28. I. 1910 na Muti, 

nezak. sin Pogač Marjete, oženjen, pekov- 
ski pomočnik, ie bil 10. IX. 1944 prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko. Poslan je 
bil na Dansko in bil dodeljen k Schütz 
Au9b. Kp.,Gren. Ers; u. Ausbil Bat 309. 
Zadnjič se je oglasil ženi februarja 1945. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Pogač Milke rojene Lipuš, 
šivilje v Mariboru. Studenci, Leningraj- 
ska 16, se uyede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se 
o pogrešanem v treh mesecih oo objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Čegovniku Filipu, sod. uradniku 
na Prevaljah. 

Pogač Franc se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da kako "vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 28. marca 1949. 

# 
VII R 59/49 ' 1668 

Kelc Franc, roj. 3. XII. 1875, sin Mi. 
haela in Marije, posestnik v Gradiščih 80, 
oženjen, je 1914 odšel h kadru a\Btroogr- 
ekega pp. 87 na gaKSko bojišče..Od tedaj 
se  pogreša. 

Na predlog sina Kelca Franca ml. iz 
Gradišča 80, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
VII R 60/49 1667 

Petrovič Mihael, roj. 8. IX. 1882, sin 
Andreja in Marije Petrovič, oženjen, po- 
sestnik v Gradiščah 36, je odšel 1914 k 
7. lovskemu polku na gališko bojišče. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Petrovič Ane, v Gra- 
diščih 26 se mede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to v dveh mesecih 
po tej ob javi. v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali skrbniku Br•u Ivanu, 
posestniku v Gradiščih. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih, 

Okrajno sodišče • Ptuju 
dne 15. februarja 1949. 

* 
VII R 37/49 3747 

Lah Rudolf, roj. 11 IV/1907. sin Eli- 
zabete, stan. v Dupleku. je bil zaposlen 
pri organizaciji Todt v Rusiji in se 
od 17. VI. 1943 po/^fesa. 

Na predlog Lah Ane. zadružnice pri 
Sv. Marjeti na Dr. poljii 21', so uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega In ea 
izdaja jpoaiv, naj ee o pogrešanem v treh 
mesecih od te objave v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču aH skrbniku Pavlinu 
Karlu, tov. delavcu v Stmišču pri Ptuju, 

Po. preteku roka bit» sodišče odločilo 6 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
«    •      dne 28. marca 1049'. 

* . 
R 212/49-4 , '       3069 

Stojkovič  Rudolf,  roj.   19., X.   1911 v 
Orleku 16, sin Jožefa in Karoline rojene 

Rodica, ie bil 1941. poklican v italijansko 
vojsko. Leta 1942 so ga aretirali in obso- 
dili pred vojaškim sodiščem ha 7 let ječe. 
Po razpadu Italije so ga 'Nemci prepeljali 
v Dachau, kjer jo baje 4. V. 1945 za- 
radi izčrpanosti umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog itene Angele Stojkovič ro- 
jene Seguita, uradnice h Sežane 52. se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in so izdaja poziv, nai se o pogre- 
šanem v treh mesecih od te objave v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
predlagateljici. 

Stojkovič Rudolf se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 18. marca 1949. 

R 218/49-3 5024 
Brundula Josip, roj. 21. II. 1903 v Du- 

tavljah 30, sin Josipa in Angele rojene 
Buda, kmet v Dutovljah 30, je ibi 1944 od 
Nemcev odpeljan v Trst, od tam pa v 
Dachau, kjer je baje januarja 1945 umrl, 

•Na predlog žene Brundula Albine, kme- 
tice iz Dutovelj 30, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem v treh mesecih 
po tej objavi v Uradnem listu LRS poro- 
ča sodišču ali skrbuici Brundula Albini. 

R 210/49—7 5023 
Petelin Stanislav, roj. 13. IX. 1914 v 

Gorjanskem, sin Friderika in Josipine ro- 
jene Lozej, mehanik v Gorjanskem 74, 
okraj Sežana, je bil 1942 poklican v ita- 
lijansko vojeko in se od 21. X. 1942 po- 
greša. 

Na predlog žene Petelin Leopolde, go- 
spodinje iz Gorjanskega 74, se uvede po-- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
mesecih po tej objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Benčiču 
Mirku, sod. uslužbencu v Sežani. 

R 211/49-6 ' 5025 
Purger Zora-Ljubica, roj. 24. XII. 1925 

v Gabrovici 13, hči Rafaela in Ano Pri- 
možič, učiteljica v Gabrovici 13, okraj Se- 
žana, je bila 28. V. 1944-odpeljana v za- 
pore v Trstu in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Purger Ane rojene 
Primožič, kmetice iz Gabrovice 25, se 
uvedo postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešani v 
treh mesecih po tej objavi v Uradnem 
listu LRS. poroča sodišču ali skrbniku 
BenčiČu Mirku, sod. uslužbencu v Sežani. 

Brundula Josip, Petelin Stanislav in Pur- 
ger Zora-Ljubica se pozivajo, naj se zgla- 
sijo pri sodišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Sežani 
. dne 29. aprila 1949. 

# 
I R 610/48-10 2682 

Pečico Franc, roj. 1. XII. 1907 v Vera- 
čah, sin Franca in Apolonije rojene Piirš, 
posestnik v Veračah 43, je bdi od 15. VIII. 
1944 v NOV. 10. I. 1944 ujet v okolici 
Planine in odveden v Dachau. Od' tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog Pecko Frančiške rojene Re- 
beršak. posestnice iz Vérae 43, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in. 
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se izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 
31. X. 1949 poroča sodišču aH skrbniku 
Moškotevcu Rudolfu, sod. nameščencu v 
Slov. Bistrici. 

Pecko Franc se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo,sodišče odločilo o 
predlogu. 

••••••• sodišče v Slov. Bistrici > 
dne 9. marca 1949. 

* 
t  R 141/49-5 3225 

Lončarič "Jože!, roj. 10. III. 1881. Str- 
mec št. 29, sin Matije in Marije rojene 
Jerič, poljedelec v Strmecu št. 24, je 6lu- 
žil v prvi svetovni vojni pri 87. pešpolku 
avstrijske vojske na italijanski fronti, kjer 
je baje ob. priliki prehoda čez reko utonil. 
Od tedaj se pogreša. Po potrdilu odseka 
za notranje zadave pri 010 Poljčane št. 
Pov 432/1/49 z dne 28. II. 1949 je usoda 
pogrešanega neznana. 

Na predlog žene Lončarič Neže rojene 
Drblenik se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 1. VI. 1949 poroča skrb- 
niku Ralci Francu, sod. uslužbencu ali pa 
sodišču v Slov. Bistrici. 

Lončarič Jožef se poziva, da se zglas! 

pni sodišču ali da kako vest o eeM. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 

dne 20. marca 1949. 

1 R 805/48—6 3544 
Cvirn Ivan. roj. 4. III. 1921 v Slakah, 

pos. sin Antona in Marije rojene Zager, 
stan. v Podčetrtku 84, je bil od 15. XII. 
1942 v nemški vojski. Leta 1944 se ie 
zadnjič oglasil 24. VI. 1944 z ruskega 
bojišča. Od tedaj se pogreša. Po potrdilu 
odseka za notr. zadeve pri OLO Poličane 
št. IV Pov 110/6-1949 z dne 21. III. ,1949, 
ie usoda pogrešanega neznana. 

Na predlog žene Cvirn Marije, pos. hče- 
re iz Imenske gorce 43, KLO Podčetrtek, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem do 1. VI. 1949 poroča sodišču 
ali skrbniku Moškotevcu Rudollu, sod. 
uslužbencu v Slov. Bistrici. • 

I R 180/48-4 3545 
Krneta Aleksander, roj. 20. XII. 1912 

v Obrovcu, okraj Benkovac, sin Andreja 
in Milke Vukovič, Dalmacija, stan. v 
Oplotnici 48. je bil junija 1944 mobilizi- 
ran v nemško vojsko. Zadnjič ee je ogladil 
ženi 20. III. 1945. Od tedaj se pogrela. 

Na predlog Krneta Bete, zasebnlce iz 
Oplotnice 48, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem do 1. VII. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku PtoMu Jožetu, 
sod. uslužbencu v Slov. BJStrSci. 
I R 76/49-3 ' 3546 

Vidmajr Anton. roj. lä. III. 1901 pri Sv. 
Kunigimdi na Poh., son Antona in Ma- 
rye rojene Mernik, gozdni del&ivec v Slov. 
Biatrial 102, se o4 1946 pogrela. 

Na •predlog sestre Korošec Antonije ro- 
jene Vidmar, posestnice v Sp. ZreŽah 9, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega fa se Izdaja poz-iv. naj ee o po- 
grešanem do 1. VIII. 1949 poroča sodi- 
šču aü ekrtoraku Moèkotevcu Rudolfu, sod. 
uslužbencu v Slov. Bistrici. 

Cvirn Ivan. Kmeta Aleksander in Vid- 
ma* Anton se •••••. ••\ ee mMits 

pri sodišču aH dajo kaUo vest o sebi. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogih. 
Okrajno sodišče v Sl»v. Bistrici 

dne 25. marca 1949. 
* 

I R 714/48-6 4030 
Gajšek Franc, roj. 11. IX. 1909 v Ci- 

goncih, sin Pavla in Regine rojene Ki- 
tzinger, bivši orožnik v Slov. Bistrici, je 
bil od okupatorja mobiliziran v nemško 
vojskp. Septembra 1944. je prišel v angle- 
ško ujetništvo in ee od tedaj pogreša. Po 
potrdilu odseka za notranje zadeve pri 
OIO Poljčane št. IV Pov 75-9/49 z dne 
29. •. 1949, ni o bivališču pogrešanega 
nobenih podatkov. 

Na predlog žene Gajšek Marije, gcifpo-4 
dinje v Slov. Bistrici, se uvede postopa-4 

nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do .1 VII. 1949 
poroča skrbniku Mercu Božidarju, usluž- 
bencu okrajnega sodišča ali pa sodišču v 
Slov. Bistrici. 
I R 169/49-6       . ,        4028 

Jutriša Karol, roj. 17. XI. 1910, sin 
Joeipine in Karola Podkraš-ki, delavec v 
Tekačevem, je bil 25. IX. 1944 od' oku- 
patorja prepeljan v Celje, nato pa v 
zapore v Maribor. Od takrat se po. 
greša. Po potrdilu odseka za notranje 
zadeve pri OIO Poljčane številka IV Pov 
30/2-49 z dne 28. II. 1949 • o bivališču 
pogrešanega nobenih podatkov. 

Na predlog žene Jutriša Marije, delav- 
ke, Tekačevo, p. Rog. Slatina, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ce izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
1. VII. 1949 poroča skrbniku Mercu Boži- 
darju, uslužbencu okrajnega sodišča ali 
pa sodišču v Slov. Bistrici. 

I R l64/49r-f> 4029 
Mlakar Ivan. roj. 22. XI. 1902 v Zg. 

Vrholah, pristojen v Kovačo vas, KLO 
Zg. Bistrica, sin Hinka in Antonije, ro- 
jene Krajne, tes. mojster v Slov. Bistrici 
št. 175, je bjl 10. I. 1945 iz mariborekih 
zaporov prepeljan v Dachau in ße od ta- 
krat pogreša. Po potrdilu odseka za no- 
tranje zadeve pri 010 Poljčane, številka 
IV Pov 433/2-49 z dne 1. IV. 1949, nI 
o bivališču pogrešanega nobenih podatkov. 

Na predlog Mlakarja Henrika, prevžit- 
karja v Kovači vasi 8, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 1. VII. 
1949 poroča skrbniku Moškotevcu Rudollu, 
uslužbencu okrajnega sodišča ali pa so- 
dišču v Slov. Bistrici. 

Gajšek Franc, Jutriša Karol in Mlakar 
Ivan se pozivalo, da se zglasijo pri so- 
dišču ali dajo kako vest o sobi. 

Fa preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče iv Slov. Bistrici 
dne 8. aprila 6949. 

R 361/49-3 3431 
Golob Jože, roj. 15. III. 19J9 v Sfmi- 

klavzu 47, 6• Jakoba  in Fxâ;njg%e ro- 

ot Dreti pogreša. 
Na predlog matere Golo,b Fraja&šjse, na- 

jemnice te Dola, 35, p. 0.•'•• •, ee 
u vede* postopanje za'razglasitev za-mrtve- 

Vsakdo, komur ie o pogrešanem kaj 
znano se poziva, naj o tem do 22 VI. 
1949 •••••• sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiščo v Šoštanju 
dne 22. marca 1949. 

* 
I R 19/49-3 3097 

Kozlevčar Franc; roj. 8. XII. 1921 v 
Catežki gori, KLO Moravče, sin Franca 
in Angele rojene Potrbin. delavec, ie bil 
od eeptembra 1942 v internaciji v Italij. 
po zlomu Italije pa v Dora-Nordhausenn 
v Nemčiji, kjer ie baje umrl in se od t«- 
daj pogreša. 

Na predlog matere Kozlevčar Angele, 
Cateüka gora, se uvede postopanje za raz- 
glasitev' za mrtvega. 
I  R 24/49 3098 

Sinur Ludvik, roi. 17. IV. 1911. v Dreč 
vrhu. KLO Trebelno, sin Jožefa in Marije 
rojene štamcar. delavec, se od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog matere njegovega otroka, 
Nahtigal Ane iz Dreč vrha 14. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. , 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj 
znano, se poziva, naj o tem do 15. VI. 
1949 poroča sodišču, ali skrbniku Grintalu 
Janezu, sod. uradniku v Trebnjem. 

Kozlevčar Franc in Sinur Ludvik se 
pozivata, naj se zglasita pri sodišču ali 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. ' 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 16 marca 1949. 

* 
I R 34/49-3 8741 

Dragan Alojzij, roj. 1. V. 1923 v Brez- 
jah 9, KLO Češnjice, Trebnje, sin Dragan 
Marije, delavec v Brezjah 9, je odšel je- 
seni 1941 k partizanom jn je baje 12. IV. 
19454 padel kot komandir čete Cankarjeve 
brigade na Rdečem kamnu v Suhi krajini. 
/Na predlog matere Dragan Marije, ko- 

šarice, Brezje 2, 6e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega'. 
I R 43/49—2 3742 

Rugelj  Kazimir,   roj.  26.   H.   1907 • v 
Praprotnici pri Mirai, sin Janeza in Ane, 
se od 9. IX. 1942 pogreša. 

Na predlog žene Milke poročene Kolenc, 
Novo mesto. Zagrebška c. 17, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
zna.no, ee (Paziva, naj o tem do 15. VI, 
1949 poroča •••••• ali sTtrbbiku Grintalu 
Janezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Okrajno sodišče (v Trebnjem 
dne 80. marca 1949. 

Oglasi sodišč 

•^••••••••• oklic 
I 193/48-8 5158 

Dražba 
Dne 15. junija 1949 ob 9. uri dopoldne 

bo pri tem sodišču v sobi št. 12 dražba 
 ^,-•_,_ ..i  ».  -„_ .    „>„ ,        Gra_ 

št. 

I. skupina, parcele it. 2547, 2313, 2319, 
2413 'iif-2996 IVI. žt, 173 k. o. Grahom 
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parc. ät. 2780, ki leži v k. o Otok II pa 
je pripisana istemu vložku in pare št. 
1701 gozd vi. št. 172 • It. o. Žerovnica v 

oemlni vrednosti 64.383 diu, najmanjši po- 
nudek 42.922 dia, varščina 0,438 din; 

II. skupina, parcele St. 3185, 3015 m 
2343 vi. št. 173 k. o. Granavo brez pn- 
tiklin v ceniku vrednosti 6275 din, naj- 
manjši ponudek 4180 din, varščina 627 di- 
narjev; 

III. skupina, vse druge parcele e stav 
bami in pritiklinami v cenjlni vrednosti 
321.764 din, najmanjši ponudek 214.509 di- 
narjev, varščina 32.177 din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
trebn priglaliti sodišču najpoznejp pri 
dražJbenem naroku pred pričetkom draž- 
be, sicer bi se ne mogle več ugotavljati 

' glede nepremičnin v škodo zdražiterja, ki 
je ravnal v dobri veri. 

Sicer pa se opozarja na dražbeni okiiic, 
! i' •• ' uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 6   maja   1949. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

O 48/49 5157 
Pinter Jurij, delavce v Zagrebu, (ira- 

cani 103, je vložil zoper Pinter Marijo, 
gospodinjo v Trbovljah, Loke 263, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo za razvezo za- 
konske zveze. 

Rasprava bo 27. V. 1949 ob 8. uri pri 
tem sodišču. 

Toženki ee postavi za skrbnika Leskov«- 
šel: Jože, uslužbenec sodišča, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se e uni a ne zglasi ali ne priglasi 
svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. maja 1949. 

G 227/49 5226 
Hirm Štefanija rojena VidoviS, delavka, 

Maribor, Tezno, Roška ul. 14, je vložila 
proti Hirmu Ivanu,- ključavničarju, nazad- 
nje atanujočemu istotam, seda] neznanega 
bivališča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo pri tem sodišču 17. maja 
1949 ob 9. uri, v sobi št. 84/11. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Raj- 
niš Karel, tajnik sind, podružnice MST 
Maribor, Partizanska c. 43, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se sam ne oglasi ali ne imenuje svo- 
jega pooblaščenca, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. maja 1949. 

Amortizacije 
I R 37/49 5069 

Na prošnjo Semema ôtefana, poljedelca 
Iz Brezovice If. 5, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice ki jo Je prosilec 
bêla izgubil, in se njen imetnik paziva, 
5Sl_v.dven mesecih p0 orjjaivl v Uradnem 
)'2ju>RS uveljavi svoje pravice, sicer se 
bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
noî'ica izgubila svojo pravno veljavnost. 

(»znamenito vrednotnice: 
hranilna  knjižica  Hranilnice iti  poso- 

jilnice r. z. z n. z. v CreaSevcth St. 21/B4 
? nevalorizdranem zneelku 5600 dinarjev. 

Okrajno sodišče r Dolnji Lenday) 
dne 24. aprila 1949. 

I   K  436/48—6 3499 
Na prošnjo Petrič Angele, gmspt/uuije 

u Murkovcu *i. 11, KLO Stari irg pn 
Ložu. se uvede postopanje za amortiza- 
cijo hranilne knjižice, ki se je med vojno 
baje izgubila m se imetnik te knjižice 
poziva nai uveljavi svoje pravice v (J 
mesecih po te; obiav-, v Uradnem listu 
LRS, ker bo SiCi-i sodišče po preteku roka 
izreklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Uznamenilo hranilne knjižice: 
hranilna knjižica bivše Kmečke hru- 

nilnice in posojilnice v Starem trgu pri 
Rakeku št. *!)9•, izdana na ime Mlakar 
Franc, Nadlesk, s stanjem vloge 30. IV. 
1947 4254 din , 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 16. marca 1949. 

* 
R 364/49—2 5026 

Na prošnjo Herle Fortunata, Solčava 
106, se uvede postopanje za amortizacijo 
vrediiotuic, ki so mu bile med okupacijo 
ukradeue. Imetnik teh vrednotnic se po- 
ziva, naj 'v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravi- 
ce, sicer bo sodišče po preteku roka iz- 
reklo, da so vrednotnice izgubile pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. hranilna knjižica št. 1/33 na une 

Herle Fortuna!, Solčava, izdana od Hra- 
nilnice in posojilnice Ljubno ob Savinji 
z zneskom 2891 din, 

, 2. hranilna knjižica št. 2/84 na ime 
Herle Frančiška, Solčava, izdana od Hra- 
nilnice in poeojibiice Ljubno ob Savinji ,z 
zneskom 2571 din, 

3. hranilna knjižica ät. 8308/257 na ime 
Herle Foriunat, Solčava, izdana od Gor- 
njeeavinjsko posojilnice v Mozirju z zne- 
skom 2049 din. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 

Razni oglasi 

dne 3. maja 1949. 

III J 2434/47-17 5117 

Poziv upnikom 
Okrajno sodišče v Mariboru je v za^ 

plembeni stvari zoper OrešnJka Jakoba in 
Julijano, mesarja in posestnika oziroma 
gospodinjo iz Clnžata št. l, sedaj v KPD 
Maribor oziroma Begunje, v odprtem roku 
dne 18. IV. 1949 vloženem predlogu Ko- 
eič JuliJane, nameščenke, Bistrica ät. 19, 
p. Litnbuš, ki jo zastopa dr. Bergoč Jože, 
odvetnik v Mariboru, za uvedbo likvida- 
cijskega postopanja po 8. Členu uredbe o 
likvidaciji ramnert nastalih z zaplembo 
premoženja z dne 15, III. 1949, St. 196 
(Uradni tet FLRJ, 8t. 23/49) ekleoilo: 

Uvede se postopek za opravo likvida- 
cije obveznosti Črešniku Jakobu in Juli- 
jani, mesarju in posestniku oziroma go- 
spodinji iz Cinîtota 5t. 1, sedaj v KPD Ma- 
rmor, oziroma Begunje zaplenjenega pre- 
moženja, obstoječega iz kmečkega gospo- 
darstva, nepremičnin vi. št. 23 in 22 k. o. 
Čmaat s pritiklinami in premiSninamii v 
skupni cenita! vrednosti 548.782 din. 

Upniki se pozivajo, naj po 8. členu cit. 
ure#e v 60 dneh po objavi tega oglasa 
v Uradnem listu LRS priglasijo sodišču 
evoje terjatve, ker sicer ne bodo upo- 
števane. 

Obralno isodlgč« r Mariboru okolica 
d&e 29. aiRrìlà Mi • 

4728 
Poziv upnikom in dolžnikovi 

Lesuo-produktivna zadruga za Bohinj 
z. z o. j. v Bohinjski Bistrici je v likvida- 
ciji in poziva vse upnike, da prigasijo 
svoje terjatve do zadruge do 30. junija 
1949, ker bodo po tem roku zapadle. 
Prav tako naj dolžniki do istega roka po- 
ravnajo svoje obveznosti. 

Lesno-produktfvna zadruga za Bohinj 
i. z o. j. v likvidaciji, Boh. Bistrica 

Izgubljene listine 
preklicujejo; 

AuiarSek Frane, Sv. Miklavž 1, Gomil- 
sko pri Celju, vojaško knjižico, sindikalno 
in zač. osebno izkaznico, izkaznico OF, Šo- 
fersko spričevalo z izkaznico in potrdilo 
o odlikovanju za zasluge za narod.    4831 

Anžič Karel, LJubljana, Cesta v Mestni 
log  13,  osebno in sindikalno izkaznico. 

5061 

Anžur Ivan, miner, gradbiiče hidrocen- 
trale Moste na Gor. osebno izkaœnko šte- 
vilka 085731, sindikalno knjižico št. 71687, 
izkaznico OF št. 712591, izkaznico RK, po- 
trdilo o zaposlitvi Gradisa, udarndSko iz- 
kaznico, izdano °d OLO Jesenice in sreč- 
ko HI. raareda št. 7S387, vpisano pod šte- 
vilko 7463. 4659 

ArnuS Franc, Deetemik 51, p. Sv. Ur- 
ban pri Ptuju, knjižico za kolo, Št. okvira 
2064818, St. tablice 20-7328 za leto 1949. 

4485 

Avitogaraže   PTT   direkcija,   Ljubljana, 
preklic o evjd. tablici S-0033 za tovorni 
avto »Opel-BHtzc, objavljen v Uradnem 
listu LRS Št. 12 in preklic .o izgubljeni 
evia, tablici S-004 za avtomobil za poskus- 
ne vožnje, objavljen v Uradnem listu 
LRS ät. 14, ker •• ee tablici medtem ••••. 

5138 

Biibnik Zink*, Vevče 10, svojo izkaz- 
nico OF, izkaznico LMS, lakamico SKUD-a 
Jože Mazovee, sindikalno izkaznico in 
knjižico za kolo ät. 739461 na ime Babnfflt 
Alojz. 5049 

Baje ZVooko, Ljubljena, Maren&čeva 6, 
knjižico za kow maaike »Diamant*, tov. 
št. 896512 in kmjUico za trokolo tov. ät. 
49786. . r 5190 

Bedina Ivan, Ljubljana, Krojaška 5, 
knjižico •• kolo ït. 137641. 5056 

Beri« Miienko, kapetan, Beograd, Stra- 
hinièa bana 74, vojaäko latenlco serija 
B St. 7160, izdano 18. VIII. 1948 od voj. 
pošte it. 67052. Celje. 4990 

Bizjan Franc, klju&uvniïar, Ljubljana, 
Maistrova 10. sind, knjižico §t.  3012291. 

4344 

Božkovjč' Edo, Ljubljana, Zvezna 7, 
osebno izkaznico St. 050223, Izdano 1.1949 
od NM Ljubljana. ^ 5184 

Boï|8 Franc, Dol. Suhadol, KLO Ga- 
berje, knjižico za kolo it. okvira 046497. 

5047 
Brodnik Olga, LJubljana, Vodovodna 11, 

knjižico •• kolo. Ü090 

Bučar Franc, Kostanjevica na KrV 69, 
prometno knjižico in račun za kolo '   im- 

i ke >Biuodeerad<, tov, it, 1577SS. s k 2091 
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Capi Ivan, mizar v Marenbergu št. 85, 
Izkaznico za kolo znamke »Wanderer« 
Jt. 562185, izdano na ;uie Korat Erna, Ma- 
renberg §t 70, zasebnica, rojena 11. I. 
1907 v Marenbergu. 4521 

Cari Antan, Mrzli vrh št. 12, Ledine 
nad Idrijo, izkaznico za kolo št 503216, 
izdano od uprave NM Idrija. 4440 

Carl Julka, Mrzli vrh št. 12, Ledine 
nad Idrijo, izkaznico za kolo St. 503216, 
izdano od  uprave NM Idrija. 4439 

Cobek Katarina, Draženoi 69, p. Hajdi- 
na pri Ptuju, ukradeno knjižico za kolo 
št. 1406777, znamke »Preoiosa«.        4460 

Cestnik Anton, Zg. Hajdina 72, Ptuj, 
tov. izkaznico št. 315, knjižico za kolo št. 
119998, potrdilo o delavski knjižici n s'n- 
dikalno knjižico. 4873 

Cepon Vckoslava, Ljubljana, Vrstov- 
ekova 7 a, spričevalo L letnika trg. aka- 
demije v Ljubljani, izdano leta 1944/45. 

4960 

Cer=6 Franc, Kranj, Savski breg 14, po- 
trdilo o začasni nesposobnosti v JA.   5058 

Čeme Ana, Maribor, Gorkega 20, oseb- 
no izkaznico in rezijäko karto 5133 

Cesnik Roža, Duplje št, 13 prt Vipavi, 
osebno izkaznico. 5095 

Dacar Cecilija, Znseno 1, nabavno knji- 
žico št. 203, izdano od Združenja obrt- 
nikov v Kamniku. 4870a 

Dackovié Miodrag, voj. pošta 67052/16, 
Celje, oblačilno knjižico aktivnega podoîi- 
cirja JA eerija C št. 6656, izdano od voj. 
pošte 67052, Celje. 4345 

Dolinar Drago, rojen 4. IX. 1922 v Gor. 
Stanici, stan. v Zagorju 132, pomočniško 
spričevalo, Izdano 20. III. 1941.        4875 

Dornik Alojz, Drnovo 21 prd Krškem, 
knjižico za kolo št. 270/3. 4992 

Prlolja Ernest, Ljubljana, Stnartinska 
št. 21, osebno in sindikalno izkaznico ter 
izkaznico OF. 4991 

Furlan Vili, Lemberg 2 pri Celju, voja- 
ško knjižico, izdano 7. X. 1947 v Tržiču 
od' vojaäkega odseka. 4884 

GabenSek Jože, Kranica, St.- Jurij pri 
Celju, vojaško knjižico, izdano 1. 1945 od 
38. divizije v Zagrebu. 4888 

Gaber Martin, Gor. Bistrica 112, knji- 
žico za kolo St. 33078 znamke »Motocpn- 
fort«. 4698 

Gašper'« Alojz, TrgoviSče 43, p. Velika 
Nedelja, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Viktorija«, št. 1285916. 4522 

Geric Matija, Gor. Bietrica 52, vojaško 
knjižico, izdano od voj. odseka Dolnja 
Lendava In izkaznico za kolo &t. 0914462, 
Izdano od OLO Dol. Lendava. 4698 

Gognjavec Matija, Zadvor 78, prometno 
••••• •• kolo znamke »Spera«. Števil- 
ka 138911. 6138 

Gongek Alejaija, Mačji dol št. 7, KLO 
&t. Lovrenc, prometno knjižico za kolo, 
izdano od odseka za notr. zadeve pri OLO 
tìtfbnje. 6142 

Gorjftn Banko, Ljubljana, Gledališka 16, 
mle&ie karte Do] za atpnll—junij ter 
mla8ne Jcarte Dol n« tae Gorjan Matija 
In Vojko. 4958 

Gozdarsko   Avtopodjetjo   Novo   mesto, 
evid. tablico osebnega automobile znamke 
»Skoda«, S-2707.   • — 

Grmovšek Alojz, Sv Urh 46, ,Bev&ko, 
Trbovlje I, osebno izkaznico št. 62 in iz- 
kaznico OP št. 113369, obe izdani v Tr- 
bovljah. 4463 

Habjau Anton, Studeno 9, p. Železniki, 
prometno knjižico za kolo št. 87817, znam- 
ke »Dürkopp«. 4665 

Iveta« Janko, Ljubljana, Zaloška c. 63, 
vojaško knjižico. 5192 

Jagodic Janez, Voklo 10 pri Kranju, 
osebno izkaznico št. 288, izdano od KLO 
Voglje. 5137 

Jaklič Ljudmila, Gradec 76, Litija, sin- 
dikalno izkaznico št. 1299800. 5181 

Jakončjg Bogomil, Vipolže 99, p. Dobro- 
vo v Brdih, prometno lmjižico za kolo št. 
522518 znamke »Sauring« na ime Jakon- 
oič Ana, Vipolže 99, p. Dobrovo v Brdih, 
Gorica. 5131 

Jančič Jože, Vinarje 28, KLO Prinova, 
prometno knjižico za kolo znamke »UNS« 
št.  1670815. 46Ó5 

Jecl Frane, Zg. Hudlnja 9 pri Celju, 
prometno lmjižico št. 477.720. 5045 

Jeraj Ana, Nizka S*. 1, KLO Re&ca ob 
Savinji, roj. 29. XII. 1897, potrdilo o re- 
gistraciji 3 % posojila NOV iz leta 1944. 

4523 

Juhant Franc, Moste 59 pri Kamniku, 
spričevalo o za\Tšenem pomočniškem iz- 
pitu, izdano leta 1933. 4963 

Kač Vinko, A rja vas 34 pri Celju, voja- 
ako knjižico izdano od vojaškega vojnega 
okrožja Celje. 4832 

Kalan Stane, Srednje Bitnje 11, voja- 
ško knjižico. 4999 

Kober MaHja, Volčja draga 78, rojena 
16. IX. 1929 v BukoMJci, Gorica, osebno 
izkaznico in Izkaznico za kolo. 4740 

Kocjan Zora, 2irje 10. okraj Sežana, 
osebno iakaznico. 5195 

Komolec Anica, Ljubljana, Kongresni 
trg 5, svojo osebno izkaznico in osebno 
izkaznico ha Ime Komolec Lovro.     5196 

Koren Bronislava, Ljubljana, Pxeradovti- 
čeva 2, prometno knjižico za kolo tov. šte- 
vilka 201297. 4711 

Ko« Ignacij, Sneberj© 44, vojaško knjt- 
žico. 4968 

Kovaclč Jože, Bistrica, Podb.rezje pri 
Kranju, žhilslco karto za leto 1949, lada- 
no od MINOTa, Ljubljana. 5992 

Kozar Jože, Pokljuka 100, vojaSko knji- 
žico da potrdilo od viäj© komisije,     5094 

Krajnčič Anton, Kicar 84, p. Ptkij, knji- 
žico za kolo znamke »Waffearad«, šte- 
vilka okvira 8130416. 44Ö4 

Krbavč1« AleS, Ljubljana, Sv. Petra 59, 
prometno fcnjiMco za kolo znamke >••- 
ùhk, fit. B 89997. 5189 

Kregar Mihael, Ljubljana, Dolenjska ce- 
sta 23a, živilsko kartp II. kategorije *& 
tóto 1949, št. 8103, izdano 15. I. 1949 od' 
MINOT-a Ljubljana. 6191 

KristanKek Jakob, Sv. Peter 46 nad La- 
••, lmjižico za kolo St. 35637.        4071 

Krivec Franc, Ljubljana. Poljanska 69, 
knjižico za ikolo znamko »Steyor« številka 
469G67. 5050 

•••••• Ivanka, Sp. Pirniče 34, osebno 
Izkaznico 6t, 99, 6096 

Kušljau Vid, Ljubljana, Igriška 8, evid. 
tablico S-06034. 6085 

Lavrio Ivan, Ljubljana, TyrSeva 14, 
osebno ia sindikalno izkaznico, izkaznico 
OF, izkaznico za režijsko karte, izdano 
od Triglav-tilma in uslužbensko izkaz- 
nico. 5063/93 

Leskovšek Vojteh, Ljubljana, Rožna do. 
lina, Cesta XIII./3, sindikalno in osebno 
izkaznico. •    5062 

Lobe Peter, Ljubljana, Tobačna 16, 
knjižico za kolo »Jugosteyer«. 5193 

Lobcnvajn Janja, Maribor, Kosarjcva ul 
St. 42, osobno izkaznico št. 037065, izda- 
no od MLO Maribor. 4527 

Lovšin Franc, Ljubljana, Florjjonska 35, 
osebno izkaznico št 5724, mladinsko iz- 
kaznico in odločbo o vojaškem roku, iz- 
dano od vojaškega odseka v Kočevju. 

4966 

Lovšin Marija, Ljubljana, Nunska ul. 8, 
knjižico za kolo št. 715327. 4965 

Lukanc Marija, OLO Kranj, prometno 
knjižico za kolo znamke »Waifderer«, Ste- 
vilica 641229. 5144 

Luzar Anton, Dol. Gradijo pri St. Jer- 
neju št. 6, kolesarsko knjižico.        5049 

Martinčič Vlado, mizar, pomočnik, Ra- 
deče pri Zid. mostu, pomočniško spriče- 
valo št. 12/48. 4550 

Modlii Zorka, St. Vid, Nova zgradba 9, 
oblačilno knjižico in tekstilno karto Šte- 
vilka 894, izdano od voj. trg. podjetja v 
Ljubljani. 5000 

Mejaš Milka, Radeče pri Zid. mostu, za.» 
časno osebno izkaznico. 5060 

MesariB Ciril, Pečke, KLO Makole, pro- 
metno knjižico za moSkb koîo anaitóke 
»Speziai« št. 199488. &• 

Michler Antonija roj. Kimovec, Ljublja- 
na, Žitnikova ul. 12, ukradeno osebno iz- 
kaznico St. 054276, sindikalno in OF iz- 
kaznico, izkaznico za kolo št. S-110866 ta 
spričevalo o zavrSnem izpitu metič. šole na 
Viču za lelo ' 1032/33 na ime Kimoycjo 
Antonija. C0S4 

MUioljsič S.rjopan, Gradis-Liiostroj, Ljub- 
ljana, sindikalno izkaznico št. 1225020. 

4954 

Mikula Anica, Mojstrana 90, ••••••••• 
knjižico za kolo znamke »Buch Luxus« 
št. 752Ö94, izdano od OLO Jesenice.  4741 

Mižigoj Emil, Stara viae 41. Videm-••- 
&ko, prometno knjižico za Wo znamlie 
»Edoardo Bianchi* 51. 959891. 5183 

Novak Luđvjk, Varoš, KLO Makole, 
prometno knjižico za mdško &h Številka 
70211-L. 4786 

»Odpad«, podjetje za promet z odpadki,» 
direkcija v Ljubljani, prometno lmjižico 
It, 15201 za tov. avtomobil OM, reg. šte- 
vilka S-8485, last podjetja »Odpad«, P.b- 
stojna. 5144 

Okrajna zvoza kmetijskih zadrug Polj- 
čano, evid. št. F-6335 tovornega avtomo- 
bila »Saurer«, izdano od notr. odseka 
Poljeane ter ?t. S-02203 motornega 'kole- 
sa znamke BSA, izdano od notr. odseka 
Ljubljana. 4876 

Pangorc Janez, Selo 11, p. Bled 1, orož- 
ni list za lovsko poisko dvocevko.     4546 
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Pavlinač Martin, Trnovci 11, p. Sv. To- 
maž pri Ormožu, kkaznico za kolo znam- 
ke »Ingo-Irlginal«, St» 9556, reg. številka 
S-487929. ' •034 

Pavlovié Kađinilo, voj. pošta št. 9685/14, 
Ljubljana, .tekstilno karto, izdano od voj. 
trg. podjetja v Ljubljani. 4959 

Peteaé Jožel, Kropa 12, osebno izkaz- 
nico, člansko sindikalno in OP izkaznico- 

4661 
Podboj Joža, Ljubljana, Bohoričeva 24, 

sindikalno izkaznico. 4967 
Podlesek Angela, Cvetkovci it. 10, Sv. 

Lenart pri Vel. Nedelji, knjiilico za kolo 
znamke »Turnir«, lov. št. 37737.       4700 

Polak Oskar, Maribor, Valvazorjeva 44, 
prometno knjižico za motorno kolo šfe- 
tfilka S-04714. 5140 

Porenta Lucija, Dobrunje 104, knjižico 
za' kolo znamke »TribtaLa<, S-2-8576, šte- 
vilka 2416S4. 5053 

PraSnikar Franc, Ljubljana, Tyrleva 90, 
- knjižico za kurivo K-8 št. 155766.      4343 

••••••••• Jožef, Vičava 48, Ptuj, knji- 
lico za kolo, St. okvira 440692. 4669 

Pribošek Franc, Ljubljana. Levičnikova 
št. 18, preklic o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, objavljen v Ür: lista LKS .št. 15, ker 
se je našla, 5134 

Pungartnifc Marija, Maribor, Vojašniiki 
trg 3, roj. 8. XII. 1926, ukradeno izkaz- 
nico za kolo znamke »Indian«, številka 
122502, št. tablice S 16/1103, osebno iz- 
kaznico in izkaznico OP. 5174 

Bnšnik Pavla, Celje, Gubčeva4, delavsko 
knjižico, izdano od Inšpekcije dela v Ljub- 
ljani iter sindikalno knjižico. 4829 

Ravbar Vinko, Ljubljana, Zaloška 41, 
svojo osebtao in sindikalno izkaznico, iz- 
kaznico OF, izkaznico sindikata1 Mestnega 
magazina in dve poloviičnil srečki drž. raz- 
redne loterije ter izkaznico OF na ime 
Jakla •••••. 5064 

Remec Ivica. Ljubljana, Livada,15, oseb- 
• -      •      -   0•35  •    •' ••"• no  izkaznico   št. 

Kolo St. S-8540. 
in knjižico  za 

5088 
Reme Iđa, Lutver.ci, preklic o izkaznici 

OF Št. 686003, objavljen v Uradnem lieta 
LRS št. 15, ker ee je našla. M 4437 

Rogelj Pavel, Primekovo 181, vojaško 
Snjižfčo, izdano od voj. odseka Kranj. 

5084 
Rupert Jože, laka vae 5, vojaško knji- 

žico, izdano od voi. odsek'a'Ejubljana ojt'o- 
llea. 5001 

Salobir Berti, Okrajni magacin.iP'eÇr,oy- 
Çe, eyid. taMico-motomega kolew •••;1•• 
S-2652, izdano" od NM Celje "okolica.  4830 

Sedonja Stefan, M. Sobota, Lendavska 
št. 44, šofersko izkaznico St. 1948.      '4996 

, Sekula Alojz, Ljubljana, Ažbetova 4, 
knjižico za kolo št. 1060013, in óslébflo 
izkaznico. 5059 

• ..   .        ._, ,._.   „Ì3 
Simčič Ciril, Velpbjča 5, osobno feßaz- 

nico št. 97416, izdano Ì947. 4962 
S*rk Tone, natakar, hotel Evropa, -Kranj, 

roj. 4.1. 1929, ••••••^•••••. i08Tin 
potrdilo o prç'aVofaSkf vjwoi, iïdaèo od 
odbora OF m voj. odseka Radgona'.   4057 

Seršen Slavko, poro&ik,voj.pošja'808j 
Cerklje, oblačilno làijlzico št. 4£80jf.   603 

Slapar Ivnu, 1'šujnovca 8, Ccžnjice, 
prometno knjižico za kolo St. 45360, izda- 
no od NM Krašnja. 4870 

»Slovenija avtopromct, SAP, Ljubljana«, 
prometno knjižico za tovorni avto »Fiat« 
S-5848 in tovorni avto »Fiat« S-3685. 

4 5087 
Smrekar Ana, Fužino 2, knjižico za kolo 

znamke >Holandi;ja«, št. 6837. 5052 
Snoj Franja, KZ Ealia pri Krškem, tab- 

lico kolesa št. S-ll-1760. 5030 
Spreitzer Danica, Ljubljana, Ciglarjeva 

št. 4, maturitetno spričevalo 8. razreda 
gimnazije, izdano septembra 1947 od I. 
drž. ženske real, gimnazije v Ljubljani. 

5086 
Stanič Franc, Kranj, Gregorčičeva 19, 

mojstrsko spričevalo mehanične stroke, iz- 
dano leta 1942. 4957 

Stegnar Martin. Ljubljana, Bleiweieova 
št. 15, šofersko Izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana, 5135 

Strehar Majda, Vipolže 96, p. Dobrovo 
v Brdih, izkaznico za kolo. 5130 

Suhadolnik Matija, kapetan, Ljubljana, 
Cankarjeva ul. 1, službeno- izkaznico Šte- 
vilka 55487 in izkaznico za vstop v Dom 
anni je. 4961 

Savel Karel, trgovec, Dolga vas 37, iz- 
kaznico št. 451056 za kolo št. 02683. 

4663 
Sebenik Anton. Kožarje 77, knjižico za 

kolo št. 52717, • izkaznico OF na ime 
Sebenik Rozalija. . 4955 

Sevo Vid, poročnik, potno dovolilnico 
rumene barve št. 83305, serija lU, izdano 
od voj. pošte št. 16499, Sarajevo.      5180 

Sipek Jože, Ljubljana, Cankarjeva 14, 
šofersko izkaznico št. 1401, izdano 1948. 
od NM Celje mesto. 5143 
- Skrjanc Anton, Ljubljana, Zbašnikova 

št. 4, univerzitetno izkaznico, osebno iz- 
kaznico, knjižico za kolo in izkaznico Na- 
rodne in univerzitetne knjižnice.      5055 

Spende Franc, Velika Nedelja 25, pro- 
metno knjižico • kolo št. 30524 znamko 
»Puob«, izdano od NM Ormož.        ,4695 

štuklek Franc, frizer, Celje, Pod Kal- 
varijo, preklic o svoji prometni knjižici 
za motorno kolo znamke NSÜ. št. motorja 
220.775, št. okvira ï,(#2,726, evid. števil- 
ka 02932, št. prometno knjižice 7248 na 
ime .Kosesnijc Franc, DES, Slovenj Gra- 
dec, objavljen v Uradnem listu LRS št. 15, 
ker se je našla. k 4518 

SušteršiČ Janež, Ljubljana, Opekarska 
c. 10, ifclezMško ••••••. tramvajsko 
karto in knjižico za proste vožnje po že- 
leznici. '; 5185 

SušteršijS Franc, PristavaA KLO Oreho- 
vica, topico WtfoUò ìi 798437.        5Ö48 

•••••• Bort«,,Ljubljawa, R,Qžna.dolina, 
Cesta HL/12, p'rÄetno'Mjizicò'za •• 
St. 25442. 5136 

Tovarna volnenih' izdelkov   Majšperk", 
ïïelàyskoÎk'njJzWSf. 12^0899, (rog/'št. •• 
na irne ••••••• : Matija, rdjénâ' 6. ••1. 
1896, izdano od ÜLÖ Ptuj. 49S2 

Tratnjk' F/ançy,;Ljubljana, •••••,•.,37, 
potrošniško ipòtmiìo' LD za ifresSc niiaj. 

5240 

Trebeč •••••, Ürlek 18, p. Sežana, iz- 
kaznico za kob znamke »Cottur«, št. okvi. 
ra 35531. 46561 

Unetič Franc, Dol. Firošica, p. Cerklje 
ob Krki, potrdilo za delavsko knjižico. 

5172 
Uprava NM za Slovenijo, Ljubljana, 

Bbethovnova 7, prometno knjižico za 
osebni avto znamke BMW. tov. št. 94851 
št. šasije 94851-S-0427. 5089 

Vatovec Alojz^a, Sežana št. 30, izkaz 
nico za kolo št. NM 517753. 4666 

Velikonja Marija, Gunclje 55, osebno 
izkaznico. 4994 

Verbič Ivan, Ljubljana, Lavričeva 3, 
osebno izkaznico, prometno knjižico za 
kolo in potrdilo za popravilo šivalnega 
stroja »Singer«. 5187 

Vesel Ivan, Gorenje št. 5, p. Lukovica, 
evid. tablico za kolo št. S-4541.       5237 

Voj. pošta št. 7964, Ilir. Bistrica, potne 
dovolilnice serije K št. 61211, 61220 in 
41289, izdane na ime Nakic" Bože, podpo- 
ročnik, Kodžman Bože. podporočnik in 
Mladjan Nenad, vojak. 4436 

Volf Hedvjga roj. Vojčehovska iz Doi 
Lendave, Kovačeva 6, izkaznico za biva- 
nje št, 1269/1, izdano od odseka za notr. 
zadeve pri OIO Lendava dne 4. XII. 1948 
z veljavnostjo do 1. VII. 1949. 4455 

Vranic Valentin, Jarše 13, knjižico za 
kolo znamke »Fox«, št. 43160. št. tablice 
18941. 4998 

Vrtovee Vera, Vel. Žablje, učiteljica v 
Vipavskem Križu, knjižico za kolo znam- 
ke »Wanderer«. 4547 

Vuk Sefan, Sv. Miklavž, p. Hoče pri Ma- 
ribom, knjižico za kolo znamke »Special«, 
tov. št. 2228368. 4202 

Zafirovski Djordje, zastavnik, voj. pošta 
8032, Cerklje ob Krki, brezplačno oblačil- 
no knjižico št. 1433. 5082 

Zalig Ivan, Kapca št. 3, p. Dol. Lenda- 
va, izkaznico za kolo, št. okvira 233461. 

4459 
Zavadlav Anton, Šempeter pri Gorici 

Št. 22S, knjižico za kolo št. 7138.        4668 
Zevnik Marha, Ljubljana, Karlovška 2, 

izkaznico OF an mladinsko izkaznico. 
5057 

Zrnec Marija, Rudnik 20, knjižico za 
kolo znamkè »Miélë«, St. 716403. '     4903 

Zupančič Vilko, Mestinje 22, p. Pod- 
plat, sindikalno izkaznico, vojaško knjiži- 
co, mesečno režijsko vozno karto in Izkaz- 
nico z mladinske proge Samac—Sarajevo. 

4341 
Zidan Ivan, Ljubljana, Na peči 24, po- 

trošniško potrdilo LD za maj. 4097 
Žitnik Franziska, Na Gmajni 39, osel* 

no izkaznico, izkaznico OF, potrifflo o pla- 
čanem davku za perice. 4342 

Znidar Franc, Suhadole 12, vojaško 
knjižico. 4995 

žust Vinko, Ljubljana, Jernejeva 16, vo- 
jaško '-njftico «t. 368/377. 4964 

Žvau •••••, Izubijana, Mirte 23, revi- 
zijski Itetele ih potevo:zä ••, izdan 
od »Laboda«, Ljut«jaéa, Saenibuirgova 
ulica. .        5091 

todaja »Uradni Ilei LRS«.-Direktor in odgovorni urednik": dr,fiascoMočnffi; ^••••••••••&•••, ooT^l~i^ivLftrblJainl 
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436. 
Sedež: Dol. Logatec 
Dan vpisa: 5. maja 1949. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom v Logatcu. 
Izbrišejo OS člani upravnega odbora 

Zigon Nada, Matičič Stane, Slabe Matevž, 
Lenarčič Pavla in vpišejo uovi čiaafci 
upravnega odbora: 

Špacapan Marija, prešlvalka, Dol. Lo- 
gatec 18, 

Katalinič Nada, prešivalka, Dol. Loga- 
tec 161, 

Kobal Franc, čevljar, Dol. Logatec 12, 
Sovan Marija, prešivalka, Dol. Logatec. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 0. maja 1919, 

Zadr V 36/5 5235 
* 

137. 
Sedež: Grosuplje, 
Dan vpisa: 5. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Grosuplje. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 članov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Žitnik AIoj«, Okorn Alojzij, Grum Ivan, 
Zrnec Jože in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Mišica Marjan, krojač, Stranska vas 56, 
Javornik Franc, kmet, Grosuplje 42, 
Keber Franc, kmet, Blato 3, 
ëtrubelj Janez, kmet, Stranska vas 48, 
Rozman Anton, kmet. Vel. Mlačevo 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1949. 

Zadr V 39/6 5217 
* 

43i. 
Sedež: Hotovlje. 
Dan vpisa: 3.   maja  1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Hotavljah. 
Izbriše se član upravnega odbora Je- 

zeršek Janez in vpiše nov Član upravne- 
ga odbora: ' 

Demšar Ignac, mali posestnik. Kopač- 
nica 18. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. maja 1949. 

Zadr VI 84/2 5006 
* 

439. 
Sedež: Zalog, Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Zalog—Ljubljana. 
Vpiše ee, član upravnega odbora: 
Mejač Zorko, kmet, Zalog 14, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. maja 1949. 

Zadr V 203/2 5234 
* 

•MO. 
Sedež: Dobrovce. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j- Do- 

brovce. 
Izbrišejo se Člani  upravnega  odbora: 

Veber Ivan, LončariČ Marija/Ajdič Malta, 
: Pecotvnik Julijama, vpišejo ee novi izvolje- 
ni'članl upravnega odbora: , 

MagHca Ivan, kmet, Skoke, predsednik, 
Fras ;Franc, kmet, Dobrovce, podpred- 

sednik, 
2ivkpjjakòb, kmet, Dobrovce, 
••••• Prane, kmet, •••, 
5°Fat U*a, gospodinja. Skoke, 
Holoer Neža, gospodinja, Skoke. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 29/ apjjja 1949. 

Zadr III 99        -       4971, 

441. 
Sedež: Selo. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Scio. 
Izbriše se član upravnega odbora Lipaj 

Vladimir, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kološa Aleksander, 
Balažič Jožef, 
Grabar Ernest, vsi poljedelci v Selu. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26. aprila 1949. 

Zadr III 8 
# 

442. 
Sedež: Brežir.e. 
Dan vpisa-. 22. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

jenim jamstvom v Brežicah 
Izbrišejo ee izstopivši člani upravnega 

odbora: predsednik Blaževič Ervin, tajnica 
Agrež Rezika in odbornika Stiplovšek 
Ivana ter Slivnik Lovro, vsi iz Brežic. Pri 
že registriranih in ponovno izvoljenih 
članih upravnega odbora Cvelbarju Anto- 
nu se črta beseda »predsednik«, vpile 
pa, da je odslej »odbornik«, pri Go^bu 
Mirku se črta beseda »odbornik«, vpiše 
pa, da je odslej »predsednik«, pri Lukežu 
Aleksandru se črta beseda »odbornik«, 
vpiše pa, da je sedaj »podpredsednik«. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Bukošek Rudolf, blagajnik. Brežice — 
predmestje  20. 

šerbec Jože, p. nameščenec, Brežice — 
predmestje 84, 

Cizelj Antonija, gospodinja v Bukov- 
šku 51, 

Kastelic Ivanića, šivilja. Brežice 129, od- 
borniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr III 85/3 5202 

448. 
Sedež: Bučka, okraj Krško. 
Dan vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Bučki. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Bučki, okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloge zadruge eo: oskrbovani© članov 

z vsemi potrebnima potrošnim! predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanj© 
vseh panog kmetiskega gospodarstva in 
izvrševanje še drugih zadev, ki eo ua- 
drobno navedene v 3. členu pravil. 

Delež' zadružnika znaša 100 din. dolež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak od teh odgovarja Še • dya'jsetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 
Deleži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravnj odbor ali tisti. 
ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
Po dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 7 dp 9 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezajoče število odbornikov. 

Obvestila in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila rta zbor pa .še pismeno vsakemu Čla- 
nu posetfej. 

Izbrišejo ee izstopivši člani upravnega 
odbora Matko Ludvik, podpredsednik, 
Kranjc Jože, tajnik in odborniki Jaklič 
Marija. Mrgole Alojz. 

Pri že registriranem članu uprarvnega 
odbora Iljašu Francu se črta beseda »od- 
bornik« in vpiše, da je odslei »predsed- 
nik«, pri Golobu Janezu se črta beseda 
»odbornik« in vpiše, da je odslej »pod- 
predsednik«, pri Salmiču Antonu se črta 
beseda »predsednik« in vpiše, da ie od- 
slej »odbornik«. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Iljaš Anton, posestnik. Gor. Rađulje 1•. 
tajnik. 

Pevec Alojz, delavec. Dol. Radulje 28, 
Kralj Adolf, mali kmet. štrit 15, 
Lekše Julka. nameščenka, Jarčji vrh 19, 
Dolenšek Ignac, mali kmet. Jarčji vrh 

št. 21, 
Pungeršič Alojz, nameščenec. Bučka 19, 

odborniki. 
Za podpisovanje so predvsem poobla- 

ščeni Iljaš Franc, predsednik zadruge, 
Iljaš Anton, tajnik in Pungeršič Alojz 
(Slavko) odbornik, ki je obenem poslo- 
vodja. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. aprila 1949. 

Zadr II 145/2-3 *483 

444. 
Sedež: Karteljevo. 
Dan vpisa: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Karteljevem. 
Vpiše ee sprememba pravil, da šteje 

upraivni odbor odslej 7 članov. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 

odbora Strgar Franc, predsednik, •1•••- 
čič Jože in Vire Franc, odbornika, vlpaše-* 
jo, pa novi izvoljeni člani: 

Saje Franc. kmet. Gor. Kamenje li, 
tajnik, 

Zaje Franc, kovač. Dol. Karteljevo-, 
Grdenc Alojz, kmet, Gor. QaM\Òlfèi\a • 
"'»mar Anton, kmet. Gor1. Kartèjjéivo 

[5, odborniki. 
Od i'e registriranih članov upravnega 

odbora ostaneta še vpisana Basel} Joäse 
in Saje Anton, odbornika. Kranjci« Alofz 
je odslej predsednik. Za podpisovanje, sia 
predvsem upravičena Zaje Frane. Dol. 
Karteljevo in Bašelj Jože. Gor. Kamenje. 

Okrožno 6odišče v Novem mestu 
dne 16. aprila 1949. 

Zadr III 84/2 4479 

445 
* 

tu. 
Sedež: Log prj Sern1«!, olerai Krško. 
Dan vpisa: 31. marca 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Logu pri Sevnici. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 

odbora: Znddaršič Alojz, Zore Martin in 
Rozman Ivan, vpišejo.pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Avsec Anton, kmet, Log 39, predsjednik. 
ZOro Martin ml.,,mizar, Log 28. tajnik, 
Sinkovič Anton, kmet. Lukovec 6, od- 

bornik. 
Od registriranih članov upravnega od- 

bora Ostanejo še vpisani: Brinovec Slav- 
ko in Erjavec Milena, ki sta odslej odbor- 
nika, dalje Rak Janez, podpredsednik, in 
odbornika Sintič Jože.  Novšak  JoZe. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 31. marca 1949. 

Zadr III 127/4 4480 
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446. 
Sedež: Sodražica pri Ribnici, Kočevje. 
Dam vpisa: 11. aprila 1949. 
Besedilo: Suha roba, zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Sodražici. 
Vpiše se uvedba likvidacije. 
Iabrišejo se dlani upravnega odbora Lu- 

šin Lope, Sega Alojz, LovraioiS Anton, 
Levateli France, Sile France, Gregorio 
Ivan, Drobnic Ivan, Poček France, Lov- 
stek Anton, Mlhelič France, Prijatelj 
France, Peterün Anton, Campa Leopold, 
äega Janez, Bencina Ivan, Jakltö Aìgust. 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom >v 
likvidaciju. 

Kot likvidatorja se vpišeta poleg dose- 
danjega Elana upravnega odbora Ivanca 
Adolfa iz Sodražice 89 še Kovačič Drago, 
knjigovodja, Sodražica 27 in Zajo France, 
nameščenec, Sodražica 139. 

Okrožno .sodišče v Novem mestu 
dno 11. aprila 1949, 

Zadr II 103-5 4482 
tf 

447. 
Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sodražlc1. 
Izbrišejo se izstopiva' Slani upravnega 

odbora: Lovšin Rudolf, Sodražica 45, Zaje 
Franjo, Sodražica 139, Drobnič Ivan, Žig- 
marice 40, odborniki, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora, odbor- 
niki: 

Levetik Franc, ared. kmet, Sodražica 
št. 105, 

Fajdiga Franc, nameščenec, Zamo«tec 
it 13, 

Zaje Franc, malt kmet, Žlgmarice 14. 
Okrožno sodišče • Novem me&tu 

dne 23. aprila 1949. 
Zadr II 86/4-6 5200 

* 
448. 

Sedež: Sv Križ pri Litiji, okraj Treb- 
nje; 

Dan vpias: 21. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omoj' 

vàm jamstvom v Sv. Križu pri LUiji. 
Upravni odbor sestavlja odslej 5 do 8 

članov, in sicer predsednik, tajnik in 
ustreaajoče itevllo odbornikov. Upravni 
odbor predstavlja zadrugo, jo zastopa ter 
vodi njeno •••••••••. Njegova dolžnost 
traja eno leto, 

Izbrišejo se izstopiva! {lani upravnega 
odbora: Kožamelj Anton, šket Jož'e, Ma- 
rin Jožefa, Hren Alojz In Koren Jože; 
vpišejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora; 

Logar Vinko, posestnik. Moravska gora 
St 1, predsednik, 

Tavčar Frano, upokojene«. Gabrovka 8. 
tajnik, 

Leben Alojz posestnik, Brezovo 11, 
Hosraik Anton. p*c&tnik, Lukovk 3 
Pavlin Julijan, posestnik, Vod'ce 3, 
Kozlevčar Anton, posestnik. Tlaka 2, 
JerijS Stanislav, posestni!«, Tihaboj 14, 
Oven Stane, posestnik. Klanec 1, od- 

borniki. ( 
Okrožno sodišče-v Novem mestu 

dno 21. aprila 1949. 
Zadr III 87/6-7 5203 

* 
-49. 

Sedež: Sv. Peter potf. Sv, gorami. 
Dan vpisa: 2. aprila 1919. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sv. Petni pod. Sr go- 
rami, otoaj KrSko. 

Na občnem zboru 23. II. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej; Kmetijska zatfruga z 
omojonim jamstvom v Sv. Petru pod Sv. 
gorami, okraj Krško. 

Naloge zadruge eo: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potroinjmi predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
opravljanje drugih zadev, ki so nadrobno 
navedene v 8. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din. delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in za to poobla- 
ščeni usdužl^neo zadiruge. 

Upravni . ..jor sestavlja 7 do 9 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik dn ustrezno število odbornikov. 

Priobčitvo in sklepi ee nabijejo na za- 
družni razglasni deski, vabila na zbor pa 
se pošljejo tudi vsakemu članu. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Srednik Ferdo, Osojnik Jožef, Vuk Franc, 
in Klakočar Franc, vpišejo se novi člani: 

Valončak Ferdo, trgovec. Sv. Peter 22, 
predsednik. 

Cepin Franc, ključavničar, Sv, Peter 18, 
podpredsednik, 

Božiček Franjo, krojač, Sv. Peter 22, 
Planine Ivan, trgovec. Sv. Peter 22, 
Harlander Anton, trgovec, Sv. Peter 87, 
Kunst Franc, kmet, Trebče 11, 
Pratengrazer Martin, kmet. Kun&perk, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

drie 2   aprila 1949. 
Zadr II 123/3-4 4003 

* 
450. 

Sedi'ž: št. Rupert, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 22. marca ÎM9 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Št. Rupertu, okraj Trebnje. 
Izbrišeta- se člana upravnega odbora 

Jaklič Alojz in Goreno Ivan, vpišeta se 
nova izvoljena člana upravnega odbora: 

Lukek Franc, čevljar, St, Rupert 7, 
podpredsednik, 

Podlesnik Vencel, mali kmet, SadeJJeS, 
odbornik, 

Od prej registriranih članov odbora 
ostanejo še nadalje vpisani: 

Rugelj Leopold, predsednik, 
Hribar Ana, odbornica in 
Brezovar Matija, tajnik. 
Pooblaščenci za sopodpisovanje so Gač- 

nlk Vincene, delavec, Hrastno 11. Vrana 
Jože, delavec, Draga 7, Kostelec Marko, 
upokojenec, St. Rupert 26 in Tominec Ro- 
ža, poslovodja, Št. Rupert 28, 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 22. marca 1949. 

Zadr III 25/4-5 4004 

451. 
Sedež: Ajdovščina, 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Brecelj Aloje, predsednik, Replö Anton, 
podpredsednik, Krečič Alojz in Kovač 
Ignac; vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Volikonja Cvetko, kmet, AjidovSčina, 
tajnik. 

Budihna Marija, uradnica. Ajdovščina, 
blagajnik 

Baje Silvester, predsednikov namestnik. 
Hladnik Jožef, tajnikov namestnik, 
âtrancar Franc, 
Peljhan Janez, odbornika, 
Kravos Alojz, Zapuže 18, je predsed- 

nik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20, aprila 1949. 
Zt 16/46-6 - Zadr 1/19     -'.768 

Sedež: Senožeče, okraj Postojna, 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo: kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Ferfila Franc, Fabčič Ivan in Zelen Jo- 
sip, vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Pegan Franc, Senožeče 68, predsednik, 
Gerželj Franc, Senožeče 72, 
Antončič Franc, Gaberče 13, 
Povh Pavel, Senadole 6, , 
Cehovin Anton, Senadole 25. odborniki, 
Sturm Jože je tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 20. aprila 1949. 

Zt 25/47-15 — Zadr HI/27   4762 
* 

453. 
Sedež: Trnovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. aprila 1949, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora Caj 

Jožef, Plesničar Jožef, Strosar Izidor, 
Plesničar Leopold, Volk Viktor in Rija- 
vec Leopold, vpišejo se novi iavoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Gorjup Emil, Voglarji 29, predsednik, 
Rijavec Jožef. Trnovo 84, podpredsed- 

nik, 
Plesničar Teodor, Voglarji 47. 
Rijavec  Alojz, Trnovo 76, 
Makuc Milan, Trnovo 97, 
Pavlin Stanko, Trnovo 32, odhornlki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 21. aprila 1949. 

Zt 109/48-7 - Eadr Vl/56   4767 

Uvedba postopanja 
za Razglasitev za mrtvesra 

IV R 44/49-3 4558 
Lorbek Jože, roj. 19. III, 1915 pri Sv. 

Lovrencu na Pohorju, sin Andreja in 
Neže rojene Spaner, oženjen, mehanik v 
Pišecah, je bil v nemški vojski na otoku 
Pelješcu v Dalmaciji. Od avgusta 1944 se 
pogreša. 

Na predlog žene Lorbek Karoline ro- 
jene Plevnik, Pišece 7, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se fe- 
daja poziv, da se o-pogrešanem do 31. V., 
1949 poroča sodišču ali skrbniku BrloŽ- 
niku Bogomiru, sod uslužbencu v Breži- 
cah. 

Lorbek Jože se poziva, da se zglasi prt 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po' preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 20. aprila 1949. 

IV R 9/49-6 4568 
Germ Jože, roj. 21. III. 1905 v St. Jan- 

žu na Dolenjskem, edn Josipa in Marije ro- 
jene Osamič, oženjen, aidarekl pomočnik 
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U povrnitvi škode odloči okrajno sodeče ne glede na 
višino škode. Določbe tretjega odstavka 38. člena m do- 
ločba četrtega odstavka 38. člena,' da sodišče na ocenitev 
škod'.- po krajevnem ljudskem odboru ni vezano, veljajo 
tudi v teh primerih. 

Vili. KAZENSKE  DOLOCBK 
40. člen 

Kaznivo dejanje stori • »e kaznuje z deh.».,.o auz- 
mjo do 50.000 dinarjev ali s poboljševalnim delom do 
šestih mesecev ali z odvzemom prostosti do mestih me- 
secev. 

1. kdor lovi brez pravic, ki jih določa ta zakon 
(divji  lovec); 

2. kdor lovno dovoljenje ali člansko izkaznico lovske 
družine za odškodnino prepusti drugemu; 

3. kdor lovi redke ali zredčene vrste divjadi, katere 
je prepovedano loviti, in kdor lovi ptice pevke in druge 
za kmetijstvo ali gozdarstvo koristne živali, ki niso divjad, 
katere je (,a prepovedano loviti; 

'4. kdor lovi na način ali s sredstvi, s katerimi •• div- 
jad množično pokoncuje, ali kdor lovi /, zanko; 

5. kdor lovi zaščiteno divjad med  lovopnstom; 
6. kdor uničuje' ali poškoduje legla ali gnezda za- 

ščitene divjadi ali po 4. členu zaščitenih koristnih živali 
aH ptic. 

Ako ima kaznivo dejanje iz prednjega odstavka huj- 
še posledice, ali je storjeno v povratku, se storilec 
kaznuje .s poboljševalnim delom do enega leta ali z od- 
vzemom prostosti do enega leta. 

Razen- kazni iz prednjih odstavkov sme sodišče glede 
na okoliščine dejanja in lastnosti storilca prepovedati iz- 
vrševanje lova za določen čas ali za zmeraj in izreči tudi 
odvzem lovskega plena, lovskega orožja in pripomočkov, 
e katerimi je bilo dejanje storjeno. 

0 kaznivih dejanjih po tem členu sodijo okrajna so- 
dišča. 

Ce je za katero od dejanj, navedenih v prvem od- 
stavku tega člena, določena v kakem drugem zakonu 
strožja kazen, se storilec kaznuje po strožjem zakonu. 

'    41. člen 
Prekršek stori m se kaznuje z denarno kaznijo do 

3000 dinarjev: 
1. kdor brezplačno prepusti lovno dovoljenje ali član- 

sko izkaznico lovske družine drugemu; 
2. kdor lovi v drugem lovišču, če za to nima dovo- 

ljenja; 
3. kdor namenoma ovira izipolnitev lovskega plana; 
4. kdor namenoma daje nepravilne podatke o lovu in 

o etanju divjadi v lovišču; 
5. kdor lovi na nedovoljen način ali z nedovoljenimi 

sredstvi, kolikor to dejanje ni kaznivo po 40. členu tega 
wkona; 

6. kdor protivno predpisu 22. člena ne pokaže član- 
ske izkaznice ali lovnega dovoljenja; 

7. kdor hodi s puško po lovišču, v katerem nima 
pravice loviti, izven javnih poti in stez aH z nabito puško 
Po takih poteh in stezah; 

8. kdor se pri strupitvi, za katero ima dovoljenje, ne 
ravna po predrtih točke b) drugega odstavka 92. člena 
tega zakona ali po drugih posebnih predpisih; 

9. kdor brez dovoljenja lovi ali si prievoji živo 
divjad; 

_ 10. kdor ne priglasi lovskemu upravičencu uplenjene 
divjadi, ki si jo je prilastil po prvem odstavku 28. člena 
tega zafcona; 

11. kdor brez dovoljenja pobira ali prodaja jajca za- 
ščitene perjadi in ptic, zaščitenih po 4. členu tega zakona. 

Ce ima prekršek iz prednjega odstavka hujs'e posle- 
dice ali če gre za povratek prekrška, se sme zoper storilca 
izreči tudi odvzem lovskega plena in lovskih pripomoč- 
kov, s katerimi je bilo dejanje storjeno ter prepovedati 
izvrševanje lova za določen čas ali za zmeraj. 

Za upravni kazenski postopek o prekrških po tem 
členu je pristojen okrajni (mestni, rajonski) izvršilni 
odbor. 

42. člen 
Storilec kaznivega dejanja ali prekrška po 40. oziro- 

ma 41. členu tega zakona mora povrniti povzročeno Škodo; 
-koda na divjadi se računa po vrednosti žive divjadi po 
ceniku, ki ga pndpiše minister za gozdarstvo. 

IX. PREHODNE 1^1 KONČNE DOLOČBE 

43. člen 
Sedanje zakupne pogodbe ostanejo v veljavi. V teh 

pogodbah določene zakupnine veljajo za naprej kot od- 
škodnina za uživanje lovišč. 

Minister za gozdarstvo ustanovi najpozneje do poteka 
sedanjih pogodb lovišča lokalnega pomena po 8. členu 
tega zakona. 

44. člen 
Sedanje lovske družine delujejo dalje, predložiti pa 

morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona mini- 
strstvu za notranje zadeve svoja pravila v potrditev. Ce 
pjavil ne predlože ali če jim minister pravil ne potrdi, 
jih minister za notranje zadeve sporazumno z ministrom 
za gozdarstvo razpusti. 

V enem letu po uveljavitvi tega zakona se morajo 
sedanji okrajni lovski sveti in lovski svet LRS preosnovati 
v lovske podzveze oziroma v lovsko zvezo Ljudske Repu- 
blike Slovenije. 

45. člen 
Kolikor ta zakon nima posebnih določb, veljajo glede 

ustanovitve in razpusta lovskih organizacij predpisi za- 
kona o društvih, zborovanjih in drugifi javnih shodih. 

46. člen 
Minister za gozdarstvo predpiše s pravilnikom na- 

tančnejše določbe o upravljanju lovišč republiškega in lo- 
kalnega pomena, o lovskem izpitu in o tem, kdo je lahko 
oproščen lovskega izpita, o' oddaji lovišč lovskjm druži- 
nam in o sklepanju pogodb za lovišča, o lovskem planu, 
o vodstvu razvida, statistike in katastra ter o lovu o dr- 
žavnih loviščih, ki jih upravljajo državne lovske ustanove 
ali podjetja neposredno. 

Minister za gozdarstvo je pooblaščen, da izdaja po 
potrebi tudi natančnejše predpise za izvajanje drugih do- 
ločb tega zakona. 

47. člen 
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati vsi pred- 

pisi, ki so v nasprotju z njim. 

48. ölen 
Ta zakon velja od dneva objame v >Uradnem listu 

LRS«. 
U St. 188 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPSf 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENI)». 

Sekretar: Predsednik: 
France LubeJ 1. t. Josip Vidmar 1. T, 



Straa 122 URADNI LISI LKS Stev. 16 - 13. V. 1949 

92. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LH Slovenije 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije razglaša zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski akade- 
miji znanosti in umetnosti z dne 21. maja 1948, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na V. rednem 
zasedanju dne ö. maja 1949 tako, da se njegovo spreme- 
njeno in prečiščeno besedilo glasi: 

Zakon 
f       o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 

t. SPLOSNIÏ DOLOČBE 

1. člen 
biuveiiika akademija znanosti in umetnosti je uaj- 

višja znanstvena in umetnostna ustanova v Ljudski Re- 
publiki Sloveniji in združuje najpomembnejše znanstve- 
nike • umetnike, Njen sedež je v Ljubljani. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je pravna 
oseba, k: ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 
okviru proračuna Ljudske Republike Slovenije. Odredbo- 
dajalec za izvajanje predračuna je predsednik Akademije. 

Akademija ima svoj pečat, katerega obliko predpiše 
statut. 

2. člen 
Ulavna naloga Slovenske akademije znanosti in umet- 

nosti je, da z vsemi svojimi silami in sredstvi prispeva -k 
napredku in razvoju znanosti in umetnosti. 

V ta namen Slovenska 'akademija znanosti in umet- 
nosti: 

a) usmerja svoje delo na najvažnejše probleme vseh 
znanstvenih in umetnostnih področij, zlasti tistih, ki so 
pomembni za Slovenijo in Jugoslavijo; 

b) proučava naravna bogastva in proizvodne sile dr- 
žave, kakor tudi obča ekonomska in kulturna dognanja in 
si prizadeva za njihovo vsestransko raoionalno izrabo; 

c) podpira znanstveno in umetniško delo ter načrtno 
skrbi za popolnjevanje znanstvenega naraščaja in za zvi- 
šanje njegove znanstvene kvalitete; 

č) objavlja izsledke raziskavanj in znanstvena dela; 
d) daje strokovna mnenja ter rešuje znanstvene in 

umetnostne probleme na zahtevo vlade LRS; 
e) vodi razvid dela znanstvenih in umetniških za- 

vodov in ustanov v Ljudski Republiki Sloveniji. 

;     . 3. Člen 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima raz- 

rede. 
Določbe o ustanovitvi novih razredov, o odpravi, spo- 

jitvi ali spremembi obstoječih , razredov, o organizaciji, 
delu in nalogah razredov predpiše statut, ki ga izda 
Akademija in potrdi Prezidi j Ljudske skupščine LRS. 

Razredi so v reševanju znanstvenih vprašanj samo- 
stojni. 

4. člen 
Za splošno usmeritev znanstvenega in umetniškega 

dela, za razvoj znanstvenih in umetnostnih raziskavanj, 
za organizacijo ekspedicij, za zvezo z najpomembnejšimi 
znanstvenimi in umetniškimi ustanovami sklicuje Akade- 

• mija seje ter organizira kongrese in posvete •znanstve- 
nikov in umetnikov, vzdržuje, zvezo z znanstvenimi m 
umetniškimi akademijami, zavodi' in društvi '.ter znan- 
stveniki in umetniki drugih držav. 

II. SESTAV AKADEMIJE IN NJENI ČLANI 

A. Člani 
5. člen 

Slovensko akademijo znanosti in umetnosti sestavljajo 
redni člani (akademiki), dopisni člani (korespondenc.) 
in častni člani. 

6. člen 
Za rednega člana je lahko. izvoljen znanstvenik al) 

umetnik, ki je obogatil znanost ali umetnost z deli znan- 
stvenega ali umetniškega pomena in prispeval z njimi 
k razvoju kulture. 

Dopisne člane voli Akademija iz priznanih domači! 
in tujih znanstvenikov in umetnikov. 

Častne člane voli Akademija iz znanstvenikov in 
umetnikov, ki so obogatili znanost ali umetnost z deli 
svetovnega pomena ali z deli, ki imajo poseben pomen 
za Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo, Ljudsko 
Republiko Slovenijo ali za Akademijo. 

7. člen 
Redni in dopisni člani opravljajo svoje znanstveno in 

umetniško delo v skladu z delovnim programom Akademije. 
Podrobnejše določbe o delu ter o pravicah in dolž- 

nostih članov Akademije predpiše statut Akademije. 
8. člen 

Prejemke funkcionarjev in članov Akademije določi 
vlada LRS z uredbo. 

9. člen 
Kandidate za redne in dopisne člane Akademije pred- 

lagajo iz vrst najpomembnejših znanstvenikov in umet- 
nikov' pristojni razredi po strogi in skrbni presoji ter z 
izčrpno utemeljitvijo skupščini Akademije v /odločitev; 
za člana je izvoljen kandidat, za katerega sta glasovali 
najmanj dve tretjini v skupščini navzočih članov. Izvolitev 
je končnoveljavna, ako Prezidij Ljudsko skupščine LRS 
v 30 dneh ne ugovarja. 

10. člen 
Častne člane voli skupščina Akademije na predlog 

razredov ali posameznih rednih članov Akademije. Kan- 
didat je' izvoljen, če sta zanj glasovali dve tretjini nav- 
zočih članov. Častni člani imajo enake pravice kot redni 
člani, niso pa uvrščeni v razrede. 

11. člen 
Članstvo rednih, dopisnih in častnih članov preneha 

s smrtjo, z odpovedjo, ki se pismeno preda predsedniku 
Akademije, ali z izključitvijo iz zelo tehtnih razlogov jav- 
nega ali zasebnega značaja. Izključitev mora skleniti skup- 
ščina Akademije z dvetretjinsko večino celotnega šte- 
vila Tednih članov. Predlog za izključitev da lahko Prezi- 
dij Ljudske skupščine LRS ali člani Akademije. 

B. Znanstveni sodelavci Akademije 

12. člen 
Pri izvrševanju nalog Akademije, njenih zavodov in' 

ustanov lahko sodelujejo tudi strokovnjaki, ki niso člani 
Akademije. 

Za proučevanje prirodnega bogastva in proizvodnih 
sil države ustanovi Akademija poseben-svet svojih čla-' 
nov. V ta svet lahko pritegne skupščina Akademije tudi 
znanstvenike, ki niso njeni člani. 

Strokovne sodelavce v ustanovah Akademijo imenuje 
in razrešuje na predlog pristojnega razreda. predsedstvo 
Akademije, ki jim določi tüdi nagrade za;njihovo sode; 
lovanje. 
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Znanstvene sodelavce predlaga v sporazumu s pri- 
itojoim razredom predsedstvo Akademije predsedstvu 
vlade LRS za imenovanje. 

Podelitev mest znanstvenih aspirantov, ki so v zvezi 
z državnimi štipendijami, predlaga za razpis in na pred- 
log pristojnega razreda predsedstvo Akademije mini- 
etru za prosveto LRS. 

Podrobnejše določbe k temu členu in določbe glede 
znanstvenih aspirantov predpiše statut Akademije. 

1•. ORGANIZACIJA AKADEMIJI-'. 

A. Skupščina 

13. člen .        ' 
Najvišji orgpn Akademije je skupščina, ki jo sestav- 

ljajo vsi redni in častni člani. 
Skupščina določa splošno smer znanstvenega dela to 

organizacijo Akademije ter opravlja druge naloge, ki jih jii 
daje ta zakon ali statut. 

Skupščina vodi člane akademije, predsednika, enega 
ali več podpredsednikov, glavnega tajnika in nadzorni 
odbor; odloča o izključitvi članov in voli člane sveta za 
proučevanje prirodnega bogastva in proizvodnih sil države. 

Skupščina izda statut Akademije, ki ga potrdi Pre- 
zidiij Ljudske skupščine LRS. 

14. člen 

Seje skupščine se sklicujejo po potrebi, toda vsaj 
enkrat na leto ali če to zahteva najmanj ena tretjina red- 
nih članov oziroma dva razreda. 

Skupščina Akademije je po pravilu sklepčna, če je 
navzoča vsaj polovica rednih članov, in odloča z večino 
glasov ^navzočih članov. Izjeme določata ta zakon in statut 

• Akademije; * 
Odločujočo pravico glasovanja imajo na skupščini red- 

ni /in častni člani Akademije. 
Dopisni člani in upravniki posameznih ustanov Aka- 

demije, ki niso redni ali častni člani, smejo na vabilo 
predsednika ali njegovega namestnika prisostvovati skup- 
ščini In imajo posvetovalni glas. 

B. Predsedstvo 

15. člen 
Predsedstvo Akademije sestavljajo predsednik, eden 

ali več podpredsednikov, glavni tajnik in razredni tajniki. 
Predsednika, podpredsednika in glavnega tajnika 

voli skupščina Akademije za tri leta izmed rednih čla- 
nov Akademije. Izvolitev predsednika potrjuje Prezi'dij 
Ljudske skupščine LRS. 

Razredne tajnike volijo razredi po določbah statuta 
Akademije. 

19. člen 
.Predsedstvo Akademije izvršuje sklepe skupščine; v 

easij med sejami skupščine je predsedstvo najviljj uprav- 
ni "organ Akademije. 

Predsednik predstavlja Akademijo na zunaj, usmerja 
upravo, m delo Akademije, sklicuje in vodi seje skup- 
ščine in predsedstva.    ' 

Natančnejše določbe o nalogah in delu predsedstva 
Akademije in njegovih funkcionarjev predpiše statut. 

Predsedstvo Akademije imenuje uslužbence Akade- 
mije. Za imenovanje uslužbencev prve vrste je potrebno 
soglasje predsednika .vlade LRS. 

17. člen 
Upravljanje imovine Akademije nadzira poseben nad- 

zorni odbor treh rednih članov in enega namestnika, ki 
jih izbere skupščina za dve leti. 

•   C. Zavodi 

18. člen 

Znanstveno raziskovalno delo opravlja Akademija 
v svojih zavodih (institutih), komisijah, odborih, labora- 
torijih itd. « 

Podrobnejše odredbe o njihovi organizaciji in delu 
predpiše etatut Akademije in pravilniki v okviru statuta. 

19. člen 
Vlada LRS določi v sporazumu z Akamedijo, katere 

državne ustanove so glede svojega znanstvenega dela pod 
neposrednim nadzorstvom Akademije. 

C. Uslužbenci Akademije 

20. člen 

Za opravljanje administrativnih, znanstveno upravnih 
in tehničnih poslov ima Akademija administrativne, teh- 
nične in pomožne uslužbence. 

Natančnejše določbe o ustroju pisarne ter o dolžnosldla 
in pravicah predpiše statut. 

IV. KONGNA DOLOČBA 

21. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

U št. 184 
Ljubljana dne 11. maja 1949. fv 

PREZIPU LJUDSKE SKUPŠČIN L 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

93. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije in 
3., 4. in 6. člena zakona o volitvah in delu začasnih ob-. 
lastnih ljudskih odborov in o načinu prenosa pristojnosti 
na oblastne ljudske odbore Prezidij Ljudske skupščine 
LR Slovenije izdaja 

ukaz 
o številu odbornikov začasnih oblastnih ljudskih 
odborov, o dnevih zasedanj okrajnih ljudskih odbo- 
rov za volitve odbornikov začasnih oblastnih ljud- 
skih odborov in o sklicanju prvih zasedanj začasnih 

oblastnih ljudskih odborov 

I     i 

V začasne oblastne ljudske odbore se voli: 
1. v začasni • oblastni ljudski odbor Goriške oblasti 

80 odbornikov, 
2i. v začasni oblastni ljudski odbor Ljubljanske obla- 

sti 120 odbornikov, 
3. v začasni oblastni ljudski odbor Mariborsko oblasti 

95 odbornikov. 
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Od tega skupnega številu udarnikov volijo: 
1. v začasni oblastni ljudski odbor Goriške oblasti: 

ULO Gorica 28 odbornikov, 
OLü Idnja 8 odbornikov, 
ÜLU Unska Bistrica 9 odbornikov, 
ULU Postojna 14 odbornikov, 
OLU Sežana U odbornikov, 
OLU Tolmin' 1U odbornikov; 

2. * začasni oblastni ljudski odbor Ljubljan.-,, >ti: 
ULU Celje okolica • odbornikov, 
ULU Črnomelj 5 odbornikov, 
ULU Grosuplje o odbornikov, » 
ÖLÜ Jesenice 9 odbornikov, 
ULU Kamnik 8 odbornikov, 
ULU Kočevje 4 odbornike, 
ÜLÜ Kranj 15 odbornikov, 
OLU Krško 12 odbornikov, 
ULU Ljubljana okolica 12 odbornikom 
OLU Mozirje G odbornikov, 
OLU .Novo mesto 9 odbornikov, 
ULU Trebnje 5 odbornikov, 
OLU Trbovlje 9 odbornikov, l 

MLÜ Celje 5 odbornikov; •      \ 

8. v začasni oblastni ljudski odbor Mariborske oblasti: 
ULU Dravograd 9 odbornikov, 
ULU Lendava ti odbornikov, 
OLO Ljutomer Ö odbornikov, 
OLU Maribor okolica 15 odbornikom 
OLO Murska Sobota 12 odbornikov 
OLO Poljčaue 11 odbornikov, 
OLO Ptuj 14 odbornikov, 
OLO Radgona 6 odbornikov, 
MLO Maribor 16 odbornikov. 

0 
II 

Kot dnevi zasedanj okrajnih ljudskih odborov za vo- 
litve odbornikov začasnih oblastnih ljudskih odborov se 
določajo dnevi od 18. do 24. maja 1949. Dneve zasedanj 
posameznih okrajnih ljudskih odborov določijo v tem raz- 
dobju pristojni sekretariati za organiziranje oblastnih 
odborov. 

Ill 
Prvo zasedanje začasnega oblastnega ljudskega odbo- 

ra Goriške oblasti se sklicuje na 25. maja 1949, prvo 
zasedanje začasnega oblastnega ljudskega odbora Ljub- 
ljanske oblasti na 2G. maja 1949 in prvo zasedanje za- 
časnega oblastnega ljudskega odbora Mariborske oblasti 
na 27. maja 1949. 

Uro In kraj teh zasedanj določijo pristojni sekreta- 
riati za organiziranje oblastnih odborov. 

U št. 185 
I mbljana dne 11. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubcj L r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

(IHEDBE. ODflEDBE. NAVODILA • (•1••• 
MLADE LJUDSKU REPUBLIKE SLOVEMUE 

94. 
Na podlagi 43. in 52. člena zakona o ureditvi ljud- 

skih sodišč t dne 21. junija 1946 (Uradai list FLRJ, šte- 
vilka 51—349/46) izdaja vlada LRS po predlogu ministra 
za pravosodje 

uredbo 
o odpravi okrožnih sodišč    Celju in v Novem mestu 
in o sps. t nembi območja okrožnih sodišč v Ljubljan) 

in v Mariboru 

1. člen 
Uupiuvilu se okrožni sodišči v Celju iu v Novem mestu. 

2. člen 

Območje okrožnega sodišča v Ljubljani se razširi 
na območja vseh okrajnih sodišč, ki so spadala pod do- 
sedanje okrožno sodišče v Novem mestu, ter na območja 
okrajnih sodušč v Celju, v Mozirju (oziroma v Šoštanju) In' 
v Trbovljah, ki so spadala pod dosedanje okrožno sodišče 
v Celju. 

Območje okrožnega sodišča v Mariboru se razširi na 
območje okrajnega sodišča v Poljčanau, začasno v Sloven- 
ski Bistrici, ki je spadalo pod dosedanje okrožno sodišče 
v Celju. 

3. člen 
Minister za pravosodje LRS določi, kdaj nehata po- 

slovati dosedanji okrožni sodišči v Celju in v Nov'eta me- 
stu, in izda natančnejše predpise za izvedbo te uredbe. 

I 
4. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem liätu 
LRS«. 

St. S—zak 351 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

Minister za pravosodje LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. MIha Marinko 1. r. 

PaAVILNIKl.ODBEBBE.flAVODILA.ODLOdBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVEMUE 

95. 

Na podlagi 4. in 5. člena uredbe o številu okrožnih 
sodišč v Ljudski Republiki Sloveniji in njihovi krajevni 
pristojnosti z dne 11. maja 1040, št. S—zak 3r)1 'Uradni 
list LRS, št. 16-94/49) izdajam 

odredbo 
o prenehanju poslovanja okrožnih sodišč v Celju 
in Novem mestu ter o poslovanju okrožnih sodišč 
v Ljubljani m Mariboru  glede na novo krajevno 

pristojnost 

Okrožni sodišči v Celju iu Novem mestu prenehata 
poâlûvati 1. junija 1049. 
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Arhiv, trgovski in zadružni register ter vse tekoče 
spise okrožnega sodišča v Novem mestu prevzame okrož- 
no sodišče v Ljubljani. 

Arhiv ter trgovski in zadružni register okrožnega so- 
dišča v Celju prevzame okrožno sodišče v Ljubljani, te- 
koče spise pa le z območja okrajnih sodišč v Celju, Mo- 
zirju in Trbovljah; tekoče spise z območja okrajnega sodi- 
šča v Poljčanah prevzame okrožno sodišče v Mariboru. 

8 
Okrožni sodišči v Celju in Novem mestu morata 

opraviti do 1. junija 1949 razpisane obravnave in naroke 
in izdati odločbe v prvostopnih in drugostopnih zadevah. 
Po tem dnevu razpisane obravnave in naroke pa morata 
preklicati, strankam, pričam, izvedencem in tolmačem 
to sporočiti ter spise odstopiti okrožnemu sodišču v Ljub- 
ljani oziroma okrožnemu sodišču v Mariboru (2. člen te 
odredbe). 

4 
Okrožni sodišči v Ljubljani in Mariboru vpišeta od- 

stopljene tekoče spise v prvostopnih in drugostopnih za- 
devah v svoje vpisnike po vrsti dosedanjih tekočih številk 
z dnem, ko pridejo na sodišče, s pripombo v opombi, da 
je spis odstopilo okrožno sodišče v Novem mestu oziroma 
okrožno sodišče v Celju. Okrožni sodišči v Novem mestu 
in Celju pa morata 1. junija 1949 vpisnike zaključiti ter 
jih odstopiti okrožnemu sodišču v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, ki prevzame trgovski in 
zadružni register okrožnega sodišča v Celju v celoti, mora, 
kakor hitro se pokaže potreba, pošiljati celotne izpiske 
iz teh registrov okrožnemu sodišču v Mariboru glede na 
območje okrajnega sodišča v Poljčanah, okrožno sodišče 
v Mariboru pa vsakokrat prepiše te izpiske v svoj trgov- 
ski in zadružni register in opravlja potem nadaljnje vpise. 

6 
Pri prenosu arhiva, registrov in spisov imajo tekoče 

zadeve prednost pred vsemi drugimi. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. Zak 42/49 
Ljubljana dne 11. maja 1949. 

Minister za pravosodje LRS: 
" Dr. Heli Modic 1. T. 

96. 

Na podlagi 8. čtena uredbe o obveznih prevoznih sto- 
ritvah v gozdarstvu in lesni industriji (Uradni list LRS, 
št. 11—57/49) v zvezi e 1. členom uredbe o spremembi 
uredbe o obveznih prevoznih storitvah v gozdarstvu in 
lesni industriji (Uradni 1st LRS, št. lö—81/49) predpi- 
sujem 

navodila 
za izvajanje uredbe o obveznih prevoznih storitvah 

v gozdarstvu in lesni industriji 

1. Obvezne prevozne storitve se lahko predpišejo: 
a) tistim, ki imajo telesno sposobno živkro in pri- 

merno/vozilo in ki so sami ta to deio spesomi 

ali ki imajo za delo v gospodarstvu primerno 
osebo; 

b) tistim, ki imajo telesno sposobno živino in pri- 
merno vozilo, toda niso sami za to delo sposobni 
in minajo za delo v gospodarstvu primerne 
osebe, a tem da dajo na razpolago vozilo al' 
vprego ali oboje. 

V primeru pod b) si mora koristnik prevoza 
(gozdno gospodarstvo, lesnoindustrijsko podjetje, kmetij- 
ska zadruga) pravočasno preskrbeti voznika. Ce lastnik 
vozila ali vprege v 3 dneh od dneva prejema zadevne od- 
ločbe koristniku sam predlaga primerno osebo, mora ko- 
ristnik sprejeti njegov predlog, če je izvedljiv. 

2. Vozniki obvezniki imajo pri izvajanju obveznih 
prevozov iste pravice in dolžnosti kakor pogodbenik. Ko- 
nstniki prevozov pa lahko voznikom obveznikom po pred- 
logu pristojnega krajevnega ljudskega odbora preskrbijo 
potrebno krmo. 

3. Telesno nesposobnost voznika ugotovi pristojni 
okrajni zdravnik, telesno nesposobnost živine pristojni 
okrajni veterinar, neprimernost opreme oziroma vozila pa 
pristojni krajevni ljudski odbor. 

4. Koristniki prevoznih storitev morajo najpozneje do 
vsakega 20. v mesecu za prihodnja meseo poverjeništvu' 
za gozdarstvo oziroma poverjeništvu za kmetijstvo in 
gozdarstvo pristojnega okrajnega izvršilnega odbora pri- 
glasiti potrebe glede obveznih prevozov z navedbo po- 
trebnih podatkov (operativni plan prevozov). 

5. Obvezne prevozne storitve predpiše poverjenik za 
gozdarstvo oziroma poverjenik za kmetijstvo in gozdar- 
stvo z odločbo, ki jo mora izdati najpozneje v 5. 
dneh po prejemu operativnega plana prevozov. Odločba 
mora obsegati: 

a) priimek, ime in prebivališče tistega, ki mu je 
predpisana prevozna storitev; 

b) firmo gozdnega gospodarstva, iesnegaiindustrijskef 
ga podjetja ali kmetijske zadruge, v katere korist 
se predpise storitev; 

c) število in vrsto vprežne živine ter število voz, e 
katerimi je treba opravljati prevoze ozîroma ki jih 
mora lastnik dati na razpolago; 

•) število dnevnih prevozov na mesec (naložitev 
obveznosti po delavnikih) oziroma količino lesa, 
ki ga mora zavezanec zvoziti, pri čemer je treba 
za primer pod točko 1. •—' b) navesti1, za koliko 
dni mora dati lastnik na raepolago svoje vozilo 
ali vprego; 

d) utemeljitev. 
Odločbe se izdajo v 3 izvodih. En izvod se pošlje 

zavezancu, dva pa koristniku. Korâetnik mora po ila-, 
polnitvi prevozne obveznosti oziiroma po preteku 
časa, določenega za prevoz, en izvod odločbe vrniti 
prej imenovanemu poverjeništvu s poročilom, ali 
je prevoz opravljen ali' ne. 

6. V ofcvimi odločbe odkaže  koristnik zavezancem 

7. Vsak krajevni' ljudski odbor mora sestaviti vsake 3 
mesece seznam vseh voznikov svojega območja. Vsak me- 
seo mora krajevni ljudski odbor seznam pregledati in po 
potrebi sporočiti poverjeništvu spremembe. Iz seznama 
moqsa tritìi MBvidno, kateri vozniki so razpoložljivi za ob- 
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verne prevoze. Kot razpoložljive je treba šteti tiste voz- 
nike, ki planskih prevozov niso kontrahirali ali jih niso 
kontrahirali v okviru svoje zmogljivosti, in tiste, ki po- 
godbenih obveznosti ne izpolnjujejo. 

V, seznamu mora biti navedeno število za prevoz raz- 
položljivih delovnih dni po posameznih mesecih za po- 
samezne voznike; to število se najde tako, da se odšteje 
število tistih delovnih dni, ki so vozniku potrebni za nje- 
gove gospodarske potrebe, in tistih delovnih dni, ki so 
potrebni za opravo voženj po prevoznih pogodbah, skle- 
njenih v korist države ali zadruge. 

Seznam mora krajevni ljudski odbor obravnavati na 
množičnem sestanku, nakar ga polije pristojnemu po- 
verjeništvu. 

Pristojni poverjenik izdaja odločbe po 5. točki po 
seznamu razpoložljivih voznikov. 

8. Ta navodila veljajo od dneva objave v >Uradaem 
listu LRS«. 

8/p 1959/10 
Ljubljana dnej.1. maja 1949. 

Minister: 
za gozdarstvo in lesno industrijo URS: 

Tone Fajfar 1. r. 

Pregled »Uradnega lista PLBJ« 
• ,     St. 38 2 dne 4. maja 1949: 

826. Navodila za izvajanje uredbe o kreditiranju in preskr- 
bi kmečkih obdelovalnih zadrug in zadružnih eko- 
nomij. 

826. Navodilo za predpisovanje pravu za upravljanje do- 
domov za gospodarske učence. 

327. Odredba o Jinaosiranju investicij v letu 1949. 

328. Odredba o uporabi obrazcev, Narodne banke FLRJ za 
vplačevanje vseh oblik državne akumulacije. 

320. Odredba o določanju akontacij dohodnine in o pla- 
niranju pobiranja akontacij za leto 1949. 

330. Odredba o načinu plačevanja in o nakupih državnih 
gospodarskih podjetij, uradov, ustanov in organizacij. 

831. Odločba o obvezni uporabi >Instrukcije za izdelavo 
osnovne državne karte v merilu 1:5000 — I. del — 
terenska dela«. 

Švica ratificirala mednarodno konvencijo o zatiranju po- 
narejanja denarja. 

&t. 39 z dne 7. maja 1949: 

332. Navodilo o sestavljanju gospodarskega plana v kmeč- 
kih obdelovalnih zadrugah. 

333. Navodilo o določitvi količine volne, ki se pusti kmeč- 
kim obdelovalnim zadrugam in ekonomijam kmetij- 
skih zadrug za domače potrebe njihovih članov, 

334. Splošno navodilo o sprejemanju in oskrbi otrok v 
ustanovah za varstvo in vzgojo otrok in mladine. 

335. Pravünik o razvrstitvi osnovnih gostinskih obratov v 
kategorije. 

Pristop Transjordauije h konvenciji za zboljšanje usode 
ranjencev in bolnikov v vojskah med vojno in h kon- 
venciji o ravnanju z vojnimi ujetniki. 

St. 40 z dne 11. maja 1949: 

336. Uredba o odškodninah, nagradah in ugodnostih iz- 
najditeljevi novatorjev in racionalizatorjev. 

337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravEnika o 
potrošniških nakaznicah. 

338. Navodio o elementih, iz katerih je sestavljena struk- 
tura polne lastne cene za kmetijska strojna dela. 

339. Navodilo o razdeljevanju bonov za sredstva osebne 
potrošnje v kmečkih obdelovalnih zadiragah. 

340. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o ti- 
skanju in izdajanju potrošniških nakaznic, o ravna- 
nju z njimi ter o obračunavanju prodanega blaga 
zagotovljene preskrbe. 

341. Odredba o plačevanju davka na promet proizvodov 
ob vnovčenju faktur pri državnih kreditnih pod- 
jetjih. 

342. Odredba o ponovni reviziji idejnih oziroma glavnih 
projektov odobrenih pred letom 1948. 

343. Odločba o določitvi izdelkov oziroma skupin izdel- 
kov, ki morajo biti opremljeni s proizvajalno znamko. 

344. Odločba o obvezni izdaji spremne listine za izdelke, 
za katere ni obvezna proizvajalna oznaka. 

345. Odločba o prodaji mleka po vezanih cenah nad naj 
višji določeni znesek. 

346. Odločba o odpravi carinarnic in otvoritvi carinskih , 
oddelkov. 

347. Pravilnik o organizaciji in delu sveta za varstvo ma. 
tere in otroka. 

Izdaja  >Uradnij liet, LRS< -   Direktor in odgovorni urednik: dr. Raatko Mo&uk; tiska Blaanikova tiskarna, obrat 1 — vai v 
Ljubljani   Naročnina: ïetrtUtau 05, Đollelho 120, celoletno Ž40 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 32 strani 
12 din za 48 strani, 16 din za 04 «tram, po pošti 2,50 din vec. ~ Uredništvo in upravnišfcvo; Ljubljana, GregorclSeva ulica St 2• 

ffieleton;.ravaatfiäiistvio 49-40, üredmSbvo 49-90, uwrawaiStvo 53-79. — Čekovni račun 6-90180-0. 



''oStnina plaćana » gotovini 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 24. maja 1949. Številka 17. 

VSEBINA 
9Î. Ukaz o   določitvi podjetja  »Okrajno državno   poseetvo v 

CreinjevcilK za podjetje republiškega pomena. 
98. Uredba o mobilizaciji zasebnih tovornih avtomobilov, vla- 

čilcev, traktorjev in priklopnikov. 
99. Uredba o ustanovitvi glavne direkcije za gostinstvo LRS. 

100. Uredba o odpravi glavne direkcije za oskrbo z avtomobil- 
skim in pogonskim materialom pri ministrstvu za lokalni 
promet LRS. 

101. Uredba o odpravi glavne direkcije za avtopromet pri 
ministrstvu za lokalni promet LRS. 

102. Odredba o razvrstitvi nazivov in položajev novinarje* in 
publicistov v republiškem in lokalnem tisku LRS. 

103. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in teča- 
jih v planerski stroki. 

104. Pravilnik o spremembi  pravilnika o pripravniški službi, 
strokovnih izpitih in tečajih v administrativni stroki. 

— Zaipsnik 1. seje V. rednega zasedanja Ljudske skupš&nt- 
LRS. 

— Popravek. 

PREZIDI! LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
97. 

Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije iu 
po predlogu vlade LR Slovenije Prezidij Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije izdaja 

ukaz 

o določitvi driavnega gospodarskega podjetja lokal- 
nega pomena za podjetje republiškega pomena 

»Okrajno državno posestvo v Crešnjevcih« — okraj 
Radgona — se določa za podjetje republiškega pomena. 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. 
Ü št. 136 
Ljubljana dne 23. maja 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lnbej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L r. 

UREDBE, ODREDBE. M VODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

98. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlad.i LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega, gospodarstva 
v zvezii s točko c) 30. člena zakona o petletnem planu za 
razvoj narodnega gospodarstva Ljudske Republike Slove- 
nije v letih 1947—1•1 izdaja vlada LRS po predlogu mi- 
nistra, za lokalni promet LRS 

uredbo 
•o mobilizaciji zasebnih tovornih avtomobilov, vla- 

Clïcevî traktorjev in priklopnikov 

1. člen 

Minister za lokalni promet je pooblaščen, da mobi- 
lizira vse zasebne tovorne avtomobile, vlačilce, traktorje 
in priklopnike na ozemlju Ljudske Republike Slovenije 

za prevoze, ki so potrebni, da se zagotovi izpolnitev pet» 
letnega. plana. 

2. člen 
Vsa mobilizirana vozila iz 1. člena te uredbe obra- 

tujejo samo v sestavu javnih avtoprevoznih podjetij. 
3. člen 

Lastnik zasebnega tovornega vozila skrbi za popra- 
vilo in vzdrževanje svojega vozila sam. 

4. člen 
Lastniku mobiliziranega vozila plačujejo javna avto- 

prevozniška podjetja, v katera so njegova vozila vključe- 
na, prevoze po veljavni tarifi, zmanjšani za 5%. Ti od- 
stotki pripadajo javnim avtoprevozniekim podjetjem za 
njihove manipulacijske stroške. V breme lastnika mobili- 
ziranega vozila gredo izdatki za gorivo in mazivo ter za 
šoferja. 

5. člen 
Vsi lastniki v 1. Členu te uredbe naštetih zasebnih to- 

vornih vozil morajo priglasiti svoja vozila z vsem mate- 
rialom in rezervnimi deli v 15 dneh po objavi te uredbe 
poverjeništvu za lokalni promet pri tistem okrajnem ali 
mestnem izvršilnem odboru, v katerega območju je to- 
vorno vozilo. 

6. člen 
Kršilci te uredbe se kaznujejo z denarno kaznijo do 

20.000 dinarjev, če dejanje nI kaznivo po kazenskem za- 
konu. 

7. člen 
To uredbo izvaja in daje potrebna navodila minister 

za lokalni' promet. 
8. člen 

Z uveljavitvijo te uredbe prenehata veljati uredba 
o mobilizaciji: tovornih avtomobilov z dne 27. III. 1948 
(Uradni list LRS, št. 14—99/48) in odredba o povračilu 
za uporabo mobiliziranih tovornih avtomobilov z dne 1« 
VI. 1948 (Uradni list LRS, št. 25—147/48). 

9. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Metu 

LRS«. 
St. Sh-zak 395 
Ljubljana dne 21. maja 1949. 

Minister za lokalni promet LRS:   Predsednik vlade LRS: 
Anton Sušteršič 1. r, Miha Marinko 1- r.. 
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99. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LHS po predlogu komiteja za turizem In go- 
stinstvo vlade LRS 

uredbo 
•O ustanovitvi   Glavne   direkcije za gostinstvo LRS 

1. äen 

Pri komiteju za turizem in gostinstvo vlade LRS se 
ustanovi Glavna direkcija za gostinstvo LRS kot opera- 
tivni upravni voditelj državnih gostinskih in zdraviliških 
podjetij republiškega pomena. 

2. ölen 
Ulavni direkciji načeluje glavni direktor, ki neposred- 

no vodi delo glavne direkcije. Za delo glavne direkcije 
je odgovoren predsedniku komiteja za hn^em m gostin- 
stvo vlade LRS. 

3. dien 

Glavnega direktorja in uslužbence, katerih naziv je 
razvrščen v prvo vrsto, imenuje predsednik komiteja za 
turizem in gostinstvo v sporazumu s predsednikom vlade 
LRS. 

Drugo osebje glavne direkcije postavlja glavni direk- 
tor v sporazumu s predsednikom komiteja za turizem in 
gostinstvo. 

4. člen 

Glavni direktor in vodje organizacijskih enot glavne 
direkcije sestavljajo kolegij glavne direkcije. Kolegij je 
posvetovalni organ glavnega direktorja; ta ga sklicuje na 
posvet o vseh važnejših tehničnih vprašanjih, važnejših 
vprašanjih operativnega vodstva in o načelnih vprašanjih, 
i:akor so sestava plana, organizacija podjetij, sklepanje 
;>:v,'odb, racionalizacija obratovanja, osnutki pravnih pred- 
;> sov in podobno. 

Ce se glavni direktor ne strinja s predlogi kolegija, 
sme vsak član kolegija zahtevati odločitev predsednika 
komiteja za turizem in gostinstvo, vendar to ne zadrži 
kvrâitve naloga glavnega direktorja. 

5. člen 

Kadar se obravnavajo v kolegiju važna strokovna 
vprašanja, sme glavni direktor poklicati k posvetu tudi 
strokovnjake glavne direkcije, vodje podrejenih podjetij 
m druge strokovnjake. S tem se kolegij razširi v strokovni 
svet kot posvetovalni organ glavnega direktorja. 

•. člen 

Glavna direkcija se vzdržuje iz prispevkov podjetij, 
ki so pod njenim operativnim upravnim vodstvom, in sicer 
po ključu, ki ga določi predsednik komiteja za turizem 
in gostinstvo v sporazumu z ministrom za limance. 

7. člen 

Natančnejše predpise o organizaciji in delu glavne 
direkte za gostinstvo LRS in o pooblastilu glavnega 
direktorja in direktorjev predpiše s pravilnikom pred- 
sednik komiteja za turizem in gostinstvo po predlogu 
glavne direkcije. 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S—zak 201 
Ljubljana dne 20. maja 1949. 

Podpredsednik vlade LRS:    Za predsednika vlade LRS 
Dr. Marijan Brecelj 1. r. podpredsednik: 

Ivan Maček 1. r. 

100. 

Na podlagi drugega odstavka 78- Člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za lokalni pro- 
met LRS 

uredbo 
o odpravi glavne direkcije za oskrbo z avtomobil- 
skim In pogonskim materialom pri ministrstvu za 

lokalni promet LRS 

1. člen 
Giavna direkcija za oskrbo z avtomobilskim in pogon- 

skim materialom pri ministrstvu za lokalni piromet LRS, 
ki je bila ustanovljena z uredbo vlade LRS z dne 30. XII. 
1947 (Uradni list LRS, št. 1-6/48), se odpravi kot samo- 
stojna ustanova in preide v sestav ministrstva za lokalni 
promet LRS kot uprava za oskrbo s 1. junijem 1949. . 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak 397 
Ljubljana dne 24. maja 1949. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za lokalni promet LRS: podpredsednik: 

ànton SuŠteršič 1. r. Ivan Maček 1. r. 

101. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za lokalni pro- 
met LRS 

uredbo 
o odpravi glavne direkcije za avtopromet 

pri ministrstvu za lokalni promet LRS 

1. člen 

Glavna direkcija za avtopromet pri ministrstvu za 
lokalml promet LRS, ki je bila ustanovljena z uredbo vlade 
LRS s dne 3. VII. 1948 (UradnJi list LRS, št. 30-166748), 
se odpravi kot samostojna ustanova. Njena opravila pre- 
vzame ministrstvo za lokalni promet. 

2- člen 

Ta uredba velja od dneva .objave v »Ur^eni listu 
LRS«. 

&t. S—zak 809 
Ljubljana dne 24 maja 1949. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za lokalni promet LRS: podpredsednik: 

Anton SuŠteršič L r. Dr. Marijan Brecelj 1. r. 



âtev. 17 — 24. V. 1949 URADNI LIST LRS Strna 129 

102. 
.Na podlagi 14. člena uredbe o plačah novinarjev in 

publicistov (Uradni list F LR J, št. 111/910-48) izdaja vlada 
LRS 

odredbo 
o razvrstitvi nazivov (zvanj) in položajev novinar- 
jev in publicistov v republiškem In lokalnem tisku 

Ljudske republike Slovenije 

1. Nazivi (zvanja) m položaji novinarjev in publicistov 
•e razvrstijo takole: 

a) v drugi plačilni razred: 

1. glavni urednik republiškega dnevnika, 
2. direktor republiške radijske postaje, 
3. direktor urada za informacije vlade LRS; 

b) v tretji plačilni razred: 
1. namestaijk glavnega urednika republiškega dnev- 

nika, 
2. pomočnik direktorja  republiške  radijske  postaje, 
3- pomočnik   direktorja   urada   za   informacije   vla- 

de LRS, 
4. glavni urednik oblastnega dnevnika, 
6. glavni urednik republiškega tednika, 
6. direktor lokalne radijske postaje, ki Una svvj Ustni 

program; 
c) v četrti plačilni razred- 

1. glavni urednik republiškega tednika, 
2. urednik rubrike dnevnika, radijske poatajf. 
3. sekretar dnevnika, republiške radijske postaje, 

urada za mlormacije vlade LRS, 
4. šeLodseka urada za informacije vlade LRS, 
5- glavni urednik oblastnega tednika, 
6. glavni urednik lokalnega tednika v Ljubljani, 
7. višji sodelavec dnevnika, radijske postaje, 
8. pomočnik urednika rubrike dnevnika, radijske 

postaje, 
9. pomočnik •& odseka urada za informacije vla- 

de LRS; 
č) v peti plačilni razred: 

1. višji sodelavec lista, radijske postaje, 
2. sodelavec lieta, radijske postaje, 
3. referent urada za informacije vlade LRS 
4. urednik lokalnega tednika; 

d) v šesti plačilni razred: 
1. «sodelavec lieta, radijske postaje, 

\;    2. nižji referent urada za informacije vlade LRS, 
3. sodelavec — pripravnik lieta, radi jeke postaje. 
•. Urednik revije se razvrsti v drugi, tretji, četrti" ali 

***• plačilni razred. 
'   Urednik strokovnega lista se razvrata v tretji, četrti 

^Peti plačilni razred. 
•• Urednik republiškega lista, ki izhaja večkrat teden- 

a*V;ee razvrati v tretji ali Četrti plačilni razred. 
Urednik republiškega lista, ki .izhaja àtiriinajetdoeveio, 

** razvrati v ••• ali peti plačilni rawed. 
Urednik lieta delovnih kolektivov se razvrsti v peti ali 

:4*& plačilni rawed. 
&èj biroja za tisk pri ministrstvu ali republiški usta- 

li se razvrsti v Jetrti ali peti plačilni razred. 
Referent za tfek se razvrati v peti ali šesti plačilni 

razred. 

lil. Drugi nazivi (zvanja) novinarjev in publicistov, 
se lahko razvrstijo takole: 

a) v tretji, četrti ali peti plačilni razred: 
1. komentator 
2. radijski reporter (direktne oddaje), 
3. karikaturist; 
b) v četrti ali peti plačilni reared: 
1. stenograf novinar, 
2. tehnični urednik, 
3. lektor, 
4. lektor prevajalec; 
c) v četrti, peti ali šesti plačilni razrez. 
1. novinar reporter lista, radijske postajej 
2. fotoreporter, 
8. korektor. 
IV. Prevajale« pri novinarstvu (sprejemni center) ee 

razvrsti po uredbi o plačah uovinarjev in publicistov v 
državni službi (Uradni list LRS, št. 42-244/4?). 

V. Prejemki po tej odredbi se izplačujejo od L janu- 
arja 1949. 

VI. Odredba velja takoj- 
&t. S—zak. 396 
Ljubljana dne 21. maja 1949. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

PïAVILNIKI.ODREDBE.ftAVOmLA.ODLGCEE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

103. 
Na podlagi 4. in 8. člena uredbe o planerski strato 

predpisujem v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih m tečajih 

v planerski stroki 

Pripravniška služba 

1. člen 
V planerski stroki je pripravniška služba za naziva: 

nrtžjd planer in nižji planerski ekonomist. 
Pripravniška služba za naziva iz prednjega odstavka 

traja dve leti, lahko pa ee skrajša do največ dveh tretjin 
določenega časa, če za nastavitev pristojni starešina ugo- 
tovi, da je pripravnik pokazal pri delu dovolj uspeha in 
si pridobil potrebno prakso za opravljanje del določe- 
nega naziva. 

2. člea 
Pripravniška služiba se opravlja v enem ali več plan« 

skik organih (planskih komisijah, planskih sektorjih reso- 
rov, v uradih in podjetjih ministrstev in ljudskih odborov). 

Med pripravniško službo mora pripravnik prebiti 
najmanj tri mesece staža v planskih organih osnovnih go- 
spodarskih enot 

8. oteo 
Stareäina organizacijske enote, pri kateri je priprav- 

nik na stažu, skrbi za to, da pripravnik med priprav- 
niškim stažem spozna vsa planerska dela v zadevni' Orgar 
nižadjaki enoti. 

Pripravnik mora vodiiti delovni dnevnik, v katerega 
vpisuje vse dene mu naloge, ft jih. opravlja, kaikor tudi 
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vse elaborate • praktična dela, ki jih je izdelal med sta- 
žem. 

Delovni dnevnik potrjuje starešina organizacijske 
enote, più kateri je pripravnik na stažu, oziroma določeni 
uslužbenec, ki neposredno uvaja pripravnika- 

Pri prehodu iz oddelka v oddelek zapiše vodja enote 
v delovni dnevnik svojo opombo o uspehu, ki ga je pri- 
pravnik pokazal. 

Pripravniški strokovni upiti 

4. člen 

l'o končanem pripravniškem stažu ima pripravnik 
pravico, opravljati strokovni izpit- 

Priglasitev za opravljanje izpita se vloži pri stare- 
šini organizacijske enote, pri kateri pripravnik dela, ob 
končanem pripravniškem stažu. Priglasitvi se priloži tudi 
delovni dnevnik. Starešina organizacijske enote pošlje pri- 
glasitev izpitni komisiji. 

6. člen 
Strokovni izpit sme pripravnik opravljati največ tri- 

krat. Presledek med prvim in drugim opravljanjem pa ne 
sme biti krajši od treh mesecev. 

Ce pripravnik po preteku pripravniškega staža iz 
opravičenih razlogov ni mogel opraviti izpita, mu za na- 
stavitev pristojni starešina lahko podaljša pripravniško 
službo, vendar največ še za šest mesecev- 

6. člen 
Strokovni izpit obsega splošni in strokovni del. Pro- 

gram splošnega dela strokovnega izpita (za naziva nižji 
planer in nižji planerski ekonomist) predpise predsednik 
vlade LRS- 

Strokovni del izpita obsega teoretično in praktično 
znanje, potrebno za opravljanje del zadevnega naziva. 

Strokovni del izpita sestoji iz ustnega in pismenega 
dela, ki sestavljata celoto. 

Pismeni izpit za posamezen predmet ne sme trajati 
fee kakor pet ur. 

7. člen 
Strokovni izpiti obsegajo tele predmete: 
1. politično ekonomijo, 
2. gospodarski zemljepis, 
8. gospodarski sistem FLRJ, 
4. gospodarsko zakonodajo FLRJ, 
5. planiranje gospodarstva FLRJ, 
6. evidenco to statistiko in 
7. tehnologijo. 
S programom, ki ga za vsak predmet posebej pred- 

piše predsednik planske komisije LRS, se določi gradivo, 
iz katerega morajo posebej opravljati izpit pripravniki za 
nižjega planerja in pripravniki za nižjega planerskega 
ekonomista. 

Kolikor obsega splošni del strokovnega topita iste 
predmete kot strokovni del strokovnega izpita, dojo5i 
predsednik Planske komisije LRS obseg in raranejitev 
posameznega predmeta, kt se obravnava v splošnem dein 
izpita. l ,. 

8. člen 
Strokovni izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo. 
Izpitno komisijo fcnepuje: 
1. za uslužbence Planske komisije LRS in pl&nskib 

komisij ljudskih odborov predsednik Plamake komiisäjje 
LRS; 

2. za uslužbence ministrstev, komitejev in komisij ter 
njihovih organov kakor tudi za druge uslužbence ljud- 
skih odborov pristojni resoxni minister, predsednik ko- 
miteja oziroma komisije vlade LRS v sporazumu s pred- 
sednikom Planske komisije LRS. 

Predsednik planske komisije LRS lahko določi, da 
ee sestavi za več ministrstev, komitejev ali komisij po- 
sebna izpitna konusija, ki je pristojna za uslužbence .iz 
teh ministrstev, komitejev in komisij. 

9. člen 

Izpitna komisija je sestavljeua iz treh do petih čla- 
nov. Z odločbo o imenovanju izpitne komisije se dolo- 
čijo njen predsednik, člani in delovodja. Komisija se lahko 
dopolni s potrebnim številom izpraševalcev, da ima za 
vsak predmet strokovnega izpraševalca. 

Člani izpitne komisije so uslužbenci tiste enote, pri 
kateri se izpit opravlja, lahko pa so tudi iz drugih enot 
in ustanov (fakultet, visokih šol, znanstvenih ustanov in 
podobno). Clan komisije je tudi zastopnik personalne 
službe. 

Delovodja izpitne komisije je eden izmed uslužbencev 
personalne službe tiste enoie, pri kateri se izpit opravlja. 
Delovodja nima glasovalne pravice. Njegova glavna dolž- 
nost je, da po navodilih predsednika komisije opravlja 
vse administrativno delo v zvezi z Izpiti. 

10. člen 

Predsednik Planske komisije LRS lahko imenuje v 
izpitno komisijo, sestavljeno po 8. členu tega pravilnika, - 
svojega predstavnika. 

11. člen 

Cas in kraj izpita določi starešina, ki je pristojen 
za Imenovanje izpitne komisije. 0 dnevu izpita obvesti 
predsednik komisije pismeno kandidata najmanj dvajset 
dni pred začetkom izpita- 

Izpitna komisija vodi izpitni zapisnik, v katerega se 
vpiše predvsem uspeh izpita, ki ga je kandidat pokazal 
pri izpitu, kakor-tudi drugi potrebni podatki. Zapisnik 
vodi delovodja izpitne komisije, podpišejo pa ga predsed- 
nik in vsi člani komisije. Zapisnik o opravljenem izpitu 
se z vsem izpitnim materialom hrani v arhivu kadrov- 
skega odseka tiste enote, v kateri se opravlja izpit- < 

12. člen 

Oceno pri izpitu daje izpraševalec, dokončno oceno 
za vsak posamezni predmet pa da izpitna komisija. 

Kandidat se pri izpitu oceni z eno od teh ocen: >od- 
iično«, >pTav dobro«, ali >dobro«, če je izpit napravil, ozi- 
roma z oceno »slabo«, če pri izpitu ni pokazal zadovolji- 
vega •uspeha. 

Ce pokaže kandidat pri izipitu elab uspeh iz enega 
ali dveh predmetov, lahko ponavlja izpit iz teh predme- 
tov v roku, ki ga določi izpitna komisija po 5- členu tega. 
pravilnika. Ce pri ponovnem izpitu ne pokaže uspeha iz 
teh predmetov, mora ponavljati' ves strokovni izpit. 

Ce kandidat brez opravičenega razloga odätopi od iz- 
pita, se Šteje, da izpita ni napravil. 

Kandidat napravi izpit, Če dobi iz vseh predmetov 
vsaj dobro oceno. Poleg ocene za vsak posamezni predmet 
se kandidat na podlagi povprečnega uspeha oceni Se s 
splošno oceno iz vseh predmetov. 
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. Juger Ludvik, kmet. sin, Grlava. 
Kosi Franc je predsednik, Slavio Franc 

podpredsednik, Prelog Avgust pa tajnik 
Upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. aprila 1949. 

Zadr IV 30 4896 
* 

4S0. 
Sedež: Hodoš. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z   o. j. 

Bodos. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Fran Vilko, Vučak Viljem, Eöry Dezider, 
Könje Zoltan, Tamaško Jurij, Abraham 
Dezider, Orban Ernest. Lukač Peter, vpi- 
jejo se novi izvoljeni Člani upravnega od- 
bora: 

Orban Ludvik, kmet. Hodoš, predsed- 
nik, 

Feilschmidt Viljem, kmet,  Hodoš, taj- 
nik, 

Seruga Janez, kmet, Hodoš, 
Balaie Aladav, kmet, Krplivnik, 
Könje Arpad, kmet, Hodoi, 
Kranjec Franc, kmet, Krplivnik, 
Roka Julij, kmet, Hodoš, 
Abraham Aleksander, kmet, Hodoi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
<lne 23. aprila 1949. 

Zadr III 70 4968 
A 

481. 
Sedež: Kog. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Kog. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Tomažič Jožko, Borko Franc, Novak Franc, 
Vjgar Ignac, Borko Jožef, Lukman Franc, 
^ipišejo se novi izvoljeni Člani upravnega 
ođb0ra: 

Vnuk Peter, kmet, Jastrebci, predsed- 
nik,    , 

Šnajder Franc, kmet,  Lača ves, pod- 
predsednik, 

Plohi Franc, kmet, Jastrebci, tajnik, 
Rubin Franc, kmet, Jastrebci, 
Topolovec Anion, kmet, Jastrebci, 

,   Puklavec Peter, kmečki sin, Vitan, 
Mavric Janez, kmečki sin, Vitan, 
Munda Franc, kmet, Vodranci, 

•    -Stanjko Viktor, gol. upravitelj, Lača ves, 
;   Puklig Franc, kmet, Kog, 

Orešnik Rudolf, krojač' Kog, 
Klobasa' Milan, čevljar, Vitan, 

'    Grubič Ignac, kmet, Vitan, 
Orešnik Ciril, kmet, LaBa ves. 

Okrožno sodiSče y Maribora 
; , dne 22. aprila 1949, 

!   .," ' .    Zadr III 95 4752 

482. 

Sedež: KurStnoi. 
-gan vpisa: 29. aprila 1949. 

: f. Besedilo:  Kmetijska zadruga  z  o.  i. aiwoel. 
•«jJfkriäejo se  člani  upravnega odbora: 
^2 Franc, Babic Alojz in Kcsi Ciril, 
Jjjr'jrtudi pooblaščenec za sopodpisova- 
{^••••• Ignac, vpišejo se novi izvoljeni 

^•Upravnega odbora: 
ftoroäec  Marija, kmetica,  Precotinci, 
cesaric Karel, kmet, Precettaci,   , 
g,eVer Franc, tesar, Precetinci, 
»alažek Antonija, delavka, Precetinci, 
^••••• Antonija, delavka. Precetinci, 

- f^^FriderifcV' „sodar,  Sitoovci, • 
•.' ^**»  Tomaž,  brnet, cKo»r»nci 

Kapun Vinko je predsednik, Lenarčič 
Koloman podpredsednik, Vrbnjak Anton 
pa tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
<Iuo 29. aprila 1949. 

Zadr IV 24 4970 
* 

483. 
Sedež: Kuzma. 
Dan vpiea: 28. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Kuzmi. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Fartek Mihael, Fartek Janez, Hašaj Lud- 
vik, Kranler Janez, Zrim Jožef, šafar Ka- 
rel, Buderla Jožef (h. et. 49), vpišejo ee 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Recek Ludvik, 
Huber Ernest, 
Sarapt Franc, 
škalič Štefan, 
Bunderla Jožef (h. It. 83), 
Vrečic Karel. 
Heindler Anton, vsi mali kmetje v 

Kuzmi. 
Recek Ludvik je predsednik, Huber 

Ernest pa tajnik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 28. aprila 1949. 
Zadr III 84 4895 

* 
m. 

Sedež; Podgorje. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Podgorju. 
Izbrišejo se  Člani  upravnega odbora: 

Verčkovnik I'van,   Knan Anton,   Legnar 
Anton, Kresnik Franc, Umek Kari, vpi- 
šejo se novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kotnik Franc, kmet, Sp. Podgorje, 
Mori Brigita, snažilka, Zg. Podgorje, 
Legnar Franc, kmet. sin, Zg. Podgorje, 
Hojnik   Antonija,    delavka,    Sp. Pod- 

gorje, 
Hudovernik Albin,   voznik,   Zg. Pod- 

gorje, 
Gaberšek Ivan, kmet. sin, Raduše. 
Kašnik Ivan, kmet, Sp. Podgorje, 
Knez Martin,  kmet,  Sp. Razbor, 
Kormanšek Franc, voznik, Razbor, 
Šuman Franc, delavec, Sp. Raizbor. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. aprila 1949. 

Zadr IV 119 4969 

485. 
Sedež: Dobova, okraj Krgko. 
Dan vtpîsa: 2. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim iamstvom v Dobim. 
Izbrišejo se issetopivSi člani upravnega 

odbora: Zaje Franc, Cvetkovio Martin, 
Drugovio aMrtin, Kovačči Martin, Kramer 
Ivan, Gloguäek Jože, Zorcič Vinko in 
Skaler Franc. Od registriranih članov 
ostanejo še v upravnem odboru: Polovic 
Ježe, ki je odslej blagajnik ter Gerjovi? 
Jože, šterbulc Franc in Curhalek Franc, 
odborniki. Vpiešjo 6e novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Sablič Ivan, mizarski mojster. Vel. 
Obrez es, predsednik, 

Fras TomaŽ, poslovodja, Ve.l Obrez 82, 
tajnik, 

Peterkovič Franc, posestnik, GAterje 
št. 20, 

Zibert Ivan, posestnik, Loče 8, 
AntolovHS Frano, posestnik, Mibalûvec 2, 

Zaje Ivan, posestnik, Vel. Obrez 12, 
Deržič Franc, delavec, Rigonce 22, od. 

borniki. 
Okrožno  sodišče  v Novem mestu 

dne 2. maja 1949. 
Zadr II 75/2-5 5.V26 

* 
486. 

Sedež: Prečna. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

n'm jamstvom v Prečui pri Novem mestu. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Doberdrag Alojz, Miglič Elica. Dergann 
Jož'e; vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Slak  Jože,  kmet,   Prečna  19, 
Somrak Miha, kmet. sin, Kal 5, 
Sajovic Milan, trg. pomočnik. ČeŠča va* 

št. 23, odborniki. 
Za zadrugo sta upravičena podpisovati: 

predsednik Šulc Jože in tainik VintaT 
Alojz. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
due 30. aprila 1049. 

Zadr II 84/4   . 5220 
* 

487. 
Sedež: Primskovo, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v P^mekovem. 
Izbrišeta so člana upravnega odbora: 

Adamlje Avguštin, predsednik, in Femeo 
Jože, odbornik, vpišeta pa nova izvoljena 
Člana upravnega odbora; 

Slak Jože, kmet, Primskovo 5, in 
Pintar Ignac, kmet, Jezni vrh 5, od- 

bornika. 
Od že registriranih članov upravneg* 

odbora ostaneta še nadalje vpisana .od- 
bornika Bregar Franc ter ••••••• 
Franc, ki je odslej predsednik. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 30. aprila 1949. 

Zadr III 150/5 5248 
* 

488. 
Sedež: Uršna sela, okraj Novo mesto. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga « omeje- 

nim jamstvom v Uršnjh selih. 
Upravni odbor sestavlja odslej 7 do 10 

članov in sicer predsednik, podpredsed- 
nik in ustrezajoče Število odbornikov. 

Izbrišejo se izstopivšj člani upravnega 
odbora: Novak Franc, Blatnik Matija in 
Dolinar Valentin, vpišejo, pa novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Gril Janez, delavec, Dobindol 15. pred- 
sednik, 

Kužnik Ivan, Icmet. Dobindol 15, pod- 
predsednik, 

Hrovat Alojz, cestar in kmet, UrSna 
sela 85,        ' 

Okleščen Martin, posestnik, Uršna 
sela 22, 

Gašper ••••, invalid. Drzna seia 89, 
Škedelj Janez, Železničar, UrSna Kela 10, 

odborniki. 
Od registriranih članov ostanejo v 

upravnem odboru Še: Kump Jože, tajnik, 
Kump Franc, Sparovec Ivan in .fakse 
Ivan, odborniki; pri zadnjem ee febriše' 
beseda >p>redsednik«. 

Za podpisovanje so pooblaščeni Jakše 
Ivan, Kump Jože in novi uslužbenec 
Kumelj Jože, poslovodja. Uršna sela '6•. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 26  aprila ini9. 

Zadr III 26/3    , 520t 
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Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

iv R nau/4tf—t ò3ò6 
Cerovsek Jakob. roj. 18. VIL ti>72 v 

émihelu, posestnik ,n mlinar v Sraihelu 
fit. It KLO Debro, se od maja 1U4S po- 
greša. 

Na predlog žene Cenjvsek lereaij« • 
Šmihela It. 1, se uvede postopanje la 
razglasitev za mrtvega in ee Izdaja poraiv, 
naj «e o njem do 1. VIII. 1949 poroča 
eodišču. 

Geroveek Jakob naj ee «già«! pri sodi- 
šču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloäio o 
predlogu. 

Okrajno sodišč« v Celju 
dne 4. maja 1949. 

* 
IV R 1148/49-2 6367 

Povalej Anton, roj. 28. XII. 1900 v Bu. 
kovju, KLO Sv. Štefan pri 2u«nu, sm 
Franca in Marije rojene Romih, kmet * 
Bukovju št. 8, se od 10. III. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Povalej Marije, Bukov- 
je 8, ee uvede postopanje za razglasitev 
ca mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o 
njem db 1. VIII. 1949 poroča sodišču. 

Povalej Anton naj ee «glasi pri sodišču, 
ali da kako vest o eebl. 

Po preteku roka bo «odiSče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodile« v Celju. 
dne 9. maja 1949. 

* 
R II 210/49-3 9886 

Malovec Anton, roj. 31. V. 1886 na Su- 
horju, ein Štefana in Marije rojene Polar, 
kmečki delavec iz Suhorja 23, Je odšel 
pomladi 1905 v USA v Pueblo, drfSava 
Colorado, od koder ee je zadnjič oglaeil 
sestri Mariji Špilar junija 1905. Od tedaj 
•e pogreza. 

Na predlog sestre Marije Malovec po- 
redane Spiar, gospodinje ii Kala pri Sv. 
Petru na Krasu, ee wede postopanje za 
razglasitev sa mrtvega in ee poziva vsak- 
do, k] mu je o pogrešanem kaij znano, 
naj to v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem lietu LRS poroča eodiSču ai etorbnlku 
Oljèaku Touesaintu. «od. uelufbeoou v II. 
Bistrici. 

Po pretoku roka bo eodf#ee odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • ••••• Barrici 
dne 9. maja -1949. 

* 
II R 207/49-8 5410 

• Milavec Franc, roj. 11. XI. 1908 v Mali 
Bukovici, ein Franca in Jožefe rojene Če- 
kada, kmečki delavec i« Male Bukovice 36, 
ee od 1   1946 dalje pogreša. 

Na predlog žane Milavec Stanislave, ro- 
jene Kaeteltic, gospodinje ie Dobrega po- 
lja 8, ee «vedo postopanje za razglasitev 
za mrtvega in ee pomvà vsakdo, ki mu 
je o pogrešanem kaj «urno, naj te v dveh 
meeeüh po objavi v Uradnem lietu LRS 
poroča sodišču ali ekrbniku Zibema Jo- 
sipu, sod, uslužbencu v II. Bietrici. 

Po preteku roka bo sodišče odiNMo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Dinki Bistri« 
dne 10. maj« 1949. 

* 
I R 826/49-š 5408 

Frelih Bronistav, roj. 14. IX. 1924 na 
Trat   '.Ti  pri  škofji   Loki, ein Ivana   m 
Frančiške rojene POdireka, trg. pomočniki 

v Ljubljani, Staretuva 18. je odSel 9. IX. 
194» v NUV m et od jeeeni ,«tr>tfa leta po- 
grela. 

Na predlog alatore Frelih Frančiške, 
gospodinje v Ljubljani. Staretova 18, ee 
uvede postopanje za raggia«, lev za mrtve- 
ga in ee izdaja j>oz<v, naj ee o pogreša- 
nem v dveh mesecih od objave tega okli- 
ca \ Uradnem lietu LRS poroča eodišču 
aM skrbniku Prauifai Ani, Ljubljana. Sta- 
retova 23. oziroma predlagateljici. 

1 R 820/49—« 6409 
Skerk Zora, roj. 2. V. 1919 v Polju, 

Ljubljana, hči Josipa • Joalpme, biva- 
joča v Ljubljani, Ljubljanska št. •, je bila 
baje kot polltdelegal 2. cete, 4. bat. Can- 
karjeve brigade, konec oktobra 1943 blizu 
št. Jurija pod Kumom ujeta in ustreljene. 

Na predlog eeetre Komelj Nade, name- 
ščehke v Ptuju, Vlčava 30, ee uvede po- 
stopanje za raagJaeitev za mrtvo m •• 
izdaja poziv, naj se o pogrešani v dveh 
mesecih od te objave v Uradnem lietu 
LRS poroča eodišču ali skrbniku Švigelj 
Minki, Ljubljana, Ljubljanska c. 6, ozi- 
roma predlagateljici. 

Frelih Bronielav in škerk Zora ee pozi- 
vata naj ee zglaeita pri sodišču ah daata 
kak glas o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
prelogih. 
Okrajno sodišče sa gl. mesto Ljubljana 

dne 10. maja 1949. 
* 

I R 819/49-3 5407 
Fangereifi Janez, roj. 10. XI. 1916 v 

Zalogu, ein Mihaela in Albine, rojene Kri- 
žaj, leleaničar v Zalogu St. 129, KLO Polije, 
Ljubljane, je baje padel kot borec 1. cete, 
3. bat. Tomšičeve brigade NOV 17. XI. 
1942 v gozdu nad Soetrom. 

Na predlog tete Križaj Marije, gospo- 
dinje v Zalogu, št. 114, p. Polje, Ljublja- 
na ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in ee fedaja poziv, naj ee o po- 
grešanem v dveh mesecih od objave tega 
oklica v Uradnem Ketu LRS poroča sodi- 
šču ali ekrbniku Ke&urju Jožetu, Zalog 37, 
Ljubljana, p. Polje, oziroma predlaga- 
teljici. 

Pangeršič Janez ee poziva, naj ee zgteei 
pri eodiièòu aH de kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odWSilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne 11. maja 1949. 

Ok 322/48-3 4652 
Pivk Jože, roj. 4. X. 1922 na Kakdn, fib 

Jožeta rn FrančiSke rojene Šinkovec, 
elektromonter, eanrski. »e od leta 1946 
pogreša. 

Na predlog eeetre Pivk Marije, delavke 
na Kalcih 31. p. Oor. Logatec, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, da ee o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča eodtëïu alj ekrbniku Kotah 
glavu Antonu, referentu za ekrfbnietvo pri 
OLO Ljubljana okolica oziroma predlaga- 
teljici. 

Pivk Jože ee poziva, da se zgteei pri 
eodišču ali da kako vest o eebi. 

Po pretoku roka bo sodišče odloBMo o 
predlozu. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 21. decembra 194a. 

I R 316/4«- 4 4266 
Maver Alojz;), roj, 81. V. 1903 v Že- 

limljah, *.ii Franca in Marjete rojene Ma- 
vec, poroèen. delavec, »e od novembra 
1943 pogreša 

Na predlog žene Mavec Frančiške, go- 
spodinjo it Žg. Blata 2, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da ee v dveh mëeecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Novaku Ivanu, posest- 
niku  v Škofljici 49 

Mavec Alojzij ee poziva, da se zglaw 
pri eodišču al? da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo eodišce odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 7. aprila 1949. 

* 
1 R 322/49—8 4264 

Což Alojzij, roj. 2K. XI. 1910 v Leekov- 
cu, ein Jožeta in Marije rojene Gros, po- 
ročen, orožnik, ee od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Což Pavle rojene Po- 
iane, gospodinje na Kleniku. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Poiane Stefan, roj. 20. XII. 1914 na 
Klemiku, ein Ferdinanda in FranČiike ro- 
jene Prašnikar, eameki, kmečki delavec, 
ee od  leta 1946 pogreša. 

Na predlog eestre Což Pavle rojene Po- 
iane, gospodinje na Kleniku, so m°de po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega, 
i R 309/49-3 4257 

Ogrin Franc, roj. 26. Ill IGü'J v Stari 
Vrhniki, ein Franca in Franle rojene Je- 
reb, samski, delavec, in 

Ogrin Janez, roj. 24. VI. 1924 v Sta» 
Vrhniki, ein Franca iti Franjo rojene Je- 
reb, ee od; maja 194ö pogrešata. 

Na predlog matere flutnik Franle ro- 
jene Jereb, vdove Ogrin iz Stare Vrhni- 
ke, ee uvede postopanju rn nrclas-'tsv 
za mrtva. 

• P 317/49-3 42Ö5 
Oaredkar Franc roj. 22. X. 1896 v Pol- 

hovem Gradcu, ein'Lovra in Ivan« rojene 
Kopač, poročen, pismonoša, je bil inter- 
niran v Nemčijo, od koder se ni več 
vrnil. 

Na predlog žene Oeredkar Ivane, iz 
Polhovega Gradca 11, ee uvede poetepa- 
nje za razglasitev za mrivega 
I R 306/49-4 4288 

Vidergar Kani, roj. 8. XI. 1908 v Vi- 
dergi, sm Antona in Marije rojene Voael. 
poročen, delavec, 

Videirgar Bernard, roj. 8. VIII. 1920 v 
Vddergi, ein   Antona   in  Marije 'rojene 
Vozel,   eameki, kmečki   delavec,  «e od 
maja 1945 pogrešata. 

Na   predlog   sestre   Vjdergar   Angele, 
kmetice ra Vidergé 22, ee uvede  post". 
panje za razglasitev za mrtva 

Vsakdo, ki mu je o pogretaoià kaj 
znan», se poziva, da to v dveh meeecth 
po objavi v Uradnem listu LRS porote 
sodišču ali ekrbniku Bozoglavu Antonu, 
nameščencu OIO Ljubljane oziroma pred- 
lagateljioem. 

Co* Alojz*}, Polarne Štefan, Ogrin Franc. 
Ognn Janez, Oeredkar Franc. Vidergar 
Kari in Bernard se pozivajo, da ee egla- 
eijo pri eodiSèu afli dajo kako vest o eefbi. 

Po preteku roka bo eodiSče odločOo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče Ljubljana okoHea 
dne 7. aprila 1949. 
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l • 823/49-6 481ü 
KraW Janez, roj. 24. II. 1920 v Zg. Ga- 

jfietynan, ein Janeza in Alojzije rojene 
öiaznik, samski, mlinar, se od leta 1945 
Pogreäa. 
\Na predlog matere Kralj Alojzije, go- 

s^dinje, Zg. Gameljne 13, se uvede po- 
?*[panje za razglasitev za mrtvega in se 
»daja poziv, da ee o pogrešanem v dveh 
»eeecih po objavi v Uradnem listu LRS 
Poroča sodišču ali skrbniku Kozoglavu 
Anionu, nameščencu 010 Ljubljana oko- 
Ee* oziroma predlagateljici. 

Kralj Janez se poziva, da ee zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako veet o sebi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
Pologu. 

Okrajno »odigee Ljubljana okolica 
dne 8. aprila 1949. 

* 
1 R 327/49-4 4648 

Glavan Franc, roj. 28. I. 1881 v Skoiji 
J^ki, ein Andreja in Marije rojene Mavec, 
delavec, je odšel pred 40. leti v Ameriko, 
°dkoder ee ni nikoli oglasil. 

Na predlog evakinje Glavan Helene, 
gospodinje iz škrilja 26, se uvede posto- 
panje M razglasitev za mrtvega. 

I R 818/49-4 4647 
Zupan&ï Anton, roj. 12. IV. 1908 v 

Gradiäcu, ••••••! ein Antona io Franči- 
ške rojeno Pamcar, eamekl, 

2-Upan6ic" Jože, roj. 18. XII. 1916 v ura- 
dtöcu, kmečki sm Antona in Frančiške 
rojene Pancar, se od leta 1945 pogrešata. 

Na predlog sestre Fortuna Marije ro- 
jene Zupančič te uvede postopanje za 
razglasitev za mrtva. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
^•••, ee poziva, da to v dveh mesecih 
•• objavi v Uradnem listu LRS poroča 
^•••• ali skrbniku Kozoglavu Antonu, 
n8meičencu OILO Ljubljana okolwa ozi- 
•°••• predlagateljicam. 

Glavao Franc ter Zupančič Anton m 
i£ *e podajo, da se zglasijo pri »odi- 
^u ali drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodišče1 odločilo o 
Predlogih. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 12. aprila 1949. 

1 H 829/49-3 6068 
„Lwkovec Valentin, roj. 21. VII. 1926 v 
••*. Logatcu, sin Valentina In Ivane ro- 
i<2? Kune, aidareki vajenec, ee od junija 
«45 pogreša. 

Na predlog sestre Leskovec hane, go- 
^°dmje, Gor. Logatec 35, ee uvede poeto- 
!J~?4e za razglasitev •• mrtvega in se iz- 
toi? Poziv, naj ee o pogrešanem v dveh 
LRa60'11 °à te 0Diave v Uradnem listu 
gj^ poroča sodišču, predlagateljici aH 
rjrjjniku Kozoglavu Antonu, nameščencu 
"^Ljubljana okolica, 
««{''•«ovee Valentin ee poziva, naj ee 
^Š* Pri sodišču ali da kak glas o sebi. 
p^9. preteku roka bo sodišče odločilo o 

°fcrajno sodišče .Ljubljana okolica 
dne 22. aprila 1949. 

1 ^6/49-° 5007 
»konec Ludvik, roj. 13. III. 1922 v Bi- 

<TW' 
•1• Frangiška in Frančiške rojene 

VÄ ^?,la,vec« je odSel septembra 1944 
r S2uLm • ie v VI1- korpusu in je padel 
* 4*h na Poljani. 

Na predlog matere Skopec Frančiške Iz 
Bistre se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in «o izdaja poziv, naj se o 
pogrešanem v dveh mesecih od te objave 
v Uradnem hetu LRS poroča sodišču, 
predlagateljici ali skrbniku Kozoglavu 
Antonu, nameščencu OLO Ljubljana oko- 
lica. 

Skopec Ludvik se poziva, naj 6e zglasl 
pn sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče- Ljubljana okolica 
dne 3.  maja 1949. 

* 
R 49/49-2 ' 4258 

24ičar Mihael, rol. 29. VIII. 1911 na 
Cvenu pri Ljutomeru, sin pok. Mihaela 
iu Ane rojene Tempa, delavec v Lahon- 
cih 15, jo bil oktobra 1944 prisilno mobi- 
liziran v nemško vojsko. Iz bojev na nem- 
sKO francoski meji marca 1945 ee pogreša. 

Na predlog žene 2 ličar Terezije, go- 
spodinje v Lahoncih 11, se uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega • ee izda- 
ja poziv, naj ee o pogrešanem do 81. V. 
•}+9 poroča suuiscu aH skrbn'ku uuniču 
igiianu. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo O 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 11. aprila 1949. 

* 
R 72/49-2 6158 

Sajnovic Avgust roj. 22. VIII. 1878 v 
Razkrižju, »in Franca m Terezije rojene 
i'mtarič, posestnik na Ve&čici 82, Je med 
prvo svetovne vojno eluSli pri nekem 
madžarskem polku in je po obvestilu a. o. 
vojaške oblasti padel 11. VI. 1918 na ita- 
lijntiélcl fronti zadet od drobca granat« v 
glavo. 

Na -predlog žene Sajnovič Marije, Ve- 
scica 82 se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in ee «daja poaiv, naj 
se o pogrešanem do »0. VI. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Žuniču Ignacu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Ljutomeru 
dne 25. aprila 1949. 

* 
R 88/49-2 5500 

Luipsa Alojz, roj. 19. V. 1905 v Prece- 
tincih, ein Ludvik« in Franciôke ro- 
jene Pušenjak, oženjen, posestnik in me. 
sarskl pomočnik v Drakovcih št. 5, na- 
zadnje uslužbenec pri okupatorski žandar- 
meriji v Mozirju, se iz bojev 23. IV. 1944 
v okolici Gornjega grada pogreša. 

Na predlog žene Lupša Antonije, p% 
sestnice v Drakovcih št. 5, ee uvede po- 
etopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 15. 
VII. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Zu- 
niču Ignacu, uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno eodišče r Ljutomeru 
dne 13. maja 1949. 

* 
VI K 489/49 3879 

Brcar Stanko, roj. 2. III. 1912 v Sežani, 
ein Antona In Frančiške rojene Bole, 
oženjen, strojni ključavničar v Mariboru, 
Einspilerjeva 28, je oktobra 1944 odöel 
v NOV. V bojih v bližini Ljubnega v Zg. 
Savinjski dolini je februarja 1946 padel 
In bil vpiisan v bataljonski seznam padlih, 
kar potrjuje Erzenšek Ivan, polltkomisar, 

poročnitk 2. div. KNUJ-a m odd, za notr. 
zadeve pri MLO Maribor. 

Na predlog /.eue Brcar Marice rojene 
Lukožič, gosi>odmje v Mariboru, ISiiiepi- 
lerjeva 44, *o uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in đe izdaja peziv, da 
se o pogrešanem v treh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Kartln Ani, babici v Mariboru, 
Tomšičev drevored 39. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo • 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 29. marca 1949. 

V R 478/40 3878 
Smou.š Andrej, roj. 29. XI. 1905 v Me- 

iincih, ein Mihaela in Marije, oženjen, po- 
možni delavec v Bresternici 117, je bil 
21. XII. 1•44 interniran v Neokarelz na 
Isadenskem, cd koder je iJdnjič pisal 2. 
II. 1945. Od tedaj ee pogreša, kar potrju- 
je tudi odsek za uotr. zadev& pri OIO 
Maribor okolica. 

Na predlog žene SmodlS Ivanke rojene 
Mesaric, gospodinje v Bresternici 108, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da ee o pogreša- 
nem v treh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Ferku Dragotinu, predsedniku Vinoze v 
Bresternici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo O 
predlogu. 

Okrajno eodišče Maribor okolica 
dne 4. aprila 1949. 

& 
R 863/49 53Ö8 

Ravier Alojz, rol. 18. V. 1925 v Sp. Zer- 
Javclli, čevljar v Sp. Žerjavcih, je bil fe- 
bruarja 1942 prisilno mobiliziram v nem- 
Iko vojsko; evoje zadnje poročilo je po- 
slal z ruske fronto 18. X. 1944 z voj. po- 
Što ät. 22,077. Odsek za notranje zadeve 
pri OIO Maribor okolica je sporočil, da so 
bile vse poizvedbe za pogrešanim brez- 
uspešne.- 

Na predlog Rauterja Ivana, čevlj. moj- 
stra v Sp. Zerjavcib, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem % treh mesecih 
po tej objavi v Uradnem listu LRS poroča 
eodišcu ali skrbniku Kranerju Ivanu, po- 
sestniku v Sp. Porčiču It. 29. 

Po preteku roka bo sodišče odtodWo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolice 
dne 10. maja 1949. 

* 
I R 85/49-8 5156 

Fartele Alojzij, roj. 21. VIII. 1910 v 
Kuzml St. 40, äin Franca io Marije rojene 
Kolar, poljedelec v Kuzmi •, 40, j© bil 
jeeeni 1944 prisilno mobiliziran v mad- 
žarsko vojsko in je zadnjic pisal febru- 
arja 1945 e fronte pred BudimpeSto. Od 
tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Fartek Emilije rojene 
Mautner, ipoljedelke v Kuzmi Št. 40, ee 
Uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga fn ee vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, 
poziva, naj to v treh mesecih po objavi 
tega oglasa v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbniku Zrimu Francu, po- 
ljedelcu v Kuzmi št. «1. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 4. maja 1949. 

* 
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IR 40/49—2 4143 
Bizjak Franc, roj. 13. I, 1911 v Dobravi 

pri Raki, okra] Krško, sin Leopolda to 
Marije rojene Duh, delavec v Grobljah 
It. 50, KLO Prekopa, ee od 1944. pogreša. 

Na predlog i'ene Terezije Bizjak rojene 
Rešetk, gospodinje iz Grobelj št. 50, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem v treh mesecih od te objave v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali predla- 
gateljici Bizjak Tereziji. 

Po preteku roka bo sodišče odtočito o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 11. aprila 1949. 

IR 49-49-3 4509 
Gorišek Jožef, roj. 1. II. 1910 v Gor. 

Vxhpolju št. 76, ein Franca in Amalije 
rojene Zagore, delavec, ee od 1945 po- 
greša. . 

Na predlog žene Gorisek Marije rojene 
Pavlin, gospodinje, Gor. Vrhpolje št. 76, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o po- 
grešanem v treh mesecih od te obtove v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
predlagateljici GoriŠek Mariji, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Novem mestu 
dne 20. aprila 1949. 

* 
I R 55/49-5 5445 

šklander Stanko, roj. 6. XII. 1927 v 
Pahi It. 7, KLO št. Peter pri Novem me- 
stu, sin Frančiške Šklander, poljedelec v 
Pahi št. 7, je decembra 1943 vstopil v 
štajersko brigado NOV in se od februarja 
1943 s položaja pri Grosupljem pogreša. 

Na predlog Ane šklarider rojene Bašelj, 
kmetice !z Pahe št. 7, s uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem najpozneje v 

1 dveh mesecih od te objave v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali predlagate- 
ljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne  6. maja 1949. 

I R 61/49-3 5446 
Bregar Franc, roj. 16. V. 1908 v Mi. 

novem št. 28, KLO Šmarje, sin Jožefa in 
Marije rojene Paderšič, kmet ietotam, se 
od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Jožefe Bregar rojene 
Bratkovič, gospodinje iz Mihovega št. 28, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o po- 
grešanem v petih mesecih od te objav« 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 13. maja 1949. 

# 
I R 125/49—4 5154 

Kovač Andrej, roj. 23. X. 1886 v Po- 
stojni, «in Jožeta in Terezije rojene Turk, 
stanujoč v Postojni, Aškerčeva 1, kmet, 
je bi1! 18. XI. 1943 od Nemcev jdpeljam 
najprej v Trst, nato v Dachau, končno pa 
v Ljubljano in se od takrat pogreša. 

Na predlog žene_ Kovač Ane, poseetnice 
iz Postojne, Aškerčeva t, se uvede posto- 
Danje «a razglasitev za mrtvega in se 
poziva vsakdo, ki o ' pogrešanem kaj ve, 
naj to v  treh mesecih od' te objave v 

Uradnem listu LRS poroča sodijiču ali 
skrbniku Jerančetu Slavku, zemljiško- 
knjižnemu referentu v Postojni, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 7. aprila 1949. 

R 184/49-2 5335 
Repae Alojz, roj. 20. IV. 1922 na Vrheh 

št. 33, sin Franca in Jožefe rojene čev- 
nlk, kmečki delavec na Vrheh št. 19, KLO 
Sele, je odšel septembra 1944 v šercer- 
jevo brigado NOV. Februarja 1945 je 
Daje padel « bojih na Dolenjskem. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Repasa Maksa, de- 
lavca na Vrheh 19 pri Slovenjem Gradcu, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se poziva vsakdo, ki mu je o 
pogrešanem kaj znano, naj o tem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča 6odišču ali skrbniku Cegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 9. maja 1949. 

I R 183/49-6 4511 
Kos Franc, roj. 25. XI, 1926 v Glado* 

mesu, nez. sin Kos Marije, pomočene 
Brbre, delavec v tovarni Impol v Zg. Bi- 
strici, zadnje bivališče Tinjska gora, je 
bil 21. VIII. 1944 mobi•ziran v NOV. 
Baje je eredi septemblra 1944 padel v bo- 
jih na Pohorju. 

Na predlog matere Brbre Marije, delav- 
ke iz Tinjske gore št. 26, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 1. 
VII. 1949 poroča skrbniku Žmavcarju 
Antonu, sod. uslužbencu ali pa sodišču. 
I R 61/49—5 4510 

Pustišek Albin, roj. 18. L 1911, sin Mihe 
in Neže rojene Stgenšek, posestnik v Pec- 
Iju št. 5, KLO Podčetrtek, Boče, je bil 
26. VIII. 1944 mobiliziran v NOV. Baje 
je 27. IX. 1944 padel pri Sv. Vidu na No- 
tranjskem. 

Na predlog žene Pustišek Frančiške ro- 
jene v Peclju št. 5, p. Buče, KLO Pod- 
četrtek, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee 
0 pogrešanem do 1. VII. 1949 poroča 
skrbniku Gašperju Mihaelu, sod. usluž- 
bencu ali pa sodišču v Slov. Bistrici. 

Kos Franc in Pustišek Albin ee poziva- 
ta, naj ee zglaeita pri eodišču ali dasta 
kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
p^dlogih. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 20. aprila 1949. 

* 
1 R 213/49—4 5245 

Lovec Rudolf, roj. 8. IV. 1917 v Zbelov*. 
ski gori, sin Franca in Katarine, posest- 
nik, Zbelovska gora št. 70, je bil 1943 
mobilizirao v nemško vojsko. Od 4. II. 
1945 se pogreša. Po potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri OIO Pbljčane št. IV. Pov 
682/2—49, z dne 4. III. 1949, ni o po- 
grešanem ničesar znano . 

Na predlog brala Lovca Ludvika, po- 
sestnika v Zbedovski gori št. 70, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
s© izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 
1. VII. 1949 poroča skrbniku Moškoitevcu 
Rudolfu, sod. uslužbencu ali pa. sodišču 
v Slov. Bistrici. 

Lovec Rudolf se poziva, naj se zglaei 
pri eodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 4. maja  1949. 

* 
l R 272/49-6 5244 

Plavčak Viktor, roj. 19. III. 1914 v 
Tlakah, sin Antona in Katarine, železni- 
ški delavec, Tlake 43, jt> bil mobiliziran 
v nemško vojsko in 29. III. 1944 odposlan 
na rusko fronto Pogreša se od 12. I. 
1945. 

Na predlog žene Plavčak Ane rojene 
Lipnik, šivilje iz Stojnega sela št. 101, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem do 1. VIII. 1949 poroča skrbniku 
Moškoteveu Rudolfu, sod. uslužbencu ali 
pa sodišču v Slov. Bistric . 

Plavčak Viktor se paziva, naj se zglaai 
pri eodišču aü da kako vest o sebi. 

Po preteku roka ho sortisco odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 9. maja 1949. 

R 359/49-3 2124 
Krevel Justina, roj. Lîhtineger, hči Lih- 

tineger.. Marije, rojene 28. IX. 1897. v 
Braslovčah, gospodinja iz Skal št. 135, je 
bila maja 1945 odpeljana neznano kam 
in ee od tedaj pogreSu. 

Na predlog moža IvTevela Franca, zi- 
darja iz Pesja št. 61, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvo ;n s© vsakdo, 
ki o pogrešanki kaj ve, poziva, na.i to do 
24. VI. 1919 poroča sodišču.' 

Po preteku roka br sodeče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 24. februarja 1949. 

* 
I  R 15/49-2 2394 

Rotar Fortuna*, roj. 19. VII. 1898 v 
Podkraju si. 35, Zagorje ob Savi, eon 
Franca in Terezije rojene Česnik, rud. 
delavec v Podkraju, Zagorje, je bil ju- 
nija 1941 irftenùrau v Mauthausenu, od 
koder se ni več vrnil. Verjetno je 2. XI. 
1941 v taborišču umrl. 

Na predlog matere Rotar Terezije iz 
Podiabina, C Bis. 57, Kotar Lavin, se 
uvedé postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem do 1. Vi. 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku Zlbretu Filipu, sod. nameščen- 
cu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 3. marca 1949. 

* 
I R 17/49-2 »223 

Lanišnik Ivan, roj. 14. VII. 1926 v Tr- 
bovljah, delavec v Trbovljah, Loke 376, je 
bil o* začetka 1944 pri kamnilko-zasav- 
skem odredu NOV in se od 20. II. 1945 
pogreša. 

Na predlog očeta Lanišnika Matije, Tr- 
bovlje, Loke 376, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem do 15. VI. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Zibretu 
Filipu, sod. nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo srdile odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišču v Trbovljah 
dne 17. marca 1949. 

{ 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom! 
Naša založba je prevzela v prodajo brošuro 

Začasni program posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence 
finančne stroke, ki jo je izdala uprava »Finančnega zbornika«. Inter- 
esenti laihko naročijo to knjižico pri upravi Uradnega Usta LRS, Ljub- 
ljana, Gregorčičeva 23. Cena 7. din. 

•   V, nasi aaložbi so v i. 1949. Izšli: 
Zbirka gospodarskih predpisov L del. JJruga izpopolnjena Izdaja. — 
Strani 565, cena 88 din. 

Druga Izpopolnjene izdaja Jcnjtžice iz leta 1947, ki je že zdavnaj razprodana, 
vsebuje preurejeno ter e popravki ta novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
snov Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenab v industriji In rudarstvu, 
v gradbeni, gostinski in trgovski stroki, dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih, gospodarskih podjetij m o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu Zbirki ie dodanih 12 prilog in zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
etrok In poklicev, • literaturo in navodili. Strani 46, cena ? din. 

biuàuia vsebuje v prvem delu uoiixvuo uuuaiiaiijen m v tri skupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane Se kratke teze in vaa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo, ki je program sestavil in priredil, le s to brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih lo seminarjih pri* 

' previjali ta upite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
o!a|5ala delo tudi piedavatellern 

Posebej opozarjamo še np  nekatere zbirke,  ki so izšle v  naši 
založbi v i. 1948: 
Zbirka gospodarskih predpisov. II. del. Strani 752, cena 105 din. 

V tej obsežni zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli od marca 1947 do maja 1948 in je nepogrešljjv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva, V knji- 
žici je razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 
o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registracijl,; 
vknjižbi lastninske pravice itd, V dodatku so predpisi o akumulaciji in 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti 
praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za I. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja t. 1947, predpisi zveznega in republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen, ki so bili objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade m v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvrščena po abe- 
cednem redu in Časovnem razdobju je za vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna m nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
zbrano in še izpopolnjeno gradivo-vseh predpisov za leto 1948 v novi 

,'.;'•''   r     zbirki 

Abecedni imenik\iaselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
janih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 

«S (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 
Odkar Je bilo naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 

I        nem In reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 

, za vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okTajev in 
pošt v. Ljudski republik Sloveniji. 

Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« 

Razglasi ministrstev 
Org. Jt, 47/47-37 r.404 

Prvi oklic 
i 

Okraju» sodišče v Trbovljah je ounu>*i> 
zemljiškoknjižne zvezke, ki ao bili po voj 
nih dogodkih uničeni in sicer za: 

k. o. Knezdol z vložk; št 194 do 218, 
ki eo po obnovitvi prejeli Številke 198 
do 221, 

K o. Dol pri Hrastniku z vložki st. 371 
do 380, ki eo po obnovitvi prejeli števil- 
ke 371 do 380, 

k. o. Sv. Jurij prj Loki z vložki št. 131 
do 134, ki eo po obnovitvi prejeli številke 
131 do 134 in 

k. o. Brezje z vložki at. 101 do 122, ki 
so po obnovitvi prejeli številke 101 do 113. 

Kot dan, od katerega dalje je treba • 
osnutki navedenih obnovljenih vložkov 
postopati j<akor • zemljiškoknjižnimi vlož 
ki, ae določi: 

1. junii 1949. 
Od tega dne dalje se samo z vpisom v 

obnovljene zemljiškoknjižne vložke lahko 
dosegajo učinki zemljiškoknjižnega vpisa 
glede zemljišč, vpisanih v teh vložkih. 

II 
Obenem se z dnem 1. junija 1949 uivede 

postopek za opravljanje navedenih obnov- 
ljenih zemljiškoknjižnih vložkov. Zato ee 
pozivajo, naj priglasijo svoje zahtevke naj- 
pozneje 

do vštetega 1. avgusta 1949: 
a) vei tisti, ki zahtevajo n« podlagi 

pravice, pridobljene pred 1. junijem 1949, 
da bi ee spremenili vpisi, ki jih obsegajo 
obnovljen; zemljiškoknjižni vložki in ki 
se tičejo lastninskih ali posestnih razme- 
rij, pa najsi se izvede ta spromemUn z od- 
pfeom, pripisom ali s preiioeom ali e po- 
pravo označbo zemljišč ali • sestavu zem- 
ljiškoknjižnih teles ali kakor koli dru- 
gače; 

b) vel tisti, ki so pridobili že pred 1. 
junijem 1949 na zemljiščih, vpjsanih v 
obnovljenih zemljiškoknjižnih vložkih ali 
na njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpie; 
kolikor bi bilo te praivice treba, vpisali 
kot stara bremena, pa še meo vpisane 
ali niso vpisane tako, kakor je treba. 

V 'priglasitvah pod b) je treba točno 
navesti pravico m vrstni red, ki se zanjo 
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vlož- 
ke, v katerih naj se izvrši vpis. Navesti 
je tudi, na kaj se opira priglašena pravica 
m na kaj zahtevani vaiatili red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba pri- 
ložiti izvirnik in prepis listine, iz kater« 
izhaja dolična pravica oziroma dejstvo in. 
sicer v primerih, kjer so pravice ali dej- 
stva nastaJa po 26. juniju 1946 brezpogoj- 
no, v primerih, kjer so nastala pred tem 
djieni pa koUkor ima tako listino stranka 
ali njen zastopnik. 

Ptigtesiivene dolžnost' v ničemer'" ne 
spreminja to, da' je pravica, ki jo je treba 
!Pxiffl»siti.. morda .oiazvidna iz kakšne li- 
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atlne, ki je že pri sodišču, ali iz kakšne 
sodne rešitve Itd. Pač pa so od prigla- 
«itvene dolžnosti izvzete: 

1. pravic« in dejstvu, za katera so ali 
bodo do vtetega 31. maja 1949 upravičen- 
ci vložili prošnje ali priglasitve v smislu 
1. ali 2. točke razglasa ministrstva za pra- 
vosodje z dne 12. junija 1910 (Uradni »list 
LRS, it. 44/169 z dne 26. Junija 1946); 

2, pravice, ki ne temelje na pogodbi 
{na primer pravice, pridobljene zaradi 
agrarne reiorme, zaplembe aH podobno), 
ker bodo te pravice itak uradoma prigla- 
šene. 

Kdor zamudi zgoraj postavljeni rok 
1. avgusta 1949, Izgubi pravico uveljav- 
lja*! priglasitvi zavezane zahtevke do 
tretj.h oseb, ki si pridobijo knjižne pra- 
vice v dobri.veri na podlagi vpaeov, ob- 
stoječih v obnovljenih zemljiškoknjižgili 
vložkih, kolikor ti vpisi uiso izpodbijani. 

III 
Zoper vpise, obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v obnovljenih zemljiškoknjižnih vložkih 
obstojal» na dan 1. junija 1949, naj vsi 
oni, ki mislijo, da so • obstojem kak- 
šnega teh vpisov ali • njegovim vrstnim 
redom oškodovani v uvojlh pravicah 
vložijo ugovore do vštetega 1. avg. 1949, 
ker dobijo »icer ti vpisi učinek zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

Obnovljeni zemljiškoknjižni vložki eo 
vsakomur na razpolago za vpogled med 
rednimi uradnimi urami prt okrajnem so- 
dišču v Trbovljah. Pri tem sodišču se 
tudi vlagajo morebitne priglasitve in ugo- 
vori v smielu pričujočega oklica in to pi- 
smeno «K ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostavitev v prejš- 
nji stan in se ti roki ne emejo podaljšati 
za posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LKS 
Ljubljana dne ri. maja 1949. 

* 
ÏV-2719/1-491 5561 

Sprememba 
roribins' ;>•:> >••••> 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS je ? 
. odločbo IV-2719/1 z dne 18. maja 1949 

dovolilo po 21. členu zakona o osebnih 
imenih Spiller-Muys Franu, cand, ing. v 
Ljubljani, Erjavčeva 4, rojenemu 9. VI. 
1922 v Ljubljani, spremembo njegovega 
priimka v »S p 11 e v< t. veljavnostjo od 
dneva te objave. 

Ministrstvo «i notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1244. 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 7. maja 1949.    • 
Besedilo: Podjetje za promet as lesom 

Jesenice, 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

goz^.ib preizvodov to lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja 

rinnoviteli podjetja: 'Vlada LRS, od- 
toiba iL. S—tak 169 z doe 16. •••••1949, 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa  in zanj podpisuje: 
Remec Franc, direktor, samostojno,. v 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

dne 6. maja 1919. 
at. 243232-1949 5422 

* 
1245. 

Sedež Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Zbiralna skladišča za les. 
Poslovni predmet: Vekladiščenje, sorti- 

ranje in odprema gozdnih ter lesnoindu- 
strijskih proizvodov, namenjenih za izvoz. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 287 z ine 29. aprila 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje ima zbirna skladišča v Sapja- 
nah, Preetranku, Brezovici pri Ljubljani 
in v Hočah pri Mariboru. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ivačic Leon, direktor, samostojno, v ob- 

segu zak. pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. maja 1949. 
Št. 243234-1949 5434 

* 
12413. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje Mari- 

bor. 
Poslovni predmet: Avtomobilski prevoz 

gozdnih proizvodov, lesnih sortianentov «in 
drugega materiala za potrebe republiških 
podjetij in ustanov iz resora ministrstva 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba «t. S-zak 102 z dne 8. II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija republiških gospodarskih avtopod- 
jetjj pri ministrstvu za gozdarstvo in les- 
no industrijo LRS. 

Poslovalnice podjetja v Mariboru, Ptuju, 
M. Soboti, PodVelki in Slovenjem Gradcu. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zeleznik Blaž, direktor, samostojno* v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Cič Janko, šef prometno-tehni&iega od- 

seka, v odsotnosti direktorja v istem ob- 
segu kot onii, 

Žižek Bogomir, Sel planskega odseka, v 
odsotnosti direktorja in šefa promeino- 
tehnlčnega odseka, .v istem obsegu kot di- 
rektor Ù1 

Slivnijt Ivan, glavni računovodja, listi- 
ne po 37- členu zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, , 

dne 11. maja 1849. 
St.   243287—1949 543Ó 

* 
1247. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 7. maja 1949. 
Besedilo: Podjetje KI promet i lesom, 

Maribor. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih preizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Usianovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba •. S-iak 169 z dne 16. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekeija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa'in zanj podpisuje; 
Legat Riko, direktor, samostojno, v ob- 

segu zak. pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. maja 1949. 
ât. 2431280-1949. 5428 

1248. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan .vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet i letom, 

Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih preizvodov ia lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 169 z dne 16, III. 1949. 

Operativni upravni voditelj; Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS, 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Meolic Ludvik, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. maja 1949. 

&t. 243288-1949 5425 

1249. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 7. maja 1949. 
BeSed'ilo: Podjetje za promet z lesom, 

Novo mesto. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba St. S-mk. 169 z dne 16. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS.   . 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Romanic Peter, direktor, Samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finauce LRS, 

Ljubljana, 
dne 6. maja 1949. 
St. 248205-1949 5424 

* 
1250. 

Sedež: Sv. Lucija ob Soc1. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet i lesom, 

Sv. Lucija ob Sofl. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov ia- 
družnega in zasebnega sektorja, 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št, S-eak. 169 z dne 16, marca 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
aa gozdaiBtvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
FerjanciJî Anton, direktor, v obsegu zak. 

pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 3. maja 1949. 
St. 248223-1949 5260 

1261. 
Sedež: Turiška vaä. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna    gostilna   Torio*» 

vas. 
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Poslovni  predmet:   Prodaja  alkoholnu) 
iu brezalkoholnih  pijač ter jedil, oddaja 
Prenočišč. 

Ustanovitelj podjetja: KLÜ Turiška vas. 
Operativni upravni \odJ'.eij:  KLÜ Tu- 

niki vat«. 
Podjetje zastajajo in zanj podpisujejo: 
feotl   Vikica,  upravnik,  v  vseh poslih 

podjetja samostojno, v finančuih zadevah 
pa »kupaj z njo 

Slemeni k Ivanka, tajnica KLO, ki •pod- 
pisuje z i»tjm pooblastilom v odsotnosti 
upravnika 1er sopodp-suje listin« po 47. 
členu zakona o drž gospodarskih pod- 
jetjih 

Okrajni LO Dravograd, 
poveijealitvo 2a finance. 

dne Ö.  maja  194». 
ât. 005/1—49 5403 

* 
1252. 

Sedei: Domžale. 
Dan vpisa: 13. •••• 1949. 
Besedilo:  üUonumija  »Toko« Domžale. 
Poslovni predmet: Gojitev poljedelstva, 

živinoreje in praäieereje 
Ustanovitelj podjetja: »Tokot DomŽule, 

odločba dne 1. II. 1948. 
Operativni upravni voditelj.- >Toko« 

Domžale. 
Podjetje zwslopa  in zanj podpisuje: 
Rozman Stane, direktor tovarne >Toko« 

L aliale. 
Okrajni LO Kamnik. 

poverjeniJHo »a finance, 
da» 13. maja 1•49 
Al   1205-111. 194« W39 

* 
1253. 

Sedež: 02bait 
Dan vpaltt: Ö.' unija 194!:. 
Besedilo: Krajevna gostilna. 
Po»lovnl   predmet:  Točenje  alkoholnih 

mi. 
Ustanovitelj podjela: KLO Ožbalt. od- 

ločb« lt. 2tW /. dne 28. aprila 1949. 
Operativni ttpiavni voditelj: KLO Ož- 

balt. 
Podjetje zastopata in zanj podpUuJeta: 
Smrkolj Marija, poslovodja, in 
Smrkolj Alojz, «an KLO Ožb»lt. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjenlitvo za finance. 

dne 9. maje 1949. 
at. •9-•. 1949 5255 

1254. 
Sedež: Pertno. 

",DaB vpisa: lo. 'naia 1949. I 
,   Besedilo: Ekonomija »TltauJ« Kamnik, 
Perovo. 

Poslovni predmet:  Gojitev zgodnjih in 
Powiih, poljskih pridelkov. 

•   'Ustanovitelj podjetja: Tovarna »Titan« 
^mnik, odločba it. 801 z dne 12. aprila 

; -••8, t 

; Operativni upravu1 voditelj: Uprava to- 
•e£»*.>Titao« Kamnik. 

£0djetje zastopajo in zanj podpisuje!'}; 
v*aovec Franc, direktor tovarne, 

, l4. Maslakov Alea, pomoïnik direktor- 

Golob Janez, gjiw.ij računv „đjl 
Okrajni LO Kamnik, 

pOTisrjenUtTo za finance, 
dne 16. maja 1949. 
St. 1210-III. 1949 5490 

1255. 
Sedež: Stallo vic«. 
Dnu vpieii:  14. majo 194Ö. 
Besedilo; Krajevna apnenica Stahovica. 
Poslovni predmet: Pro.zvodnja • pro- 

daja žganega apna. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kam. Bi- 

stricu, odločba st. 50/49 z dne 10. V) 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kam. 

Bistrica. 
Podjetje zastopaj« m zanj podpisujsjo: 
Adamič Jože, upravnik in 
Močnik Angela, tajnica KLO. 

Okrajni LO Kamnik, 
puverjenijtvo za finance, 

dne 14, flmja 1949. 
št. 1207-• 1949 4439 

* 
125Ü. 

Sedež:  Zg. Jarie. 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo: Krajevne gost'niko podjetje 

Zg. Jarie  — poslovalnica Ž. 
Puslovm predmet: Toceuje- alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, po moJJnoati pro- 
daja jestviu. 

Ualanovllelj podjetja: KLO Jarie. 
Operativni upravni voditelj: KLO Jarše. 
Podji?t|f zastopajo in zanj podpisujejo: 
Klemene č Alojz, upravnik, važuejje 

»P <ir ;n apiat- finančnega značaja podpi- 
suje 

-Nahtig. I V iljfiii.  v njegovi  odsotnosti pa 
Kralj  Prane 

O'&rajui LO Kamnik, 
poverjeliUtvo za finance, 

ine •. iiuijii 1949. 
M. 1171-111. 1949 5254 

* 

Sedež: Ljubljanu, Maurerjeva ul. 
Dan vpisa: 12. rnaja 1949. 
Besedilu:   Pralnic»  II. 
Poslovni predmet: Pranje, likanje in 

krpanje  perilu. 
Ustanovitelj podjetja: KLO II, odloftba 

it.  1598/49 i. dne 8.  V. 1949. 
Operativni upravni voditelj; Izvrijlul 

odbora RLO •• 
Podjetje zasiopata in zanj podpisujeta: 
Stolta Angela, upravnik, samostojno, v 

njeni odsotnost; pa 
Ojeteršek Jože, računovodja. 

MLO  za  glavno me»to  Ljubljana, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 12. maja 1949. 
Fin. Št. 1724/49 5523 

# 
13.VS 

Sedež:   Ljubljana, Mestni  trg 19, 
Dan vpisa: •. maja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje >Dekora«tj««. 
Poslovni predmet: Okraševanje mesta 

ob raznih praznikih, skrb za estetsko zu- 
nanjost mesta, hspoeojevanje materiala za 
razne proslave. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba it. 4080/49 z dne 
31. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
itvo za komunalno gospodarjenje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta,: 
Kosec Ivan, upravnik, 
Leskovec Mara, v. d. računovodje. 

MLO za glavno mesto Ljubljena, 
poverjeniitvo za financ», 

dne •. maja 1949. 
Fia,«. 1092/49 5922 

1259, 
Sedež: Ljubljaua. 
Dan vpisa; 14. maja 1949. 
Besedilo:, Mlekoprumet  Ljubljana  oLu 

He*, * 
Poslovni predmet; Nakup in prodaja 

mleka, eira in Jajc. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana 

okolica, odločba it. 244/2 z dne 22. IV. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ljub- 
ljana okolica. 

Podjetje eustopajo m zanj podpisujejo: 
Velkavrh Anton .upravnik, samostojno 

po 8. členu pravil podjetja, 
Gregore Frane, računovodja, poleg 

upravnika vse listine po 47, členu zakona 
o dri, go»p. podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana okolica, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 3. maja 1949. 
St. 1467/1-1949 5475 

im. 
Sedež: Mar'bor, Olavui trg 7. 
Dan vpisa: 11.  maja 1949. 
Besedilo: Üo»timko odkupna podjetje 

Maribor, 
Poslovui predmet: Odkup vina in vseh 

prošlih viškov kmetijske proizvodnje za 
prehrano mestnih gestiič. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
loč-ba it. 828/1-49 z dne 31. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni. 
51 vo vi komunalno gospodarjenje MLO 
Maribor. 

Podjetje zastopata in zanj podpiiujeta: 
1'esko Alojz, ravnatelj, 
CUenlek' Anica, glavni računovodja, oba 

samostojno, v finančnih zadevah pa oba 
skupaj. 

MLO Maribor, 
poverjenUtVo  za finance, 

dne   11-  maja  1949. 
'     àt. Pov. 56/83—111-49        5670 

1261. 
Sedež: Maribor, Koroika centa 5.   • 
Dan vpisa:  17.  maja  1949. * 
Besedilo: Industrija papirnatih in ke- 

mičnih Udelkov Maribor. 
Poslovni predmet: a) izdelovanje pisar- 

niikih in eolskih potrebščin ter teimicaih 
pripomočkov, kartonažnih izdelkov ia 
papirnatih vreÄic; b) izdelovanje kemič- 
nih proizvodov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od. 
lo8ba it. 1063/1.49 z dne 16. IV. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
Jtvo za industrijo in obrt NILO Maribor. 

Podjetje ima obrate in pomožne na- 
prave: 

Mestna papirnüke podjetja, Maribor, 
Koroika c. 5 z obraii: kartooaža, RajČe- 
\a ul. 5; tiskarna !• litografija, Koroika 
c. 5; knjigoveznica. Koroška c. 5; kovin- 
ski izdelki, Koroika c. 5; izdelovalnica 
papirnatih vrečic, Meljska c. 37; 

Tovarna kemičnih izdelkov, Maribor- 
Tez-no, Ptujska cesta 42. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pečenko Andrija, direktor, samostojno 

v okviru pooblastil operativnega •••••1- 
neea vodstva, v njegovi odsotnosti pa 

öaniek Franjo, pomočnik direktorja, m 
tehnične zadeve 

Razbor5el; Ludvik, pomočnik direktorjf, 
za fimačoe zadeve, vse listine denarnega, 
materialnega, obračunskega Jn kreditnega 
znaoaja* skupaj • Pečeakom Andrijem, * 
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njegovi üOäuiuuäti [xi sKupu] =- Caužeuoni 
f'ranjem; 

Cvelnic. Irina, knjigovodja, v istein ob- 
segu kakor RazborSek Ludvik, kadar je la 
iaSržarjj pa »kupaj e F'ečenkom Andr:jem. 
v njegovi odsotnost* pa skupaj s Canie 
kom Pranjem. 

MLO Muribor,    . 
poverjetiištvo  za finance, 

due 17. maja  1Ü49. 
St. Pov. 56/91—il—40 5572 

* 
IÜK2.. 

Sedež; Maribor, Koroška 49. 
Dau vpisa: 5. aprila 1949. 
Besedilu: Mestno podjetju »Remont«, 

Maribor, Koroška c 6. 
PoslovBl predmet; Vadrz.vanje aiauu- 

vanjskcga fonda v Mariboru. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

• oćba St. 347/1—49 z dne 16. •. 1949. 
Operativni Upravni voditelj: Poverjeni. 

Hvo za stanovanjske zadeve MLO Mari, 
bor. 

Podjetje zastopajo jn zanj podpisujejo: 
' Vavportič Anton, ravnatelj, 

Zmavc Stanko, namestnik  ravnatelja, 
Alatela Leopold,  računovodja, 
Vrhovec Marica, namestnik računovodje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo «a finance, 

Ine 5. aprila 1949. 
St.  Pov.  56/96—111-49       4852 

* 
1263. < 

Sedež; Maribor, Partizanska cestii 15. 
Dan vpisa: 11. maja 1949. 
Besedilo:  Industrija lesnih  proizvodov 

Maribor. 
Poslovni predmet: a) izdelovanje sob- 

nega in stavbenega pohištva, b) tapetni- 
štvo, c) izdelovanje in popravilo sodov, 
č) nakup, sečnja in prodaja lesa, d) re- 
zanje In reprodukcija lesa. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba it. 1064/149 z dne 16. IV. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverje- 
oištvo za industrijo In obrt MLO Maribor. 
* Podjetje ima tele obrate in pomožne 
naprave: 

»Oprema«, Partizanska ceeta 15 z od- 
delki;  mizarstvo,  Partizanska cesita  15; 
m/.arstvo,, Črtomirova nI. 6; tapetništvo, 
Krekova al. 6; pleskarstvo, KoroSka ce- 
eta  33,  In  lesno skladlSfe,   Bezenlkova 
ulica. 

Stavbeno  mizarstvo,   Vinarska ul.  29. 
Sodarefcvo, Vojašniška ul.- 7, 
Dobava lesa, Partizanska cesta 15. 
2age z žagarskimi obrati: Pekre, OŽ- 

bait ob Dravi, Kamnica, Lobulca* Log nad 
Bistrico in Cinžat nad Falò. 

.   Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
SkuSek Janez, direktor, samostojno, v 

okviru -pooblastil operativnega upravnega 
vodstva;1.   . • <   >' 

.Simonis Simon, pomočnik direktorja, za 
tehnične zadeve, v, odsotnosti direktorja, 
samostojno;1   ,7 ••• •   , » 

dr. V*berijS Manjhard, tajnik, v odeot- 
noeti direktorja, samostojno; 

Slavinec Vlado, pomočnik direktorja, za 
finančne zadeve, eopodpisuje vse listine 
denarnega, materialnega, računskega jn 
kreditnega značaja etaipaj z direktorjem, 
v njegovi odsotnosti pa skupaj e Sintont- 
čem Simonom ; • >' i{ 11 ' • 

Vizovisek Vlado, pomočnik direktorja 
za komercialne zadeve, y Istem obsegu 
kakor. Slavinec ,VIado, kadar, j© it» zadr- 

tu, • atcei đuupuj z direktorjem oziro- 
ma v njegovi odsotnosti s Simoničem Si- 
monom. 

MLO  Maribor, 
(luverjeiiiitvo   za   finance, 

dne   11.  majâ  1949. 
St.   Pov.   56/89—HI—49      55,71 

* 
I2t>4. 

aedež: Martin pri Vurbergu 56. 
Dan vpisa: 10, maja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Martin pri 

. urbergu. 1 
roalovui predmet: Točenje alkoholnih 

u brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Martin pri 

Vurbergu. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mar- 

tu pri Vurbergu, 
Za podjetje podpisujejo; 
Kcetanjiek Angela, poslovodja, neome- 

leno, 
Smigoc Stanko, knjigovodja In računo. 

vodja, za administracijo in računovod- 
stvo, 

Rizuiun Jože, za operativno upravno 
vodstvo, neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjettištvu  za finance, 

dne 16. maja 1949. 
St 1189/2-49 V/6 5582 

* 
1265. 

Sedež; Mart1/! pri Vurbergu. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Martin pri 

Vurbergu. 
Poslovni predmet: Klanje živine in raz- - 

deijevanje mesa potrošnikom. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Martin pri 

Vurbergu. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mar- 

tin pri Vurbergu. 
Za podjetje podpisujejo: 
Himelrajh   Franc,   poslovodja,   neome- 

jeno, 
Smigoc Stanko, knjigovodja in računo. 

vodja, za administracijo in računovod- 
stvo, 

Rizman Jože, za operativno upravno 
vodstvo, neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 16. maja 1949. , 
St. 1191/2—49 V/6 5580 

* 
1266. 

Sedež: Martin pri Vurbergu. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo; Krajevna mostna tehtnica, 

Martin pri Vurbergu. 
Poslovni predmet: Tehtanje tovorov 

do 5000 kg. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Martin pri 

Vurbergu. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mar. 

tin pri Vurbergu. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kostanjset Janko, poslovodja, neome- 

jeno, " ; 
âmigoo Stanko, knjigovodja in ••••••. 

vodja,   za admdnjsfracijp   in   raounovoa- 

Rozman Jože, za operativno ••••••• 
vodstvo; neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
pdverjeniätvo za finance, 

dne 16. ;meja 1949. 

1Ü67. 
Sedež; Bočna. 
Dan vpisa: 14. maja 1949. 
Besedilo:   Krojaško šiviljska delavni«* 

KLO Bočua. 
Poslovni predmet: Izdelava m popra- 

vila niožk« in ženske obleke za potrebe 
prebivalstva KLO Bočna. 

Ustanovitelj podjetja KLO Bočna, 
Operativni upravni voditelj: KLO Bočna. 
Podjetje za&topajo in zanj podpisujejo: 
Straäek Martin, 
Zagožen Jakob in namestnika: 
Veabčnik Alojzij, 
Fedran Ivan. 

Okrajui LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance. 

dne 14. maja 1949. 
St. 1422/49 5496 

* 
1268. 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: ( 14. maja 1949. 
Besedilo: Ekonomija MLO Šoštanj. 
Poslovni predmet:   Preskrba prebival- 

stva z zelenjavo. 
Ustanovitelj podjd''»-; .viLO S:;âlaa>i 
Operativni upravni   voditelj:  MLO Šo- 

štanj. 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Pejovnik Vinko, predsednik MLO, 
Steinbach Oskar, upravnik MLO podje- 

jetij, in namestnika: 
Šukevič Slavka, v. d. tajnika MLO, 
Jesen3ek Rudi. odboruil; MLO. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. maja 1949, 
St. 1564/49 il)5 

* . « ' '- 
12Ö1). 

Sedež: Murska Sobota,   ; 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo:    Mestno   gostinsko    nudjetje 

»Kavarna« v Murski Soboti, 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač, črne kave, čaja, nialincvca in drugi, 
posli kavarniškega obrata. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murska So- 
bota. 

Operativni upravni' voditelj:    Izvrîilm 
odbor MLO v Murski Soboti. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Talanji Franc, ravnatelj, do 100.000 din. 

v njegovi odsotnosti pa 
Franko Jolanka, knjigovodja, za posa- 

mezne zadeve do 100.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeniStvo za finance. 
dne 12. maja 1949. 
•    Št. 269—1949 5492 

1270. 
Sedež: Murska Sobota. 

, Dan vpisa: 12. maja ,1949. 
Besedilo: Mestno storitveno obrto» pod- 

jetje >Mestna mesnica II« v Mnr*ki So- 
boti. 

Poslovni predmet; Sekanje in prodaja 
mesa in, mesnih izd'elkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 
Sobota. 
' Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 
odbor. MLO v Murafci Soboti. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Beznec Bela, ravnatelj, v njegovi odsot. 

nosti pa' ?" ' 
PelanlČ Slavko, v. d. računovodje, po 

47. Senu zakona o drž. gosp. podjetjih. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

porerjeniStvo za finance. 
dne- 12. maja 1949. 

•        St. 270-1949 /     5491 
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1271. 
>  V', Sedež: Novo mesto. 

Dan vpisa: 14. maja 1949. 
Besedilo: Ekonomija splošnega gradbe- 

nega podjetja Pionir, KOTO mesto. 
' \    Poslovni predmet: Ekonomija. 

Ustanovitelj podjetja: Splošno giacibe- 
,.'''•' uo podjetje >Pionir«, Novo mesto. 

Operativni  upravni  voditelj:   Splošno 
gradbeno podjetje »Pionir«, Novo meeto." 

,v      Upravitelj podjetja: Jarc Mirko. 
.      Za podjetje podpisujejo: 

Jarc Mirko, v vseh upravnih zadevah, 
ing. Zerjal Anton, v finančnih zadevah, 

v njegovi odsotnosti pa 
.Terčelj Bogdan. 

Okrajni LO Novo mest«, 
porerjenietvo za finance, 

i dne 14. maja 1949. 
St. 1713/1 5578 

* 
,1272. 

Sedež: Apače. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo:  Javna tehtnica, Apače. 
Poslovni predmet: 'Tehtanje, 

,   Ustanovitelj podjetja: KLO Apače. 
Operativni upravni voditelj: KLO Apače. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Golob Franc, upravnik, 
Markon Alojz, predsednik KLO Apace. 

Okrajni LO Radgona, 
r ' poverjeništvo  za finance, 

dne 16. maja 1919. 
Št. 26/27—49 55S5 

* 
1273. 

Sedež: Benedikt. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo: Krajevno remontno podjetje, 

; Benedikt. 
Poslovni predmet: Zidarska, tesarska in 

.'     mizarska dela. 
1 ;     ''Ustanovitelj podjetja: KLO Benedikt.', 

Operativni upravni voditeli: KLO Berief 
•"'<•'  diki. 

;> '     Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
'••',    Križan Martin, poslovodja, 

Klobasa  Slavko,  predsednik  KLO  Be. 
/•,  . nedikt, 

Rnjko Franc,  tajnik  KLO Benedikt. 
: Okrajni LO Radgona,   - 

iwvcrjeni?tro  za finance, 
.'•••:'• dne 16. maja 1949. 

Št.-26/2S ,-55S6 
:..;;    1274. 
-       Sedel: Slatina Radenci. 

"      Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo:   Javna   tehtnica   Slatina   Ra- 

denci. 
-,      , Poslovni predmet; Tehtanje vseh vrst 

,    ;'•.: Predmetov veakomur. 
,';,-,,. i ' Ustanovitelj, podjetja: KLO Slatina Ra- 

,,,,denci, 
;   '.  '/".Operativni upravni voditelj: KLO Sla- 

,  :: upa Radenci. 
; ;     podjetje zastopata in zanj podpisujeja: 

;.   ^ater Anion, upravnik. i 
v _ Korošec 'Feliks, tëhtnipar, za notranje 
[.^Ve. podjetja. 

Okrajni LO Radgona, 
;;      porerjen^tvo za finance,! 

,; •'1 .       dne 9. maja 1949. 
<   '••    ' Št. 26/20 . 5252 

1273.' "''': " ,' * 
Sedež: Zgornji ,Cnwirek. KLO Trate, 
"an vpisa: .16: maja 1949, 
Besedilo; Javna tehtnica, Trate. 
ìrWvni Ptodmejt: Tehtanje.. 

,     Ustanovitelj iDodjetjat KLO Trate. 

Operativni upravni voditelj: KLO Trate. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujsta: 
Stanek Anica, poslovodja, 
Gorjak Alojz, poverjenik za lokamo go- 

spodarstvo KLO Trate. 
Okrajni LO Radgona, 

povcrjeuiätvo  za finance, 
dne 16. maja 1919. 

St. 26/25 5583 
* 

1276. 
Sedež: Žepovci. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo: Javna tehtnica, žepovci. 
Posterai  predmet: Tehtanje. 

. Ustanovitelj podjetja: KLO Žepovci. 
Operat. upravni voditelj: KLO Žepovci. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bogataj Lovrenc, upravnik, 
Sušteržič Franc, Jajnik KLO Žepovci 

Okrajni LO Radgona 
ooverjeništro  za finance, 

dne 16. maja 1949. 
Št. 26/26 5584 

* 
1277. 

Sedež: Herpelje. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo:    Krajevno    kovaško-kolarsko 

mehanično podjetje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh del 

te stroke, predvsem  izdelovanje in po- 
pravila kovaškega obrata. 

(T?tauovi!eli podjetja: KLO Herpelje. 
Operat, upravni voditelj: KLO Herpelje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Benčiž Drago, upravnik, sklepa pogod- 

be in dogovore v okviru pravil podjetja, 
Cergonja  Jožef,  računovodja,  sopodpi- 

6UJ6 vse listine proračunskega in knjigo- 
vodskega pomena. 

Okrajuj LO Sežana, 
poverjeništvo za finance. 

dne 14. maja 1949. 
Št. 1024/1-49 5437 

* 
1278. 

Sedež: Lokev, 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo.' Krajevna mesnica Lokev. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 

slov mesarskega obrata. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lokev. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lokev. 
Podjetje zastopa in. zanj podpisuje: 
Hrovatin Ivan, upravnik, sklepa pogod- 

be in dogovore v okviru pravil podjetja. 
Okrajni LÖ Sežana, 

poverjeništvo •• finance, 
dne 12. maja 1949. 

št. 961/49 •   5339 
* 

1275». 
Sedež: Vremski Britof. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo:   Krajevna mesnica  Vremski 

Britof. 
Posjovni predmet: Izvrševanje meeni- 

ških poslov v obsegu obrata. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Vremski 

Britof.   ' 
Operativni upravni voditelj: KLO Vrem- 

ski Britof. 
Podjetje zastopata in .zanj (podpisujeta: 
Prunk Franc, upravnik, eklepa 'pogodbe 

in dogovore, v okviru pravil podjetja, 
Guštmcic Albin, računovodja, sopodjpi- 

suje vse listine proračunskega poslovanja. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance, 
dtio ti. maj;v 1949. 

Št. 962/1 5257 

128«. 
Sedež: Trebuje. * • 
Dan vpisa: 15, aprila 1919. 
Besedilo: Podjetje za odkup mleka, r">>- 

ja, una in drobne povrtniue Trebnje, 
skrajšano; Podjetje za odkup Trebnje. 

Poslovni predmet: Odkup mleka, moč- 
nih izdelkov, alkoholnih pijač, sadja, jajc 
in povrtnine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 
ločba št. 1114/1 z dne 7. IV. 1949. 

Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 
nje. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Tomič Jože, upravnik, v odsotnosti pa 

iregov namestnik 
Jančar Ivan.      • po pravilih 

Okrajni  LO Trebnje, 
poverjeništvo za finauce, 

dne 7,  maja  1949. 
št. 092/1 5328 

Spremembe 
1281. 

Sedež: Crna pri Kamniku. 
Dan vpiea: 7. maja 1949. 
Besedilo:  Rudnjk  kaolina  Crna,  Crna 

pri Kamniku. 
Izbriše se ing. Zaje Vladbj, direktori 

vpiše se: 
Karničnik Anton, direktor, ki podpisu- 

je samostojno v obsegu •••. pooblastil In 
pravil podjçlja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. maja 19-19. 
Št. 243114/2—1949 5427 

* 
1283. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo: Gradbeno industrijsko podjet- 

je »Gradiš«, Ljubljana. 
Izbriše se ing. Muha Gašper, glavni di- 

rektor, vpiše se: 
ing. Mravlja Ciril, glavni direktor, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravit podjetja, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. maja 1949. 
Št. 243233-1949 543• 

* 
1283. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. maja •9 
Besedilo: Drž, gospodarsko podjetje za 

promet s farmacevtskim materialom — 
skrajšano: »Kemofaranacija«, Ljubljana. 

Izbris^ ee Gašperlin Tone, v. d1, ravna- 
telja, vpišejo se: ..'.' ,      , 

Domkelj Bogdan, ravnatelj, ki podpisu- 
je samostojno v obségu ïaK. pooblastil in 
pravil podjetja, , 

mr. ph. Brešcak-Miklavftc' Marija, na-, 
mestnik ravnatelja, hi podpisuje v odsot- 
nosti ravoatelja,: v istem obsegu kot oni; 

PreŽelj Ivanka, namestnik glavnega ra- 
čunovodje, ki podpisuje v odsotnosti gl.- 
računovodje'v istem obsegu tot oni. 

"iimtrsivo ïa finance LRS. 
Ljubljana,    - 

•dne 3. maja 1949.. 
št. 243222-1949 5238, 

*.. 
1284. ,,    •   •       .-,'., 

Sedež: LJubljana. • 

Da« vpisa: 12, maja 1949. V : 
Besedilo: »Saturnus«, tovarna kovinske 

embalaž«, Ljubljana. 
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Vpis« «e JavoriUK Ivo, lacuiimndja, ki 
sapodpuüjje /. (iiitiUtui-jfUi al) uj«)rt>u\ m 
natuoMiiatOm vse H*t.ti« >• 47. členu za 
kana u .irž- «o*p. podjetjih 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dix« •- maja I «49. 
Št. 243173/1-1949 • 5432 

IMS 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. aprila  1949. 
Besedilo:   »Slovenija-lost,   podjetje   «a 

izvoz lesa m leäuih produktov, Ljubljana. 
Operativni upravni vod telj odslej: Ko- 

mite za zunanjo trgovino pri vladi LRS. 
librile se dr. Stokar Alfred, glavni re- 

êunovodja. vpiše se: 
KoJiub Janez glavni računovodja, ki 

eopodpieuje listine, navedene v 47 ßlemi 
stakona o drž. goap. podjetjih. 

Izbrišejo ee a^drna skladišča v Hočah 
pri Mariboru, Brezovici pri Ljubljani in 
Prestranku. 

Ministrstvo za finanee LRS, 
Ljubljana, 

dine 21. aprila 1949. 
Št; 248196/1-1949 4908 

• 
1286. 

Sedež: Maribor. 
Dau vpisa: 12  maia 1949. 
Besedilo:   »Remont,,   torama   strojev. 

Maribor. 
Izbrišejo ss Strmšek Ladielav, ravna- 

telj, Neimee Frano, nameetalk ravnatelja, 
in Vezjak Roaalija. račuhe-vodja, vpđšeta 
ee 

Centrih Mirko, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, In 

Mavec Danica, v. d. računovodje, ki! «o* 
podpisuje listine po 47. ïlenu zakona o 
ili. gcrtp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRR. 
Ljubljana, 

dne 10, maja 1949. 
Št. 248236-1949 

1*87. 
Sedež: M*rtbor. 
Dan vpisa: 7, maja 194Ö. 
Besedilo: RepublWka kmetijska gospo- 

darstva Slovenije, Maribor. 
Izbriše se Bregar Ciril, pomočnik direk- 

torja. 
Ministrstvo •• finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 6. maja 1949. 
St. 243182/1-1949 5466 

1S88. 
Sedež: Maribor, 
Dan' vpisa: 4. maja 1949. 
Beeedilo: »Teran« pohiïtvac, Maribor. 
Izbriše ee Kodriž Albert, *. 4, direk- 

torja, vpiše ee: 
Fer* Ivan, direktor, ki podpieuje samo- 

«tomo, v obeegu zak. pooblači in pravil 
T*»oJ*tja, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dn* 3. maja 1949. 
Št 243217—1949 »259 

Z uiuocbo viade L.R& st. S—zak -10 z 
um- ni. I. 1•4• i« p'Mjptje prešlo \ ukvi- 
•••••. 

Sadež odslej, Maribor. Paftizanaka t- 
»t, «. 

Be»edi)o odslej: tiuzdim go»pnriarstvo 
Hothelka - » likvidaciji, 

Likvidator; dr C gan Jože, kj podp:su. 
je samostojno« v obsegu zak, pooblastil, v 
njegov, odsotnosti pa v -.stem obsegu 

Novak Rajko. fin. knjigovodja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. maja 1949. 
St. 243231-1949   • 5429 

# 

Sedež: Podvelk*. 
Dan vpiea: 9. maje 1949,     . 
Beeedilo:   Gozdno   gospodarstvo   Pod- 

»elk*. 

1390. 
Sedel: Slatina Radenci. 
Dau vp!«i: 12. maja 1949, 
Besedilo: Zdraviliško-goSUnsko podjetje 

Radenska Slatina. 
Izbriše ee Cunder Bone, ravnatelj, vpi- 

le ae; 
àmajdl Stane, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
p/avil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 10. maja 1949. 
Št. 243235—1949 5431 

¥ 
lfiOl. 

Sedež: Škofljica pri Ljubljani. 
Dan vpiea: 9. maja 1949. 
Beeedilo: Rudnik barite Plete, Škofljica 

pri Ljubljani 
Operativn« upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija kemične industrije LRS 
pri ministrstvu •• industrijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. maja 1949. 
Št.  243201-1949 5428 

mi. 
Sedež: Celje, 
Dan vpisa: 13. maj« 1949. 
Besedilo:  Mesopromet OL0 Celje oko- 

lica, Celje. 
Vpijeta se poslovalnici v Dobrni in v 

Koajem. i 
Okrajni LO Celje okolica, 
••••••••••• za finanee, 

dne 13. maja 1949. 
št. 434/2—49 5444 

# 
ifea. 

Sedež: Dovje. 
Dan vpis«.: 9, maja 1949. 
Beeedilo:  Okrajna  opekarna Dovže. 
Izbrise ae računovodja Oberžan Kaijoa, 

vpiše ee novi računovodja 
Kaetivnilk Bogomir, z istim ppebiaeti- 

k>m. 
Okrajni L0 Dravograd, 

povorjeiiiltvo za finanee, 
dne 9. maja 1949. 

Št. 536/3—49 5401 
* 

iaw. 
Seđež: Dravograd. 
Dan vpiea: 6. maja 1949. 
BeeedSlo:Okrajni   magazin.   Dravograd. 
Vpijteta se novi poslovalnici: 

št. 17, Št. Florijan, p. Doli?, in 
»t. 19 Dravograd. 

Okrajni LO Dravograd, 
tMvverjeniïtvo ïa finance, 

dne •. maja 1949, 
&t. 611/1-49 5402 

1295. 
Sedt*ž: Sl»>enj Gradec. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo. Okrajno avteprevozniSko ped- 

letje Slovenj Gradec. 
Izbriše se dosedanji  računovodja Mir- 

••• Mara, vpile se novi računovodja 
Donik Anton, i istim pooblastilom, 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniïtvo za finance, 

dne 12. maja 1949, 
Št. 645/1 -49 5400 

1296, 
Sedež: Podkoren. 
Dan vpisa: 8   maja 1948. 
Besedilo: Okr. gostinsko podjetje »Ho- 

tel Varane«, Podkoren. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Izvršilni odbor OLO Jesenice in vpise 
»Direkcija okr. gostinskih podjetij okraja 
Jeeenice«. 

Izbriše se Fortin Antonija, upravnica, 
in vpiše 

Korošec Franc, novi upravnik. " 
Okrajnj LO Jesenice, 

poverjeniëtvo za finance, 
dne 3. maja 1949. 

Št, IX—778/2, ••2-49 Sk/V   501.4 
* 

1897. 
Sedež:  Žirovnica,  Porje-Bohinj,   L«ee. 

Bled, Brezje, Kranjska gora. 
Dan vpisa; S. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje: 
»Restavracija in pension Zelenica«, Ži- 

rovnica«, Žirovnica. 
»Hotel pod Voglom«. Polje-Bohinj, 
»Restavracija • pension Bled«, Lesce. 
»Hotel Triglav«, Bled. 
»Hote! Dobrta«, Brezje. 
»Hotel Slavec«, Kranjska gora. 
Izbriše se operativni  upravni voditelj 

Izvršilni  odbor OLO Jesenice  in vpile 
Direkeija okr. gostinskih podjetij okraja 
Jeeenice. 

Okrajni LO Jesenic«, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 3. maja 1949. 
Št.   IX-79S/2,   796/2,  799.  798/2,  800/2. 

802/2-49 Sk/V 5011 
• 

1298. 
Sedež: Menge*. 
Dan vpiea: 9. maja 1949. 
Beeedilo:    Okrajno    podjetje    >TtàjiAt 

Menge«. 
Izbriše se Obradovi« Predre«, vpile ee: 
Bernot    Vinko,    računovodja    Ûpiwve 

okrajnih proizvodnih podjetij Kamnik. 
Okrajni LO Kamnik. 

poverjeniStvo za finance, 
dne 9, maja 1949. 
Št. 1170—III. 1949 525* 

* 
1399 

Sedež: Kamnik- 
Dan vpise: 29. aprila 1849. 
Beaedlfio: Okrajno gospodarsko pedjet 

j*. Kamnik. , 
Izbrišeta se Ponikvar Slavko in Puntar 

Hedvika, vpise se 
Rozman Anton, upravnik, "ki podpisuje 

samostojno do zneska 50.000 din. nad1 

tem zneskom pa skupaj s 
Kegkn'jfem Alojzijem, poverjenikom za 

kmetijstvo. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 29. aprila 1949. 
št. 1033—III. 1949 
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1800. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo:   Mestno   gostinsko   podjetje, 

Krško, 
Spremeni   se   ime   upravnice   Kovačič 

wudmile v ime Hraetar Ljudmila. 
Okrajni LO Krško, 

povorjeništvo za finance, 
dne 80. aprila 1949. 

St.. 20/51 4978 

1301. * 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa! 5. maija 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin, Krško. 
Vpijejo se nove poslovalnice: 
et. 12 Bizeljsko. 
St. 13 Raka, 
ät. 14 Kostanjevica, 
St. 16 Studenec, 
št 16 čemeča vas. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne  5. maja 1919. 
Št. 20/52 5327 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo:   Mestna   ekonomiji»,   Dolnja 

Lendava. 
Izbrišeta se  pooblaščenca aa  podpiso- 

vanje Tivadar Štefan, upravnik m Palier 
Deziderij, knjigovodja   vpišeta so; 

Grzej Srečko, upravnik in 
.Potočnik Ida, knjigovodja, iz istimi pra- 

vi'-imi in dolžnostmi. 
Okrajni LO Lendava, 

. poverjeništvo za finance, 
dne 9. maja   1949 

Št. 282/2-1949 Ü33Q 
* 

1303. 
Sedež; Dolnja Lendava. ' 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo:   Mestna   uprava   hiš   Dolnja 

Lendava. 
Izbrišeta «e  pooblaščenca za   podpiso- 

vanje Tivadar Štefan, upravnk in Palier 
ueziderij, knjigovodja, vpišeta ee: 

Sar)aš Jože, upravnik in 
Potočnik Ida, knjigovođi« • istimi pra- 

gmi in dolžnostmi. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. maja 1949. 

St. 282/1 5331 

.1804. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Den vpisa: 9. maja 1949. 

n.i ?edil0:  Mostno komunalno  podjetje, 
"°j'n>. Lendava. 
_ «brišeta ee pooblaščepca za podpiso- 
jvj1*? Tjvadar Štefan, upravnik in Palier 

4» ?rii' knjigovodja, vpišeta ee; 
pJ• Jože, upravnik in 
^otocnik Ida, knjigovodja, z ietimi pra- 
• in' dolžnostmi 

Okrajni LO Lendava, 
»overjeništvo za finance, 

dne 9. maja 1949 
St.   282/3 5332 

1805. * 
Sedež: LJubljana, Cankarjeva 4. 
Uan vpiea: 6. maja 1949 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO Daj- 

Izbnše se za podpisovanje Novak Lju- 
bica, nižji knjigovodja, vpiše se: 

Vrzel Marija, namestnik  računovodje. 
MLO  za glavno mesto   Ljubljana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 6. maja 1949. 

Fin. št. 1012/49        -     5324 

13Ü6. 
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 74. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje sElektra«. 
Izbriše se Baznik Albin, upravnik In 

vpiše 
Planum Lado, upravnik. 

MLO aa glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dno 29. aprila •49. 
Fin. št. 1109/49 4927 

* 
1307. 

Sedež: Ljubljana, Oosposka 12. 
Dan vpisa: 29  api ila 194• 
Besedilo: Direkcija državnega žitnega 

luada, filiala Ljubljana, baza Ljubljana. 
Izbr.še se poslovodja Peterman Franjo 

in vpiše 
Muiicla  Valter,  poslovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
Fin  št.  1,497/49 4926 

13U8. 
Sedež: Ljubljaua, (»radlšče 7—9. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo: »Sumi« tovarna bonbonov in 

čokolade. 
Izbriše se računovodja Hrovatin Ma- 

nica. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 29. aprila 1949, ~ 

Fin. št. 933/49 .5008 

1309. 
Sedež: Ljubljaua, Janševa ul. 
Dan vpisa: 29. aprila 1949. 
Besedilo:    Kurivoprodaja    z    avtopar- 

kom«. 
Besedilo odslej« »Kurivoprodaja«. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1949. 
Fin. št. 1321/49 4925 

* 
1810. 

Sedež: Ljubljana, Medvedova 8. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: »Kino Šiška«. 
Za podjetje podpisujeta odslej: 
TrojâY Niko, upravnik, in 
Verovšek Milan, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. maja 1949. 
Fin. št. 1244/49 5441 

* 
1311. 

Sedež: Ljubljana, Miklošičeva c. 15/1. 
Dan vpisa; 7. maja 1949. 
Besedilo: TrgoTsko podjetje »Kurivo*. 
Izbriše ee za  podpisovanje Kamenček 

Franc, ravnatelj. 
MLO  za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. maja 1949. 
Fin. Št. 1220/1949 5328 

1312. 

Sedež: Ljubljana, Miklošičeva c. 19. 
Dan vpisa: 6 maja 1949. 
Besedilo. Uostinsko podjetje »Jadranc, 
Za   podjetje podpisujejo odslej: 
Neil Fani, ravnateljica. 
Zorič Vinko, namestnik ravnateljice, 
Tommc  Dana, računovodja, 
Paumgarten Marija, namestnic« racuno» 

vodje, 
MLO  za glavno mesto Ljubljana, 

Dii.crjciiištvo za finance, 
dne 6. maja 1949. 

Fin. št. 1690/40 5325 
* 

1313 
Sedež: Ljubljana, Sv. •••» c. 41. 
Dan vpisa: 7. maja 1949. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje    MLO 

»lisnjo — Čevlji«. 
Na podlagi odločbe Direkcije mestnih 

magazinov št. 656/49 se vpiše pcelovajniioa 
za čevlje 

Ciglerjeva ul. št. 26. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. maja 1949. 
Fin. št. 1071/1949      •     5448 

# 
1814. 

Sedež: Ljubljana, šeTenburgova 4. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Optika«. 
Za podjetje podpisujejo: 
Pust Edvard, upravnik, 

'   Turk Miro, tehnični vodja, in 
Merljak Lojze, direktor uprave papiro* 

kemične industrije. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo ca finance, 
dne 12. maja 1949. 

Fin. št. 1189/49 5440 

1815. 
Sedež; Ljubljana, Tyrïeva 15. 
Dan vpias: 12. maja 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Prehrana 

Ljubljana. 
Vpiše se poslovalnica na Miklošičevi c*« 

sti 8. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za tioance, 
dne 12. maja 1949. 

Fin. »t. 877/49 8W4 

1816. 
Sedež: LJubljana, Vilharjeva c. 14. 
Dan wpiea: 5. maja 1949. 
Besedilo:   Mestno podjetje • gradnjo 

cest, »Cestogradnja«, 
Za podjetje podpisujejo odmej: 
Hočevar Jakobi, upravnik, 
Sedej Franc, tehnični vodja, in 
Palka Ludvik, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. maja 1949, 
Fin.. St. 951/49 r,2ü0 

* 
1317. 

Sedež: Ljubljana, "Wolfora 1. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedila:  Trgovsko  podjetje >Narodnl 

magazin«. 
Vpišela se poslovalnici: 
Jesenice, Gosposveteka 88, 
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Trbovlje, Lola- •. 
Izbriše so direktor Mejač Ivo in vpiše 
Visual  Slavko, novi direktor. 

AlLO zu glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

due 26. aprila 1949. 
Flu. at. 1987 «) m 1441/49     4784 

* 
1318, 

Sedež: Ljubljana, Wolfova 1. 
Dan vpisa: 12. maja  1919. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Narodni 

magazin«:. 
Izbrišeta se Pogačnik Anton, äef komer- 

cialnega oddeUia, in 
2agar Vladimir, namestnik ravnatelja, 

Vjpläe ee: 
Habbe Ormar, Sef komercialnega od- 

delka. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. maja 1949. 

Fio- St. 1613/49 6442 
* 

1819. 
Sedež: Ljubljana, Wolfova ni. 4. 
Dan \tpisa: 6. maja' 1949. 
Besedilo: >•1••• — center«. 
Izbriše ee  upravnik   Kovačič  Alojzij, 

vpiše ee: • 
Jurjevec Marija, upravnica. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjen>štv$ za finance, 

_.     dne 6. maja 1949. 
'. Fin. fit, 1646/1949 5326 

# 
1320. 
• Sedež: Sujica 87. 

Dan vpisa: 6, maja 1949. 
•    Besedilo:  Krajevna   ljudska  Šivalnica, 

Dobrova, 
Sedež odslej: Dobrova 67. 
Izbrišeta ee upravičenca za podpisova- 

nje Filipič Janez, poslovodja in Kos Vera, 
knjigovodja; vpišeta ee nova upravičenca 
z istimi pooblastili: 

Brio Anica, poslovodja, 
Jesenovec Ivica, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za (mance. 

dne 15. maja 1949. ' 
St. .1487/1 5476 

# 
1821. 

Sedež: Logarovci, 
Dan vpiea: 10, maja 1949. 
Besedilo: Okrajna žaga Logarovci. 
Izbriše ee knjigovodja Ovsenjak Franc, 

vpiše ee 
Cimerman Vladimir, knjigovodja, ki ob- 

enem zastopa' podjetje in zanj pravnove- 
lja\no podpisuje v obsegu določb 38. čle- 
na" zakona o drž, gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. maja 1949. 
St, 659/49 5333 

1322.   •'• ':•-,';,'_,, 
Sedež: Maribor., 
Dati vpiea: 22/,aprila 1949. 
Btviiuiito: Industrija kovinskih izdelkov, 

Maribor. , 
îzbr'îâete îe Tonejo Aivgust, obratni 

fenjrsnvodja. in Lešnik'Metka, vodja kb- 
merciainoga oddelka, vpišejo ee: 

iflnrar Rajko, 
••••• Stefan, 
Markelj Franjo, 

Kurnerc Franjo, pomočniki, direktorja, I 
ki   podpisujejo  samostojno  po  zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

due 22. aprila 1949. 
St.  Pov. 56/75—111—49       4858 

• 
1323. 

Sedež:  Maribor. 
-Dan   vpiea:   1<    maja   1949. 
Besedilo: Mestno podjetje >Drobna obrt« 

Maribor. 
Izbriše se operativno upravno vodstvo: 

Direkcija lesne, papirniške in kemične 
industrije MLO Maribor, vpiše se opera- 
tivno upravno vodstvo: 

Direkcija industrije lesnih proizvodov 
MLO Maribor. 

MLO Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 17-  maja 1949. 
St. Pov 56/79-IIJ-4!) 5566 

1324. 
Sedež:  Maribor. 
Dan vpisa: 11.  maja 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Živila« Ma- 

ribor. 
Poslovni predmet: Doda se k že regi- 

striranemu besedilu:—in s ikolonialnim 
blagom. 

MLO Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

dne  11. maja 1949. 
St. Pov. 56/81—III—49        5568 

JA 

1325. 
'   Sedež: Maribor, Gosposka 18. 

Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »Me- 

trop«, Marmor. 
Izbriše se poslovalnica: Prodajalna Šte- 

vilka 3, komisijska prodaja, Glavni trg 16, 
Vpiše se-poslovalnica: Prodajalna št. 3, 

konfekcija in galanterija, Jurčičeva 4. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dine «22. aprila 1949. 

St. Pov. 56/74—III—49       4856 
. * 

1326. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. 8. 
Dan vpisa: 11. maja 1949. 
Besedilo:    Mestno, trgovsko    podjetje 

»Papir« Maribor. 
Vpiše se: Poslovalnica št 8 — papirnic 

ca, Gorkega ul. 42. 
MLO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. maja 1949. 

St. Pov. 56/84-ÎII—49        5569 
* 

1327. , 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ul.' 8. 
Dan vpiea:  17. maja 1949. ' 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Papir« Maribor. 
Vpiše se: Poslovalnica št. 9. Maribor, 

Tržaška cesta 53. 
MLO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. maja 194Ö. 

St. Pov. 56/96—III—49        5567 
* 

1328. 
Sedež: Maribor, Strossmaverjeva 27.   * 
Dan vpisa: 22. aprite 1949. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje, 

Maribor. 

Izbriše se  Gregorčič Milan, ravnatelj, 
vpiše se: 

SeJic Stane, v. d. ravnateLja. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. aprila 1949. 

St,  Pov,  56/72—III-49       4857 

Sedež: Maribor, Strossmayerjeva ul. 27. 
Dan   vpsa:   17,   maja  1949. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje Ma- 

ribor. 
Vpiše se pomožni obrat: 
Ekonomija, Pobreška cesta 88. 

MLO. Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 17. maja 1949. 
St. Pov. 56/92-•-49        5573 

133(1. 
Sedež: Bresternica št, 35. 
Dan vpiea: 28. marca 1949. 
Besedilo; Krajevna kolarska delavnica 

Bresternica, 
Vpišeta se 
Merhar Franc, in 
Nameetnik Ivan, ki podpisujeta za oper 

upravno vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
. .       dne D- maja 19-19. 

St, 836a/2-49 V/6 5107 
* 

1331. 
Sedei: Pragersko. 
Dan vpisa; 5   aprila 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica. 

Pragersko. 
Izbriše  se s  pravico do podpisovanja 

Kajtmajer  Julijana,   bivši   poslovodja in    \ 
vpišo s pravico do neomejenega in samo- 
stojnega podpisovanja 

Bei'glcs Edvard, novi poslovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. maja 1949. 
St 881/2-49 V/6        •   5105 

1332. 
Sedež: Pragersko. 
Dan vpisa: 5. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna Šivalnica Pragersko. 
Izbriše ee e (pravico do podpisovanja 

Vez jak Marija,  bMi iposlovodja  in  ee 
vpiše s pravico do neomejenega in samo- 
stojnega podpieovanja 

Zgrabilo Drago, movi, poslovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. .rnaja 1949. 
St. 880/2-49 V/6 5106 

.*   , 
1333. 

Sedež: Ruta «t. 5. 
Dan vpisa: 28,, marca 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Puščava 3.       , 
Izbriše ee e pravico  do podpieovanja 

Bregant Slavko, bKši računovodja in ee 
vpiše e pravico do samostojnega podpi- 
sovanja * 

Marolt Anton, novi. računovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. maja 1949. 
St. 841/2—49 V/6      - >, 5098 
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1834. 
Sedež: Nazarje. 
Dan vpisa: 14. maja 1949. 
Besedilo:   Krajevno   kinopodjetje   Na- 

zarje. 
Izbrišeta se Nareke Frano in Koren Vin- 

ko, vpišejo se: 
Gres Milan, 
Pajk Franjo in namestnika: 
Hlačun Stane, 
Kroìelj Ivan. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. maja 1949. 
St. 1397/49 5494 

* 
1335. 

Sedež: Pesje. 
Dan vpisa: 10, maja 1949. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO Pesje. 
Izbrišeta, ee Orti Franjo in Huđobreznik 

Franci vpišeta se: 
Dobnik Ludvik, predsednik KLO, 
Bizjak Ivan, odbornik KLO, ki podpisu- 

(eta skupaj za zneske nad lO.OOOdin. 
Okrajni LO Mozirje, 

porerjeništro /a finaifce. 
dne 10. maja 1949. 

St. 1511/49 5497 
* 

1336. 
Sedež: Melinci, 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo;   Krajevno gostinsko   podjetje 

Meline«. , 
Izbriše se Staus Marija, poslovodja, vpi- 

še se; 
Kuzma Matija, poslovodja, ki podpisuje 

do 10.000 dV 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance. 
dne 12. maja 1949. 

Št. 275-1949 5493 

1337. 
Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 28. aprila 1949. 

"   Besedilo:    Okrajni  magazin   v   Murski 
Soboti. 

Vpišeta se poslovalniici  s sedežem v 
Mačkovcih in v Križevsih. 

Okrajni LO Murska Sobota  * 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. .aprila 1949. 
St. 240/1949 4851 

* 
1838. 

Sedež: Rogatec. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Okrajna ekonomija Poljcane 

(sedež Rogatec). 
Izbriše se: Cerkasov Jožef, upravnik, 

'piše se: 
Dirnbek Anton, upravnik.   . 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. maja 1949 
Št. 2303/49 5520 

* 
1839. 

V; Sedež: Ptuj. 
•>•• vpisa: 22. aprila 1949. 

^Besedilo:    Mestne    obrtne    delavnice, 
P1»j. 

Od Okrajnega magazina v Ptuju preide 
£ sestav tega podjetja poslovalnica »Klobu- 
carna«. Ptuj, Lackova  ulica. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

''      dne 22. aprila 1949. 
St. 325/3—4 

1340. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 9. maja 1949, 
Besedilo: Okrajni magacin Ptuj. 
Izbriše ee MihaliS Vladimir, ravnatelj, 

vpišeta ee: 
Klemenčič Martin, v. d. ravnatelja in 
Gregore Osvin, v. d. šefa trgovinskega 

odseka. 
Okrajni LO Ptuj, 

poverjeništvo za finance. 
dne 9. maja 1949. 

St.   136/4-49 5321 

1341. 
Sedež: Kneza. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevni gostinski obrat »Svo- 

boda« — Kneza, 
Podjetju so priključi kot obrat  nova 

ustanovljena mesnica. 
Besedilo   odslej:    Krajevni    gostinski 

obrat »Svoboda«, z mesnico — Kneza«. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11, maja 1949. 

St. 8/54-49 5363 

1342. 
Sedež:  Voice. >   . 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje, 

Volčc. 
Izbriše ee Maligoj Franc, računovodja, 

vpiše se 
Jug Marija,  računovodja, s pooblastili 

po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. maja 1949. 

št. 8/59—49 5522 
* 

Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 3. maja 1949. 
Besedilo: 
Apneuice KLO Zagorje. 
Avtoprevoz KLO Zagorje. 
Čevljarska delavnica KLO Zagorje. 
Krojaško šiviljska  delavnica KLO Za- 

gorje. 
Valjčni mlin KLO Zagorje. 
Izbriše se Škrabar Franc, kot ravnatelj, 

vpišeta ee: 
Škrabar Franc,, kot upravnik podjetja in 
Rančigaj Drago, poročevalec za komu- 

nalno gospodarstvo. 
Okrajni LO  Trbovlje, 

poverjeništvo za financo, 
dne 3. maja 1949. 

St.  739, 743, 744,  737 in 788/1-49" 
5267-69, 5272-73 

•V 
1344. 

Sedež: Zagorje. •'•    > 
Dan vpisa: 3. maja 1949. 
Besedilo: 
Hišna uprava KLO Zagorje. 
Kino >Triglav< KLO Zagorje. 
Kurivopromet KLO Zagorje. 
Vodovodno podjetje KLO Zagorje. 
Izbriše se Škraba Franc, ravnatelj, in 

vpišeta sé: 
Rančigaj Drago, poročevalec za komu- 

nalno gospodarstvo, 
Javoršek Janez, upravnik. 

Okrajni LO  Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 

dno 3. maja 1949. 
&t. 734-736/49. 740/1-49      5266 

1345. 
Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 3. maja 1949. 
Besedilo: Klavnica KLO Zagorje. 
Izbriše  «e za   podpisovanje:   škrabar 

Franc, kot ravnatelj in vpišeta: 
škrabar Frane, kot upravnik podjetja in 
Rančigaj Drago, poročevalec za komu- 

nalno gospodarstvo. 
Vpišejo se poslovalnice: 
javna tehtnica — Zagorje o, 
poslovalnica 1 — mesnica v Zagorju 14, 
poslovalnica 2 — mesnica v Zagorju 82, 
poslovalnica 3 — mesnica v Zagorju 53, 
poslovalnica 4 — mesnica v Toplicah 13, 
poslovalnica 5 — mesnica v Toplicah 28, 
poslovalnica 6 — mesnica v Toplicah 37. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 

dno 3. maja 1949 
Št. 742/1-49 5271 

Izbrisi 
1346. 

Sedež: Nazarje. 
Dan izbrisa: 25. aprila 1949. • 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Na- 

zarje. 
Zaradi spojitve z Gozdnim gospodar- 

stvom Celje. 
Ministrstvo za.finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 22. aprila 1949. 

Št. 243184/2-1949 4907 

1347. 
Sedež: Grosuplje, 
Dan izbrisa: 14. maja 1949. 
Besedilo:   .Mehan^na   delavnica   OLO 

Grosuplje. 
Z odločbo OLO Grosuplje, !t. 442/1—1 

z dne 30. III. 1949. 
Okrajni LO Grosuplje, 

poverjeništvo za finance. 
dne 14. maja 1949. 

Št. 650-1949 5431 
* 

1348. 
Sedež: Idr'ja. 
Dan izbrisa; 6. aprila 1949. 
Besedilo: Mestna pekarna. 
Ne more obratovati, dokler se temeljito 

ne preurede poslovni prostori. 
Okrajni L0 Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. aprila 1949. 

Št.  719/X-49 4782 
• 

1349. 
Sedež: Ožbalt. 
Dan izbrisa: 5. maja 4949. 
Besedilo: Krajevna trgovina, gostilna in 

trafika Ožbalt.      ' 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. maja 1949. 
Št. 1071—111 1949 5110 

* 
1350. 

Sedel: Dol. Logatec. 
Dan izbrisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Delavska nantešeenska restav- 

racija. 
Na podtagl 22. člena pravilnika o drž. 

gospodarskih podjetjih. 
Okrajni LO Ljubljana  okolica, 

poverjeništvo za finance,   ' 
dne 3. maja 1949. t 

: Št. 924/2 1949 5002 
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1851. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo : Tovarna blagajn, Maribor. 
Zaradi ustanovitve novega podjetja: In- 

duaiHia kovinskih izdelkov, Maribor. 

Mostni LO Maribor, 
poverjeništvo •& finance, 

dne 22. aprila 1949. 
St.  Pov. 56/69-•—49       4862 

185*. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo:  Mestna izdelovalnica tehtnic, 

Manbor. 
Zaradi ustanovitve novega podjetja: In- 

dustrija kovinskih izdelkov, Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. aprila 1949. 
Št.  Pöv.  56/09—ITI—49       4859 

# 
1353. 

Sedež: Maribor. 
Dan Izbrisa: 17. maja 1949. 
Besedilo:    Mestna   papirniška   podjetja 

Maribor, 
Podjetje se je fuzioniralo kot obrat z 

Industrijo papirnatih in kemičnih izdelkov 
Maribor na podlagi odločbe MLO Maribor 
št 1063/1-49 z dne 16. IV. 1949.' 

MLO Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

.   dne 17. maja 1949. 
St. Pov. 56/90—III—49        5575 

* 
1354. 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrjsa: 11. maja 1949. 
Besedilo:    Mestno   podjetje   Mlin-Žaga 

Pekre.» 
Podjetje se je fiizioniralo kot obrat z 

Industrijo lesnih proizvodov Maribor, Ža- 
ga v Pekrab se je priključ la Industriji 
lesnih proizvodov Manbor, Mlin v Pekrah 
pa Mestnemu mlinu Maribor, na podlagi 
odločbe MLO Maribor St. 1064/49 z dne 
16- IV. 1949 

MLO Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 11   maja  1949. 
Št Pov. 66/86—III—49        5562 

* 
18B5. 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa; 11. maja 1949. 
Besedilo: 4 
Mestno  podjetje za dobavo lesa Mari- 

bor. 
•Mestno podjetje »Oprema« Maribor. 
Messtno sodarsko podjetje Maribor. 
Mestno stavbeno mizarstvo Maribor. 
Podjetja eo se fuzionirala kot obrati • 

Industrijo lesnih  proizvodov Maribor na 
podlagi odločbe MLO Maribor št 1064- 49 
z dno 16. IV- 1949. 

MLO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne  11. maja  1949. 
St. Pov. 56/85, 56/87, 56/93 in 

56/88-•-49 5563-5565-6576 
« 

1356. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje >V|- 

BK T likvidaciji Maribor. 

Ker ]e likvidacija podjetja končana In 
je podjetje 30. IV. 1949 prenehalo obsto- 
jati. 

MLO Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 17.  maja 1949. 
St. Pov. 56/94-•-49        5577 

1357. 
Sedež:   Maribor. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Tovarna kartotek in pisarni- 

ških potrebščin, Maribor. 
Zaradi ustanovitve novega podjetja: In- 

dustrija kovinskih izdelkov, Maribor. 
Mestni L0 Maribor, 

poverjeništvo za finance. 
dne 22. aprila 1949. 

St   Pov. 56/69-•-49       4861 

1358. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo; Tovarna nožev, Maribor. 
Zaradi ustanovitve novega podjetja: In- 

dustrija kovinskih izdelkov, Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. aprila 1949. 

St,  Pov. 56/69-•—49       4S60 
* 

1359. 
Sedež: Maribor, Tozno, Ptujska cesta 42. 
Dau izbrisa: 17. maja 1949. 
Besedilo:   Tovarna  kemičnih   izdelkov 

Maribor-Tezno. 
Podjetje se je fuzioniralo kot obrat z 

Industrijo papirnatih in kemičnih izdelkov 
Maribor na podlagi odločbe MLO Maribor 
§t. 1063/1-49 z dne 16. IV. 1949. 

MLO Maribor, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 17. maja 1949. 
St. Pov. 66/95—111—49        5574 

* 
1360. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan izbrisa: 13. maja 1949 
Besedilo:  Mestna klavnica  in mesar'ja 

MLO Slov. Bistrica. 
Zaradi prevzema po OLO Poljčane. 

' Okrajni L0 Poljčane, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. maja 1949 
St. 2384/49 5521 

* 
1361. 

Sedež': Zagorje. 
Dan izbrisa: 10. maja 1949. 
Besedilo: Hranilnica za Zagorje in oko- 

lico v Zagorju. . 
Zaradi ustanovitv<f novega podjetja. 

Okrajni  LO  Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. maja 1949. 
Št. S04/1-49 5334 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 

1362. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo:   Invalidsko   podjetje   Strojno 

\ pletilstvo Črnomelj, 

Operativni upravai voditelj odslej: 
Uprava invalidskih republiških podjetij v 
Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 21   aprila 1949. 
Št. 243210-1940 4914 

* 
1363. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna 

gumbov«, Kamnik. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjertij 
v Ljubljani. 

Izbriše se Stojkovič Danilo, v. d. uprav- 
nika in vpiše: 

Hribar Ignac, upravnik, ki podpisuje 
samostojno v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3.  maja 1949, 
Št. 243226-1949 5262 

* 
1364. 

Sedež: Ljubljana 
Dan  vpisa   22. apHla 1949. 
Besedilo:  Invalidsko podjetje »Avtome- 

hanika«   Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjetij 
v Ljubi lani. 

Ministrstvo za financ« LRS, 
Ljubljana. 

dne 20. aprila 1949, 
Št 243203-1949 4619 

* 
1365. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa:  18. aprila 1949. 
Besedilo:  Invalidsko treoveko podjetje 

»Embalaža«.  Ljubljana. 
Operativni upravni vediteli odslej: 

Uprava invalidskih republiških oodjetl) 
v Ljubljani. 

Ministrstvu za finance LKS. 
Ljubljana; 

dne 16. aprila 1949, 
Št. 24846/4—1949 4615 

* 
«86«. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Čepica«, 

trgov'na   z   uniformskimi  potrebščinami, " 
Ljubljana 

Izbriše se Sušnik Ivan, računovodja, 
vpiše se: 

Črnak Zalka. računovodja, ki eopodpi- 
euje vse listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljano. 

dne 7. maja 1949. 
Št. 243228-1949 5436 

* 
1367. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Fotollk< 

Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjetij v 
Ljubljani. 

Fzhriše se Mancjni Anton, upravnik, 
vpiše se: 
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Maraž Dominik, upravnik, ki podpisuje, 
samostojno v c-bsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja 

Ministrstvo »a finance LRS, 
Ljubljana, 

da* 23. aprila 1949. 
St. 24322/1—1949 4916 

1•• 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 26 aprila 1949. 
Besedilo:  Invalidsko podjetja      ..••••- 

klam« Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjetij v 
Ljubljani. 

Izbriše M Kislinger Rudolf, upravnik., 
vpiäe se: 

Jelene Mihela, direktor, ki podpisuje sa- 
mostojno v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. aprila 1949. 
St. 243213-1949 4916 

* 
1368. 

Sedet: Maribor. 
Dan vpiea: 18. aerila 1949 
Besedilo: Invalidni» podjetje  Tovarna 

trakov. Maribor. 
Operativni upravni vediteli odelej : 

Uprava invalidskih republiških Dodiet|l 
v Ljubljani. 

Izbriše se Vavpotič Stanislaw, računo- 
vodja, vpiše se: 

\fikek Ana, računovodja ki »opodpisu- 
i« računske lietine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. -aprila 1949 
Ät. 24B197-1949 4616 

* 
1370. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 18, aprila 1949 
Besedilo:  Invalidsko  podjetje Tovarna 

Perila, Ptuj. 
Operativni upravni vadateli odelej: 

Uprava invalidskih republiških podjetji 
' Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LKS. 
Ljubljane, 

dne 16. aprila 1949. 
Št. 243190-1949 4M 7 

* 

Sedež: Sodra*i*a. 
Dem vpiea: 26, aprila 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje, >Plefflni- 

*a Sitnih mjreï — SodralW. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava jnvalidsmh repuMßkih podjetij v 
Probijani. 

Ministrstvo sa finance LB6, 
Ljubljana, 

doe 26. aprila 1949. 
4t. 248210-1949 491« 

* 
'«78. 

5«•»*: 8oW*nj. 
P«n vpiea: 21. aprila 1049. 
eeeedilo:   Invalidsko   podjetje AaleJfka 

'•*» galanterija, Soïtenj. 
, vPsratfivtni    upravni    voditelj    odelej: 

nrava  invalidskih  republiških   podjetij 
' ''i-rfbljaoi. 

Mstrletrstvo • finance 1•8, 
Ljubljana, 
19. aprila 1949. 

: 249199—1040 46« 

1373. 
Sedež: Zamoitec-Sodrajiea. 
Dan vpiea: 4.  maja  1949, 
Besedilo; Invalidsko podjetje >$te|ar- 

na«, Zamostec-Sodrafcca. 
lab rise ee operativni upravni voditelj 

Federalna uprava invalidskih gospodar- 
skih podjetij in Vpige: 

Uprava invalidskih republiških podjetij 
v Ljubljani. 

Ministravo la finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. maja 1949. 
At. 248224-1949 5264 

1abris) 
1874. 

Sedež: (Juitanj. 
Dan izbrisa: 26. aprila 194t». 
Besedilo:   Invalidsko  podjetje >Z|nla« 

Unitanj. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Ministrstvo •• finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. aprila 1949. 
St. 24321S-1949 4917 

* 
1875. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 4. maj» 1949. 
Besedilo.  Invalidsko trgovsko  podjetje 

»Galanterija«:, Ljubljana. 
Zaradi likvidacijo podjetja 

MinUtMtro za finance LRS, 
Ljubljen*, 

i       dne A.  uiajd  1949. 
9t. 243225-1949     »268 

Zadružni regster 
Vpisi 

464. 
Sedež: Kompolje. 
Dan vpisa: 10. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

na jamstvom v Kompoljah, 
Zadruga je bila ustanovljena na usta. 

novnem «boru 19. II. 1919 za nedoločen 
cas. 

Nalog« zadruge so: 1. da na oim boljàî 
m oim kulturaejši naöim oskrbuje svoje 
•mne z vsemi potrebnimi potroïnimi 
iredmefci; 2. da odkupuje v «ikojem oko- 
iu vse kmetijske pridelke in iadelke v 

skladu s postavljenim načrtom •• dobro 
QSlkrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dièc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tato poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev indwtrijeîdh in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panose oziroma kulture, ki v 
danih naTavniii pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja m povečanje kmetijske 
proizvodnje in « teni za naraičanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v te namen nabavlja kmetijske 
Stroje, umetna gnojila Itd-, ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, 
Organizira selekcijo žjivine. gradi slloee, 
organizira semensko trofeo, scribi •• 
gojitev sadnih, gwsdnih in drugih sadik 
jitd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
tfrib pridelkov in obrtne detovmioe •• 
potrebe svojih 8kmov in imafttya pm t*m 

predvsem lokalne surovine, 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podoijevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetn. dv.g eveh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaie, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanov: 
*vojo knjižnico. 

Delež znala lOUdin, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega članu znaša 10 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbwr .zmed zadružnikov Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za  zadrugo  podpisuiela   po dva  člana 
qpravnega   odbora,   katerih  onega  lahko 
nadomeiča  po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Stmad Jože, kmet, Kompolje 34, 
Hren Anton, kmet. Kompolje 60. 
Mustar Jožo, krnel, Kompolje 67, 
Hočevar Alojzij, delavec, Kompolje 38, 
Hren Alojzij, delavce, Kompolje 75. 
Prijatelj Alojzij, delavec, Kompolje  39, 
Babic Alojzij, knift. Kompolje 20. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 10.  muja 1949. 

Zt 37/49 — Zadr VII 30/1     5399 

4(5. 
Sedež: Turjak. 
Dan vpisa: 10. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Xovi Turjak z omejenim jamstvom • 
Turjaku. 

Zadruga je bila ustanovljena na us,ta_ 

novnem zboru 20. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: e skupnimi proizva- 
jalnimi sredstvi in s skupnim delam orga- 
nizirati zadružno gospodars,tvio v napred- 
no organizacijo z načrtno proizvodnjo in 
z vfeoko produktivnostjo dela za uporabo 
sodobne znanosti in tehniko ,n tako po- 
večati dohodke, ubraniti se izkoriSčeval- 
skih in Spekulantskih elementov na vasi, 
ter sodelovati pri socialistični izgraditvi 
države in tako usïvariti boljše in kultur- 
nejše življenje. 

Delež' znaša 1 % od skupnega v zadrugo 
vloženega premoženja in se plača v treh 
letih. 

Zadruga razglaSa važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih zadruge, vabila na zbor 
pa dostavi še posameznemu članu zadruge. 

• Upravni odbor zastopa zadrugo in vodi 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 f]anov._ ki se volijo za dobe 
enega leta. Zadrugo'zastopa v imenu uprav- 
pega odbora predsednik alj podpredsed- 
nik in tajnik, če so ti zadržani pa naj- 
manj dva člana upravnega odbora, od ka- 
terih enega lahko nadomešča po uprav- 
»em odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

člani upravnega odbora so: 
Logar Lovro, kmet, delavec, Turjak 18, 
Hočevar Alojzij, kmet. delavec. Turjak 

et. 26» 
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Zgouo Bruno, kmej, Turjak 19. 
Purkart Franc, kmet, Turjak 6, 
Krampelj Karolina, kmet. delavec, Tur- 

jak 30 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

due 10. maja 1049. 
Zt 38/49 - Zndr VII 31/1     5406 

* 
456. 

Sedež:  Crenšovci okraj  Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 6- maja 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Frau Skoberne« z o, j. Črenšovci. 
Zadruga je bila ustanovljen:! na zboru 

27. II   1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira 'gospodarstvo z napredno orga- 
nizacijo, načrtno proizvodnjo, visoko pro- 
duktivnosti dela ua podlagi sodobne zna- 
nosti in tehnike in tako poveča doncs. se 
zavaruje pred izkoriščevalskimi in Speku- 
lantskhni elementi na vasi Jn sodeluje pri 
socialistični izgraditvi za ooljše in kultur. 
nejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemal ohišnico in to v obliki za- 
kupa Razen zemlje vložijo zadružniki v 
zadrugo tudi vprežno in plemensko živi- 
no, živmeko krmo in seme. izvzemši ono, 
ki je potrebno za ohišnico. Kmetijski ob- 
delovalni stroji naprave in orodje, vprež- 
na in plemenska živina, krma m seme, ki 
ee vloži v zadrugo, preide v last zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Pri vstopu. v zadrugo •••• vsak za- 
družnik pristopnino v znesku 10 din. kot 
Člansko vlogo pa do 1 %- vrednosti v za- 
drugo vložene imovine po sklepu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4 do 
8 članov. Zadrugo zastopa in zanjo pod- 
pisuje v imenu upravnega odbora pred- 
sednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Utroša Anton, predsednik. 
Franc Jožef, 
Čurič Katica, 
Škergef Aixton, 
Franc Cecilija, vsi kmetje v fcrenšovoih". 

Okrožno sodiSfe v Mariboru , 
dne 6. maja 1949 

Zadr IV 2- 5212 
* 

457. 
Sedež: Ivanjkovci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga • o.' j. Ivanjkovci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

15. IV. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi sred- 

stvi'za proizvodnjo in e skupnim delom 
organizira gospodarstvo z napredno orga- 
nizacijo, načrtno proizvodnjo, visoko pro- 
duktivnosti/dela na podlagi sodobne zna- 
nosti in tehnike in tako poveča donos, se 
zavaruje pred izkoriščevalskimi in Spefiu- 
lantekimi elementi na vasi in wdeluje pri 
socialistični izgraditvi za boljše in kultur- 
ne.iše življenje, • • 'i "   *.., 

Zadružniki vložjijo v zadrugo:svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišnico lil to v Obliki za- 
kupa. Razen zemlje! vložijo zadružnikr v 
zadrugo tudi vprežno in'plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme, Izvzemši ono, 
ki je potrebno za ohiSnico; Kmetijsko ob-, 
delovalni stroji, naprave-in*'orodje, vprež- 
na in plemenska živina, krma in geme.ki 
ee vloži v zadrugo, preide v. last -zadru- 

ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsak za- 
družnik vpisnino v znesku 50 dm, razen 
tega na ime članske vloge in to vsak član, 
ki je vložil zemljo, 200 din, član pa, ki je 
pristopil brez zemlje, 50 din. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik la 4 člani. 
Zadrugo zastopa in zanjo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Vogrinc   Franc,   poverjenik.   Svetinje, 

predsednik, 
Viher Matevž zadružnik, Ivanjkovci, 
Lah Franc, zadružnik, Mihalovci, 
Rajh Rudolf, zadružnik, Ivanjkovci, 
Zadravcc Ignac, zadružnik,  Ivanjkovci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. maja 1949. 

Zadr V 35 5211 
« 

458. 
Sedež: FikšincI, .okraj M. Sobota, 
Dan vpisa; 22. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Miška Krajnca< z o. j. Fiksinci. 
Zadruga je bila ustanovljena ua zboru 

23. III. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadrugo je: da s skupnimi 

sredstvi za proizvodnjo in s skupnim de- 
lom organizira zaaružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, nacrtno proizvod- 
njo, visoko produktivnostjo dela na pod- 
lagi sodobne znanosti in tehnike in tako 
poveča donos, se zavaruje pred izkoriSče- 

, valskimi dnšpekulantekimi elementi na vasi 
in «sodeluje v socialistični' izgraditvi'drža- 
ve ter s tem ustvari4 boljše in kulturnejše 
živ.ijenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišnico, in to v obliki za- 
kupa Razen zemlje vložijo zadružniki v 
zadrugo tudi vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme, izvzemši ži- 
vino, živinsko krmo in seme potrebno za 
ohišnico. Kmetijski stroji, naprave in 
orodje, vprežna in plemenska živina, krma 
in seme, kd se vloži v zadrugo, preide v 
last zadruge, ki izplača zadružnikom na 
podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v 
obrokih. 

Pri vstopu v , zadrugo plača vsak za- 
družnik denarni'delež v znesku 250 din. 
Za obveznosti zadruge , odgovarjajo za- 
družniki s petkratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto. sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. 

Upravni' odbor je izvršilni odbor za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo 'v imenu upravnega odbbra 
predsednik upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so.' 
VogrK Josip, predsednik. 
Fras Rudolf, 
Gerkel Terezija, 
Holsedl Franc, 

> Kpkaš Franc, 
Veren Štefan, vsi poljedelci v FikšinelhV 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. aprila 1949. ,  ' 

Zadr IV 1 4759 

459. 1 
Sedež: Jurij ob Pesnici, okraj Maribor 

okolica. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949.   .   .:.'.' 
Besedilo: Kmetijsko-vinogradniška. ob- 

delovalna zadruga z o j. Jurij ob Pesnic). 

-   Zadruga je bila ustanovljena na zboru 
20. III. 1949 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: da se poveča donos, 
zmanjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki in s tem doseže večja korist za 
zadružnike in državo s čim pravilnejšim 
izrabljanjem obstoječe delovne sile. stro- 
jev in orodja. 

Vsaka družina ali poedinec vloži v za- 
drugo vso svojo zemljo, razen ohišnice s 
stanovanjsko hišo in gospodarskimi zgrad- 
bami, ki so potrebne za osebno gospodar- 
stvo,, tako da jo dajo zadrugi v zakup. 
V zadrugo vložena zemlja ostane lastnina 
tistih, ki so jo v zadrugo vložili. Vsak za- 
družnik je dolžan vložiti v zadrugo vso 
vprežno živino in kmetijske etroje, orod- 
je pa toliko, kolikor sklene zbor. Vloženi 
inventar in vprežna živina se izplača po 
ocenjeni vrednosti. 

Pri vstopu v zadrugo vplača vsak član 
enkratno pristopnino v znesku 20 din, ra- 
zen tega vsaka družina .po 1 denarni de- 
lež v znesku 150 din.   . 

Za obveznosti zadruge odgovarjajo za- 
družniki e petkratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev. 

Upravni odbor zadruge katerega dolž- 
nost traja eno leto; sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, vštevii predsednika in blagajnika. 
Predseduik upravnega odbora^ predstav. 
Ija in zastopa zadrugo, podpisujeta pa 
zanjo dva Člana odbora, katerih enega 
sme nadomeščati pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Kožuhar Olga. kmetica. Pesnica, pred- 

sednik, • 
MajheniČ Franc, poljedelec, Jurovski 

vrh, podpredsednik. 
Matjašič Franc, kmet, V.ršnik. blagajnik, 
Hauptman Jože. kmet. Pesnica, 
Kapun Anton poljedelec, Pesnica, 
Riboli Emil, poljedelec. Pesnica, 
Lilek   Franc,  poljedelec,  Permea. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26 aprila 1949. 

Zadr V 31 4901 
* 

460. 
Sedež: Maribor, Tezno, tovarna avto- 

mobilov. 
Dan vpisa: 7, maja 1949. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga delav- 

cev in nameščencev TAM, z. • o. j. Ma- 
ribor. . 

Zadruga je bila ustanovljena na zboru 
15. IV. 1949 za nedoločen čas. .<,,-. 

Naloga zadruge,je: 1. da izdela.grad- 
beni program, oskrbuje staypene načrte 
in proračune za evoje člane sporazumno 
z MLO, upoštevajoč regulacijski, načrt. V 
ta namen ihla na^ razpolago stavbišča v - 
izmeri 500 do 600 m3, katerih razdelitev 
si pridrži, upravni odbor, upoštevajoč re- 
gulacijski načrt,, v elikost .in tipo hiše ter 
končno Število stanovalcev; 2, dà nabav- 
lja in posreduje zamenjavo stavbišč z na- 
menom graditi,na enotnem gradbišču ter 
tako omogočiti zadružno delo s poeno- 
stavljenjem in zmanjšanjem gradbene sto- 
ritve; 3. da uredj finančno, oziroma kre- 
ditno vprašanje,1 upoševajoč odločbo mini- 
strstva za finance FLRJ It. 7333 ,z dne 
21. II., 1948; 4. da skrbi, da vloži, vsak " 
član svoj gradbeni material za gradnjo 
hiš, da mobilizira svoje člane za inten- 
zivno .proizvodnjo gradbenega materiala 
(sečnjo» dovoz m obdelavo ilesa, priprava 
gramoza, presejanje peska in pridobivanje 
mivke, izdelavo opeke v 1okoìtèkih ope- 
karnah,  žganje apna)   in  da  organizira 

/'A 
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• '«skupno nabavo  manjkajočega gradiva; 5. 
• da kar najbolj smotrno razporedi delovno 

äUO zadružnikov, njihovih družin in pro- 
. etovoijno delovno s»loza dm cenejšo grad- 

. ojo, da vodi razvid o izvršenem deluzadruž- 
nikov m njihovih družinskih Članov za 
poračunavarije na gradbene deleže. Vse 
te naloge opravlja stanovanjska zadruga 
sporazumno z upravo podjetja in e sindi- 
kalno podružnico v najtesnejši povezavi z 
ljudskimi odbori. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vetopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plagilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik odgovarja le z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 

:       deležev. 
Priobčitve zadruge članom se nabijajo 

aa zadružni razglasni deski. 
Upravni odbor sestavlja 8 do 12 Članov. 

Njegova dolžnost traja dve leti. 
Zadrugo zaetopa upravni odbor; zanjo 

podpisujeta dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru  pooblaščen!  uslužbenec za- 
druge 

Clan'   upravnega   odbora  so:  • 
Ban Albin, komerc. direktor, predsed- 

aik, 
' Majcen Karel. ing. arh., podpredsednik, 

Kamenšek Miroslav, dipl. teh., tajnik, 
Peterin Vladimir, uprav, skladišča, 
Gorjup Alojz, v |5. knjigovodja, 
Kukoven  Avgust, komercialist, 
Gumpot Konrad, skladiščnik, 

,: BraCko Tda, sekretar. 
Okrožno sodišče » Mariboru 

•ine 7   mala  1949. 
Zadr V S3 5384 

# 
•' />/',   «I. 

Sedež: Placarovd. okraj Ptnl 
',;'• ;       Dan vpisa: 16  aprila 1949. 

,   '      Besedilo:   Kmetijska   zadruaa   z   o. i. 
.   fJa.îovt'i, Formili. 

'',',,',   Zadruga Je bila «slanovliena na zboru 
' ,   '3, februarja 1949 za nedoločen HB   * 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
,'ln čim kulturne!"*!' način  oskrbuje ^svoje 

.". :     člane   z   vsemi   potrebnimi   potresnimi 
'.'"   Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
:';   Hšu vse kmetijske pridelke in izdelke v 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
°skrbo meet in drugih industrijskih sre- 

. dišč   in  sklepa   v  ta  namen   pogodbe; 
3. da   pospešuje in razvija  vse panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na    svojem 
Področju,   tako   poljedelstvo,   živinorejo, 
eadiarstvo.    vinogradništvo.    Čebelarstvo, 

,      gojitev   industrijskih   in   drugih, kultur, 
',' ;   gozdarstvo,   domačo, obrt   itd.,   posebno 

.'..':;',*e" tiste  panoge oziroma kulture,    ki  v 
'.. ; " "danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe- 
;.'>• 

Valo,; 4. da uvaja za povečanje kmetijske- 
, i ''•, Proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
:""kostanja svojih Članov naprednejše teh- 

'.'•'''•• 25e 4n agronomske  metode   v kmetij- 
! •'•jjtt to" v ta namen nabavlja kmetijske 

anS!6,   umetaa   gnojila   itd.,   ustanavlja 
• ••,ïï*?kirte za ïivino. plemenilne postaje, 

.^•nteiTa selekcijo živine, gradi silose, 
1**•••••• semensko službo, skrbi za 
^»«Sv sadnih, gozdnih In drugih sadik 
•'5'  5. da organizira predelavo kmetij- 

!MÜ:.pridelkov in  obrtne delavnice za 
^'rebe svojih. Članov in izrablja pri tem 
wedveem/lokalne surovine: 6. da zbira 

"'"•'    vU^' Prihraake   v. obliki   hranilnih" 
<-{!?. '?. ' .«Panjih."posojil za  ustvarjanje 

' ••    rfiti:   h "sredstev  in podeljevanje kre- 
.»tov,, svojim, članom; ,7. ,da skrbi za go- 

'.,..  «Podarski   strokovni;   Kulturni   In   pïb. 

svetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoli5a tako, da prireja v svojem- za- 
družnem domu strokovna tn politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
"vejo knjižnico. 

Zarad! smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
Crte v «kladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadruünikovega družinskega člana znaša 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja §e s 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deiležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec 

Ciani upravnega odbora so: 
Sisinger IvaD. kmert. Formin. predsed- 

nik. • 
Ožiuger Ivan kmet. Placarovcl pod- 

predsednik. 
2uran Franc, krojač. Gajovci. talnik. 
Kolenko Martin, kmet,  Gajovcl 
Mar Franc. kmet. Formin. 
Kolnrič Anton, kovač. Formin. 
Donaj  Jožef   kmet. Placarovci. 
Rižnar Jožef   InrtPt   Gajovri   odborniki. 

Okrožno sodišče * Maribora 
in e 16. aprila 1949. 

Zadr V 31 4563 

4H2 
Sedež: Ratkovci. okraj M. Subota. 
Dan vpisa: 12..,aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. }. * 

Ratkovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena •• zboru 

1t. 1. 1949 za nedoločen čas 
Nalosa zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt-za od- 
kup kmetijskih pridelkov v svojem oko- 
lišu; 2. da izdeluje po navodilih pristojnih 
organov načrt potrošnje svojih članov; 
3. da izdela finančni in kreditni' načrt in 
ga spravi' v sklad s finačnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbrra v ta namen stati- 
stične podatke, ki .jih daje v uporabo tu- 
di svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudskim odbo- 
rom; 6. da odkupuje v svojem okolišu 
kmečke pridelke in oskrbuje svoje Član- 
stvo z vsem kmetijskim orodjem in dru- 
gimi kmetijskimi potrebščinami feasor tu- 
di z vsemi potroSnimi predmeti po postav- 
ljenem načrtu; C, da sklepa pogodbe e 
kmetovalci v svojem okolišu za odkup 
kmeCkih' pridelkov in jim izplačuje v ta 
namen predujme '(kbntraniranje);'7- da 
sklepa pogodbe s zadružnimi in državni- 
mi podjetji za dobavo kmeCkih pridelkov; 
8. da skrbi za večjo produktivnost dela 
svojih Članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izgradnjo svojih članov in 
za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge^pravlja zadrusa v skladu 
s splošnim državnim zadružnim* gospo- 
darskim, načrtom in z nalogainl, ki lih 
dobi od svoje poslovne «vas©-in pristoj- 
na orgaàov ••••••••• ooksU. ,  

Zadružni delež znaša 150 dm in se yla- 
CJ ob vetopu v zadrugo. Ocra vai 'ulboi 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež ?.n 
družmkovega družinskega člana znaša 
10 din. Vsak zadružnik odgovarja še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih in na razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov Nje- 
sfova dolžnost traja eno leto 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni uelužbe. 
nec zadruge. 

Člani   upravnega odbora so: 
Ozvatič Evgen. Kančevci/ predsednik. 
Lepoša Zoltan  Ratkovci. tajnik 
Kočiš Josip, Ratkovci, 
Koltai Ludvik, Ratkovci, 
Rutar Elek, Knnčevci 
Sraj Evgen, Kančevci. 
Hari   Ludvik.  Kanče.vc.   vni  poljedelci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. aprila 1949 

# 
463. 

Sedež:  gređ'Sce  ob Dravi, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. Središče. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

6. 11  1949 za nedoločen čas 
Naloga zadruge je: da s sku-pumu sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira gospodarstvo z napredno orga- 
nizacijo, načrtno proizvodnjo, visoko pro- 
duktivnostjo dela na podlagi sodobne zna- 
nosti in tehnike in tako poveča donos, se 
zavaruje pred izkoriščevalskimi in špeku- 
lantskim! elementi na vasi in sodeluje pri 
socialistični izgraditvi za boljše in kultur- 
nejše življenje. 

Zadružniki vložijo, v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišuico m to v obliki za- 
kupa. Razen zemlje vložijo zadružniki v 
zadrugo tudi vprežao in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme, izvzemši ono, 
ki je potrebno za ohišnico. Kmetijsko ob- 
delovalni stroji, naprave in orodje, vprež- 
na in plemenska živina, krma m seme, ki 
se vloži v zadrugo preide v last zadru- 
ge, ki teplaCa zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsak za- 
družnik na račun članskega deleža do 1% 
od vrednosti vložene imoviine v zadrugo 
po sklepu zadružnega .zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost, traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4 do 
8 Članov. Zadrugo nastopa in zanjo podpi- 
suje v imenu upravnega odbora pred- 
sednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Kolarič Anton, predsednik, 
GoršiČ Vlado, 
ZidartC Milena, • 
Munda Ernest, 
pintariC, Franc, vsi kmetje v Sr-jdfšCm 

Okrožno sodišč« v Mariboru 
dne 6. maja 1949. 

Zadr V 36 5210 

4M. - " 
Sedež: Sv. Jakob, Maribor okolica. 
Dan vipUa: là. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. Jakobski dol. 
Zadruga je bila'ustanovljena'na zboru 

3. LV. $49 ea,nedoločen Cee. 
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Naloga zadruge je: da s skupnim 
sredstvi •• proizvodnjo lu «i siibpi^in de- 

in organizira zadniino gospodaiotvo za 
napredno organizacijo, načrtno proizvod- 
njo, z viaoko produktivnostjo dein na 
podlag, sodobne zrni aosti in tehnike • ta- 
ko poveča dOHOri, «e zavaruje pred jzkori- 
«Ceivniskimi m špekulantskimi elementi 
na vasi in sodeluje v socialistični izgradi- 
tvi, ter « tetti pripomore k boljšemu m 
•julturnejaemu življenju. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 
zemljo, izvzemal ohišnico v obliki zaku- 
pa, Poleg zemlje vložijo zadružniki v za- 
drugo tudi delovno in plemensko živino. 
živinsko krmo in seme izvzemši živino, 
živinsko krmo in seme, potrebno za ohiš- 
nico. Kmetijsk' obdelovana stroji, napra- 
ve m orodje, delovna in plemenska živi- 
na, krma in &enie,- ki se vloži v zadrugo. 
preide v last zadruge, ki izplača zadruž- 
nikom na podlag1 ocenitve ugotovljeno 
vrednost v obrokih. 

Pri  vstopu  v zadrugo  plača   vsak  za 
druànik pristopnino \ znesku 1UÜ din. po- 
leg tega denarni delež v iznosu 1% vred- 
nosti vloženega premoženja. 

Za obvezncdti zadruge odgovarjajo ta- 
draižniki e petkratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev, 

Upravnj odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto. sestavlja predsednik  in 3 do • 
članov. Upravni odbor predstavlja zadru- 
go, podpisuje pa  zanjo  predsednik, 

Člani upravnega odbora ßo: 
Grašič Anton. kmet. Mali dol. predsed- 

nik, 
RoSker Anton, kmet, Zg. Hlapje. 
Kurbue Ivan, viničar, Ročica, 
Sip Elizabeta, agr. interesent, Slatenik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. aprila 1949. 

Zadr V 30 4409 

465. 
Sedež; Sv. Lenart v Slov. gor., okraj 

Maribor okolica. 
Dan vpisa: ti. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o j. pri 

Sv. Lenartu v Slov, gor. , 
Zadruga je bila ustanovljena ua zboru 

28. IV, 1949 za. nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da ua ci m boljši 

in čim kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje diane z vsemi potrebnimi 
potresnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in eeetavj na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
7. državnimi trgovskimi podjetji in e kme- 
tijskimi zadrugami, oziroma zvezami z« 
dobavo industrijskih in kmetijskih proiz- 
vodov, zlasti »krbi za dobavo mleka, sad- 
ja, povrtnin •»<!.; c) skrbi, da bo trgoveko 
poslovanje v vsakem pogledu racionalno, 
tehnično dovršeno, da bodo elan! dobro 
postrewni, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnim! predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo 
j"i žpvala zakonito dopustno maržo, da 
lodo lokali in izložbe vedno okusno 
opremljeni itd,; __ 2. da ustanavlja za 
potrebe svojih članov po potrebi in 
ntoižnoeti laetna podjetja, tako obrtne de- 
lavnice, podjetja za konzerviranj« sadija, 
• ntrtnine, jajc itd.; 8. da skrbi ob sodelo- 
vanju »iM&alniU organizacij za dvig kul- 
turne is prosvetne revni • za zadružne 
vzgojo' svojih Članov. 

Zaradi Mivotrnega in uspešnejšega rzvo- 
Jauja svojih ualug Izdela potrebne načrt« 
v skladu à splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 200 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravui odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obiokih. Delež za- 
družnikovega družinskega član* znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja £e z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev, 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih proetoi'ih io na razglaenih 
deskah svojih potovalni«. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnott traja eno loto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, vanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem  odboru   pooblaščeni  uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora «o: 
Črnivec Tone, krznar, predsednik, 
Polio   Davorin   upok.,  podpredsednik, 
BeraniČ Ludvik knjigovodja, tajnik, 
Brumeo Marjeta, gospodinja, 
Valder  Radko.   trg,   pomočnik, 
Pavlovič Alojz, starešina polte, 
Surb«k Millvoj, brivec 
Rozin  Ignac,   gateriet,  ve!  od Sv. Le- 

narta v Slov gor. 
Okrožno «sodišče v Mariboru 

da» 6, maja 1949. 
Zadr V 37 5209 

* 
466. 

Sedež: Bele cerkev. 
Da» vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo: Km»t*;t»ko ttbdelov»|ua za- 

druga z omejenim jamftvom »Rdeča 
zvezda« v Beli cerkvi, okraj NoVo mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena 10. aprila 
1949 za nedoločen čae. 

Namen zadruge je: zmanjšati proizva- 
jalne stroške, doseči večjo proizvodnjo 
aela in zvišati dono*e v kmetijski proiz- 
vodnji. Za dc#«-go tega se bodo načrtno 
in pravilno upravljale delovne sile. »tro- 
ji, orodje in druga sredstva za kmetijsko 
proizvodnjo in se okoriščali z napredno 
znanostjo, agronomijo, kemijo, tehniko 
itd.      . 

Enkratna pristopnina zadružnika znaša 
100~din, ki se ne vrača. Zadružnik vloži 
v zadrugo nekaj nepremičnin in Inven- 
tarja ter delovno moč, kakor določajo 
pravila, 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
in sicer predsednik,.tajnik in ustreza- 
joče Število odbornitoov. 

Upravni odbor zaetopa zadrugo, podpi- 
sujeta pa zanjo dva člana upravnega od- 
bora. Upravni odbor lahko pooblasti svo- 
jega uslužbenca, da sme zastopati zadru- 
go in eopodpieovati zanjo e še enim čla- 
nom odbora, 

Objave tn sklepi zadruge ee nabijejo na 
zadružni razglaeni deski, vabila na zbor 
pa Se posebej s pismenimi vabili. 

člani upravnega odbora eo: 
Lenart Franc, voj, invalid, Bela cerkev 

ït. 2•, predsednik, 
Pavlelj Avgust, posestnik. D.ruž4n*ka 

vae 22, tajnUik, 
Jarkovic" Jože, delayec, Cadrei© 19, 
Rodič Martin, poeeetnik, Dol, Kfon.ovo 

St. 26, 
Klobučar Franc, poeeetnik, Vteft vrb 27, 
Reietič Franc, pdeeetnfk", Tomaîj* vas 

št '8 
Dejman Roži delavka, Druiimka va» 

M, 12, odborniki. 

Za podpisovanje st« predvsem določen* 
predsednik Lenart Franc in tajnik Pav- 
Sel] Avgust. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 9. maja 1949. 

Zt 40/49 ~  Zadr IV 33/1      53W 
* 

467. 
Sedež: Božakovo, okraj Črnomelj. (Oko- 

liš obsega vasi, ki spadajo pod KLO Ro- 
sulnioe). 

Dan vpisa: 26. marca 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

u'm jamstvom v Boiakovem, okraj Črno- 
melj. 

Zadruga je bila ustanovljena 23. 1, 
1949 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje svojih 
članov z vsemi porebnimi potrošnim; 
predmeti; odkupovanje raznovrstnih kme- 
tijskih pridelkov in izdelkov v svojem 
okolišu; pospeševanje vseh panog kmetij- 
skega gospodarstva in izvrševanje le 
drugih zadev, ki ao nadrobno navedene 
N 3, členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja 5e z de- 
setkratnim zneskom vpUauih obveznih de- 
ležev. Deleži se ne obrestujejo. 

Objave in eklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni ruzglasni doak), va- 
bila na zbor pa <*e razglase îe po kra- 
jevnem ljudskem odboru Roaalnire 

Upra\ni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezajoče število odbornikov. 

Zadrugo zastopa Upravni odbor ali tie U 
ki ga ta pooblasti, zanlo podpsujeta d\.i 
Mana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Muni iinravnega odbora «o: 
Nemam? Franc, kmet. Božakovo 15. 

predsednik, 
Težak Ivan, kmet, Božakovo 8, 'pod* 

predsednik, 
Kožjan Jože, kmet, Božakovo S. tajnik. 
MfttjaMČ Jože. kmet, Rakovec 5, 
Kobe Ivan. kmet, Zelebej 4, odbornika. 

Okrožno sodišče v Novem raejtu 
dne 26. marca 1949. 

Zt 38/49 -- Zadr IV 29/1     6249 
* 

468. 
Sedež: Dobrntč, okraj Trebnje. 
Dan vpiea: 30. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna za- 

druga >Slak Jože< z o. J. V *Debrnicu, 
okraj Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena 1. aprilr 
1949 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: s skupnimi proiz. 
vajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
organizirati zadružno gospodarstvo v na- 
predno organizacijo, z načrtno proizvod- 
njo in z visoko produktivnostjo na oenovi 
sodobne znanosti in tehnike povečati do- 
hodke, -ubraniti se pred izkorilčevalnlnr 
in špekulanteldmi elementi na vasi to so- 
delovati pri socialistični izgradnji drïave 
ter tako u*t\ ariti boljše in kulturnej*e 
življenje. 

Zadružniki .vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišnice in eicer v obliaci ea- 
kupa. Pristopnina zadružnika znala 10C 
dinarjev. 

Objave in sklepi zadruge ee nabij«io 
na zadružni razglasa! dee&i v poelv>vn• 
prostorih, vabila na, zbor pa še na .«tera* 
jer»no običajni neäb z oklicem, 
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Upravni odbor zastopa zadrugo In vodi 
njeno .poslovanje. Sestavlja ga predsed- 
nik in 4 do 8 Članov.   Njegova dolžnost 
traja eno '.eto.    Podpihujeta zadrugo dva 
Člana upravnega odbora. Upravni odbor 
lahko pooblasti vodilne uslužbence,   da 
skupaj e predsednikom ali enim Članom 
upravnega odbora zastopajo zadrugo in 
zanjo «'podpisujejo. 

Člani upravnega odbora eo: 
Gole Kairel, srednji kmet, Gorenja vas 

št. 1, predsednik, 
Plêvnik Avgust, maäi kmet Ptreeka 8, 
Kresal Jože, delavec, Podlisec 5, 
Jaklič Jože, mali kmet, Vavpčia vas 16, 
Smolič Janez, srednji kmet, Preska 2, 

odborniki, 
Okrožno sodišče v Novem mostu 

dne 80. eprik 1949. 
Zadr 38/49 — Zadr IV 34 /1    6318 

* 
469. 

Sedež: Dramlje. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. v Dramljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 16. III. 1949 za nedoločen 
das. 

Naloge zadruge so: dvig gospodar- 
stva in načrtna proizvodnja kme- 
tijskih pridelkov v Dramljah z zadružni- 
mi močmi in sredstvi, da se tako onemo- 
goči izkoriščanje človeka po človeku in 
pomaga pri graditvi socializma za boljše 
m kulturnejše življenje. 

Zadlružni delež znaša 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja v zadrugo. Za ab>- 
veznosti zadruge odgovarja vsak zadruž- 
nik z enkratnim zneskom vloženega de- 
leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na oglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov, ki jih volijo  izmed za- 
družnikov za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta predsednik in tajnik zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Močnik Miha, tečajnik, Jarmovec 3, 
Jakopin Stanko, kmet, Laze S, 
Kukovič Ferdo, kmet, Trnovec 10, 
Kukavic Jože, delavec, Sedina 9, 
Mastnak Anton, kmet, Laze 21, 
Jakopin Janez, kmet, Razbor 21, 
Orešnik Pavla, kmetica, Sveteljka 10. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. aprila 1949. 

Zadr VIII 57-2 5247 
* / 

470. 
Sedež: Gorenje Vrhpolje pri St. Jerne- 

ju, okraj Novo mesjto (okotfi obsega vasi: 
Gorenje Vrhpolje, Dolenje Vrhpolje, Mi- 
hovo, Jejše in Stranje pri št. Jernju ter 
vratno). 

Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

', *&m jamstvom v Gorenjem Vrhpolju pri 
st. Jerneju na Dolenjskem. 
.Zadruga je bila ustanovljena  28. II. 

^•Naloge zadruge qp: otkrfoovanje $*• 
^0*' z vsemi potrebnimi, potresnimi pred- 
P16*'; odkupovanje kmetijskih pridelkov 
ln izdelkov v svojem okolišu; pospeševa- 
••• veeh panog kmetijskega gospodarstva 
«i izvrševanje Se drugih zadev, navedenih 
v 5. členu pravil,     f 

Delež zadružnika znala 100 din, delež 
zadTužnikove^a družinskega Slana pa 10 

dinarjev. Vsak od teh odgovarja Se z de- 
setkratnim meskom vpisanih obveznih 
deležv. Deleži ee ne obreetujjo. 

Objave in sklepi zadruge Članov se na- 
bijejo na zadružoi razglasnt deski, vabila 
na zbor pa Se na krajevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 7 odbornikov. 

Zadrugo aastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dva 
člana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kos Jože, Stranje 14 pri št. Jerneju, 

predsednik, 
Pirkovič Jože, žagar, Gor. Vrhpolje 29, 

tajnik, 
Laknar Anton, kmet, Gorenje Vrhpolje 

št. 46, 
Mikec Marija, gospodinja, Mihovo 1, 
Zagore Martin, delavec, Gorenje Vrhpo- 

lje 31, 
Rangue Martin, delavec, Vratno 5, 
Unetič Janez, kmet, Vratno 17, 
Bratkovič Janez, kmet, Gor. Vrhpolje 

št. 93, 
Kovačic Francka, gospodinja, Gor. Vrh- 

polje 68, odborniki. 
Za podpisovanje sta predvsem upravi- 

čena predsednik Kos Jože in odbornik 
Laknar Anton, za «»podpisovanje pa 
Masnik Marija, knjigovodja zadruge, Gor. 
Vrhpolje 41. 

Okrožno sodišče  v  Novem mestu 
dne 4. maja 1949. 

Zt 39/49 — Zadr IV 35/1     5527 
* 

471. 
Sedei,': Predgrad, okraj Črnomelj. 
Dan vpisa: 13, aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Pregradu, okraj Črno- 
melj. 

Zadruga je bila ustanovljena 20, Jfl. 
1948 za-nedoločen čas. 

Nalog© zadruge so: oskrbovanje evojih" 
članov z vsemi potrebnimi potrošniml' 
predmeti; odkupovanje raznovrstnih kme- 
tijskih pridelkov in izdelkov v svojem 
okolišu; pospeševanje vseh panog kmetij- 
skega gospodarstva in izvrševanje še 
drugih zadev, ki fco nadrobno navedene 
v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika maSa 160 din, delež 
zadružnikov ega družinskega člana 20 din. 
Vsak od teh odgovarja Še z tìeaetfcatnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. De- 
leži se ne obrestujejo. 

Obvestila to sklepi zadruge članom ee 
nabijejo na zadružni Taagteni dee&î, v 
poslovnih prostorih, vabila na zbor pa ee 
razglasijo v časopisju, ali pa na krajevno 
običajni način. »» 

Upravni odbor sestaivlja '4 Ho 7 članov, 
iti sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik, blagajnik in 3 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpteujeta dva 
člana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni ueMäbeneo 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
'  Frice Pareli posestnik, Dol Podgora 15, 
predsednik, 

Mihbr Peter, posestnik, Predgrađ '41, 
podpredsednik, 

štaudohar Metka, babica, Piredgraö 60, 
tajnik, 

Aterlt Jurij, mtear, Prederai! 12, blagaj- 
nik, 

Mihelič Rudolf, posestna, Zagozdec 12, 

Rauh Ivan, posestnik, Vimolj 17, od- 
bornika. 

Pooblaščeni uslužbenec za sopodpisova- 
nje je Sterk Jože, mL, poslovodja, Pred- 
grad 85. 

Okrožno sodišče * Novem mestu 
dne 15.  aprila 1949. 

Zt 37/49 - Zadr IV. 33/1     5248 
* 

472. 
Sedež: TopUce na Dolenjskem, okraj 

Novo mesto. (Okoliš obsega vasi, ki spa- 
dajo pod KLO Toplice, Podturn, poljane 
im Gorenje Sušice.) 

Dan vpisa: 18. februarja 1949, 
Besedflo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Toplicah na Dolenj- 
skem, okraj Novo mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 10.  II. 1949. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši, 
čim kuliturnejii in Čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti in v ta na- 
men: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
in sestavi na podlagi ugotovitev načrt 
potrošnje; b) Siklepa pogodbe s proizva« 
jalmiioii podjetji, ž državnimi gospodar- 
skimi podjetji in e kmetijskimi zadruga- 
mi oziroma njihovimi zvezami zia dobavo 
pavrtnin, sadja, mleka iibd.; c) ekrbi, da 
bo vse trgovsko poslovanje na stopnji ra- 
cionalne, tehnično popolne kulturne trgo- 
vine, to je, da bodo člani dobro postreže- 
ni, da bo trgovima ealožena s potrošnimî 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, d'à bodo lokali in izložbe 
okusno opremljene Md.; 2. da ustanavlja 
za potrebe svojih svojih članov po potrebi 
in možnosti lastna podjetja, kot m. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za koneervira« 
nje sadja, poyrtnine, jajc itd'.; 8. da skrb* 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne ia prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega rz- 
pofajeranja svojih nalog Sizdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim drž. načrtom. 

Zadruga oskrbuje edinole svoje člane in 
njihove druž'ine. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa lo 
din. Vsak član odgovarja Se z desetkrat, 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Obvestila in sklepi se nabiijejo_ na raz* 
glasni deski v poslovnih prostorih, vabi- 
la na zbor pa se raœglasijo ëe n& raggila». 
nlh deskah vseh štirih krajevnih odbo- 
rov. 

Upravni odbor eeetavlja 7 članov, ta 
sicer predfeednik, podpredsednik, tajnik 
in štirje odborniki. 

Zadinugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora in za 
to poobtafčeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Meh 'Drago, «pravnik invalidskega do- 

ma, Toplice 52, predsednik, 
Suler Elaai, učiteljica, Toplice 80, taj- 

nica, 
öaänovar Ivam, komandir milice, To- 

plice 4, 
Novak Franc, knjigovodja, zdravilišče, 

Toplice 4, 
Ambrož Fanika. učiteljica pripravnica. 

Toplice 70, 
Matkovič Branko, brivski, vajenec. To- 

piice 66, odborniki, 
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Za podpisovanje so predvsem poobla- 
îcen. Meli Drago. Šuler Elza in Novak 
Frane. 

Okrožno sodišče v Norem mesta 
drift 18. februarja 1949. 

Zt al/49 — Zada- IV 17/1      1901 
* 

473. 
Sedež: Trška gora. 
Dan vpiea: 9.' maja 1949, 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna zpslru- 

ga • omejenim jamstvom r Trški gori, 
okraj Noro mesto. 

Zadruga jo bila ustanovljena 1. marca 
1949 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je: z zadružnimi proiz- 
vajalnimi sredstvi in skupnim organizi- 
ranim delom vzpostaviti veliko in napred- 
no kmetijsko gospodarstvo, zmanjšati pro- 
izvodne etroške, doseči večjo proizvod- 
njo in zvišati donose v kmetijski proizvod- 
nje Za dosego tega bodo načrtno in pra- 
vilno uporabljal} delovno silo, stroje, 
orodje in druga sredstva za kmetijsko 
proizvodnjo ter se okoriščali- z napredno 
znanostjo, agronomijo, kemijo, tehniko 
itd. 

Pristopnina zadružnjka znaša 100 din 
in se ne vrača. 

Zadruga je I. tipa tako, da zadružnik 
vloïi v zadrugo nekaj nepremičnin in in- 
ventarja ter delovno moč, kakor določajo 
pravila, 

, Objave in sklepi zadruge Članom se,aa- 
bijejo na zadružni» razglasni deski, vabi- 
la na zbor pa, že s pismenimi vabili. 

Upravni odbor .sestavlja 5 do 9 članov, 
in sicer predsednik, tajnik da ustrezajoče 
Število odbornikov. 

Upravni odbor zastopa zadrugo, pod- 
pisujeta pa zan|o dva člana upravnega 
odbora, upravni odbor lahko pooblasti 
Hvojega uslužbenca, da sme e Se enim ela- 
nom upravnega edJ#ra sopodpisovati za 
zadrugo. 

Člani prvega upravnega odbora eo: 
Kirar Franc, delavec, Traka gora 36, 

predsednik, 
Barbo Jože, mali kmet, Sevno 5, tajnik, 
Kovačič Ivan, delavec, Trška gora 11, 
Bobek Roža. delavčeva žena, Trška go- 

ra '20, 
Potočar Stanko, delavec, Savno 11» 
Potočar Ivan, delavec, Trška gora 4, 
Slcubic Marija, delavka, Trška gora 3.1> 

odborniki. 
Za podpisovanje so predvsem poobla- 

ščeni: predsednik Kirar Franc, tajnik 
Barbo Jože in člani odbora Robek Roža 
ter Skubic Marija. 

Okrožno sodišče r Novem mestu 
diie 9, maja 1949. 

Zt 41/49 - Zàdr IV 87/1     5320 
* 

474. 
Sedež: Markovec, p. Stari trg, okraj Po- 

vtojna. 
Dan vpisa: 19. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »12 maj« v Markovcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. II. 1949.'     ," 
Nalogo zadruge so: z" združenimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in s skupnim organizi- 
ranim delom vzpostavit} skupno, veliko 
in napredno , kmetijsko gospodarstvo, 
zmanjšati proizvodne stroške, doseči več- 
jo storilnost dela in zvišati" donose v kme- 
tijski proizvodnji, vse to zlasti z načrtnim 
In pravilnim uporabljanjem delovne site, 
dtrojev, orodja in drugih sredstev kmetij- 
ske proiavpdnje a upo*abo ••••••••• ina-r 

nctìti, da se tako zagotovi zadružnikom 
boljše življenje, da postanejo močna opo- 
ra ljudski oblasti v graditvi socializma, 
v boju proti ostankom kapitalističnih ele- 
mentov na vasi, da uresničijo socialistično 
preobrazbo vasi z odstranitvijo revščine 
in" kulturne zaostalosti ter da zagotovijo 
stalen močan vir kmetijskih proizvodov 
za krepitev gospodarske in obrambne 
moči države. 

Druìfea ali posameznik vloži v za- 
drugo vso zemljo razun ohišnice. Zemlja 
se vloži v zadrugo tako, da se da zadrugi 
v zakup. 

Priobči tvo se objavljajo v poslovnih pro- 
storih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov, 
vštevši predsednika zadruge, ki je isto- 
časno tudi predsednik upravnega odbora. 
Zadrugo predstavlja predsednik. 

Ciani upravnega odbora so; 
Zigimmd Anton, Kmet, Stari trg, pred- 

sednik. 
Sterle Marija, knietica, Markovec 3, 
Zgonc Marija, kmetica, Vrhnika 36, 
Sterle Marija, fonetica, Markovec 5, 
Zigmund Anton kmet, Vrhnika 2, 
Sterle Franc, kmet, Markovec 3, 
Hočevar Franc, kmet, Viševek 1, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. aprila 1949. 
Zt 19/49-2 - Zadr VII/102    4769 

* 
475. 

Sedež: Snežatno okraj Gorica. 
Dan vpisa: 9. aprila 1949. 
Besedilo:    Vinogradniška   obdelovalna 

zadruga z omejenim jamstvom >Bole Mi- 
loš« v Snežatnem . 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 30. X. 1949. 

Naloge zadruge so: povešati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke in s tem doseči večjo korist za 
člane in državo e čim pi-avilnejšim izrab- 
ljanjem obstoječe delovne sile, strojev jn 
orodja. Razen hiše, ohišnice ip pripada- 
jočih zgradb, ki so potrebno za oseblno go- 
spodarstvo, je vsa druga zemlja, ki je 
dodeljena zadrugi, skunna last vseh za- 
družnikov, v imenu katerih je zadrugi 
zemlja dodeljena. Pri tem se •••••• na 
vsakega zadružnika kdt njegov šolastnin- 
ski del zemljo oni dol skupne površine, 
kakršnega je zadružtuik imel pravico do- 
biti. 

Zadružni delež znaša 500 din od vsak'ega 
gospodarstva ali Člana poedinca. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 
Vabilo na zbor se dostavi tudi vsem za- 
družnikom najmanj 8 dni' pred zborom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, vštevši predsednika lin tajnika. 

Zadrugo predstavlja predsednik uprav- 
nega odbora, zanjo podpisujeta dva člana 
upravnega obora, katerih enega snre na- 
domeščati   pooblaščeni • uslužbenec    za- 
druge. 

Čjani upravnega odbora so: 
Simšič Ludvik, kmet. Snežatno 91, 

predsednik, 
Jenčič Anion, kmet, Snežatno 92, 
Četrtič Viktor, kmet, Snežatno 90, 
obidič Oskar, kmet. Snežatno 81, 
Rcraič Anion, 'kmet, SneSaltno 84, odbor- 

niki.' 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 9. oprila 1949. 
Zt 14749—2 .- Zadr .VII/H)    4773 

476. 
Spremembe 

Sedež: Studenci pri Poljčanah. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Studencih pri Poljčanah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kodrič Ivan, Bračič Franc, Novak Pav- 

la, Osojnik Kristina, Kolenc_ Vinko* Van- 
tar Janez, Vantur Ivan, vpišejo se novi 
izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Vantur Ivan, kmet. Novake 17, 
Stoporko Albert, km. «in, Brezje 3, 
Vantur Franc, km. sin, Križeča vas 18, 
Jernejšek Jakob kmet, Globoko 12, 
Marzidoväek Jakob kmet, Krasina 12, 
Brumec Matilda, Innetica, Studenice- 18. 
Robar Leopold, km. sin. Kleče. 

Okrožno sodišče • Celju 
dne 30. aprila J949. 

Zadr. VIII 31 5213 
* 

477. 
Sedež: Vransko. 
Dan vpisa: 16. aprila 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   •  o.  j. 

Vransko — Jeronim pri Vranskem. 
Upravni odbor sestavlja odslej 10 čla- 

nov. Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Ukman Pavel, Krušič Ivan, Sevnik Julij, 
Rotiš Ivan in Grčar Albin; vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Cvan Miha, posestnik, Tešova, 
Košenina Boris, posestnik,  Vransko 7, 
Jurak Maks, uradnik, Vraneko, 
Lebar Jožef, posestnik. Kale, 
Cencelj Jožef, pcseein'k, Prapreče. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16, aprila 1940 

Zadr VII 17—10 4973 
* ' 

478. 
Sedež: GančanJ. 
Dan vpisa: 21. aprila 19-it, 
Besedilo: Kmetijska zadrugu •, o. j. 

Gančani. 
Izrišejo se člani upravnega odbora: 

Jerebic Andrej, Cipot Franc. Mančec Jo- 
žef, CinS Margareta, vpišejo se novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Maučec Štefan, 
Maučec Mihael, 
Maučec Matija, 
Kos Franc, 
Horvat štetan, 
Pučko Ivan, 
Cinč Franc, vsi poljc-de.1.. v Gančanih. 
Podpredsednik upravnega «dbora je Sa- 

botai Martin, tajnik pa Maučec Štefan. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. aprila 1949. 
Zadr III  58 4753 

* 
479. 

Sedež: Griava pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska  zadruga   a. 0. j. 

Orlava pri Ljutomeru. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Slavic Franc, (Šalinci) Rajter Matija. 
Stanjko Jožef, Novak Anton, Topolnik Jo- 
ŽeJ," vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

, Kosi Franc, kmet, Kristanci, . 
Prelóa Avgust, delavec. Salino', 

'  Kovačič Stanko, kmet. Grfava, 
Nemec Franc, kmet, šalinci. 
Janril Adalbert, knjet. sin, Griava, 
Prolog Angela, delavka, šalinci, 

• Novak Jakob, kmet, Banovci. 



Štev. 17 — 24. .V, 1949 URADNI LIST LRS Stran 201 

I R 18/49-8 3432 
Kermelj Hinko, roj. 18. VIII. 1908 v 

Zagorju, rudar v Zagorju, Toplicah, je 10. 
IV. 1947 utonil v Savi pri Zagorju, 

Na predlog žene Krmelj Vere rojene 
Gubenšek, gospodinje v Rajiionburgu, Se- 

. novem 60, ee uvede postopanje za razgla- 
'.ettev za mrtvega In ee izdaja poziv, naj 
ee o pogrešanem do 1. VII. 1949 poroča 
sodišču all skrbniku Zibretu Filipu, sod. 
nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 24. marca 1949. 

* 
I R 14/49-3 3671 

Stoklaj Angela rojena ••• 21. IV. 1912 
v Jelovem št. 12, poe. hči na Dolu pri 
Hrastniku St. 15, Je bida junija 1942 od- 
peljan v Auschwitz in ee od novembra 
1942 pogreša. , 

Na predlog svaka Koritnika Matije, ko- 
vača v Hrastniku 64, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvo'in se izdaja po- 
ziv, naj ee o pogrešani do 1. VII. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Zibretu Fi- 
lipu, sod. nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o, 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 1. aprila 1949. 

* 
I R 21/49-2 3877 

Brvar - Ivan, roj. 4.  VIII. 1922  v   Za- 
.   i bavi pri Zagorju, rudar v Zagorju, Kisov- 

eu  St. 86, je odsul 15.  Ill   1942 v  NOV 
:        in ee od tedaj pogreša. Baje je septem- 
/      bra   1942  padel   v  bojih  v  Sav.   dolini. 
! .        Na   predlog   očeta   Brvarju   Franceta, 

Upok. rudarja v  Zagorju, Kisovcu št. 86, 
ee   uvede  postopanje   za   razglasitev   za 
mrtvega in se izdaja 'poziv, naj se o po- 

' grešanem do 1. VII. 1949 poroča sodišču 
ali 'skrbniku  Zibretu  Filipu. «/d.  name- 
ščencu v Trbovljah. 

; Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 5. aprila 1949 

s   "     IR 24/49—3 4803 
Jager Jože, roj. 6. XII. 1899 na Jese- 

nicah, steklar v Hrastniku 62, se od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Jager Alojzije rojene 
Mikec, gospodinje v Hrastniku 62, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 23/49-3 4805 

,      Levičar Jože, roj. 10. III. 1918 v Cesti 
JS 8 pri Krškem, delavec v Trbovljah, 
L«ke 96, je bil 2. IV. 1943 vpoklican v 

v       Nemško vojsko. Baje je 7. II. 1944 padci 
'','.•       na ruski fronti, nedaleč od1 Nevela. 

Na predlog žene Levičar.Marije rojene 
.,   Gorobinka,  delavke  v   Trbovljah,  Loke 

,*,. ' "• 77, se uvede postopanje za razglasitev 
; . ' •** mrtvega, 

IR 25/49-3 4804 
•  Zaletel Franc, roj. 10. X. 1895, steklar, 
v «ratniku 62, se od maja 1945 pogreša. N       -—»-««      «-,     WV     VU     •••••     in"       J*W^- 

Sfa predlog žene Zaletel Ivanke, rojei 
~Wafek, se uvede postopanje  za na 

ne 
soar 

ev za mrtvega. 

. Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se po- 
•&, naj do 1. VIÏI. 1949 poroča sodišču. 

Pc preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
'    Ane 25. aprila 1949. 

Oglasi sodišč 
G 35/48-32 5591 

Oklic o skrbniku in razpravi 
Nedoletni Brus Marko, ki ga zastopa 

mati Brus Hedvika, Idrija, Rožna ulica 
št. 24, je vložil proti Turini Draganu, voj. 
pošta — 1101-13, Postojua, tožbo za ugo- 
tovitev očetovstva in plačilo preživnine v 
znesku 70U din. Med postopkom je bil 
pritegnjen v pravdo kot toženec tudi 
Krasnič Azir, ki je neznanega prebiva- 
lišča. 

Obravnava bo 23. VI. 1949 ob 8.30 pri 
tem sodišču, soba št. 2. 

Za skrbnika tožencu Krasnič Azlru je 
bila postavljena Permoser Minka, usluž- 
benka poverjeništva za socialno skrb- 
stvo 0LQ Idrija, ki ga bo zastopala na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler so 
ne oglasi sam ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodišče v Idrxji 
dne 17. maja 1949. 

* 
Amortizacije 

IV R 1498/49-2 5355 
Na prošnjo Drobne Katarine, zastopane 

po možu Drobnetu Francu iz Creta 35, se 
uvede postopanje za amortizacijo izgub- 
ljene vrednotnice in se njen imetnik po- 
z.va, naj v dveh mesecih po objavj v 
Uradnem t.stu LRb uveljavi svoje pra- 
vice, ker so bo sicer izrekla za neveljavno. 

Oznamenilo   vrednotnic: 
hranilna knužica Ljudske posojilnice v 

Celju št. 21.450 z valuto 707 din in z ue- 
aiaoiia geslom. 

Ukrajuo sodišče v Celju. 
dne 9, maja   1949. 

% 
IV R 1757/49—2 5655 

Na predlog Üologranca Konrada, grad- 
benega inšpektorja v Celju, Mariborska 
št. 60, se uvede postopanje za amortizacijo 
izgubljenih vrednotpic in se njihov imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, keir se bodo sicer izrekle za neve- 
ljavne. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnico v 

Celju .št. 8682/1L 2080 na ime Gologranc 
Mir. Mar z vài. 2181 din; 5178/7444 na 
ime Gologranc Ferdinand z val. 415 din; 
3419/7670 na ime Gologranc Konrad z 
val. 302 din; 1627/6221 na ime Gologranc 
Ferdinand za val. 287 din; 1628/6306 na 
ime Gologranc Ferdinand z val. 30 din; 
10.957/3654 ria ime Gologranc Konrad z 
val. 138 din; 9832/2829 na ime Gologranc 
Konrad z val. 240 din; 12.793/5023 • ime 
Gologranc Konrad z val. Ì726 din; 
9577/2680 na ime Gologranc Marija z val. 
2900 din; 16.716/4888 na ime Gologranc 
Jožef z vaL 1272 din; 21,753/6217 na ime 
Gologranc Ana z vai 876 dim; 14.098/8164 
na ime Qologranc Zdenko z val. 1600 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 12. maja 1949. 

* 
IV R 1482/49-3 ' 5354 

Na prošnjo Svetličiča Ivana iz Celja, 
Zavodna Št. 54, se iivede postopanje za 
amortizacijo izgubljene vrednotnice in se 
njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, ker se too sicer izrekla za 
neveljavno. 

Oznameaik)  vrednotnice: 
vložna knjižica Zadruge drž. službenika 

za nabavku kredita v Celju št. 114 e se- 
danjo vlogo 1.152 din. 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 5. maja 1949. 

IR 955/49 5687 
Na prošnjo Čuka Karla, župnika v 

Kranjski gori, so uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnic, ki jih Je pro- 
silec baje izgubil in še njih imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravi- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da so vTednotnice izgubile pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. hranilna, knjižica, št. vloge 2220 z 

zneskom 3323 din na ime Trček Ivana, 
Kranjska gora 33, 

2. hranilna knjižica, št. vloge 3Ì10 z 
zneskom 4380 din na ime Zupna cerkev v 
Kranjski gori. Obe knjižici sta od Poso- 
jilnice v Kranjski gori. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 19. maja 1949. 

I R 511/49-. ' 5534 
Na prošnjo dr. Tajnška Vinka, zdravni- 

ka, Ljubljana, Miklošičeva 13, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednostnega 
papirja, ki ga je prosilec baje izgubil in 
se njegov imetnik poziva, naj v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS uve- 
ljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednostni papir 
izgubil svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
življenjska zavarovalna polica zavaro- 

valnice Feniks, št. 8,004.596 na 100.000 din 
na imo dr. Tajnšek Vinko; pričetak za- 
varovanja 1. XII. 1927, koristnik v pri. 
meru doživetja zavarovanec, sicer pa 
Tajnšek Olga.     - 

Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 
dne 14. maja 1949. 

* 
I R 510/49-3 5535 

Na prošnjo Sotelška Ivana, uslužbenca 
drž. železnic na postaji Zagreb, zapadni 
kolodvor, stan. Gornjo Vrabce št. 361, 
Zagreb, se uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilec baje izgubil in se njih imetnik 
poziva, naj v dveh mesecih po objavj v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravi- 
ce, sicer se bo po preteku roka^ izreklo, 
da so vrednostni papirji izgubili svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. zavarovalna polica Državnega zava- 

rovalnega zavoda, ravnateljstvo za Slove- 
nijo v Ljubljani, št. 119102, na ime So- 
telšek Ivan, z zneskom 7140 din; za pri. 
mer smrti je koristnik žena Ljudmila ali 
hčerka Milena; 

2. zavarovalna polica istega zavoda 5t. 
119103 noe Sotelšek Ljudmila z zneakom       \ 
5640  din:   koristnik   Sotelšek   Ivan   ali . 
hčerka Milena. 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne 14. maja 1949. 
*        -      • 

R 367/49-2 5653 
Na predlog Trepel Kristine, gospodinje 

h Tiroseka št. 38, se- uvede postopanje 
za amortizacijo virednotnice, 'ki je;bita 
med okupacijo uničena. 
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Imetnik te vrednomice eo poziva, naj 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS uveljavj svoje pravice, s'cer bo 
sodišče po preteku roka izreklo, da ja 
vrednotnica «gubila svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 1009 na ime Tre. 

pel Kristina, Tirosek öl. 88, izdana od 
Kmečke posojilnice v Gornjem gradu z 
zneskom 8.785 din. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 16, maja 1949. 

Oklic dedičem 
O 81/49-5 5583 

V zapuačinski zadevi po 14. III. 1949 
brez sporočila poslednje volje umrlem 
Lundru Marku iz. Vel. Slevice 4, se po- 
zivajo vsi, ki menijo, da imajo pravico do 
dediščine, po&ebno pa potomci zapustni- 
kovih bratov Janeza, Jakoba in Jožeta, ži. 
večl baje nekje v ZDA, da v šestih me- 
secih od te objave podajo pri tuk. sodišču 
dedno izjavo. 

Zo preteku roka ee bo zapuščina obrav*. 
navala z drugimi dednimi upravičenci, ki 
se bodo priglasili za dediče. 

Okrajno sodišče r Grosupljem 
dne 16. maja 1949. 

* 
O 193/49-8 6690 

V zapuačinskl zadevi po Drakslerju Ja- 
nezu, preužitkarju iz Ma\>čič 82, ki je 
umrl 2. II. 1949 brez sporočila poslednje 
volje; ee njegov sin Janez Draksler, či- 
gar prebivališče ni znaoo, poziva, naj 
v 6 meeeolh poda pri sodišču dedno pri- 
glasitev alt -pošlje pooblaščenca, ker se 
bo sicer zapuščina obravnavala s «krbni- 
kom- delež pa bo hranilo skrbstveno 
oblaetvo. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 16. maja 1949. 

Razni oglasi 
Dir. št. 13080/Fe-49. • 5501 

Sprememba poštnega okoliša 
Z dnem 1. VI. 1949 se izločijo naselja 

Verace, Pecelj, Preteško, Sedlarjevo, Bre- 
zovec, Polje in Lastnic iz širšega dosta^ 
nega okoliša pošte Podčetrtek ter se pri- 
ključijo širšemu dostavnemu okolišu pošte 
Buče. 

Poštna direkcija v Ljubljani 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
4444 

Prva   mariborska   delavska   pekarna, 
z o. j. v Maribora se je spojila z Nabav- 
no in prodajno zadrugo z o. j. v Maribo- 
ru kot eprejemajočo zadrugo. 

Upniki,I. mariborske delavske pekarne, 
z 0. j. v Mariboru se pozivajo, naj pri. 
glasijo svoje terjatve io nje v treh mese, 
cih od, dneva objave Nabavni in prodajni 
zadrugi K. o. j. v Mariboru, Slomškov 
trg 6. 

Nolnvna in prodajna zadruga z o. j. 
v Mariboru 

* 
•538 

Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 
'Aipače  v  likvidaciji,   poziva   upnike   in. 
dolžnike, naj priglasijo svoje terjatve ozi- 

roma poravnajo avoje obveznosti do 15. 
junija  1949. 

Vse obveznosti po tom roku ee ne bodo 
upo&tevaio, terjatve pa bodo priglašene 
državni arbitraži. 

Nabavna iu prodajna zadruga z o. j. 
Ap&ifo v likvidaciji, 
likvidacijski odbor 

izgubljene listine 
preklicujejo: 

Aleš Antonija, Maribor, Kocenova 12, 
prometno knjiì'ico za kolo brez znamke. 

5383 
Avsenek Janko, tov. delale, Visoče 1, 

p. Brezje, lor., prometno knjižico za 
kolo št. 18^18. 4888 

Avtogaraža pit, direkcija v  Ljubljani, 
prometno knjižico št. 2009 za motorno vo- 
zilo znamke »Opel-Blitz« S—0778, izdano 
od uprave NM v Ljubljani. 2752 

Baraga Franc, voj. pošta 8229, Ljubija- 
na, vojaško izkaznico eerija C št. 24317, 
izdano od štaba armije v Ljubljani.    5517 

Barlič Viktor, avtomobilsko spoznavno 
tablico št. 1834. 5560 

Belak Franc, LJubljana, Smartimeka 107, 
knjižico za kolo št. S-5371, in osebno iz- 
kaznico, 5239 

Belina Martin, LJubljana, KrôjaSka 5, 
izkaznico za kolo št. 131158, izdano od 
uprave NM v Ljubljani. 6514 

Benedik Jožef, Smarjetna gora št. 17, 
p. Stražišče pri Kranju, ukradeno osebno 
izkaznico in sindikalno izkaznioc, izkazni- 
co OF, prometno knjižico za kolo in služ- 
beno izkaznico tovarne »Tiekanina« 
Kranj. 5231 

Bergenc Vlado, Ljubljana, Majerjeva 29, 
plačilno knjižico serija G št. 75718, izdano 
od voj. pošte 29267, Vrhnika. 5512 

Beve Ignac, Cerklje št. 44, knjižico za 
kolo, izdano od NM v Krš-kem. 4988 

Boljovi? Milan; zastavnik, vojna poŠta 
2667 C/l. Št. Vid, oblačilno knjižico se- 
rija A št. 23938, izdano od voj. pošte 
2667, St. Vid'. 5312 

Bratina Franc, Orlica 173, okraj Gorica, 
roj. 24. X. 1913, vojaško knjižico, izdano 
od vojnega odseka okraja Gorica.      4733 

Breglec Josip, fotograf, Dol, Lendava, 
prometno knjižico za koto št. 51888.   4737 

Brodnjak Ivan, Hotinja vas, Slivnica pri 
Mariboru, prometno knjižico za moSko ko- 
lo znamke >WKA<, št. 526445. 5296 

Bubnič Jo^ip, Mizarska-kolarslka zadru- 
ga H. Bistrica, osebno izkaznico, izdano 
od KLO Pregarje in prometno knjiKco 
za kolo, 4937 

Buda Alojz, GoTjaneko 93, p. Sežana, 
začasno osebno izkaznico št. 80890 in pro- 
metno knjizicoNza kolo 8t. 30198, oboje 
izdano od NM Sežana. 5160 

Burgar Franc, Sp, Brnik pri Kranju, 
prometno knjtfzco za kolo, št. K 008563. 

Celin •1•|•, LJubljana, Ceata dveh ce- 
sarjev 181, knjižico za kolo, 6316 

Cementarna Trbovlje, knjižico za kolo 
znamke »Pitch«, št. okvira 1237441, epozn, 
št. 1315/47. 5121 

Ceri Pepi, Tolmin, izkaznico za kolo. 
5284 

Ccsnik Peler, roj. 29. VI. 1919 v Palčju 
št. 18, voj. knjižico št, 1540, izdano od 
voj. odseka Postojna 24. II. 1948, In oseb- 
no izkaznico št. 1981, izdano od OLO Po- 
stojna. 4935 

Cutlč Pavla, Ljubljana, Dalmatinova 
št. 18/V., knjižico za kolo znamke de- 
kana«, tov. št. 209214. 5390 

Čebokli Leopold, Potoki 19, izkaznico za 
kolo, št. 574. 5288 

Cekada Janez, Ljubljana, Tržaška 11, 
vojaško knjižico, odpustaico iz zapora ter 
potrdilo za prejem živilske nakaznice. 

5551 
Čelak Alojz, Zg. Zadobrova 3, Polje, 

knjižico za kolo št. 749765. 5350 
Dajneka Lidija, Maribor, Tezno, Bol- 

garska 6, rojena 8. VIII. 1930 v Maribo- 
ru, delavske  knjižico št. 2367000/28710. 

4872 
Deda (Lazara) Petar, Kranjska gora 

št. 103, osebno izkaznico in izkaznico OF. 
5081 

Dešnjk Leopoldina, nameščenka OZKZ 
Radgona, osebno izkaznico št. 41.      5072 

Dežela Venioslav, Straža št. 4, p. Cerk- 
no, •••••••• za kolo št. 46520, izdano od 
uprave NM okraja Idrija in izkaznico OF. 

5079 
Djilas Lazar, kapetan, voj. poèta 7883, 

Brežice, oficirsko karto za kavo št. 56 za 
1. 194Ö. 5413 

Dolane Adalbert, Dobovec 48, p. Trbo- 
je, orožni list, izkaznico OF, prometno 
knjižico za kolo in člansko izkaznico lov- 
ske zadruge. 5813 

Dolinšek Franc, Galjevlca 288, LJublja- 
na, osebno 'izkaznico in knjižico za kolo 
S-5124. 5391 

>Dom«, Ljubljana, Mestni trg 24, evid. 
tablico za poltovorni avtomobil znamke 
»DKW«, št. S- 0502, izdano 19. VI. 1947 
od uprave NM v Ljubljani. 5518 

Drinovc Albert, Ljubljana, Ribniška 15, 
uničeno šolsko spričevalo IV.'b razreda 
I. deške meše. šole v Ljubljani, izdano v 
šol, letu 1940/41 od I. deške mešč. šole v 
Ljubljani. 5556 

Einfalt Ivan, roj. 4. XII. 1916 v Polj- 
čanah, LušeČka vas 67, zdaj v Sp. Laiah, 
Loče pri Poljčanah, izkaznico OF in iz- 
kaznico za kolo št. S—19—2922 z dne 28. 
marca 1949. 5176 

Erjavec Ignac, Krčevina št. 40, OLO 
Ptuj, vojaško knjižico, knjižico za kolo 
št. 1367, osebno izkaznico št. 5 in potr- 
dilo o zaposlenosti. 5167 

Fonda Z»rn. Lokve 18, p. Divaca, iz- 
kaznico za kolo št. 308719, izdano na ime 
Hrovatin Peter, Lokov, p. Divača      4877 

Gabrijel«« Leopold, Gorenja vas 50, 
KLO Kanal, okraj Gorica, prometno knji- 
žico za kolo, izdano od uprave NM za Go- 
riško.    • 5288 

Gavez Vladinih, Maribor, Tezno, Mo. 
skoveka 5, prometno knjižico za moško 
kolo znamke >Waffenrad<, št. 3102773. 

5389 
Godec Alojzija, Pekre pri Mariboru, 

prometno knjižico za žensko kolo znamke 
»Westfalen«, št. 70068. - 5886 

Golob Albin, Bistrica 4 pri Mariboru, 
izkaznico za kolo znamko ^Champion«, 
št. okvira 328301, reg. št. 5809. 5746 
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Goreuc lvjtu. Ljubljana, Ceeta v Rojtoe 
«%10 »t. 9, talona St. t in 2 šotereke iz- 
kaznice št. 2854. 5044 
, GorSiè Alojzij, Ljubljana, KavSkova 26, 
••*•••• OF, ladano •••• 1049 od OF od- 
bor» ••••, Bežigrad. 5563 

Gosar Frančiška, Selo 16, p. Vodice, 
osebno iskaznico in pròni etno knjižico za 
holo, 5308 

Gozdarsko avtopodjetje, Celje, prometno 
Wkaznico St 6920, izdano od prometnega 
odeeka MLO Celje meato. 5415 

Gozdarsko avtopodjetje, Postojna, evid. 
St. S—00463 ia motorno kolo •••••• 
»Java«, ledano od uprave NM za mesto 
Ljubljana 5. III. 1947. 5353 

Gozdarsko avtopodjetje, Postojna, evid. 
tablico avtomobila št. 6760. izdano 1. 1947 
od uprave NM Poetojna. 5817 

Gozdarsko avtopodjetje Postojna, tabli- 
oo avtomobila znamke »Dodge« S—6785. 
izdano od uprave NM Postojna, ter evid. 
tablic« tov. avtomobila znamke »Lancia« 
8—7222, izdano od uprav? NM II. Bietrica 
10. X. 1947. 5037 

Gradben» podjetje, Tolmin, .izkaznico 
4 kolo, Št. 7840 5286 

Grahor Jože. Ljubljana, Ilirska 16, 
oeebno, u&lužbeneko in eindikalno izkaz- 
nico ter izkaznico rez. oficirjev .TA. serija 
PU 0001 K St. 6827. ladano od voj. okrožja 
LJubljana. 5849 

Gregoraj Karol, Slov. Javomik, Stalin» 
grajaka 34, «vote prometno knjižico za 
solo znamke »Hamburg«, Št 683161, in 
prometno knjižico ea kolo znamke »Diplo- 

. mak, tov 5t 203616 na ime Gregorač 
Leopoldina. 5311 

Grilc Janez, Rlbao 42 pri Bledu, ukra- 
dene 3f;vilske nakaznice aa maj, in eicer 
Tp na ime Grilc Janez, OM na ime Ma- 
rica, Pavlica, Anica, •-2 na ime Francka, 
Kav n« ime Anica Grilc, ter industrijsko 
ukaznico IR 1 na irne Grilc Janez,   5744 

Hlériy •••'». Rogatec, prometno knji- 
žico za kolo St. 24525 znamke »Osman«. 

4886 
Horvat Franc, Globoko, p. Ljutomer, 

prometno knjižico za kolo it. S—21- -1276, 
'«dano pri OLO v Ljutomeru. 5038 

Ho»jan Stevan, Trnje St. 100, p. Cren- 
Šovci, prometno knjižico za kolo znamke 
>Waff*nrad<, evid- št. 453432, izdano od' 
°d*eka za notranje zad*ve v Dol. Lendavi. 

5039 
Hribar Franc, Ljubljana, Kolezijeka 8, 

••••• ta kolo št.  83755. 5305 
Hudopiak   Rudi,»   StraŽlSce, Prevalje, 

<w*id. tablico za kolo it. 1791. 5041 
Hunjet Mue, Kranj. Cesta na Rupo 24, 

'•••••• knjižico. 5129 
Jagodnik Frane, Koseze 4 pri Ilir. Bi- 

•Wei, jtzkaznico za kolo znamke »Medre- 
sa«, »t okvira M. 9308. 5028 

JaJd« Ana, Markovoc 83. p. ëaUovoi, 
•efamiTJe, roj. 7. VII. 1925, osebno iz- 
kaznico ït. 77, tediano pri KLO, Mawkovoi. 

4742 
tfafceb BozAllja, Moetie, p. Dol. Lendava, 

•«wœieo za kolo St. 451539, izdano od 
5**fca za notr. zadeve pri OIO Dol. Len* 
""va, 5277 
-"J^'erSiS Franc, Sežana St. 218, ukradeno 
P**ao fekaznic« St. 36402, orožni list Ste- 
vHka •60, izkaznico OF št. 638148, voz- 
•'••• •••••• za avtomobil in knjižico 
*» toolo ». 8^9/1615, St. okrira 1005. 

5080 

Jeraj Ivan, Vodice 60 uad Ljubljano, 
evojo osebno izkaznico jm izkaznico za ko- 
lo na ime Jeraj Jože. 6513 

Jurančit Amalija, Dobrovce, p. Slivnica 
pri Mariboru, prometno knjižico za žen- 
«ko kolo, žt. 403527. 5293 

Jurančtf. Oton, Dobrovce, p. Slivnica pri 
Mariboru, prometno knjiifoo *a moSko ko- 
lo, ït. 651230. 5292 

Justin Albin, tov. delavec, Žirovnica 18 
na Gor., evid. tablico S-4056 za kolo znam- 
ke »Styrja« W, 588962. 5127 

JuterSnik Karolina, Maribor. Prečna 2 
(sedaj Prešernova 26), prometno knjižico 
za žensko kolo znamke »Parforce«, Šte- 
vilka 100136. 5384 

Kadivnik Jožef, Senovo, delavska bara- 
ka, prometno knjižico za kolo znamke 
zatrla«, tov. St. 2009333, izdano od 0L0 
Krško. , 4985 

Kajuža Rudolf. Narin 12..KLO Smihel 
na Krasu, okra] Pœtojna, prometno knji- 
žico za kolo, st. okvira 11 sfeo in vojaško 
knjižico ït. 141W643. 3752 

Kelhar Slava, Črnuče, potrdilo o zapo- 
slitvi št. 6017, izdano decembra 1948 od 
ÒL0, pov erjenlštvo za delo, KrSko.    5486 

»Kemofarmaeija«, Ljubljana, Metelkova 
št. 7, izkaznico za kolo it. 002444, izdano 
od NM v Ljubljani. 5515 

Klemen Branko. Hrastnik, Brnica 230, 
pomočniško «prifpvnln o avtomehanicnem 
izpitu, izdano 1 1941 od Združenja obrt- 
nikov v Laškem 9600 

Klemen Tončka, nameSčenka, podjetje 
»Kamnik« v Kamniku, prometno knjižico 
za kn!n zna wk P "»Dürkopp«. tov Številka 
1787R38. 5035 

Klemene Marija. Kamnjk, Sume 77, iz- 
kaznico za kolo znamke »Miele«, reg. Šte- 
vilka 105096. 51 o*-ira 613327, redano 
2. III. 1946 od uprave NM Kamnik.   5516 

Klepec Karel. Dol. Lendava, vojaSko 
knjižico in osebno izkaznico na ime Klo- 
pse Karel, Dol. Lendava 26. 5029 

Kodri? Marjeta. Nova vae 74, ukradeno 
osebno izkaznico nrometno knjižico za 
kolo in izkaznico OF. 4988 

Končan Jože. Ljubljana, Sv. Petra na- 
eip 49, tovarniško izkaznico, izdano od 
Litostroja. 5303 

Komočar Andrej, Krško, prometno knji- 
žico za kolo znamke »Veritas« St. 138183, 
ledano od uprave NM Krško. 5482 

Kestanjevee Ivam, zid. preddelavec pri 
Okrajnem gradbenem podjetju Ptuj, Žab» 
jek 41, prometno •••••• za koto. tov. šte- 
vilka 1355372, evid. St. S—20-243.     5081 

Kotnik Silva, friasereika pomočnica. Za- 
bukovca 183, rojena 14. XII. 1923 v Žalcu. 
delovno knjižico St. 1470570.' 5459 

Kova« Stanko, •••• pogodbo St. 368/48, 
izdano v Soli učencev v gospodarstvu To- 
varne avtomobilov Maribor, Tezno in va- 
jeniSko knjižico. 4874 

Kožar Franc, Zalo? pri Komendi» knji- 
žico za kolo St. 430505. 5816 

Kukoviž Mirko iz Gudurice pri Vršcu, 
Banat, zdaj v Lackovi zadrugi. Radvanje, 
Maribor, prometno knjižico za kolo 5t. 79, 
rcdano v Vr§cu. 5043 

Kunst Ana. Liubl'jana, Vi'dovdaneka 9, 
evojo osebno izkaznico št. 068076 in oseb. 
no izkaznico St. 068O84 na ime Trpin Ka- 
tarina. » 5393 

Kuzma Rudolf, Pužavci St, 41, p, Bo- 
dond, Prekmurje, vojaško knjižico.    3451 

Lahe KaroUna, Maribor, Pobrežje, Go- 
eposvetka 33, prometno knjižico za žen&ko 
kolo znamke »Jupiter«, M. 128912.      5388 

Lakov šek Margareta, Prevalje 6, začae- 
no osebno izkaznico ai. 19/49, fedano od 
KLO Prevalje. 4948 

Lapajne Jerica, Ljubljana, Sv. Petra c. 
žt. 74, sindikalno knjižico, izdano 1. 194S 
od *ind. podružnice  PVLRS,  LJubljana. 

5486 

Le ban Jožef, Volarje 13, izkaznico za 
kolo, St. 3983. 5283 

Lešnjak Fani, Ljubljana, Tyrseva ceeta 
št. 82, delavsko knjižico št. 6678, izdano 3- 
IX. 1947 od OLO, odseka za delavske od- 
nose, Ljubljana okolica. 5488 

LO Elizabeta, Slivnica pri Mariboru 1, 
oeebno izkaznico. 4881 

Lojk Marko, Ljubljana. Tržaška 12, 
univerzitetno izkazaiico. 5241 

MacurA Dušan, Voj. poeta 5065, Ljub- 
ljana, plagino knjižico ser. D St. 27810, 
izdano od voj.  pošte 91025 h v Pulju. 

5462 

Manhold Vera, Sp. Kungota pri Maribo- 
ru, prometeo knjižico za mo&ko kolo 
znamke »VSiktoria«, it. 17—4249.       5382 

Marti« Alojïjj, Orehova vae, p. Slivnica 
pri Mariboru, prometno knjižico za moïkc» 
kolo, St 56940. 5294 

•••• Jožef, Sp. Gorica pri Pragrekem, 
prometno knjižico za moško kolo st. 43182. 

v 5381 
Masten Alojz, Ljubljana, Mejelkova 15, 

vojaäko knjižico št. 808 in izkaznico OF. 
5302 

Mattia« Ivanka, Ljubljana, Gradisce 7, 
oeebno izkaenico, izdano od KLO Polje. 

5450 
M)hel64! Jožefa, Brdo, Mlafea 7, promet- 

no kajiiico «a kolo ana<mfce »Nordfandin«, 
St. 10976. 5307 

Mihou Jožef, uradnik, Muta 28, evid. ta- 
blioo zâ moSko kolo, St. S—182280,    5168 

Milavec Josip, Studeno 14 pri Postojni, 
prometno knjižico za moSko kolo anamike 
»Diana«, St. 2160. 5398 

Ministrstvo za notranje zadeve, Ljublja- 
na, evid. tablico št. S—8491 in prometno 
knjižico za osebni avto »Fiat< 1500, tov. 
St. 15280. 5304 

Mož!na Lojika, Ljubljana, Metelkova 5, 
eindikalno izkaznico St. 3016638.        5314 

Muhda Ivan, Obrez St. 62, okraj Ptuj, 
vojaško knjižico. 5274 

Nadižar Janea, otrče 12, roj. 7. VII. 
1901, eindikalno knjfžico št. 905262 Zve- 
ze gradbenih delavcev in nameščencev 
eînd. podružnice It. 1. ProjeW, Kran i 

5396 
Neïnrnh Marija, LJubljana, Ilireka 26, 

sindikalno izkaznico, isidano od eindlkata 
hiSnikov v Ljubljani.    „ 5347 

Odsek »a notranje zadeve OLO Postoj- 
na, osebno izkaznico tujega državljana ne 
ime Vinier Giovanni, roj, 9. IX. 1894 v 
Forgaria nel Friuli (Udine), izdana 5. III. 
1949 pod št. 834 od odseka za notranje 
zadeve OLO Gor en 534O 

Okorn Ivanka. Griže 32, tekazmiro za 
kolo, St. okvira 91992. 5741 
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Okrajno gradbeno podjetje v Murski 
Sobot', evid. tablico tovornega avtomobila 
>Ford«, evid. št. S-5183. 5078 

Oražcm Leopold, Domžale, šolska uli- 
ca 14, svojo prometno knjižico za kolo 
znamke »Viktoria« II. S—3—2654, Šte- 
vilka okvira 1150259, izkaznico OF, 
osebno izkaznico št. 1862, sindikalno iz- 
kaznico It, 1497778 in živilsko nakaznico 
SD-R-2 1er živilske nakaznice za maj na 
ime Oražem Alojzija, Nav, na ime Oražem 
Leopold, OM 2 in'tia ime Oražem Dan'ca, 
OM 1. 5352 

Pak|ž Jože, Nemška vas 10, KLO Nova 
vas, Postojna, osebno mladinsko in OF 
izkaznico, izkaznico od avlokluba in šo- 
fersko «pričevalo, 5489 

Pavlic Vera, Stolovnik St., 34 Rajhen- 
burg, prometno knjižico St. 369 za kolo 
znamke >Waüenrad-Steyer«, äjt. 921002, 
izdano v Krškem 13. XII, 1945 na ime 
Pavlic Franc, Stolovnik 34, p. Rajhenburg. 

4986 
Perovšek Jože, Ljubljana, Linhartova 

e. 32, sindikalno izkaznico St. 63281, izda- 
no 12. VIII. 1948. -     5301 

Pesek FelikSj Zg. Gorica, p. Pragreko, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>NSU. št. 1891237. 5291 

Pivec Mihael, Maribor, Mlinska 7, pro- 
metno knjižico za malk'o kolo, Številka 
•16-13198. 5298 

Podkoritnik Make, delaveko knjižico St. 
1932281, izdano od industrijskega servisa 
v Celju. 5199 

Pogačar Rudolf, Sp. Hrušica 18/p. Ljub- 
ljana, izkaznico •• kolo S—28066,, tov. St. 
7585, izdano* od uprave NM v Ljubljani. 

5463 
Potočnik Marija, Maribor, Tržaška 57, 

evid. tablico štev. 6240 za kolo znamke 
>thurimg«, it. 867493. 5300 

Potrebuješ Jože, Stara Vrhnika 72, iz- 
kaanico za kolo, reg. it. 7122 in osebno 
izkaznico §t. 341. 5449 

Pucko Martin, Bratcmcl St. 49, p. Bek 
tinci, vojaško knjižico in knjižico zâ kolo 
znamke >Puch< It. 789049. 4664 

Pušenjak Anton, Ljutomer, Razlagova 
15, prometno knjižico za moško kolo 
znamke »Ardila« št. okvira 0840961 na 
ime Pušenjak Anton, Ljutomer, Razlago- 
va 15. 4933 

Pusnik Bogomil, Bohova pri Mariboru, 
prometno knjižico za moško kolo, Števil- 
ka 64648. 5299 

Radošerič Peter, Ljubljana, Poljanska 
, 16, sindikalno izkaznico št. 1509910, izda. 

no od Drž, zavoda za eoe. zavarovanje. 
5451 

Regina Franc, Daljni vrh 21, KLO Gor, 
Kamence, preklic o ukradmi knjižici za 
kolo *št. 5102257, ker sem ieto dobil vr- 
njeno, 5546 

Rintaršič Dušan, Dravograd, osebno iz- 
kazniço/ St., 091185, vozniško izkaznico št. 
8392, izdano od UMB Maribor, člansko iz- 
kaznico ZB In industrijsko nakaznico, iz- 
dano od KLO -Crna.      , . 5082 

Rodio Miloš; voj. pošta 67052, Celje, 
oblačilno knjižico aktivnega podoficirja 
JA, St. 6651, izdano od' voj, poöfe št. 7052. 

5747 

Rudnik rjavega premoga Trbovlje, pro- 
metno knjižico za priklopnik, evid. Štev. 
S-4508, št. šasije S-4508-MLP/48.  4545 

>Sauitetna oprema« Ljubljana, Cigaleto- 
\a 5, prometno knjižico za trokolo znam- 
ke >Aquila«„ tov. M. 001331. 5182 

Schneider Pavel, Ljubljana, Tavčarjeva 
1, osebno izkaznico za inozemee št. 1042, 
izdano 13. VII. 1948. 5394 

Simandl Boris, Ljubljana, Celovška ce- 
sta 14, ukradeno osebno izkaznico inozem- 
ca, evid. št, 504, izdano od oddelka za no- 
tranje zadeve pri 10 gl. mesta Ljubljane 
26. II. •9. 5448 

Simandl Sonja, Ljubljana, Celovška 14, 
prometno knjižico za kolo znamke Victo- 
ria« št. 1371246, izdano od uprave NM zi 
glavno mesto Ljubljana. 5447 

Sindikalna podružnica št. 1, Golnik, sin- 
dikalno knjižico št., 1278780 Zveze usluž- 
bencev zdrav, in eoe. ustanov na ime 
Zamljen Alojz, Golnik št. 1. 5128 

S'vec Ivana Ivan, roj. 1. XI. 1903, Svi- 
no št. 7, KLO Sužid, p. Kobarid, osebno 
izkaznico. 4939 

Sobocan Jožef, Neđelica 75, p. Tumišče, 
Prekmurje, prometno knjižico za kolo št. 
E 76870. 4526 

Stanič Jože, SoSa 26, osebno izkaznico 
št 27907, izkaznico 0F, št. 691195, izkaz- 
nico za kolo, št. 929, in izkaznico Zveze 
primorskih partizanov. 5285 

Stevanovjč D. Milan, Beffievo, okraj J. 
Moravski, vojno okrožje Vranje, potrdilo, 
o stalni nesposobnosti za službovanje v 
JA, izdano od voj. zdravniške komisije s 
Št. 439 dne 1. IV. 1949. 4885 

Strmšek Franc, Markovci 16, Ptuj, pro- 
metno knjižico za kolo št. 3884.        5074 

Sare Marija, Radomlje, delavsko knjižico 
št. 1399109, izdano od»OLO Kamnik. 4549 

Šeligo Jožef, Cmereška gorcf, KLO Sod- 
ni vas. p. Pristava, delavsko knjižico. 

Tratnik Ivanka, Pusto polje št. 20, p. 
Šmartno ol Dreti, prometno knjižico za 
žensko kolo znamke >Viktorija«, števil- 
ka 1293599. 

Setlna Bogdan, Ljubljana, Velikovška 
7, osebno izkaznico. '   5351 

Sipec Ivanka, Brdo, Prevalje, oesbno iz- 
kaznico. 5242 

Sipek Jož», Ljubljana, Prečna 2, preklic 
o izgubljeni šoferski izkaznici št. 1401, iz- 
dani 1. 1948 od NM Celje mesto, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, št. 16, ker se 
je medtem našla. 5392 

Smelcer Cirila, Mala vas 82, p. Jezica, 
sindikalno izkaznico. 5194 

Spes Franc, Šmartno na Pohorju, p. 
Slov. Bistrica, roj. 27. VII. 1926, vojaSkò 
knjižico, mladinsko in OF izkaznico ter 
izkaznico o vojaškem šoferskem izpitu 
II. kategorije. 5503 

Tercol Franc, Klanec 20 pri Komnu, 
prometno knjižico za kolo, Št. 77907. 

4882 
Teršek Barbara, Marija Gradec 17, 

p. Laško, prometno knjižico za kolo, evid. 
tablica št. 9526, št. okvira 3905. 4809 

Tomaži* Herman, Rpčinj 3, prometno 
kmjjižco za kolo št. NM 527059.       5397 

, Tratnjek Avgust, Gaberjel47, Dol. Len- 
dava, prometno knjižico za kolo, št. okvi- 
ra 782185. • '4826 

Velkarrh Lado, Ljubljana, Vodovodna 
c. 26, prometno knjižico za kolo, evid. št, 
188265, tov. št. 523391. 5348 

Vlčentie Dušan, voj. pošta 39063, Tol- 
min, oblačilno knjižico št, 18351, izdano 
1. 1947. 5484 

Vidmajer Alojz, Novo mesto. Pugljeva 
št. 1, sindikalno knjižico št. 1851903.  5421 

Vodišek Pavel, delavec, Lahomno štev. 
34, p. Laško, prometno knjižico za kolo, 
evid. tablica S—9599, št. okvira 204098. 

4803 
Vodopivec Anton, Ljubljana, Drenikov 

vrh 12, svojo živilsko karto in potrošniško 
potrdilo za maj R-3, živilske karte in po- 
trošniška .potrdila za maj: G na ime Vo- 
dopivec Jožefa, D-3 na ime Vodopivec 
Doroteja, D-3 na ime Vodopivec Vinko in 
D-2 na ime Vodopivec Jože!. 5310 

Voj pošta št. 1693, Ajdovščina, oblačilno 
knjižico na ime čolič Vladimir, vodnik. 

5460 
Voj. pošta 7895, Ilirska Bistrica, potne 

dovofilnice na imena: 
Stojić Petar, vojak, objavo št. 56609; 
Čamadžija Franjo, podporočnik, štev. 

39672; 
Novina Ivan, poročnik št. 39738; 
Maver Humbert, poročnik, št. 39645; 
Josuppvaki'Bedjet, wjak, št. 39671; 
Šeiparbvić Nevenka, star, vodnik, -št, 

39874; 
Retrovie Milutin, ml. vodnik, Št. 39592; 
Karamfilovjć Drago, star. vodnik, št. 

39829; 
Dijanič Josip, star. vodnik,  št. 39882; 
Bencina Ivo, star. vodnik, št. 56625; 
Supančić Juraj, poročnik, št. 61779; 
Petrovič Milutin, ml. vodnik, št. 39820; 
Bundić  Josip,   vojak,   ït.   89581. 

5481 a-1 
Vladimir Jože, poročnik, voj. pošta St. 

6348, Metlika, plačno knjižico serija G 
št. 78334 za 1. 1948-1952. 4658 

Dr. Volovšek Vladimira, Ljubljana, 
Mestni trg 17, osebno'ilzkaznico, izdano 
1. 1945 od uprave NM v Ljubljani in dve 
oblačilni izkaznici OM-1 na ime Savo Vo. 
lovšek, izdani maja 1949 od, RLO I, Ljulb- 

' ljana. 5483 
Zarod za zdravstveno zašito mater,in 

otrok v Ljubljani, izkaznico za kolo znam- 
ke >Junior< št. 81500. t "   8236 

Zdešar Vojteh, Ljubljana, Kongresni trg 
et. 5, osebno izkaznico; izdano od uprave 
NM v Ljubljani. 5519 

Železnik Alojz, Ljubljana, Lampetova 
13,.izkaznico,OF št. 22353, izdano od po- 
šte. Ljubljana 2. 5248 

Žgajner Fani, Sela 14, p. Lavrica, knji- 
žico za kolo, tov. št. 1816781 in osebno iz- 
kaznico. 5346 

Zolger Marija, pos. hči, Lušečka vas 8 
pri.Poljcanah,"izkaznico za kolo na ime 
Jager Alojz, čadramska vas, PoljČane. 

' 5086 
Zvan Danica, Ljubljana, Mirje 23, svo- 

jo oeebnp izkaznico, bolniško mlečno kar- 
to in mlečno ' karto Doj na ime., Ž van 
Jurij. 5189 

fatoja >Uradni list LRSo Direktor in odgovorni urednik: dr. RastkoMočnik; tisk* Blaentara.tiskarna, obrati —vsi v Ljubljani 
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13. ölen 
izid izpita •• kandidatu takoj sporoči. Kandidatu, ki 

/je izpit napravil, izda izpitna komisija spričevalo; podpi- 
šeta ga predsednik in delovodja izpitne komisije. Sprl- 

, čevalo obsega splošne podatke o kandidatu, dan in kraj 
opravljanja izpita, vrsto »izpita in splošno oceno, ki jo je 

/kandidat dobü, oziroma e kakšnim uspehom je izpit v 
celoti napravil. 

14. člen 
; izpitna komisija obvesti pismeno kandidata, ki izpita 

ni napravil. 0 tem pošlje pismeno sporočilo tudi njegovi 
službeni enoti. V sporočilu se navede, ali ima kandidat 
pravico, ponavljati izpit, in v katerem roku. 

lö. člen 
Izid izpita ee vpiše v vse izvode kandidatovega usluž- 

benskega lista. 
Po opravljenem strokovnem izpitu, se pripravnik na- 

stavi za nižjega planerja oziroma za nižjega planerskega 
ekonomista. 

• 16. člen 
Ce mora kandidat zaradi opravljanja izpita potovati 

v drug kraj izven kraja svojega službovanja, se tako po- 
tovanje šteje za uradno potovanje, za katero ima pravico 
do povračila potnih stroškov po veljavnih predpisih v bre- 
me ustanove, katere uslužbenec je. 

Ce kandidat brez opravičenega  razloga ne M'ide k 
;   izpitu,'nima pravice do povračila potnih stroškov po pred- 

njem odstavku. 
Dosega višjega naziva 

; 17. člen 
Za dosego naziva planerski svetnik m v;.-ji planerski 

; 'svetnik je potrebna prejšnja ocena strokovne komisije, 
M jo določi predsednik planske komisije LRS. 

, f,      Komisijo sestavljata dva strokovnjaka in predstavnik 
personalne službe. 

jStrokbvna komisija preizkusi v vsakem posameznem 
Primeru znanstveno in strokovno delo ter organizacijsko 

"sposobnost planerja, ki ga predlaga za planer«kp«i svet- 
', ! öika'alt višjega planerskega svetnika. 

" :.;' !4, '" 18. člen, 
Ce kandidat za planerskega svetnika ali višjega pla- 

;   odrskega svetnika nima, teoretičnih del, ki bi nesporno 
, Posebej dokazovala njegovo znanstveno in strokovno zna- 
aie in organizacijsko sposobnost, mu lahko komisija do- 

;   to5i rok za obdelavo kakega znanstvenega ali organiza- 
cijskega praktičnega dela iz tiste panoge delavnosti, v 

V  kateri je delal. Ko to delo konča, ga mora braniti pred ko- 
misijo. 

Rok za obdelavo tega dela je lahko od treh do šestih 
i    ^eàeoév. ^ 

; ^Strokovni tečaji za dosego naziva y planerski stroki 

19. člen 
Zaradi pridobitve strokovne izobrazbe v posameznem| 

/J^Vu ter zaradi izpolnitve pogojev za dosego posamez- 
^" Oazivov v planerski stroki se khko ustanovijo • pia- 
nerski tečaji srednje in višje stopnje. 

20.. člen 
;    '.    ; Srednji planerski, tečaj se ustanovi za naziv .nižjega 

P^eaerjä ozfiróma za osebe s popolno srednjo (splošno ali 
etrokoviio) Solo. 

Izjemoma se. »prejemajo v srednji planerski tečaj tudi 
osebe z nepopolno srednjo ali njej enako šolo, ki so pred 
vpisom na tečaj prebile vsaj eno leto na praktičnem delu 
v planerski tftroki in so pri fem delu pokazale uspeh tec 
si pridobilo potrebno prakso, 

21. ölen 
Višji planerski tečaj se ustanovi za naziv nižjega pla- 

nerja ekonomista oziroma za osebe s fakulteto ali njej 
enako visoko šolo. 

Izjemoma se sprejemajo v višji planerski tečaj tudi 
osebe s polno srednjo (strokovno ali splošno) šolo, ki so 
pred vpisom v tečaj prebile vsaj dve leti na praktičnem 
delu v planerski stroki in eo ••^ tem delu pokazale po- 
sebno prizadevanje in uspeh in si pridobile potrebno 
prakso. 

22. člen 

Učni program srednjega in višjega planerskega tečaja 
predpiše v skladu s 7. členom tega pravilnika predsed- 
nik Planske komisije LRS. 

28. člen 
Srednji in višji planerski tečaj trajata po šest me- 

secev. 
24. člen 

Srednji in višji planerski tečaj se ustanovita pri orga- 
nih, ki jih določa 8. Člen tega pravilnika. 

Učni načrt po programu tečaja ter čas in kraj tečaja 
določi starešina, ki je pristojen za ustanovitev tečaja, ozi- 
roma organ, ki ga ta za to pooblasti. 

Stroške prireditve tečaja trpi organizacijska enota, 
katere uslužbencem je tečaj namenjen. Ce je tečaj name- 
njen več organizacijskim enotam, trpijo stroške soraz- 
„merno. 

26. člen. 
Nadzorstvo in evidenco o vseh tečajih za pridobitev 

strokovne izobrazbe v planerski stroki v pristojnosti Ljud- 
ske Republike Slovenije ima •personalna služba Planske 
komisije LRS. 

26. člen 
Ob koncu tečaja opravljajo tečajniki' izpit. 
Pri izpitu se poleg programa, ki je predpisan po 

7. Členu tega pravilnika, zahteva od kandidatov posebno 
in strokovno znanje iz tistih panog, v katerih delajo. 

Glede določitve in sestave izpitne komisije, načina 
opravljanja izpitov, ocenjevanja kandidatov in dragega 
veljajo določbe tega pravilnika o strokovnem izpitu. 

Prehod iz druge stroke v planersko stroko 

.  a)  za 'prippayiiriike 

• 27. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v planersko stroko je 

potrebno, da i'uia pripravnik etpokovno oziroma šolsko 
izobrazbo, ki je predpisana za planersko stroko, io. da obi 
koncu določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem' primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji etroki z delam v planerski stroki, in po 
tem, kako.se je pripravnik pripravili na tepih.,-Vsa 
pripravniška služba pà ne sme biti krajSa od dveh tretjin 
pripravniške službe za planersko stroko. 
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Pri prehudu v uovo stroko pripravniku, laìieb« oprav- 
ljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih tfa je že na- 
pravil pri prejšnjem strokovnem izpitu, 

28. člen 

Pripravniku, ki je napravil strokovni izpit pred pre- 
nehanjem službe, se izpit prizna ob zopetni vrnitvi v služ- 
bo, če prekinitev ni daljša od dveh let 

29.' člen 

Pripravnik za nižjega planerja mora pri prehodu iz 
druge stroke v planersko stroko med svojo pripravniško 
službo obiskovati in dovršiti srednji planerski tečaj, pri- 
pravnik za nižjega planerskega ekonomista pa višji pla- 
nerski tečaj. 

b)  za  uslužbence 

80. člen 

Prehod iz druge stroke v planersko stroko je dopu- 
sten, če ima uslužbenec strokovno usposobljenost, ki je 
določena za ustrezni naziv v planerski stroki, in če ob 
konou določenega roka napravi strokovni izpit. Rok za ta 
izpit ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od 
enega leta. 

Po opravljenem izpitu se uslužbenec nastavi v do- 
ločen naziv. Do te nastavitve obdrži svojo dotedanjo plačo. 

Uslužbencu ni treba v planerski stroki opravljati iz- 
pita Iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil v 
prejšnjd stroki, 

Ce dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke v 
planersko stroko kak višji naziv, za katerega ni predpisan 
strokovni izpit, mora napraviti strokovni izpit, ki je dolo- 
čen za začetni poklic v določeni skupini nazivov. 

31. ölen 

Strokovnega izpita mi treba pri prehodu iz druge 
stroke v planersko stroko opravljati uslužbencem, ki pri- 
dejo na mesto vodilnih uslužbencev, kakor tudi ne usluž- 
bencem, ki preidejo ' zaradi posebne sposobnosti in urad- 
ne potrebe. 

Prav tako so lahko oprožčeni staža in.izpita usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano iz- 
obrazbo in prakso za določen naziv. 

Končne določbe 

82. člen 

Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izpit 
po določbah tega pravilnika., 

Ce je p'ripravaiku pretekel rok pripravniške službe 
uli če mu do preteka tega roka ni ostalo zadosti časa, da 
bi se lahko pripravil za strokovni Izpit, mu za nastaviitev 
pristojni Atarešina podaljša pripravniško službo saradd 
opravljanja strokovnega izpita za toliko čare, kolikor je 
i otrebno, da se. pripravi za izpit. 

88. člen 

Uslužbenec, ki nI napravil strokovnega izpita aH pa 
je napravil izpit, ki no ustreza izpitu, predpisanemu ia 
na&iv, v katerega je preveden, mora napraviti strokovni 
etroma dopolnilni izpit v enem leta ço uveljavitvi tega. 
raviloUsa. 

34. člen 

Po oceni strokovne komisije eo strokovnega izpito 
iz prednjega člena lahko oproščeni vodilni uslužbenci, ki 
imajo potrebno strokovno prakso in sposobnost za oprav- 
ljanje dela v določenem nazivu oziroma funkciji. 

36. člen 

Sedanji posebni strokovni tečaji se moraijo spraviti v 
sklad' z določbami tega pravilnika o strokovnih tečajih. 

36. člen 

V vsakem posameznem primeru odloči strokovna 
komisija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustrezajo posamezni prejšnji izpiti. 

37. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. , 

S—zak 374 
Ljubljana dne 20- maja 194$. 

Strinjam sel 

Za predsednika vlade LRS Predsednik. 
podpredsednik: Planske komisije LRS: 
Ivan Maček 1. r. Kraigher Sergej l. r. 

104. 

Na podlagi 4. in 8. člena uredbe o administrativni strdki 
(Uradni list LRS, *t. 40/226-1947) predpisujem 

pravilnik 
o spremembi pravilnika o pripravniški službi, stro- 

kovnih izpitih in tečajih v administrativni stroki 

1. Člen 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni in ee glasi: 
»Za naziv pisarja II. razreda se praviloma zahtevate 

dovršena sedemletka in strokovni topit ali' pokazan uspeh 
pri delu kot pomožni uslužbenec HI. rezredax 

2. «en 
Prvi odstavek 27. člena se spremeni in *e glasa: 
>Za naziv pomožnega administrativnega manipulanta 

se zahtevata nepopolna srednja aH njej enaka sola in 
strokovni izpit; ali tečaj za pomožnega administrativnega 
manipulanta z zaključnim izpitom; aM praksa in uspeh 
pri delu kot pomožni uslužbenec I. razreda ali pisar 
I. razreda in strokovni izpit za pomožnega administra' 
tivnega manipulanta,< 

8. Člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Ura<iüem ljetu 
e. 

St S-zak 87« 
Ljubljana dne 20. maja 1«©. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 
Ivan MaSek 1. r. 

LR8 

• 
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ZAPISNIK 

l. seje V. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 
dne 6. maja 1949 

Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: Jože  Ju rac. 
Predsednik začne 1. sejo V. rednega zasedanja Ljud- 

ske skupščine LRS ob 16.15 uri ter prečita ukaz Prezidija 
Ljudske skupščine o sklicanju Ljudske skupščine LRS k 
V. rednemu zasedanju na dan 6. maja 1949. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, da 
je Ljudska skupščina prejela tele predloge: 

1. Predsednik Vlade LRS je dostavil Ljudski skup- 
ščini v razpravo in sklepanje tele zakonske predloge: 

predlog zakona o ustanovitvi oblasti v Ljudski Re- 
publiki Sloveniji, 
predlog zakona o volitvah in delu začasniih oblast- 
nih ljudskih odborov in o načinu prenosa pristoj- 
nosti na oblastne ljudske odbore, 
predlog zakona o prekrških zoper javni red in mir, 
predlog zakona o prilagoditvi, predpisov o prekr- 
ških v zakonih Ljudske Republike Slovenije temelj- 
nemu zakonu o prekrških, 
predlog zakona o priznanju veljavnosti zakonskih 
zvez, sklenjenih pred 9. majem 1946, ki s© jim je 
po prejšnjih predpisih oporekala veljavnost, 
predlog zakona o lovu in 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 

Vsi ti zakonski predlogi so bili/dostavljeni v smislu 
SI. člena poslovnika zakonodajnemu odboru. Odbor je o 
zakonskih predlogih sklepal, jih v celoti sprejel ter do- 
stavil skupšoini svoja poročila. Vsi ti zakonski predlogi 
z obrazložitvami in poročili so bili razmnoženi in razde- 
ljeni ljudskim poslancem. 

2. Prezidij Ljudske skupščine LRS je dostavil Ljudski 
skupščini v potrditev ukaza o ustanovitvi Ministrstva za 
dmžavne nabave LRS in o preosnovi Vlade LRS. 

S. Vlada LRS pa je dostavila Ljudski skupščini v 
potrditev uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na podlagi 
zakona o pooblastilu Vladi LRS za izdajanje uredb na 
Področju narodnega gospodarstva. 

Vse-to pride na dnevni red, če tako sklene skupščina. 
Nato prečita predsednik poročili administrativnega 

odbora in odbora za prošnje in pritožbe. 
Nato sporoči predsednik skupščine prošnje ljudskih 

Poslancev za dopust. Skupščina odobri na predlog pred- 
sednika dopust naslednjim ljudskim poslancem: Zdenki 
Kidričevi, Olgi Vrabičevi, Edvardu Kardelju, Borisu Ki- 
driču, Francu Leskošku, Rudolfu Hribernitou in Franm 
Pepovšku. 

Preide se na dnevni red, to je na določitev dnevnega 
reda. 

;     Glede na uvodoma objavljene predloge predlaga pred- 
8ednik skupščini tale dnevni red: 

1. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS 
U št. 126 z dne 25. aprila 1949 o ustanovitvi Mi- 
nistrstva za državne nabave LRS, 

2. .potrditev ukaza U št. 126 z dne 26. aprila 1949 o 
preosnovi Vlade LRS, 

8. razprava in sklepanje o predlogu zakona o usta- 
novitvi oblasti v Ljudski RepuibHkj Sloveniji. 

4. razprava in sklepanje o predlogu zakona o volit- 
vah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov in 
o načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske 
odbore, 

5. razprava in sklepanje o predlogu zakona o pre 
krških zoper javni red in mir, 

6. razprava in sklepanje o predlogu zakona o prila- 
goditvi predpisov o prekrških v zakonih »Ljudske 
Republike Slovenije, temeljnemu zakonu o pre- 
krških, 

7. razprava in sklepanje o predlogu zakona o pri 
znanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih pred 
9. majem 1946, ki se jim je po prejšnjih predpisih, 
oporekala veljavnost, 

8. razprava in sklepanje o predlogu zakona o lovu, 
9. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o Slovenski akade- 
miji znanosti in umetnosti in 

10. potrditev uredb, ki jih je izdala Vlada LRS na pod- 
lagi zakona o pooblastilu Vlade LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva. 

Skupščina sprejme predloženi dnevni red soglasno, 
nakar preide predsednik na prvo točko dnevnega reda» 

.to je na potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS 
o ustanovitvi Ministrstva za državne nabave LRS, ki ga 
skupščina soglasno potrdi. 

Enako potrdi skupščina tudi ukaz Prezidija Ljudske 
skupščine o preosnovi Vlade LRS. 

V tretji točki dnevnega reda je skupščina soglasno, 
sprejela predlog zakona o ustanovitvi oblasti v Ljudski 
Republiki Sloveniji. Podpredsednik vlade dr. Marijan 
Brecelj je v imenu vlade utemeljil nujnost predloženega 
zakona. Po izvršenem glasovanju objavi predsednik, dia 
bo sprejeti zakon dostava! Prezidij« Ljudske skupščine 
LRS v progitasitev. 

Ljudska skupščina je prav tako soglasno sprejela-: 
predlog zakona o volitvah in delu začasnih oblastnih' 

ljudskih odborov in o načinu prenosa pristojnosti na 
oblastne ljudske odtiolre. 

predlog zakona o prekrških zoper javni red in mir, 
predlog zakona o prilagoditvi predpisov o prekrških 

v zakonih Ljudske Republike Slovenije temeljnemu za- 
konu o prekrških, 

predlog zakona o priznanju in veljavnosti zakonskih 
zvez, sklenjenih pred 9. majem 1946, ki se jim je po 
prejšnjih predpisiih oporekala veljavnost, 

predlog zakona o lovu, 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 

na o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 
V razprava so govorili: o predlogu zakona o prekr- 

ških zoper javni red in mir Miran Košmelj, dr. Miha Po- 
točnik, o predlogu zakona o lovu Edo Zorko in o predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti dr. Anton Melik. — Vsi 
>za<. 

Vsi ti zakonski predlogi bodo tudi dostavljeni Prezi- 
diju Ljudske skupščine LRS, da jih proglasi. 

Zadnja točka dnevnega reda je: potrditev uredb, kf 
jih je izdala Vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu 
Vlade LRS za izdajanje uredb na področju narbdlre^a go- 
spodarstva. Skupščina je navedeno uredbe soglasno spre- 
jela in bo Mak odgovarjajoči odlok, 
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Kar je bil s tem dnevni red izčrpan, predlaga pred- 
sednik skupščini, da pooblasti predsednika in tajnika, da 
podpišeta zapisnik današnje seje. Skupščina predlog sprej- 
me. Nato zaključi predsednik 1. sejo in s tem je zaklju- 
čeno tudi V. redno zasedanje Ljudske skupščine LRS. 

St. 716/49 
Ljubljana dne 6. maja 1949. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Joie JuraJS L 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozak L r. 

Popravek 
V zakonu o volitvah in delu začasnih oblastnih ljud- 

skih odborov in o načinu prenosa pristojnosti na oblastne 
ljudske odbore (Uradni list LRS, št. 16-87/49) ee 10- člen 
pravilno glasi: 

Pozaprisegi odbornikov izvoli začasni oblastni ljudski 
odbor predsednika, enega aH dva podpredsednika, tajnika 
in druge člane izvršilnega odbora. 

V zakonu o Slovenski akademiji znanosti in umetno- 
sti (Uradni list LRS, št. 16-92/49) se začetek tretjega od- 
stavka 13- člena pravilno glasi: 

Skupščina voli Člane Akademije, 
! Urednßtvo 

Pregled »Uradnega Usta FLRJ« 
St. 41 z dne 14. maja 1949: 

848. Ukaz o ratifikaciji konvencij^ o omejitvi proizvodnje 
in ureditvi razdelitve opojnih drog, sestavljene, v Ze-- 
nevi dne 13. julija 1931, in protokola, po katerem so 
p4>d mednarodno kontrolo droge, ki niso obsežene s 

. konvencijo z dne 13. julija 1931 o omejitvi proizvod- 
'    nje in o ureditvi razdelitve opojnih drog, spremenje- 

ne s protokolom, podpisanim v Lake Successa dne 
11. novembra 1946 — sprejete v Parizu dne 19. no- 
vembra 1948. 

849. ' Ukdz o ratifikaciji mednarodne konvencije o teleko- 
munikacijah, sklenjene in podpisane v Atlantic Cï- 
tyju dne 2. oktobra 1947, e prilogami 1, 2; 3, 4 jn 5, 
zaključnim protokolom in dodatniui protokolom. 

860. Uredba o ustanovitvii in delu višje šole za zunanjo 
trgovino. 

361. Odredba o državnih (vezanih) cenah' za zdravilne 
rastline. 

352. Odredba za sestavo in predložitev predloga gotovin- 
skega plana za dobo julij—september 1949. 

853. Odredba o vodstvu operativne evidence o'celotnem 
izvrševanju gradbenega piana Federativne ljudsko 

republike  Jugoslavije   pri  ministrstvu  za  gradnje 
FLRJ. 

354. Odločba o nižjih enotnih cenah industrijskih izdel- 
kov z veljavnostjo na vsem področju Federativne 
ljudske republike Jugoslavije. 

Odločba o višjih enotnih cenah (trgovskih cenah) za milo 
in milni prašek, veljavne v vsej Federativni ljudski 
republiki Jugoslaviji. 

Si 42 z dne 17. maja 1949: 

355. Ukaz o sklicanju ljudske skupščine Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije k VII. rednemu zasedanju 
na dan 26. maja 1949. ' •   ' ' 

356. Uredba o likvidaciji razmerij, nastalih z zakonom 
o prehodu italijanskega premoženja na ozemlju Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije po mirovni po- 
godbi z Italijo. 

357. Navodilo za izvajanje uredbe o obvezni reji živine 
in o pospeševanju živinoreje, na kmetijskih gospo- 
darstvih. 

358. Navodilo o delu gozdarskih svetov pri ljudskih od- 
borih. 

359. Drugo navodilo za izvajanje uredbe o potnih in se- 
litvenih stroških državnih uslužbencev. 

Honduras ratificiral ustavo Svetovne zdravstvene organi- 
zacije in protokol o Mednarodnem uradu za javno 
higieno. 

Popravek pravilnika o razvrstitvi osnovnih gostinskih 
obratov v kategorije. 

Popravek odločbe o cenah za penzion v državnih penzi- 
onskih gostinskih podjetjih za leto 1949. 

St. 43 z dne 21. maja 1949: 

360. Navodilo o vnovčenju razlik v cenah pri žitu. 
3S1. Navodilo o količinah žita, ki se pustijo ekonomijam 

kmetijskih zadrug in njihovim članom. 
362. Odločba o ustanovitvi železniških šol za gospodarske 

učence. 

363. Odločba o začasnih tehničnih predpisih za obremeni- 
tev mostov na cestah. 

364. Odločba o preskrbi socialnih ustanov in domov oddi- 
ha z živili zvezne zagotovljen© preskrbe. 

Zveza sovjetskih socialističnih republik ratificirala kon- 
vencijo o režimu plovbe na Donavi. Konvencija za- 
čela .veljati. 

Konvencija ,o svetovni meteorološki organizaciji. 
Pristop Liberije k mednarodni konvenciji za varstvo člo- 

veškega življenja na morju. > 
Popravek pravilnika o razvrstitvi del v eksploataciji elek- 

|        trSSnriih in strojnih naprav. 

'•"V» 

Izdaja  >Uradni list LRS< — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; tieka Blasnikova tiskarna, obrat 1 — vai v 
Ljubljani. Naročnina : Setrtletao CO, polletno 120, celoletno 240 dm. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 32 strani. 
12 din •• 48 etrami, 16 din za 64 etani, po ••••• 2.60 d$n veJS. — Uredništvo in upravniŠtvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica 8t 28. 

Telefon: ravnateustvo 49-40, urédniStfro 49-90. upTflivniätTO 55-79. — Čekovni račun 6-90180-0. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 81. •••• 1949. Številka 18. 

VSEBINA, 

} 1(•/• 
\/r   zdi 

dredba o obveznem cepljenju proti tifusu v okraju Dra- 
igrad, 

'dredba o epremembl   odredbe   o   obveznem   bolnicnem 
dravljenju bruceloznih bolnikov. 

107. Odredba o spremembi odredbe za izvrševanje zakona o za. 
5asnS ureditvi ribarstva v Sloveniji. 

108. Sprememba navodil za Izvajanje uredbe o prevoznih storit- 
vah v gozdarstvu in leeni industriji. 

PMmmKM)•E0B£;MV0UILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

105. 

Da se prepreči epidemično širjenje tifusa v okraju 
Dravograd, izdajam na podlagi 19. člena splošnega zakona 
o preprečevanju in zatiranju ualezljivih bolezni (Uradni 
list FLRJ, št. 37-277/48) 

odredbo 
o obveznem cepljenju proti tifusu 

v okraju Dravograd 

1. Obvezno se morajo cepiti proti tüusu vsi prebivalci 
od dopolnjenega 15. leta pa do dopolnjenega 50. leta, ki 
prebivajo stalno ali začasno na območju okraja Dravograd. 

2. Ta odredba velja kòt dopolnilo 1. točke odredbe 
št. Insp 1065/1 i dne 12. aprila 1949 (Uradni list LBS, 
št. 13-72/49), 

;  •   St. Insp 1252/1 

Ljubljana dne 17. maja 1949. 

Minister 

za  ljudsko zdravstvo  LRS: 

Dr. Marjan Ahčin 1. r. 

106. 

Da se prepreči širjenje nalezljive bolezni bruceloze, 
•vdajam na podlagi 14. člena splošnega zakona o prepreče- 
vanju in zatiranju nalezljivih bolezni (Uradni list FLRJ, 
št. 37-277/48) 

odredbo | 
0 spremembi odredbe o obveznem bolničnem zdrav- 

ljenju bruceloznih bolnikov 

V odredbi o obveznem bolničnom zdravljenju bruce-, 
loauh bolnikov (Uradni list LRS, št, 1-7/49) ee 4. toöka 
sPremeni in glasi: 

,     ,>Kot okuženo ozemlje je šteti vse okraje na območju 
(jonške oblasti. ; Oblastni izvršita! odbor bo odredil vse, 

kar je potrebno, da se takoj uspešno opravijo sistematični 
zdravniški pregledi in da se brucelozni bolniki obvezno 
oddajo v bolnišnico.« • 

Insp št. 1144/1 

Ljubljana dne 17. maja 1949. 

Minister 

za  ljudsko zdravstvo  LRS: 

Dr. Marjan Ahcin 1. r. 

107. 

Na podlagi 21. člena zakona o začasni ureditvi ribar* 
stva v Sloveniji izdajam 

odredbo 
o spremembi odredbe  ministra za kmetijstvo 
in gozdarstvo za izvrševanje zakona o začasni 

ureditvi ribarstva v Sloveniji 

1. in 2. člen uredbe ministra za kmetijstvo in 
gozdarstvo za izvrševanje zakona o začasni ureditvi ribar- 
stva v Sloveniji z dne 12. septembra 1946 (Uradni list 
LRS, št. 65/251—46) se spremenita tako, da se odslej 
glasita: 

1. člen 

Najmanjše mere 
Spodaj naštete vrste rib in rakov se ne 

ako nimajo najmanjše mere: 
sulec (Salmo hucho)  
potočna postrv (Trutta fario)   . 
jezerska postrv (Trutta lacustri«)   .    . 
soška postrv (Trutta marmorata) 
potočna zlatovčica (Salmo îontiinaliis)   . 
jezerska zlatovôica ali rdeča postrv (Sal- " 

mo ••••••••) ; 
križanka   . , , 
šarenka (trutta ïrrddea)  
lipan (Thymallus thymallus)    .    .    . 
smuč (Lucioperca sandra)   ,    .    . 
ščuka (Esox Jueiue) v vodah, v katerih 

je zanjo predpiaan prepovedaui čas (lo- 
vopust)     ......    i    '.    . 

smejo loviti, 

70 cm 
24 cm 
24 cm 
24 cm 
24 cm 

30 cm 
24 cm 
24 om 
30 cm 
40 cm 

40 om 
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.     50 •• 

.     24 cm 
.     24 •• 
.     24 cm 
.     24 cm 
.     11 cm 

65 cm 

22 om 

25 cm 

som (Siiurus giams) 
podust (Chondrostoma nasus)   . 
platnica iLeudsciie virgo)   .     , 
mrena (Barbus fluviatilis)   .     , 
ploščic (Abramis brama) 
plemeniti rak (Astacus fluviatilis) 

Izjeme: 
sulec v Dnavi in Dravinji < 
euleo v Savinji in vseh pritokih od Pod- 

vinskega jezu navzgor 55 •• 
potočna postrv in šarenka v veeb po- 

etrvjih pritokih Drave in Dravinje, v 
Badi nad jezom v Klavžah in v njenih 
pritokih  

Bpan v Mislinji od Sv. Lenarta do izliva 
• v Soči  

Ribe se merijo z vso glavo do konca repne plavuti, 
raki pa od oči do konca iztegnjenega repa. 

2. člen 

Prepovedani časi (lovopust) 

Sploh sé ne smejo loviti: 
eulec od 1. marca do 31. maja, 
vse postrvi razen šarenke od 1. oktobra do 15. marca, 
šarenka od 1. januarja do 15. maja, 
lipan od 16. februarja do 30. aprila, 
smuč od 1. aprila do 81. maja, 
plemeniti rak — jelševec, samec od 1. novembra do 

14. februarja, 
plemeniti rak — jelševec, samica vse leto, 
ščuka od 1. februarja do 15. aprila v tehle vodah, ki 

v njih ne živijo postrvi: 
1. v Blejskem jezeru, 
2. v Savi od Medvod navzdol in njenih rokavih in 

mrtvicah, 
3. v Mlinščici od izliva v Savo do prvega jezu nad 

izlivom, 
4. v Raci (pritoku Kamniške Bistrice), 
5. v Ljubljanici in njenih pritokih, izvzemši Borov- 

niSčico od železniškega viadukta navzgor, Iško nad Iško 
vasjo, Zelimeljščico, Gradaščico od mostu pri Bokalclh 
navzgor in Reko, 

6. v Uncu od prvili požiralnikov navzdol, 
7. v Cerkniškem jezeru in pritokih Cerknišci, Gra- 

hovšci, Zirovnišci in Lipsenjšci od njih izlivov do držav- 
ne reste, Jezerskem Obrhu (Strženu) in drugih pritokih 
je/.tjia, 

8. v Rinži   in  Ribnici, 
9. v Velikem bregu in njegovih pritokih, 
10. v Krki od Dvora navzdol in njenih pritokih, iz- 

vzemši Težko vodo, Raduljo od Skocjana navzgor in Stu- 
deno, 

11. v Mirni od vasi Mirna navzdol, 
12. v Mifnopeški Temenici, ' 
13. v Kolpi od Starega trga navzdol in njenih pri- 

tokih, 
14. v Voglajni ,in Slomu, 

15. v Dravinji od Konjic navzdol in njenih pritokih 
Ličnici ter Polskavi od Zupeče vasi navzdol, 

16. v Dravi in njenih rokavih ter mrtvicah, 
17. v Pesnici, 
18. v Muri in njenih pritokih ter vseh drugih prek- 

murskih vodah. 
Prepovedano je od 1. marca do 16. maja loviti na 

drstSČih bele ribe (podusti, platnice, ploščice itd.), Id so 
drstijo v jatah. Izjemna dovoljenja izdaja ministrstvo za 
kmetijstvo pod pogojem, da se ulovljene samice pod nad- 
zorstvom osmukajo in ikre umetno oplodijo ter vložijo v 
vodo, 

II 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
IX št. 3714/1 
Ljubljana dne 20. maja 1949. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Ing. Levstik Jože 1. r. 

108. 

Na podlagi 8. člena uredbe o obveznih prevoznih sto- 
ritvah v gozdarstvu In lesni industriji (Uradni Ust LRS, 
št. 11-57/49) 

s p r e m i ii j'a • navodila 
za izvajanje uredbe o prevoznih storitvah v gozdarstvu in 
lesni industriji tako: 

1. V navodilih za izvajanje uredbe o obveznih prevoz- 
nih storitvah v gozdarstvu in lesni industriji (Uradni list 
LRS, št. 16-96/40) se* 2. točka v celoti odprav' 

2. Ta sprememba navodili,  velja takoj. 
St. S/P 2764'U 
Ljubljanu dne 26. maja 1949. 

Minister 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajîar 1. r. 

Pregled »t'radne«a !;*?;>  KLKJ« 
St. 44 z dne 25. maja 1949: 

366. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi »Nagrade 
vlade FLRJ< za zaslužne delavce na področju zna- 
nosti in kulture. 

366. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dolo- 
čitvi najvišjega zneska, do katerega se kmetijski pri- 
delki lahko prodajajo po vezanih cenah. 

367. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev v 
rudarstvu. 

368. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev v 
resoru ministrstva za promet. 

369. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev v 
resoru ministrstva za železnice FLRJ. 

370. Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih 
objektov. 

371. Navodilo o priznanju naziva kvalificiranega delavca 
vojaškim vojnim invalidom, ki so se strokovno uspo- 
sobili e prafctičnim delom. 

Izd.'u   >l?radnl Ust l,RS< —  Direktor in odgovorni  urednik; dr. Rastko Močnik; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — vel v 
I, ••iiljaiii   Naročnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 32 strani. 
\• din za 48 strani, 16 din •• 64 strani, po poŠti 2.50 din več. — Uredništvo in upraraištvo: Ljubljana, GregorMSeva ulica St. 23 

Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravoiStvo 55-79. — Čekovni račun 6*901804). 
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.etnik   VI. Priloga k  18. kosu z due* 31. maja 1949 Številka,l8. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom 1 
Naša založba 'je prevzela v prodajo brošuro 

Začasni program   posebnega dela strokovnih   Izpitov za uslužbence 
finančne stroke, ki jo je izdala uprava »Finančnega zbornika«. Inter- 
esenti lahko naiočijo to knjižico pri upravi Uradnega lista LRS, Ljub- 
ljana, Gregorčičeva 23. Cena 7 din, 

* 

V udši naložbi so v 1. 1949. tzâli: 

Zbirk« gospodarskih predpisov  1   del   Druga  izpopolnjena izdaja.  — 

Stranj 565, cena ÖÖ din. 
Družit izpopolnjena izdaja knjižice tz teta 194? £i ježe zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter » popraviti In novimi ustiezniml predpisi dopolnjeno 
snov Na sistematičen ta pregledeu uačtn urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu In orgdhib za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji In rudarstvu 
v gradbeni, gostinski tn trgovski—št; oki dalle poglavje o enotnih cenah 
sp'iosne predpise o upravi državnih ijospodarskio podjetij ta o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu čblrk: >e dodanih 12 jritog In zaradi lažje 
preglednosti  in praktične  uporabnosti  oosebno stvarno kazalo 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov /a uslužbence vseh 
strok in'poklicev, i literaturu m navodili. Strain 4b, cena 7 din. 

biosuta vsebuje v pivelli delu puuovuu ponatisnjen • v Ul »kupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela »tioknvuib izpitov uslužbencev vseh 
stiok k bodo polagali izpite V diugem delu so k posameznim temam 
dodan- se kratke teze tn vsa potrebna literatura Sekretariat vlade LRS 
•• peisoualno službo, ki Je program sestavil m priredil, Je e to brošuro 
podu! snov za Studij uslužbencev, ki se bodo po tečajih to seminarjih pri- 
pravljali za Izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olitala delo tudi predavateljem      ' 

Posebej  opozarjamo še na  nekatere zbirke,  ki so izšle v  naši 
založbi v I   1948:   , 
Zbirka gospodarskih predpisov 11. del. Strani 752, cena 105 din. 

V tej obsežni zbirki Je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli od marca 194? do maja 1948 in Je nepogrešljjv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva V knji- 
žici Je razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 
o »arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, 
vknjižbi lastninske pravice itd V dodatku so predpisi o akumulaciji in 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti 
praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za l. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
'" Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 

nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja L 1947, predpisi zveznega in republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvt cen, ki so bili objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade hi v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvrščena po abe- 
cednem redu iri časovnem razdobju Je za vee urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ke^r jI bo sledilo prav tako 
zbrano in še izpopolnjeno gradivo vseh predpisov za leto 1948 v novi 
zbirki 

Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LAS, imenikom kra- 
i^ynlh ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 
VAS (v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 

-    odkar je bilo naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
nem in reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 

.,;   •        za vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev In 
,    poit y Ljudski republiki Sloveniji. 

- Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpi.i   , 

1376. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 16. maja 194». 
Besedilo: Gozdarsko artopodjetje Po- 

stojna. ' 
Poslovni predmet: Avtomobilski prevoz 

gozdnih proizvodov, lesnih sortimentov in 
drugega materiala za potrebe republiških 
podjetij in ustanov iz resora ministrstva 
za gozdarstvo • lesno industrijo.  , 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 102 z dne 6. 11. 1949. 

Operativni tipravn! voditelj: Glavna di- 
rekcija republiških gozdarskih avtopodje- 
tij pr: ministrstvu za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. 

Poslovalnice podjetja so: v Postojni, 
Ilirski Bistrici, Cerknici  in Ajdovščini. 

Podjetje zastopajo iu zanj podpisujejo: 
Bandelj Alojz, direktor, samostojno v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Skok Franc, šef prometno-tçhnionega 

odseka, v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu kot oni, 

Goetiša Viljem, šef planskega odseka, 
v odsotnosti direktorja in šefa prometno- 
tehničnega odseka, v istem obsegu kot di- 
rektor. 

Ministrstvo • finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. maja 1949. 
ât. 248246-1949 6676 

1377. 
Sedež: Pre valje. • 
Dan vpisa: 16. maja 1941). 
Besedilo: Podjetje za promet z lesom, 

Prevalje. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 169 z dne 16, III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Štampah Teodor, v. d; direktorja, sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pri. 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance jLRS, 
Ljubljana, 

dne 14. maja 1Ö49. 
St. 248249-1949 5674 

1378. 
Sedež: Duplje. 
Dan vpisa: 18. maja 1949. 
Besedilo; Krajevna gostilna Duplje. 
Poslovni predmet: Točenje alkohotail» 

ia brezalkoholnih pijač, izdajanje jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Duplje, od- 

ločba št. 639 z dne 11. XI. 1948. 
Opwattvai upravni voditelj; KLO Dup- 

lje, 
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•Podjetje zastopata, jn.jwuj podpisujeta:, 
Rakovec Edvard;' upravnik, samostojno 

* obsegu zak- pooblastil !n pravil podjet- 
ja, v njegovi odsotnosti pa 

GradiŠar Janez, član  KLO Duplje,  v 
stem obsegu kot oni. 

Okrajni LU  Kranj, 
poverjeništvo la finance, 

dne 18. maja 1949. 
St. II-2342/1-1948 5612 

137». 
Sedež: Ljubljana S>. Petra cesta 78. 
Dan vpisa: J.0, maja 1949. 
Beeedilo: »Tapetništvo — dekoracija«. 
Operativni upravni voditelj: RLO I, po- 

verjeniäUo za lokalno gospodarjenje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje t&petm-. 

»kih-dekorativnih del. 
Ustanovitelj podjetja: RLO I., odločbH 

it. 4521; z dne 23. IV. 1949. 
• Podjetje zastopajo-in zanj podpisujejo: 

BazborSek Maks,, upravnik, do nastopa 
knjigovodje sopodpisujeta 

Stanis Viljem in 
Gartner Slavica, 

MLO za glavno meato Ljubljana, 
povefjeništro •• Iinance, 

dne 10. •••• 1949. 
, ' Fin. ät. 1720/49 6679 

* 
1880. 

Sedež: Ljubljana, živlnozdravska u<. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Odpad I. rajona Ljubljana. 
Poslovni predmet: Zbiranje odpadkov. 

, Ustanovitelj podjetja: RLO-'L, odločba 
lt.; 4522/49 z dne 23. IV. 1949. 

Operativni ;.«(ppavni voditelj : RLO I.,po- 
verjeailtvòza komunalneeadeve. 

Podjetje àastopajo in sani podpihujejo: 
MatejiŽ Jože,   upravnik,  do  določitve 

knjigovodje sopodjpisuje 
Zidar Jože, poverjenik za komuftalne 

aadeve. 
. ; ••• za, glavna mesto Ljubljana, 

poTerjeniätvo za finance. 
,dne 12. maja. 1949. 

Fin. St. 175oY49 . 5677 

Spremembe 
1881. w.t    -.   . '   1.•' 

Sedež: LjuWjàna.   ' 
Dan vpisa» 18. maja 1949. 

.Besedilo: Gostihsko podjetje Hotel Slon, 
Ljubljana. 

Iebœise- ae StepanČič Avgust, jravnatel], 
vpiäe ae; 

•Keada ; Janez,', ravnatelj, ki, podpisuje 
samostojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in-pravil podjetja, 

.     Ministrstvo za finance LRS, . 
•     .       Ljubljana, 
,   : dne 12. ; maja 1949. 

St. 243241-1949 5673 
: : • * 

1882. 
Sedež; Ljubljana.      • 

. Dan vpisa; ;is; maja 1949, 
Besedilo: Projektivni zavod LRS, Ljub- 

ljana.'    - "'' ',.,....,.«;, > < 
Besedilo odslej :>SloVeriija — projekt«, 

republiško podjetje ìa projektiranje v 
Ljubljani. ,«       ,. 

Izbriše se ing.. Ruhraoan .Stanislav, do- 
sedanji pomočnik direktorja !vpd5e se:. ' 

Abrahameberg .Milan, sekreter, kd pqd- 

pissuje v odsotnosti direktorja. za podjetje, 
vietem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za iinance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. maja 1949.   . 
St. 243242—1949 '   5671 

* 
1383. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo:  Izvozno podjetje >SIovenija- 

Sadje«, Ljubljana, Jugoslavija. 
Izbriše se 2abot Franjo, namestnik di- 

rektorja. 
ilini»trstv0 za tonante LRS, . 

, Ljubljana, 
dne  12. maja 1949. 

St. 243244—1949 ,   5672 

1384. 
Sedež: Galicija, p. Zalet. 
Dan vpisa: .10, maja 1949. 
Besedilo: 
Cevljama KLO Galicija, 
šiviljsko-kro jaška delavnica KLO Gali- 

cija. 
Zemljalimonit, Galicija. 
Izbriše ae Rožič Rudi. poslovodja,  in 

vpišeta: 
Koroša Radovan, poslovodja, 
Pejovnik Stane,* Clan IO, ki podpisuje 

v odsotnosti poslovodje ali njegovega na- 
mestnika.   .  • 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. maja 1949. 
St. 461, 462,in 460/2—49   5360-62 

1385. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo.'    Okrajno   trgovsko   podjetje 

>Vino« Kranj. 
Besedilo odälej: »Vino-PJvo«, okrajno 

trgovsko podjetje Kranj, skrajšano: »Vino- 
Pivo* Kranj. 

Poslovni predmet odslej: Nakup in pro*, 
daja alkoholnih in brezalkoholnih pijaS 
na debelo in drobno, proizvodnja likerjev 
in brezalkoholnih pijač. 

Poslovalnica: Kranj, Prešernova ul. 18. 
Pomožno skladište: Skofja Loka: 

- Izbriše se Knez Vinko, knjigovodja, 
vpiie.se 

•Podjavoršek Ivanka, knjigovodja, ki 
podpisuje za podjetje v istem obsegu kot 
oni. . ' 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. maja 1949. l 

St. II-2266/1—Ì948    .      5804. 
*. 

1386.   ; 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 18.'maia 1949.  .       ' 
Besedilo:   Okrajno, podjetje ža odkup 

poljskih pridelkov," ?ina h sadja. 
Izbrise ea pooblaščenec, za podpisova- 

nje Klepeo Karol, upravnik, vjrffese 
Tompa Jožef,, upravnik, • Istimi (pravi- 

cami in dolžnostmi. 
Okrajni LO Lendava, 

pbverjeoiStvo za finance, 
dne 18. maja. 1949. 

. .St. 319/1^-1949. 5668 
.'.*'•. 

13871   '   ", 
Sedež: Ljubljana,. Smartìnska t. 21. 
Dan vpisa: 10. .maja 1949. 

. Besedilo: Mestno gradbeno adaptacijsko 
podjetje »Obnova«. :   '  , 

. .Izbriše-se upravnik Batteiino Roman, 
vpiše se 

Skubtc Franc, direktor.  . 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

.   poverjeništvo za finance, 
dne 10. maja 1949 

Fin 5t, 1725/49 5678 
* 

1388. " 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 17. maja 194Ó. 
Besedilo: Mestno proizvodno podjetje v 

Murski Soboti. 
Izbriše se Eri Janez, ravnatelj pri pod. 

jetjih Uprave mestnih proizvodnih podje- 
tij v Murski Soboti: Kleparstvo, Metlar- 
stvo, Pionir, izd. otroških igrač in Poljska 
opekarna. Vpiše se 

Tertak Alojz, ravnatelj, ki podpisuje za 
podjetje do zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
." poverjeništvo za finance, 

dne 17, maja 1949. 
St. 284/—1949 5616 

* 
13*9. 

Sedež: Murska Subota. 
Dan vpisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin v Murski So- 

boti. 
• Vpiäe se poslovalnica z sedežem v Mur. 

ski Soboti, ki se bo bavila, s prodajo artik- 
lov iz plana II. lokalne proizvodnje. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za financé, 

dne 17. maja 1949. 
Št. 283/1949 5615 

Za4ruw register 
Vpisi 

48D. 
Sedež: Crna, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Orni' 
Zadruga je bik ustanovljena na zboru 

6. VI. 1948 za> nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejSi način oskrbuje svoje 
člane   z   vsemi   potrebnimi   potrošnim! 
predmeti; 2. da ©-dkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke "v 
9kladu s postavljenim načrtom za dobro, 
oskrbo meet in drugih industrijskih sre- 
dišč^ in  sklepa  v. ta  namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega    gospodarstva ', na    svojem 
področju,, tako   poljedelstvo,   živinorejo, \ 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo,- 
gojitev, industrijskih   in   drugih   kultur,- 
gozdarstvo," "domačo  obrt   itd., posebno 
še tiste, panoge, oziroma kulture, ki v' 
danih, naravnih,   pogojih'   najbolj   uspe- 
vajo; 4". da uiaja za. povečanje kmetijske, 
proizvodnje ta's tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh-,- 
nične in agronomske metode v kmetijr 
stvu in • ta "namen nabavlja kmetijske 
stroje^ umetna   gnojila   itd.;  ustanavlja 
ambulante, za živino, plemenime postaje, 
organizira'selekcijo ùvine,  sràdi pilose,; 
organizira. ' semensko   službo, „ skrbi   "za 
gojitev sadnih, gozdnih in 'drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov •• oprtne delavnice -,iä 
potrebe svojih' članov in izrablja pri tem 
predvsem, lokalne :surovine; .6, da zbira .' 

> kmečke   prihranke   v   obliki- hranilnih 
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vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
' Jbrataih sredstev la podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
• spodarski strokovni, kulturni ia pro- 

svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne priredAve,, stro- 
kovne tečaje, razstave predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
dajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s. splošnim državnim'na-, 
črtom. 

Zadružni delež znala 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež zadfuž- 
nikovega družinskega člana znaša 10' din. 

; Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik od- 
govarja Se z desetkratnim zneskom vpi. 

:   fianih obveznih deležev. 
- Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 

jih poslovnih prostorih m na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Nje- 
gova "dolžnost traja eno leto.* 

Zadrugo zastopa upravni odbor,' mijo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem' odboru • pooblaščeni uslužbenec za*, 
druge, 

t     Člani upravnega odbora so: 
Osojnik Franc, kmet, Ludranski vrh, 

predsednik, 
.   Drvodel Jožef, kmet, Sp   Javorje, pod- 
predsednik, ... ,  , 

Lesjak Jakob, kmet,  Pristava, tajnik, 
Klavž Rado,'kmet, Jazbina,    •   * 
Plaeaik Ivanr kmet, Javorje,*   - *••-• 
Jernej Ignac, mizar, črna, 
Kumer Franc prevoznik, Črna, 
Koup Jera, kmetica, Sp. Javorje, ođ- 

'. Worniki. 
<,     Okrožno, sodišče v Mariboru 

dne.13. maja 1919. ' 
V Zadr Vi 39 "•631 

* 
•  m. . -    • ' • 

Sedež: Hoče, okraj Maribor okolica. 
,  Dan vpisa: 17. maja 1949. ' 

Besedilo: PótroSniska zadruga z o. j. v 
i   Hočah. '    ' . • • 

Zadruga Je bila ustanovljena na zboru 
,   3; IV. 1949 ,za nedoločen čas. >•' 

Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši, 
V',;' Srn kulturnejši dn gospodarski način oskr- 

buje svoje člane z vsemi potrebnimi po-, 
troSnimi predmeti. V ta namen: a) ugò-»*' 
Javlja'potrebe svojih članov in sestavi na- 
,podlagi   ugotovitev  načrt   potrošnje;  b) 

» , sklepa pogodbe is proizvajalnimi podjetji, 
u    z državnimi trgovskimi podjetji in s kme;' 
,:   'ijskimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 

!:*•, «ami za dobavo industrijskih in kmeti j- 
;ji  skih proizvodov, posebno skrbi za dobavo 
v|-,mleka; sadja, povrtnin itd.; c) ekrbi, da 

•; bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu- 
! ^racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 

,;rcla;bodo člani dobro postreženi, da bo, 
-trgovina   vedno   založena  e , potrošnim! 

;, Predmeti, da ne bo imela blaga, kd ,se 
"'•'jWho prodaja, da bo zniževala zakonito 

«Opustno maržo, da bedo.lokali,in izložbe, 
0*ùeno: opremljeni itd.; .2. da ustanavlja-' 

'*a,potrebe svojih Članov po, potrebi in 
;     rooiposti lastna podjetja, tako obrtne de-, 

'avnice,• podjetja.,za konzerviranje sadja, 
\. .povrtnin, jajc itd.; 3. da.skrbi ob sodelo- 

:   v*anju sindikalnih organizacij za dvig tulr 
'urne in prosvetne ravri' inza zadružno 

,     y^gojo evojih članov. "'      • 

Zaradi smotrnega. m uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadiužni delež znaša 150din, plača se 
ob vetopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik odgovarja še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe vsvo. 
jih poslovnih prostorih in na razglasndb 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravu; odbor sestavlja 7 do 11 Članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta, 
dva člana upravnega odbora, katerih ene- 
ga lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Primée Mirko, knjigovodja. Sp. Hoče, 

predsednik, 
Kuhar Albm, tovar, ravnatelj, Sp. Hoče, 

podpredsednik, 
HriberŠek Alojz, administrator, Reka — 

Pohorje, tajnik, 
VabiČ Maks, avtomehanik, Sp. Hoče, 
Kastelic Franc* gostilničar, Zg. Hoče, 
Erti Alöjz, ključavničar, Sp. Hoče, 
Doki Ivan, ključavničar, Sp. Hoče, 
Prislan Štefan, delavec, Rogoza, " ' 
Karel Jožef, žel. upokojenec, Rogoza, 
Lebe Jožef, poslovodja. Reka, Pohorje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
Ine 17. maja 1949. 

Zadr V 40 5619 
* 

491. 
Sedež: Kamorci, okraj Dol. Lendava, 
Dan vpisa; 14. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna ladru. 

ga >1. m»j< z o. j. Kamove*. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

2. V. 1949 za nedoločen Čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in ekupnia» dejtom-or- 
ganizira zadružno gospodarstvo z iiaipred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela • e pomočjo, so. 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, ee zavaruje pred izkoiiščevalskimi 
špekulantskimi elementi na vasi in eo. 
deluje v socialistični'izgradnji zemlje ter 
s tem ustvari boljše in kulturnejše življe-» 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zem- 
ljo, izvzemši ohišnico in,to v> obliki za-, 
kupa. Razen zemlje'vložijo zadružniki v 
zadrugo tudi vprežno in plemensko živi. 
no, živinsko krmo in seme, izvzemši ži- 
vino, živinsko krmo in seme, potrebno za 
ohišnico. Kmetijski obdelovalni stroji, na- 
prave in orodje,, vprežna in plemenska ži- 
vina, krma in seme, ki se vloži v zadrugo, 
preide v last zadruge, ki-izplača zadruž- 
nikom na podlagi ocenitve 'ugotovljeno 
vrednost: v določenem roku. 

Pri vstopu v zadrugo' vplača vsak za- 
družniik v korist zadruge člansko vlogo 
do 1% vrednosti v zadrugo vložene imo- 
vine po sklepu zbora. 

Upravni odbor;1 katerega'dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni odbor 
zadruge, predstavlja pa sadrugoinpodpi- 
suje zanjo v imenu  odbora predsednik. ', 

Člani upravnega' òdboriì'so:,; ',      '..   ' 
Mi'helj  Milan, predsednik, 
Domanjko Alojz, 
Tomelj Zdravko, 

£irsa Anton, 
Vidmar Alojz, vsi kmetje v Kamovcih, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. maja 1949. 
Zadr IV 3 56' 

*  i 

492. 
Sedež: Mahove», okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 18. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Premrl Vojko« t u. j. Mahovci. 
•Naloga zadruge je: da s skupnmn sied- 

stvi za proizvodnjo m skupnim delom or- 
ganizira zadružno gospodarstvo z üaipred- 
no organizacijo, nacrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela, s pomočjo éo. 
dobne znanosti in tehnike in tako pov eča 
donos in sodeluje v socialistični izgraditvi 
države ter tako pripomore k boljšemu m 
kulturnejšemu življenju. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišnico, tako, da se odpo» 
vedo lastnini v korist zadruge. Poleg zem- 
lje vložijo zadružniki v zadrugo tudi 
vprežno ih plemensko živino, živinsko kr. 
mo in seme, izvzemši živino, živinsko kr- 
mo in seme, potrebno za ohišnico. Kme- 
tijsko obdelovalni etroji, naprave in orod- 
je, delovna in plemenska živina, krma in 
seme, ki se vloži v zadrugo, preide v last 
zadruge. 

Pri vstopu4V zadrugo plača vsak zadruž- 
nik pristopnino v znesku 100 din. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 čla- 
nov. Upravni odbor je izvršilni odbor za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu  odbora predsednik/ 

Člani upravnega odbora eo: 
Horvat Viktor, predsednik, 
Jančar Neža, podpredsednik, - 
Maučec Franc 
MarŠič Marija, 
Crtalič Jožefa, vsi kmetje v Mahovcih, 

odborniki. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dne 18. maja 1949. 
Zadr V 41 ?>842 

493. 
Sedež: Mota, okraj Ljutomer-     ., 
Dan vpisa: 20. maja 1949., ., .••• '• V 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga z o. j. Mota p« Ljutomeru. ,'.;'- 

Zadruga je bua ustanovljena na zboru 
24, IV. 1949 za nedoločen čas. t 

Naloga zadruge je: da e skupnimi' sred- 
stvi za. .proizvodnjo ih eléupnìm delom or- 
ganizira zadružno gospodarstvo z, napred- 
no organizacijo, načrtno, proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo ldela e pomočjo so. 
dobne znanosti.in tehnike in.tako poveča 
donos dn sodeluje, v eočialifitmm. izgraditvi 
države ter tako pripomore k boljšemu in 
kulturnejšemu življenju. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ì ljo, izvzemSi ohjsnico v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
gospodarske'zgradbte, M ohišnsci miso=po- 
trebne, roventar, vpTeŽno in plemensko 
živino, živinske krme in seme, razen ži- 
vine,' živinske krme in semen, potrebnih4 

za ohišnico. Gospodarske zgradbe, kmetij- 
ski stroji,, naprave in orodje, vprežna-in. 
plemenska živma».Kvinska.krma>m setroe- 
na* ki se vložijo y zadrugo, .postanejo'-1a?t 
zadruge, ki izplača zadružnikom na pod- 
lagi ocenitve ugotovljeno vreembet v dolo- 
čenem roku.   -, 
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üb vstopu v zadinigo plača vsak član 
pristopnino 150 dui, kot člansko v logo pi» 
do 1% vrednosti vloženega premoženja po 
sklepu zbora. e 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno loto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni odbor 
tadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu  odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora eo: 
Peterka «lože, zadružnik, Mota, predeed- 

oiik, 
• Rajh Duearu zadružnik. Mota, podpred- 
sednik, 

Tkalec Ivan, zadružnik. Mota, 
Krajne Janez, zadružnik, Mota, 
Koser Alojz, zadružnik.  Plešivica, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1940. 
Zadr V 42 5841 

m. 
Sedež: R&domerje, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. Kadomerje. 
Zadruga je bila ustauovljeua aa zboru 

24. IV. 1949 za nedoločen cas. 
Naloga zadruge je: da e «kupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo ai skupnim delom or- 
ganizira zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, nacrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela • pomočjo so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos in sodeluje v socialistični izgraditvi 
države ter tako pripomore k boljšemu in 
kulturnejšemu življenju. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemal ohišnico V obliki zakupe. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
gospodarske zgradbe, ki ohišnici niso po- 
trebne, inventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, Živinske krme m semen, potrebnih 
sa ohišnico. Gosporinrske zgradbe, kmetij- 
ski stroji, naprave in orodje, vprežna in 
plemenska živina, živinska krma in seme- 
na, ki se vložijo v zadrugo, postanejo last 
zadruge, ki izplača zadružnikom na pod- 
lagi ocenitve ugotovljeno vrednost v dolo- 
čenem roku 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruge kot člansko vlogo do 1% 
vrednosti vloženega premoženja po sklepu 
abora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je Izvršilni odbor 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu  odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora «o: 
Pihlar Ferdo, kmet, Radomerje, predeed- 

eednik 
Ivanči« Franc, kmet, Radomerje, 
Fajhtinger Janez, kmet, Radomerščak, 
Zadravec Franc, vinicar, Cuber, 
IvanjMč Slavko,   kmet,   Železne dverl, 

• odborniki 
Okrožno sodišče v Maribora 

dn*,20. maja 1949. 
Zadr V 49 5840 

« 
49». 

Sedež: Dragata«, okraj Črnomelj. 
Dan vpisa: 10. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrug« i ». |. ' 

Dragatušu. okraj Črnomelj. 
Zadruga je bila ustanovljena 15. II. 

1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge su. 4MMUI>V<ìUJ<S članov 
c v*em; potiebmnii potrosiMiu predmeta 
odkupovanje Kmetijskih pridelkov in iz. 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
Vseh panog Kmetijskega gospodarstva n 
izvrševanje drugih zadev, b so nadrobno 
navedene v 3, Členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 dm, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak od teh odgovarja še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. De- 
leži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dva 
člana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega in en pooblaščen» uslužbenec za- 
druge. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglaeni deski, vabila na 
zbor pa se razglasijo že na krajevno obi- 
čajni način. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov 
m sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik, blagajnik in ustrezno število odbor- 
nikov. 

Ciani upravnega odbora so: 
Matkovig Janko, posestnik, Golek, pred- 

sednik, 
PaUč Janez, posestniki Brdarci, pod- 

predsednik, 
Kump Lojze, tajnik KLO Dragatui, taj- 

nik, 
Mueič Çeter,  Dragatui,  blagajnik, 
2vab Jože, Kvasica, 
Flek Anton, Tanca gora, 
Gorâe Stefan, Zapudje in 
Pašič Jože, Vel. Nerajc, odborniki, vsi 

posestniki 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 10. maja 1849. 5809 
* 

m. 
isèdiir Gradile« pri St. Jerneja. oSraj 

Novo mesto. 
Dan vpisa: 20, maja 194Ö.. 
Besedilo: ftmëTT'SSâ wrffru&a z omeje- 

nim jamstvom v Gradišču pri Št, Jerneju, 
okraj Novo mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena 25. II. 
1918.za nedoločen Čes.. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
i vsemi potrebnimi potresnimi predmeti, 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in ie> 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
Vseh panog kmetijskega gospodarstva in 
isvrševanje drugih zadev, ki so nadrobno 
navedene v 3. členu pravil. 
• Delež zadružnika znaša 100din, delež« 
zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak od teh odgovarja ie z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev; De- 
leži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tieti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dva 
člana upravnega odbora ali en clan uprav- 
nega in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Upravni odbor {»stavlja 5 do 7 členov 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezno Število članov upravnega, 
odbora. 

Razglasi m sklepi zadruge Članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, ja. 
bila na zbor pa tudi pri KLO Gradisce. 

Ciani upravnega odbore eo: 
PUetitë Karol, posestnik, Gor. Gradisce 

št. 10, predsednik, 
Dragman Franc, posestnik, PoihovioaŽ, 

podpredsednik, ' 
Cretnik Franc, pos., Gornje Gradišče 7, 

tajnik, 

Panca Joža puaebmik. Dolenje Mokro 
•olje 2, 

Hudoklin Alojz, posestnik, Gor. Gradi- 
šče, 

Ruperšič Ivan, posestnik, Dol, Maha- 
rovec, odborniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 20. maja 1949. 

' Zt 46/49 -  Zadr IV 40/1     5810 
* 

497. 
Sedež: Sp. Lokovec, okraj Gorica, 
Dan vpisa: 16 aprila 1949. 
Çesedilo; 1'otrošuUka zadruga « ome- 

jenim jamstvom v Spodnjenr Lokovcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. III. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1, da oa čim boljš: 

in čim kulturnejšj način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi u»trošnirni 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija- vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. Sđbelaistvo. 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja «rojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske mçtode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice ^a 
potrebe svojih Članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6- da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev m podeljevanje kre- 
ditov svojim članom*. 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojeea 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna to politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fifckulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in 'uspešnejšega iz- 
vajanja »vojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež anaia 150 din, delež ea- 
družnikovega družinskega člana 30 din 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma "družinskega deleža. 

FrioMitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli »bor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravnj odbor, zanje • 
podpisujeta dva elana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hvala Rafael, mali kmet. Sp. Lokovec 

št. 63, predsednik, ' 
êuligoj A'ojzij mizar. Sp. Lokoveo 37. s 

podpredsednik, 



Štev. 18 - 81. V. 1949. URADNI LIST LRS Stran 299 

, Bratui' Pavla, kočarica. Sp. Lokovec 50, 
tajnik, 

Vončina Darko, delavec. Sp. Lokovec 
St. 62. blagajnik, 

Podgonuk Filip, delavec, Sp. Loko- 
vec 40, 

VonČina Mirko, delavec, Sp. Lokovec 
St. 64, 

Vončina Rafael, mali kmet, Sp. Loko- 
vec 70, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 16. apwla 1949. 

Zt 17/49-2 - Zadr VII/101    4772 

8?re mem b p 

498. 
Sadež: Gomilsko. 
Dan vpisa: 9. maje 1949. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 
Gom4skem. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: Vi- 
rant Stanko, Božič Ivan, Slander Milan, 
Rančigaj   Franc ml., ZeliČ Anton,  čulk 
Ivan in Korun Ernest, vpišejo se novi iz- 
voljeni  člani upravnega odbora: 

Brinovec Mihael, kmet. ein, Gomilsko 57, 
Košenina Maka, delavec, Gomilsko 30, 
Drev Jakob, kmet, Zakl 9, 
Mežnar Jernej, kmet, Sv. Matevž 5, 
Primožič Anton, kmet, Sv. Matevž 4, 
Završnik Jože, kmet. ein, Gomilsko 55. 
Mazil Blaž, kmet, Grajska vas 22. 
Strožer Ivan, kmet, Grajska vaš 31, 

, Smigl Mirko, kmet. ein, Grajska vas 44. 
Pooblaščenec za sopodpisovanja je Ran- 

čigaj  Mara, poslovodja, Gomilsko 25. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 9. maja 1949. 
Zadr VIII 3—7 5670 

* 
•IStD 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z  ome- 

jenim jamstvom na Bledu. 
Izbriše se član upravnega odbora Ogo. 

reve Miha m vpiše nova Slanica: 
Kastrin Pavla, nameščenka, Bled-2e- 

leče. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. maja 1948. 
Zadr V 91/5 5587 

* 
600. 

Sedež: Ig. 
' Dan vpisa: 16. maja 1949. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na Igu, za- 
druga z omejenim jamstvom. 

Na podlagi odločbe okrajnega ljudskega 
Odbora Ljubljana-okolica, tajn. St- 1678/2 
z dn« 9. V. 1949, je zadruga prenehala 
•n prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej e pni- 
stavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji; 
Hitejc Ernaet, 
Škraba Julij, 

,  Pucihar Franc, vsi kmetje, Ig. 
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva 

»jevidatorja, "tako da pod pisanim, tieka- 
•«m ali odtisnjenim besedilom firme pri- 
*fnvita svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
.     ,, dne46. maja 1949. 

Zadr I 162/9 5589 

501. 
Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Igu. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Cankar Franc, Heraver Mirko in Bolha 
Franc, vpišejo se novi člani: 

Zdravje Katarina, tajnica KLO, Ig 140, 
Oven Anton, elektromontev, Ig 115, 
Pajsar Ivan, delavec, Iška vas 33. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21.  maja  1049. 

Zadr VI 155/3 5767 
* 

502. 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa:  13.  maja 1949. 
Besedilo.  Kniatijs&a zadruga  z omeje- 

nim jamstvom v šmartnem pri Litiji. 
Izbrišejo   se   člani   upravnega   odbora 

Volk Jože,  Ilovar  Franjo, Cerne  Franc, 
Groznik Anton, Adamčlč Janez. Zupančič 
Pavel, Bukovec JoŠt, Bernard   Franc  in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Vidic Ludvik,.del. sin, Podrrje, 
l'erme Jože, pos. sin, Podroje, 
Peskar Slavko   uradnik, Smartno-Ustje, 
Mestnik Vinko, •••. ein, Zavrs'm'k, 
SimončiČ Anton, po«, sin, Vintarjevec. 
Adamčič Anton, pos. sin, šmartno-Ustje, 
Mrak Anton. pos. sin, M. Kostrevnica, 
Ulčar Jože, pos. sin.^tangarske poljane, 
Ohol'inr  Anton,  pos.'   Volčja   jama, 
Planinšek   Anton,   poa,  Zavrstnik, 
Hosln'k   Pavel   delavec,  Crni  potok. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. maja 1949. 

Zadr II 99/38 5479 
* 

503. 
Sedež:  Ljubljana, 
Dan vpisa: 18. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Ljubljana 3. 
Izbrišejo  se   člani   upravnega   odbora 

Jenčič Rudolf, Likovnik Avgust, Cimper- 
man  Cilka.   Gregorič Dragica,  Lampret 
Minka in  Vdrens Franc, vpišejo se novi 
člani: 

Jerae Mak9, Reeljeva 18, 
Šoba Jože, Trdinova 5, 
Podboj Ivan, Mateljkova 1, 
Brajer Metod, Slomškova  16, 
Podboj Ivan, Metelkova 1, 
Prašnikar Jože, Tavčarjeva 4, 
Kotnik Berta, Slomškova 17, vsi v Ljub- 

ljani 
Okrožno sodišče v LJubljani 

dne 18. maja 1948. 
Zadr VI 139/2 5588 

* 
504. ' 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo:  Potrošniška^zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana  11. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora Lu- 

šicky Joža, Lesjak Franjo, Zalaznik Min- 
ka In vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Zalazn'k Vinko." nameščenec ZPZ, Jan- 
ševa 7, 

Gorišek Marica, gospodinja. Albanska 
št. 39, 

Zdouc Anton. žel. upok.. Kamniška 4, 
vsi v'Ljubljani. 

Okrožno sodiSèe v Ljubljani 
dne 4. maja 1949. 

Zadr VI 151/2 5007 

505. 
Sedež: Ljubljana. 
Uati  vpisa: ti. maja  1049. 
Besedilo: 1'otrušut.Vi.» zadruga z omeje- 

nim Jamovimi  Ljuliljau«   10. 
Izbrišejo se člani .iiravnega odbora 

Kokalj Antonija, Koiol Lucija. Osredkar 
Zinkamin vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Cerne Julijana, tehnik elektrozveze, 
Pavšičeva 24, 

Maruši?. Marija   gospodinja, Korotaneka 
št. 11, 

Avšič Alojzij, kmet, Draga 4. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

lue 6   maja 1949. 
Zadr VI 176/2 5214 

* 
506. 

Sedež: Otoče. 
Dan vpisa: 3.  maja  1949. 
Besed.lo:  TeL»tilua   t:ulruga  v  (Itoiah, 

jadruga • omejenim jamstvom. 
Izbriše se član upravnega odbora Dr- 

mota Leopold in vpiše nov član upravne- 
ga  odbora: 

Dežman  Vera. tkalka. Otoče 25. 
Vpiše se poprava imena Kumer Franc- 

ke v Kavčič Francka. 
Okrožno sodšče v Ljubljani 

dne 3.  maja   1949. 
Zadr 11  124/13 5004 

# 
507. 

Sedež: Podi pa, Smrečje. 
Dan vpisa: 26   aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijeka zadruga z omeje- 

nim jamstvom Podlipa, Smrečje. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora de- 

ležnik Anton, Kogovšek Anton, Malavašie 
Franc, Zitko Jožefa, Mrak Janez, Jereb 
Štefan in vpišejo novi  člani upravnega 
odbora: 

Buh Janez, km. delavec, Podlipa 1, 
Ribič Jože, električar, Pödlipa 22, 
Malavašič Ivan, tov. delavec, Rovte 121, 
Trček Franc, kmet. Smrečje 9, 
Kavčič Julija,  kmetica, Smrečje 27, 
Trček Pavel, tov. delavec, Smrečje 47. 

Okrožno ••••• V Liubljanl 
dne 26. aprila 1019. 

Zadr  VI   54/2 4751 
* 

508. 
Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 13. marca 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga i miieje- 

nim jamstvom v Stični. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora Ma- 

rolt Janko, štalcar Janez, Mestnik Jože, 
Urbas Jože, Grčman Jože, Slapničar Jože, 
Markovič  Ivan,  Zupaučič  Franc,  Miglio 
Franc in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: .,       '        .„ 

Kozlevčar Janez, posestnik, Stična  «J, 
Zupančič Ivan, posestnik, Vir 6, 
Bregar Franc, posestnik, Stična 40, 
Ceglar Franc, posestnik, Gabene 3, 
Skubic Janez, posestnik, Metnaj 3, 
Avsec Alojzija, posestnica, Poljane 3, 
Kaetolic Ana, posestnica, Metnaj 13, 
Podobnik   Alojzij,  posestnik,  Vel.   Do- 

brava, 1,                            . 
Hrast Alojzij, kmrrki sin, Stična. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 13. maja 1949. . 

Zadr VT 83/2 "17* 
* 

509. 
Sedež: Vrzdcnec. 
Dan vpiea:  13   maja 1949. 
Besedilo: Ki.ictijska zadruga t omeje. 

nim jamstvom na Vrzdencu. 
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Izbrišejo se člani upravnega odbora Je- 
reb Joie, Grdadolmk Franc, ftogovsek 
Irunčiska, Buh Anion • vpišejo novi ela- 
ni upravnega odbora: 

Kogovšek Ivan, čevlj. pomočnik, Vrzde- 
nee 52, 

Sečnik Jakob, kmet, Vrzdenee 27, 
Petrovčič Ivan, kolar, Vrzdenee 3, 
Slovša Jože, kmet, Vrzdenee ö,    * 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13   maju 1949. 

Zadr  VI 29/2 5477 
* 

610. 
Sedež: Zg. Ljušu. 
Dan vp.«a: 4- maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska audruga z omeje- 

nim jamstvom v Zg. Ljuš*. 
-   Izbrišejo ee člani upravnega odbora Če- 
mažar Lonart, Tavčar Jakob, Tuš.ek An- 
ton. Bergant Vinçenc In Potočnik Milka 
ter vpijejo novi člani upravnega odbora: 

Potočnik Ferdinand, kmet. Sv. Lenart 6. 
Meeeo Janez, kmet, Golica 1, 
Bajt Stane, knjigovodja. Rovte 12, 
Mesec Urban, kmet, Zg. Ljuša 1, 
Habjan Janko, delavec. Sv. Lenart 10- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4.' maja 1949. 

Zadr  VI 66/2 5005 
» 

611. 
Sedež: Dovže. 
Dan vpisa: 9.  maja 1949 
Besedilo;   Kmetijska   zadruga   z. o. j. 

Dovže. 
VpUejo ee novi  izvoljeni člani uprav- 

nega odbora: 
Tretnjak Joïe, kmet. sin, Razborca, 
Krejao Jože, kmet. «rin, Dovže, 
Zavornik Rafael, kmet. slu  Razborca, 
Zapornik Nikolaj, kmet. ein, Razborca, 
Cas Milka, gospodinja, Dovže, 
Cas Helena, gospodinja, Dovže, 
Merzdovnik Stefan, Žagar, Razborca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. maja 1949, 

Zadr IV 55 5370 
* 

612. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga  t  o.  j. 

Dravograd. 
Izbrišejo ee 'člani   upravnega odbora: 

Cern Oskar, Par Jožef, Medved Frane, 
Preglav   Ivan,  Božič  Jakob, vpišejo ee 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Curč Ivo, kmet, Otiški vrh, 
Cotar Angela, trg. pomočnica. Dravo- 

grad,. 
Grilc Valentin, upok., železničar, Dravo. 

grad, 
Kajšer Ivanka, gospodinja, Vič, 
Golob Aleks, kmet, Sv. Duh, 
Golograne Anton, kmet, Bukovje. 
Curč  Ivo je predsednik. Korat Mirko 

pa tajnik upravnega odbora: 
«   Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. maja 1949. 
Zadr V 2 6626 

* 
613 

Sedež: Gomilice. 
Dan vpis:-    10. maja 1949. 
Besedilo;   Kmetijske   ladruga   z o. j. 

' »milica. 
[zbrišejo ee člani upravnega odbora: 

'.ijrrkeJ Jožef, Petek Jožef, Horvat ale- 
fan, vpišejo ee novi člani upravnega od- 
bora; 

Zver S;eitm, 
Zorko Ivan, 
Tkalec ŠtefsL, vsi kmetovalci v Go- 

iiulici. 
Okrožno »odiščo v Mariboru 

dne 10, maji  1949. 
Zadr III 25 5365 

# 
i 14. 

Sedež:  Ivanjkovci. 
Dan vpisa: 9. uiaja 1949. 
.••=•(•••• Kmetijska zadruga z o. j. 

Ivanjkovci. 
Izbrišejo • člani upravuega odbora: 

Meško Make, lvauuša Jožef, Veržič Miha, 
Trop Marija, Munda Ivan, Rajh Franc, 
Vogrinei- Ivan, vpišejo se novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Novak Janko, kmet. sin, Mihajlovci in 
Ribič Franc, Ivanjkovci, 
Bogša Jože, Mihalovci,   " 
Turin Anton, Ivanjkovci, 
Sostar Pavel, Brebrovnik, kmetje, 
Rajh   Rudolf,  viničar,  Ivanjkovci, 
Gorjak  Alojz, kmet, Ivanjkovci, 
Štubec Matilda, kmet. hči, Mihalovci* 
Pongračič Franc, kmet, Lahonci, 
Masten  Anton, kmet,  Pov.  vrh. 
Grof Stanko, ' met, Veličane. 
Novak Janko je predsednik, Ribič 

Frai' • podpredsednik, Rajh Rudolf, Veli- 
čane, pa tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. maja 1949. 

Zadr II 89     , 5368 
* 

515. 
Sedež: Juršinci, okraj Ptuj. 
Dan  vpisa:  15. aprila ,1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. T Juršinc'h pri Ptuju. 
Na zboru 4. IV. 1919 so bäa sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Juriincih. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturaejši način oskrbuje ovoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2, da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke • izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v la namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razbija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo^ vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dTugih kultuT, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnah pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in. e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ,in agronomske metode v kmetijr 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, .plememUne postaje, 
organizira selekcijo zwine, gradi silose, 
organizira semensko «lužbo. skrbi za 
gojitev eadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov 5n obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in terablja pri tem 
predvsem lokalne euTovlne; Ö. da zbdra 
kmečke prihranke v obliki hranMnih 
vlog in notranjuh posojil za uetvanjanje 
obratnih sredstev in jyodeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski etrokorçnii kulturni to pro- 
svetna   dvig   évetì  prebivelèev   srojega, 

okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in uoliticna 
predavanja kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd- ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Vsak zadružnik odgovarja še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
dva člana upravnega odbora, katerih ene- 
ga lahko nadomešča po upravnem odboru s 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Hole Franc, Kavčič Jakob, Ceh 
Konrad, Vršič Anton in Golob Franc, vpi- 
šejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Čuš Franc, Jcmet, Gabernik, 
Zmauc Jakob, kmet, Gabernik, 
Rakuša Alojz, kmet, Kukava, 
Pučko Janez, mizar, Juršinci, 
Ceh Janez, kovač, Gerlinci, 
Belec Ignac, kmet, D'ragovič. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. aprila 1949, 

Zadr. III 28 5851 
* 

516 
Sedež: KraŠči. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Kraščih. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Gojkovič Avgust, Sinko Jože, 
Sadi Alojz, vpišejo se novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Hari Franc, 
Barbaric Alojz, 
Barbaric Janez, 
Bernad Anton, 
Drvarič Anton, 
Šadl Janez, vsi kmetovalci v Kraščih. 
Predsednik upravnega odbora je Hari 

Alojz, podpredsednik pa Hari Franc. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

ne 26. aprila 1949. 
Zadr III 96 4897 

* 
517. 

Sedež: Kotijo. 
Dan vpisa:  13. maja 1948. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga z   o. j. 

Kotijo. 
Izbrišejo se  člani  upravnega odbora: 
Trup Jakob,  Zdovc Marija, Ferjančič 

Ludvik. Lorenci Andrei, Steharndk Adolf, 
Gosjenonlk Avgust, vpišejo ee novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Knez Gregor, kmet, Brdinje,   ^ 
Rožen Franc, kmet, Podgora, 
Koiar Alojz, kmet. sin, Kotlje, 
Kričej Silvester, Smet, Podgora, 
Tratnik Katarina, kmet. hči, Podgora, 
Kotnik Miha, delavec Podgora, 

Okrožno {sodišče v Mariboru 
dne 13. maja 1949. 

Zadr V 6 6627 
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Uvedba postopanja 
za razglasitev za törfve 

, IV ß 1147/49-2 5654 
Mašilo Josip, roj. 3. III. 1891 na Vran- 

skem, •• Ivana in Nežo rojene Kopriv- 
šek, dacar na Vranskem, ee od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Mašilo Frančiške, za- 
«ebnice na Vranskem, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj se o njem do 1. VIII. 1949 po- 
roča sodišču. 

Maeilo Josip se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. maja 1949. 

* 
fi 383/49-6 5532 

Eržen Angela, roj. v Cerknem 20 V. 
1907, Mi Ivana in Marije rojene Roje, ši- 
vilja v Cerknem 52, je bila 2. II. 1944 
prijeta in menda ustreljena* Od 5. II. 1944 
ee pogreša. 

Na predlog brata Eržena Antona, kmeta 
v Cerknem 62, ee uvede postopanje za 

. razglasitev za mrtvo in ee izdaja poziv, 
naj se o pogrešani v dveh mesecih po tej 
objavi v Uradnem listu LRS poroča eodi- 
šču ali skrbnici Sova Jožefi, gospodinji v 
Idriji, Titova 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.    0 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 16. maja 1949^ 

: it 
R 157/49—2 5635 

Goršek Rudolf, roj. 24. VIII. 1909 v Ve. 
lenju, sin Rudolfa in Terezije rojene Va- 
sta, ključavničar iz Kamnika, Mekinje, se 
od maja 1945 pogreša. Po potrdilu odseka 
t& notranje zadeve OLO Kamnik, štev. 
IV-639/4/49 z dne 21. IV. 1949 fe njego- 
vo bivališče neznano. 

Na predlog žene Goršek Marije, šivilje 
h Mal. vrha 13, se uvede postopanje za 
razglasitev za nrrivega in se izdaja poziv, 

. oaj ee o pogrešanem v treh mesecih od 
Pbjave tega oklica v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Klememcicu 
»vanu, sod. uradniku v Kamniku. 

Goršek RudoH se poziva, naj se zglasi 
; Pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 19. maja 1949. 

• * 
U R 323/49-3 5581 

Bogataj Franc, roj. 14. VI. 1902 v Ho- 
javljah, ein Janeza in Marjane rojene 
^selj, posestnik na Trati 12, se od maja 
i845.pogire5a. 
...Na. Predlog žene Bogataj Frančiške, go-, 
"Podmje, Trata St. 12, KLO Gorenja vas, 
iirhT        P08*0!*811!6  M   razglasitev  za 
fIKfži/49-3 5528 
0 "•bn Marijan,. roj. 17.. I. 1923 v Dol. 
ternaf7'' ein MaTtina in Ivane rojene Pe- 
z IT v

delav,ec v Do1- DobTavi 8, ee je 
«J,..: Bataljonom vzhodnega koroškega 
I«, iN0V fe0®«« iuliia 1944 udeležil bo- 
-?Vi*?e?noJ Prl Wolf 

Na predlog očeta Justina Martina, ma- 
lega kmeta tz Dol.' Dobrave <J, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, kl mu je o pogrešanima kaj 
znano, se poziva, naj to v dveh mesecih 
po tej objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodieču ali skrbniku Zeiezniku Si- 
monu, sod. uradniku v Kranju. 

Bogataj Franc in Justin Marijan se po- 
zivata, naj'se zglaeita pri sodišču ali da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno, sodišče v Kranju 
dne 10. maja 1949. 

R 381/49-6 
Popravek 

4649 

krat bergu in se od ta- 

V oglasni prilogi Uradnega lista LRS, 
št. 16 z dne 13. V. 1949, str. 264, je treba 
popraviti datum rojstva pogrešanega Bev. 
ka Janka, ki se pravilno glasi: 20. VII. 
1914. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 
1 R 391/48 - A/345 5912 
in Rz %'-të -   A/156 

Oklic 
o razgrnitvi podatkov dosedanjih poizvedb 
zaradi morebitnih ugovorov zoper le po- 
datke v postopanju za osnovanje novih 
zemljiških knjig z» k. o. Rakulik in Po- 

teče r sodnem okraju Postojna 
Ud 16. VI. do 30. VI. 1949 bodo za k. o. 

Rakulik v Sajovčah št. 9, od 16. VI. dp 23. 
VI. 1949 pa za k. o. Potoče v Dolenji vasi 
št. 4 vsak dan od 8. do 16. ure razgrnjeni 
in vsakomur v pogled po dosedanjih poiz. 
vedbah ustrezajoče popravljeni posestni 
listi, seznami lastnikov in parcel, zemlji- 
škoknjižna mapa in zapisniki o doseda- 
njih poizvedbah zaradi osnovanja nove 
zemljiške knjige za k. o. Rakulik oziroma 
k. o, Potoče. 

V navedenem času in poleg tega še 
dne 1. julija 1949 za k. o, Rakulik, za 
k. o. Potoče pa dne 24. VI. 1949, ee smejo 
vlagati ugovori zoper pravilnost ali po- 
polnost posestnih.listov in to pismeno ali 
ustao na zapisnik pri sodnem odposlancu, 
ki bo takrat posloval na kraju razgrnitve 
v Sajovčah It. 9 za fe. o. Rafeulik oziroma 
v Dolenji vasi št. 4 za fe. o. PotoSe. 

Ce bodo podani taki ugovori, ee bodo 
za k. o. Rakulik dne 1. julija 1949, oziro- 
ma za k. o. Potoče dne 24. junija 1949 o 
njih uvedle nadaljnja poizvedbe, h kate- 
••• naj tudi brea posebnega vabila pri* 
dejo tega dne ob 8. uri osebe; ki eo vlo- i j 
žile ugovore. 

Ves caé razgrnitve in nadaljnjih polž. 
vedb ee smejo pri navedenem sodnem od- 
poslancu pnglašati tudi óbrem>enjevaline 
pravice (aaetavne pravice, služnosti, pre- 
vžftki. itd.). 

Okrajno sodigče v 
dne 26. maja : 

stojni 

I 62/49 
Dražba 

5954 

Dne 22. VII. 1949 dopoldne ob 11. uri 
bo pri podpisanem eodioču v sobi St. 8 
dfalbà flepremicnln: 

zemljiška knjiga: Juriška vag, vi. št. 7, 
centina  vrednost:  270.081-50 din, 

najmanjši ponudek: 179.720 din. 
Pravica, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž. 
be, eicer bi ee ne mogle vec uveljavljati 
glede nepremičnin 'v škodo zdražitel.ia. ki 
je ravnal v dobri ven. 

Sicer ee opozarja na dražbeni oklic na 
uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 20. maja 1949. 

-* 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Zp 370/46-8 5637 

V jsaplembeni etvari zoper Grošlja Do-, 
mimika, posestnika v Poljanah št. 4, p. 
Šmartno ob Tuhinju, ee po tretjem in če- 
trtem odstavku 7. Člena uredbe o likvida- 
ciji razmerij, nastalih z zaplembo premo. 
ženja z dne 15. III. 1949   (Uradni  list 

4FLRJ, žt. 23-196/49) uvede likvidacijski 
"postopek. 

• Zaplenjeno premoženje obstoja iz ne- 
premočnim vi. št. 23 k. o. Znojile v vred- 
nosti 49.013.88 din in iz premicnan v vred- 
nosti 3.020 din. 

Zp 387/46-9 5637 
V zaplembeni etvari zoper Jemoa Antona, 

posestnika iz Konfina 37 pri Vrhpolju, 
se po tretjem in četrtem odstavku 7. «'le- 
na uredbe o likvidaciji razmerij, nastalih 
z zaplembo premoženja 'z dne 15. III, 
1949 (Uradni list FLRJ, št. 23-196/49) 
uvedo likvidacijski postopek. 

Zaplenjeno premoženje obstoja Iz ne- 
premičnin vi. 63 fe. o. Sv. Trojica v ceniL 
ni vrednosti 27.735.25 din. 

Zp 208/45-8 5637 
V zaplembeni etvari zoper Vrečar Ma- 

rijo rojeno Cerar iz Moravč fit. 9 ee po 
tretjem in četrtem odetavfeu 7. člena ured- 
be o likvidaciji razmerij, nastalih z za- 
plembo premoženja z dne 15. III. 1949 
(Uradni list FLRJ, Št. 23-196/49) uvode 
likvidacijski postopek. 

Zaplenjeno premoženje obstoja iz ne- 
premičnin vi. št. 20 k. o. Moravče v ce- 
rnimi vrednosti 33.590 din. 

Da_bi ohranili evoje pravice nasproti za- 
plenjenemu premoŽenju, morajo v šestde- 
setih dneh po objavi tega oglasa prigla- 
siti sodišču, ki je pristojno za izvedbo li- 
kvidacijskega postopka, svoje terjatve: 

1. upniki, ki niso priglasili • terjatev v 
petnajstih dneh, kakor k> določa 5. člen 
zakona o zaplembi premoženja in o izvr- 
ševanju zaplembe, kakor tudi osebe, ki 
•&• vložile tožbe po 5. in 21. členu ome- 
njenega zakona, ce jim enoletni rok do 
dneva vložitve priglasitve še ni pretekel. 
Vložitev priglasitve oprosti upnika, da M 
moral vložiti posebno tožbo zaradi uvelja- 
vitve priglašene terjatve oziroma izločit, 
venega zahtevka; 

2. upniki, katerih terjatev je na tožbo, 
vloženo po 5. členu zakona o zaplembi 

/premoŽenja in o Izvrševanju,! zaplembe, 
ugotovljena e sodbo sodišča. 

Upniki it 1. točke morajo priglasitvi 
priložiti dokaz, da enoletni rok se ni pre- 
tekel, upnifei iz 2. točke pa overjen pre- 
pis'sodbe 

V šestdesetih dneh po'objavi tega ogla- 
se mora organ, fci  upravlja zaplenjeno 
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premoženje, oziroma družbena ali za- 
družna organizacija ali posameznik pred 
ložiti pristojnemu sodišču popis premo 
žeuja, ki ga upravlja, in pa popis terja- 
tev tega premoženja -nasproti drugim 
osebam, obenem pa se Izjaviti o Izterlji- 
vosti posameznih terjatev. 

Prepozno predložene priglasitve in 
predloge bo sodišče zavrnilo. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 16. maja 1949. 

* 

Amortizacije 
IV R 1767/49-2    . 5811 

Na predlog KLO Slivnica pri Celju, za- 
stopanega po Krajncu Viktorju, blagajni- 
ku v Slivnici, se uvede postopanje za 
amortizacijo izgubljenih vrednotnic in ee 
njihov imetnik poziva, naj do njih v dveh 
mesecih po objavi v uradnem listu LRS 
uveljavi evoje pravice, ker se bodo sicer 
toekle za neveljavne. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice Celjske mestne hra- 

nilnice v Celju na ime Gemeinde Schlel- 
nitz z zap. št. 92.387 do 92.392, val. v 
zneskih po 3830, 3052, 1292, 2526, 2851 in 
2263 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 18. maja 1949. 

IV R 1771/49-2 6010 
Na predlog  Arzenška Toneta, tajnika 

KLO Vrbno, p. Sv. Jurij pri Celju, se ! 

uvede postopanje za amortizacijo izgublje- 
ne vrednotnice in se njen imetnik poziva, 
da v dveh mesecih objavi v Uradnem M- 
stu LRS uveljavi svoje pravice, ker ee bo 
sicer izrekla za neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hran.    knjižica    Hranilne    posojilnice 

>Moj dom< Ljubljana na ime  Arzenšek 
Anton, Rogatec 83. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 25. maja 1949. 

* 
IV R 1769/49-2 6011 

Na predlog Pirca Andreja, župnika na 
Polzeli, zastopanega po Gajšek Mariji iz 
Polzele, se uvede postopanje za amortiza- 
cijo vrednotnic in se njihov imetnik po. 
živa, naj v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi svoje pravic, ker 
se bodo sicer izrekle za neveljavne. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hran. knjižica Hranilnice ne Polzeli St. 

88/C na ime Zbirka za popravilo cerkve 
gore Oljke z vlogo 3109 din; 

hran. knjižica Hranilnice na PolzeH St. 
10/290 na ime Zupna cerkev Sv. Marjete 
na Polzeli z vlogo 127 din; 

hran. knjižica Hranilnice na Polzeli St. 
67 na ime Zupna cerkev Sv. Marjete, val. 
dne 24. V. 1949 v znesku 3836 din; 

hran. knjižica Ljudske posojilnice v Ce- 
lju št. 22.233 na ime Zupna cerkev Pol- 
zela z vlogo 5431 din 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 25. maja 1949. 

» 
fR 994/49 5686 

Na prošnjo Šimenc Frančiške, gospo- 
dinje, Kranjska gora 166, se uvede po. 
stopanje za amortizacijo vradnotnice, ki 
jo je prosilka baje izgubila, in, se njen 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih od 
objave v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, »cer ee bo po preteku ro- 

ka izreklo,   da je   vrednotnica   izgubila 
prjivuo veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice:   ' 
hranilna knjižica Posojilnice v Kranj- 

ski gori št. 3080 z vlogo v znesku 1.427.76 
dinarjev, na ima Šimenc Frančiška, 
Kranjska gora 166. 

Okrajno sodeče na Jesenicah 
dne 19. maja 1949. 

* 
I R 95/49—3 5956 

Na prsdlog Drž. osnovne Šole v Gor. 
Petrovcih se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, ki se je baje izgubila 
in se njen imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih od te objave v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Prekmurske 

banke v M Soboti št. Vlila 138 (Va 45) 
na ime SoLiJ stavbeni fond, G. Petrov«, 
z zneskom 3.810.23 din dne 24. IV. 1934. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti , 
dne 25. maja 1949. 

1 R 93/49—3 5957 
Na predlog KLO Morave! se uvede po- 

stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
živa, naj v dveh mesecih od te objave v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna   knjižica   bivše   Prekmurske 

banke na imç Fond za sirote Moravci, e 
št. Vila 334' in z znaskom 761.65 din. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 25. maja 1949. 

I R 105/49-3 5955 
Na predlog KLO Moščanci se uvede po- 

stopanje za amortizacijo vrednotnic, M 
sta se baje izgulM ter ee njihov imetnik 
poziva, naj v dveh mesecih od te objave 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, eicer se bo po preteku roka izreklo, 
da sta vrednotni« brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica bivše Prekmurske 

banke na ime Siromaški fond občine Mo- 
ščanci, s št. Vila 330 v znesku 992.30 din; 

hranilna knjižica bivše Prekmurske 
banke na ime Drž. podpora za zgradbo 
šole Moščanci, s St. Vila 817 in z vlogo 
883.85 din. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 20. maja 1949. 

* 
I R 103/49-3 5959 

Na prošnjo MLO v Murski Soboti se 
uvede postopanje za amortizacijo vrednot- 
nice, ki se je baje izgubila in ee njen 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih od 
le objave v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka 
izreklo, da je vrednotnica bress moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Prekmurske 

banke na ime Sirotišnica občine Murska 
Sobota, s it. Vlila 255, z zneskom 3.581.94 
dinarjev dne 5. IV. 1980. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 25. maja 1949. 

* 
• I R 88/49-3        « 5960 

Na prošnjo MLO Satahovoi ee uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
se jo baje izgubila in ee njen imetnik 
poziva, naj v dveh mesecih od te objave 

v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Prekmurske 

banke v M. Soboti št. Vila 323 (IVa 133) 
na ime Fond za sirote Satahovoi z zne- 
skom 799.20 din. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 25. maja 1949. 

# 
I R 89749-3 5958 

Na predlog KLO Salovci se uvede po. 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki. 
je baje izgubljena in se njen imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih od te objave v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
sicer ee bo po preteku roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Prekmurske 

banke na ime Ubožni sklad občine sa- 
lovci, s št. Vila 354, z zneskom 882.05 di- 
narjev. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 25. maja 1949. 

I R 951/49-4 5885 
Na prošnjo Kovačič Ane, najemnice v 

Šmarju pri Jelšah 17, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
okupator odnesel ter se njen imetnik 
poziva, nal v treh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravi- 
ce, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice:     • 
hranilna knjižica Hranilnice m posojil, 

nice pri Sv. Emi št. 809 na ime Kovacič 
Ana, najemnice v Šmarju pri Jelšah 17, 
p. Šmarje pri Jelšah z vlogo 1.493.88 RM 
s sedanjim stanjem 3844 din. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrio1 

dne 16. maja 1949. 

Razni oglasi  
St. 498/3-49 5420 

Objava 
Lesno industrijsko podjetje Nazarje 

preklicuje ukradeno štampiljko obrata z 
besedilom: 

Lesno industrijsko podjetje 
Nazarje 

obrat 1 (žaga) 

izgubljene listine 
preklicujejo: 

Abramovič Janez, Ljubljana, Sv. Roka 
cesta 8, izkaznico za kolo znamke »Ceu- 
ta«, št. okvira 43000344 Y in izkaznico 
za trokolo znamke »Kavčič«, št. okvira 
23738, izdano od uprave NM v St. Vidu 
nad Ljubljano 5792 

Adamek Nada, Ljubljana, Gorupova 3, 
indeks in legitimacijo tehnične fakultete, 
kemični odsek, izdano od dekanata tehn. 
fakultete v Ljubljani. 5830 

Amaretti Marjan, Ljubljana, Prijatlje- 
va 12, svojo ukradeno živilsko nakaznico 
SD, Nav na ime Amalietti Danica, OM 1 
na ime Amalietti Eva, mlečno karto od 
2—7 let na ime Amalietti Eva, industrij- 
ske karte na ime Amalietti Marjan Dani- 
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ca, Eva ter nakaznice MLO Ljublana me- 
sto oa Amalietti Marjan. Danica in Eva- 

2764 
Anzio Franc, Kranj, prometno knjižico 

^ se jeJjaja izgubila m se njen imetnik po- 
za kolo št. 21859, izdano 1. 1947 od NM 
Kranj. 5974 

Arzeuak Zofija, Pekre •• Limbušu, 
prometno knjižico za žensko kolo znamke 
»Puch« št. 392636. 5867 

Avbelj Vera, Ljubljana. Zg. Kašelj 74, 
mladinsko izkaznico ter sindikalno izkaz- 
nico. 5610 

Ažmaii franciska. Ljubljana. Gesta v 
Mestni log 271, mladinsko sindikalno Iz- 
kaznico, izkaznico OP. 5609 

Bajec Jožica. Trzin 115, sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikata »Ublažila za 
žene in otroke v Ljubljana, 5608 

Bajželj Jože, Ljubljana, Vidovdanska 9, 
šolsko spričevalo I. letnika tehn. srednje 
šole, strojni oddelek, izdano v šolskem 
l. 1946/47 od ravnalpljetva zavoda v Ljub- 
ljani. 5878 

Barl4S Anton, Pržanj 9, p. Ljubljana, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in sindi- 
kalno izkaznico. 5827 

Beloglavec Evala, LJubljana, Poljanska 
c. 6, univerzitetno jzkaznico št. 114, izda- 
no 1948 od rektorata univerze v ÜJublja- 

fc ni in industnjsko uakaznico. izdano leta 
1949 od RLO I, Ljubljana. 5979 

Berce Marko, Ljubljana, Nunska 17, 
osebno izkaznico, izdano od uprave NM v 
Ljubljani. 5897 

, Bcraot Breda, Ljubljana, Knailjeva 15, 
prometno knjižico za dvokolo, Izdano leta 
1945 od uprave NM v Ljubljani.       2748 

Bester Francka, Kranj, Huje 25, ukra- 
deno osebno in sindikalno  izkaznico. 

5506 

Birsa Ida, II. blok Litostroja, Ljublja- 
na, tovarniško izkazfiico, izdano od upra- 
ve Litostroja v Ljubljani. 5926 

Blatnik Tončka, Domžale, Ljubljanska 
o. 53, sindikalno izkaznico št, 1,696.018. 

5666 
Bogdanovic Ernesta, Gorica, Ajševica 

St. 77, svojo ukradeno osebno izkaznico, 
Üvil&ko nakaznico Nav in za noseče, in- 
dustrijsko nakaznico, in dodatno za no- 
seče, živilsko nakaznico Doj in industrij- 
sko nakaznico na ime Bogdanovic Olga 
ter družinsko karto na ime Bogdanovic 
Ljubo-'' 5900 

Bomšek Kafael, Sp. Huiimja 97 pn Ce- 
lju, prometno knjižico za kolo št. 599.434. 

5418 

• ..Boži* Marka,'Brežice 90, ukradene tek- 
alne nakaznice »D« 1 št. 56 na ime 
«o»«'.Marjan in Božič Mila, karto za tek- 
fW »02« št. 56 na ime Božič Marija, 
i* & •• gospodinjstvo in karto za .hrano 
8I- • »a ime Božič Marjan. 5536 

^Ùtaji, posestnik, roj. 21. VI, 1899 
.TJ*. Urba•, élan, v Janežovcili k 10, 
••.,•2?9'«••••1•• za kolo znamke »Sty- 
"a«, M. 876842. 3594 

n ^si/*^' telef- delavec. Zagojici 29/ 
znaml* vlc'i.ukradeno knjižico za kolo 
T*„û v»?dlao<- 8t-  °kvira 443049, iz, 
dano od NM v GoriSnici pri Ptuju      5504 

*Ji!Ä '*K ,oto?ra'> Dol. Lendava, 
talböoo aa motorno bolo St. S-08717.   •••• 

Bruuee Štetan, poslovodja pri KZ üo- 
milica, p. Tumišče v Prekmurju, promet, 
no knjižico za kolo št 455831 in potrdilo 
o splačilu ljudskega posojila v vrednosti 
2000 din. 5176 

Cehner Jožel, Sv. Jedert 31, roj. 20. II. 
1931, Bukovgka vas, prometno knjižico za 
kolo znamke »Asman« št. 5757. 5468 

Cigan Matija, Dol. Lendava Spodnja ul. 
št. 4, osebno izkazmco št. 104. 5343 

Coi Marta, Virmaše 34, p. Skofja Loka, 
izkaznico za kolo znamke »Elite<, reg. 
št. 14612, št. okvira 248894. 5602 

Cvelbar Albina, Ljubljana, Janežičeva 
št. 12, delavsko knjižico, izdano od borze 
dela v Ljubljani. 5895 

Cudernian Man«, kmetica, Predoslje 
št. 51 pri Kranju, rojena 23. III. 1918 v 
Predosljah št. 21 pri Kranju, prometno 
knjižico za kolo znamke »Viktoria«, tov. 
št. 1239305. št. evid. tablice 3442, Kranj. 

5378 
Bebelak Stanislav, roj. 5. V. 1912, No. 

va vas št. 15, Lesce pri Bledu, zdaj v Hm- 
šici št. 57 p. Jesenice, Gor. vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka nà Je- 
senicah. 5544 

Deklova Marija, Ljubljana, Rožna doli- 
na, Cesta II. št. 41, osebno izkaznico, iz- 
dano 1.  1945 od uprave NM v Ljubljani. 

5611 

Uervarič Aleksander, Lemerje, p. Pu- 
cpnci, roj. J3. XI. 1911, vojaško knjižico, 
izdano na voj. odseku v M. Soboti.     5125 

Dobrila Milka, Herpelje, železniška po- 
staja št. 41, osebno izkaznico, izdano 1946. 

5697 

Dolgan Anica, LJubljana, Abramova 13, 
osebno izkaznico št. 233, izdano od OLO 
Postojna. t 5795 

Dr&vne elektrarne Slovenije, direkcija 
Goriško okrožje, evidenčno tablico S-7618 
za poltovorni avtomobil »Fiat« 1100, last 
Kumarja Ivana, Deskle. 5389 

Državno  posestvo Javornik   1, p. Gu- 
štanj, promotnp knjižico za kolo znamke 
»Deutsche Wafi'an« št. 208311, 5876 

Fabiani Pavel, Ljubljana, Ribji trg 4, 
ukradeno izkaznico za kolo S-l-383, izda- 
no od oddelka za notranje zadeve v Ljub- 
ljani. 6882 

Filane Danica, Vrtojba pri Gorici, svojo 
ukradeno osebno izkaznico, izkaznico OF, 
izkaznico za kolo, režijsko karto ter in- 
dustrijsko nakaznico na ime FiMpič Dani- 
ca, ,Bogomix, Jadranka in Danilo.      5903 

Fingušt Marija, Bre»ula, p. •#•• Pfi Ma- 
riboru, prometno knjižico za kofo znamke 
»Viktoria« št. 8972. 5463 

Fisrrovi* Angela, posestaica, Letanja 16, 
Sv.*Ürban pri Ptuju, roj,'6. V. 1047, svojo 
knjižico za kolo znamke »Pucb,«, izdano v 
Ljutomeru in osebno iabaaniop na ime 
FietiwiB Neža ter oeebno izniaamico na 
ime FistroviS Angola. 5077 

Fiere Franc, Ljubljana, Beethovnova 15, 
ukrndt?ne živilsko nakaznice LD za maj 
na ime Fiere Fran, Oblak Ljubica, Žer- 
jav Marija ter Nav na ime Flore Antonija. 

5027 

Frlolja Bogomir, normirec, železarna 
Guštauj, vojaško knjižico, izdano od vo- 
jaêfcega odseka Ljubljana v oktdbrul©47, 

začasno otìebno izkaznico, izdano od ULU 
eiberuk, potrdilo za delavsko knjižico, iz- 
dano od »Litostroja« Ljubljana ter sindi» 
kalno knjižico m .zkaznico 0F. izdano v 
»Litostroju« Ljubljana. 5473 

Gajšt Ivan, čevljarska zadruga a& Vrh- 
niki, roj. 22. X. 1930 v Dokleoah pn Ptu- 
ju, čevlj. pomočnik, osebno izkaznico šte- 
vilka SOU', sindikalno knjižico št. 9927U m 
potrdilo o zaposlitvi. 5508 

Gale Marija, Ljubljana, Pražakova 15. 
osebno izkaznico št. 0299551, izdano od 
uprave NM \ Ljubljani. 5904 

Generalna d'rekcija papirja, uddelek za 
nabavo lesa, Ljubljana, Tyrseva 1 a, evid- 
tablico osebnega avtomobila znamke 
»Opel-Super-Olimpic« št. S-0359, Izdano od 
NM v Ljubljani. 5599 

Generalua direkcija za premog, Ljub- 
ljana, Beethovnova 13. avtomobilsko evid. 
tablico št. 8771, izdano 1949 od NM Ljub- 

5971 

Geodetska uprava pri vladi LKS, Ljub- 
ljana, Slomškova 12, prometno knjižico za 
tov. avtomobil znamke »Dodge« št, 2787, 
izdamo od uprave NM v Ljubljani.      5835 

Globovnik Ivan, Trnovlje 179 pri Celju, 
industrijsko nakaznico, izdano od Tovar- 
ne emajlirane posode v Celju. 5416 

Gol>c Bernarda, Ljubljana, Rožna doli- 
na, C- X/28a. sindikalno izkaznico št. 94073, 
izdano od sindikata brivsko.frizerske 
stroke v Ljubljani. 5826 

Gom&liek Ivan, Ravne št. •. p. Šo- 
štanj, prometno knjižico za kolo Stevlka 
317828.       ^ 5124 

Gorigek   Mai«,  Slance  št. 9,  Teharje, 
evid. tablico št. S-13 462 za kolo znamke 
»Waffenrad«, izdano ofl NM Celje okolica, 

» 5375 

Gorjanc Berta, Maribor, Studenci, 
Obrežna, prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Adler«. 5464 

Gozdarsko avto podjetje poslovalnica 
Bled, prometno knjižico tritonskega tov. 
avtomobila »Kfcckner«, S-2827. 5465 

Gozdarsko aivtopodjetje Kočevje, evid. 
tablico S-8408 tovornega avtomobila »Fiat<. 

5162 

Gozdno gospodarstvo, Celje, evid. tabli- 
co št. 300 za motorno kolo DKW.      5669 

Grahe-k Tatjana, Ljubljana, Prule 15, 
industrijsko nakaznico Dl, izdano od VTP 
v Ljubljani. 5794 

Grašic Marta, Kranj, Huje 11, ukradeno 
sindikalno izkaznico št. 51.174 in izkaz, 
nko m kolo znamke »Volker«, tov. šte- 
vca 91.628, evid. M. 4800. 5559 

Gradnik Rozika, Celje, Cesta na Grad v 
št, 11, eiadftalno knjižico it. 15786, izda- 
no od eindiitata Ooetmetva Celje.      5788 

Guček Anica, Zg. Hudinja 77 pri Celju, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Zg, Hu- 
dfeija. 5455 

Habicht Jože, Ljubljana, Jernejeva 49, 
osebno izkaanico, izdano od uprave NM v 
Ljubljani 589• 

HedI Alojzija, Melava 64, KLO St. Pe- 
ter pri Mariboru, prometno •••••• za 
kolo znamke >Vifctorie«, St. 1«••4.  5659 

Hlastan Anica, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Hrastnik. 

5548 
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irgolic Anton, delavec uà Dui cest v 
Mariboru, stamijoS v Sodincih št. 45, oseb- 
no izkaznico št, 204, izdano od KLO Ve- 
lika  Nedelja.   ' 550Ö 

Jakom Ju Ivanku, Kubed et. 40, KLU 
Gra&šče, p. Cmi. Kal, roj. 23. VI. 1926, 
ukradeno osebno izkaznico, izdano od od- 
seka za notr. zadeve pri OLO Koper 
leta 1946. '     5814 

Jambrorič Ana, Hotiza 94, p. Dol. Len. 
dava, Prekmurje, osebno izkaznico, izda- 
no od OLO Lendava. 5S42 

Jan Stanko, Maribor, vojaško knjiž.co 
JA št. 510817, izdano od Štaba V. udarne 
divizije. 5743 

Jan Stanko, dijak, Maribor, Trg svobo- 
de 3, knjižico za kolo znamke »Styria«, 
tow št. 630102. 5166 

Jaukovij Vlado, Ljubljana, Vidovdan- 
••• 9, Šolsko spričevalo 1. letnika lehn, 
ârednje »oie, strojni oddelek, izdano v 
ôol. 1. 1946/47 od ravnateljstva zavoda 
v Ljubljani. 6877 

Jare Marija, Tolmin, osebno Izkaznico 
it., 70131, izkaznico združenja obrtnikov, 
št. ,100, m mladinsko izkaznico, številka 
15515/1146. 5290 

Javoršek bau, Ljubljana, Svabičeva ul. 
4t. 15, üöeboiü izkaznico št. 034338, izdano 
L 1945 od uprave NM v Ljubljana pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Presto<, 
št. S-l-25901, izdano od uprave NM v Ljub- • 
Ijani in sindikalno knjižico, izdano L' 1948 
od sindikalne podružnice pivovarne Uni- 
on v Ljubljani. .   5833 

Jelen Kari, Laze 48, St. lij pri  Vele- ' 
nju,    knjižico  za kolo znamke »Titania* 
št, 1419527. 5596 

Jeminšek Jože, Višnja vae 20 pri Celju, 
izkaznico za kolo znamke >Puch« šte- 
vilka 87813 5458 

Jeršiii Marija, Pijava gorica, p. Škof- 
ljica.'osebno izkaznico, izkaznico OF in 
izkaznico za kolo. 5935 

Jezermk Berta, Dobrna «57 pri Celju, 
potrdilo, izdano od invalidskega podjetja 
Starinarna, Celje na 1.650 din za obleko. 

5417 

Ježek Vinko. Polje, Slape 7, knjižico 
za kolo.   . 5306 

Jug Filomena, Celje, Ljubljanska 14, 
prometno knjižico za kolo znamke >Aris«, 
št, 1945. 5789 

' Juh Luka, Guštanj 111, izkaznico za ko- 
lo znamke >Puch«, št. 172805. 5779 

' 'C Kaisers berger JožeK, Štuki 6, Ptuj, knji- 
žico za kolo znamke >Knsmos«,        4880 

V' Kante.Boža^Ljubljana, Slonižkova 20, 
potrošniško., nakaznico, izdano februarja 
1949 od odseka za notranje zadeve Ljub- 
ljana :'/,\ _,., ', •' •' 5976 

Kasésaik Franc, Maribor, Gregorčičeva 
it. 3, vojaško knjižico, izdano 1947 v Mo- 
zirju. ,' -,/,' ;-(,\>'./; i i       ' 5870 

Kavčuk Marija, LJubljana, Tržaška 92, 
osebno izkaznico, izdano od uprave NM v 
Ljubljani.'     ' -.'',;-•;<• ' ••>     ,_ 5934 

Kenda Franò, Xiglnj;^, izkaznico za 
kolo, št. 734. in osebno izkaznico številka 
22269..' '   '];••• '.'•'.•'   '5287 

Kern Valentin, Srednja vaa.ši .4, p. 
Sen'cur pri Kranju, izkaznico za kolo Šte- 

vilka 6726, izdano od uprave NM v Kra- 
nju. 5898 

Kmetijska zadruga   Bodik,  p.  Kozina, 
piometno knjižico za kolo znamke >Cse- 
pel«, št. C 191793. 5467 

Knop aiidouJja, Maribor, Kosarjeva ul. 
št. 52, hotelsko napotnico na ime Knop 
sidomja za hotel jßeügrad* v Lovrani,' 
oljavno za čas od 26. VI. do 11. .VII. 
1949. 5742 

Kobal Franc, roj. 26. III. 1900 v Idri- 
ji, stanujoč v Idriji, Kapitana Mihevca 6, 
sindikalnu izkaznico št. 1726938, izdano 
od sindikalne podružnice, rudarjev Idrija. 

5342 

Kocuvan Ignacij, Maribor, Koroška, pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Torpedo«, 
št. 1433407, reg. št. 472196. 6661 

Koto!j Ivan, Ljubljana, Zaloška S3» oseb- 
no in sindikalno izkaznico, izkaznico za 
kolo št. 5169 ter letno izkaznico za cestno 
železnico. ' 5930 

Kogovšck Anton, ukradeno gospodinj- 
sko nakaznico za kurivo, K 6 št. 300278. 

5419 

Kokorovec Alojz, Skoti, KLO Gorjan- 
sko, p. Komen, prometno knjižico za kolo 
št. 3396.      -       :     . , '  •„     5232 

Kolaric Jože, Maribor, Tezno, Murnova- 
št. 6, vojaško knjižico, izdano L 1947 v 
Celju. 5379 

Kolenko Slelau, Gomilica 56, p. Turni-, 
šče  v  Prekmurju, prometno knjižico .za 
kolo znamke  > Victoria*, št.'•4050. 

5177 
Ko|oša Ana, Murska Sobota, lvanocija- 

va ulica 28, tablico št. S-23-262, izdano 
od odseka za notr. zadeve v M. Soboti. 

5541 

Kosec Jože, št. Lenart 59, p. Brežice, iz- 
kaznico za kolo znamke »Steyer<, števil- 
ka 51074191,' izdano od uprave NM Krško./ 

5875 -, 

Kosi Franc, Senežci 2, Velika Nedelja," 
prometno.knjižico št. 2344 za.kolo znamke 
>Junior«. 5471; 

Košir .Marica, ' Ljubljana, Križna 70, 
sindikalno, knjižico št. 2323564, izdano 
1948 od Narodne banke, Ljubljana.     5972 

Krajncic Lavoslav, Ljubljana, Gledali- 
ška 10, uslužbensko knjižico št. 16986, iz- 
dano 1. 1947 od OLO Mozirje.        • .5601 

Kramaršig Vlado, pooblastilo št. 35 za 
vstop v lesnoindustrijske obrate, izdano 

.21.  •.  1949 od min.  za gozdarstvo  in, 
lesno industrijo LRS. .  5604 

Kranjc Viko, Bomo 3 pri Celju, izkaz- 
nico za kolo znamke >Wanderer<,    5436 

Krftujcec Valentin, Maribor, VojaSniška 
št. 19, prometno knjižico za kolo znamke 
»Steyer« št. 0700747. . , 5663 

•••• Marica; .Zagreb, Selska c. 19, spri, 
čevalo trgovske giemijalne, šole od leta 
1923—1926, izdano od ravnateljstva trg. 
gremijalne šole v Ljubljani. ' 5932 

Kumelj Anton, Mala Bučna vas 5, Novo 
mesto, ukradeno osebno, izkaznico in iz- 
izkaznico za kolo št. okvira 7732 ter ver. 
jaško knjižico. '   ; .,       :    5547 

Kumer Franc, Ljubljana,- Privez 14, iz- 
kaznico'za kolo znamke'>DiamanU,:ate.: 
vilka okvira 1028801, izdano od. uprave 
NM v" Ljubljani.  . ' '5791 

Kumer Franc, zidar, roj. 1696 v Zapre- 
valju, sindikalno knjižico št. 98770.   5863 

Kunštič Anton. Slov. Javoraik, kolonija 
Straža pri Jeseničan, rojen v Selokošnici, 
okraj Pregrada, Varaždin,, osebno izkaz, 
nico, izkaznico NF in vojaško knjižico, 
izdano od voj. okrožja v Varaždinu.  5507 

Kutner Alojzija, Butajnova št. .8, pošta 
Horjul j)ri Ljubljani, ukradeno osebno iz- 

ikaznico, izkaznico OF in živilsko nakaz-' 
' nico za april. 5169 

Kuzma Marija, Puževci št. 43, p, Bodon- 
ci, prometno  knjižico za  žensko  kolo 
znamke >Sport<, št 294599. 5373 

Lapuh' Jože, roj. 1929 v Gor. Pirošici, 
sindikalno knjižico. 5863 

Leban Franc, Zatolmin 69, evid. tablico 
št. S-.27/107 za moško kolo. 4738 

Leskovec Ivan, Troova, p. Sv. Peter pri 
Mariboru, prometno knjižico za kolo šte. 
vilka 2299075. ,     5461 

Ljkozar Anton, Druloyka št. 15, okraj 
Kranj, osebno izkaznico, izdano 1. 1945, od 
KLO Orehek, prometno knjižico za kolo, 
izdano 1 1946 od uprave NM v Kranju 
in. izkaznic« o zaposlitvi pri podjetju 
>ProjekU,, Kranj, izdano 1. 1947.       2751 

Lisiak Matija, roj. 1.  XII. 1916, stan.. 
vPodvelki, naldadalec pri Gozdni upravi 
Podvelka, ukradeno osebno izkaznico št. 
206, vojaško knjižico in ootrdilo o zapo- 
slitvi. ' 5598 

Ljub'č   Bogomir, Ljubljana,  Poljanska s 

c. 28, maturitetno spričevalo 8. razreda 
gimnazije,.izdano,26., VI. 1936 od ravna- 
teljstva-klasične gimnazije v /LJubljani., 

• /•'>""'   ,   '• :V '•' ',, ,".' !".   ''.'•    5•   ! 
LJubinkovic Radoraoa Sreten, voj. po- 

šta ,18928, Vipava, vojaško oblačilno knji- 
žico, i 5743 

Lojbner Kari, Stanetova 11, Celje, evi-. 
dèncno tablico št 12-1242. 5282 

Loniaric Mara, Podravske Šesvete, 
osebno izkaznico, potrdilo o prodaji teleta 
in potrdilo o prejemu denarja za krom- 
pir. ^ 5550 

Lorber Marija, Dobovec 29,, p. Rogatec, 
prometno knjižico za kolo znamke >Puch«, 
št;93733. . 5122 

Lubej Jožica, t Titovi zavodi Litostroj, 
pravni odsek, prometno knjižico za kolo 
št. ,29668, izdano,'od NM Loče pri Polj- 
cahah na ime Zajelšnik Stanko, Sv. Jer- 
nej >t. 7.        •;••' ; 5164 

Lazar Cilka,. Klano 36, p. Komenda, iz- 
kaznico za kolo, reg. St. 8870 in osebno 
izkaznico.'    • t ' 5828 

MahorUS Jožet, Maribor, Primorska 1, 
vojaško knjižico, št. 2793, izdano 1. 1946 
od''7.' udar. divizije. 5869 

Majdi«   Alojz,   Prigorica,   p;   Dol   pri 
Ljubljani* ; spričevalo trirazredae. obrtne 

, šole 'V'Domžalah, izdano 1/1946 od upra. 
viteljstva; zavoda. ' 2749 

' Markoja Jože!, poljedelec, Gomilica 110, 
p. Turnišcei .Prekmurje, tablico za kolo 
8t.   St24'4318,- izdano od ,NM'v Turnišcu. 
,'"','      "    ' •5?2 

;'i'Martelant  Lojzka,. Ljubljana, Trdinova 
št. '7Ì osebno izkaznico št.1457, izdano od , 
uprave NM 'v -lijubljarii. • ' • "       ' '    8836, ,' 

Maucec Matilda, Turnišče št. .198, pro," 
métnò.knjizicf^zà'kolo št, 50381. j, v 5.151'* 

*    Meserko Miro, Ljubljana; Grlntovška 61, 
izkaznicotehn. fakultete, izdano qd rekto:, 
rata'univerze v Ljubljani;   '. ;    V1  ,5890. , 

•. *'.',' 
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Mestna 1•«•'•••••, Ljubljana,- prometeo 
knjižico za avto znamjke »Fiat Topolino« 
Jt. S-754, izdano od NM Ljubljana.   «5973 

Minier Marijan, Ljubljana, Zjltkova 12, 
• izkaznico OF, izdano 1. 1947 od RLO IV, 

Ljubljana. 5978 
Mulec Anton, Sp. Duplek pri Mariboru, 

prometno knjižico za kolo znamke >Se- 
nator« št. 2154006. 5662 

Musil  Friderik.  Ljubljana,   Nunska 9, 
šolsko spričevalo o nižjem tečajnem izpitu, 
izdano 1. 1945/46 od drž. nižje gimnazija 

;   v Celju. 5879 
• Napast Jožef, Rače pri Mariboru,, pro- 
metno knjižico za moâko kolo znamke 
>Puch«, it. 746259. '   5295 

Naraks Ivan, Oatrožno 10 pri Celju, 
ukradeno vozniško izkaznico, izdano od 
notranjega odseka MLO Celje mesto.   5414 

N'eïlma Ferdlnand, Ljubljana, Streliška 
29 b, maturitetno epricevalo 8./razreda 
gimnazije, izdano 1. 1931 .od III. drž. 
real, gimnazije v Ljubljani. 5603 

Oblak Maksimir, Ljubljana, Abrahamo- 
va 5, osebno izkaznico št. 038419, izdano 
1.1945 od uprave NM v Ljubljani.      5980 

Oder Mihael, roj. 12. IX. 1919 v Reni- 
šniku pri Marenbergu, «pričevalo osnovne 
Sole pri Sv. Lenartu v Slov. goricah z dne 
25. IX. 1935. . 5865 

Ogorelec Tatjana, Vrtača 14, Ljubljana. 
eVid. tablico za dvokolo |t. 24732, izdano 
l. 1949 od uprave NM Ljubljana.       5975 

Okap Ljubljana, Tržaška 2, evid. tablico 
tov;-'avtomobila znamke »Bianche«, ''at. 
S-2114, izdano od uprave NM v Ljublja- 
ni. .     .     5931 

Okom Marija, Celje, 'lpavčeva 3, izkaz- 
-   nico OF, izdano od 3. Četrti, Celje mesto, 
• osebno  izkaznico,  navadno   živilsko na- 

•   kaznico iri karto za kurivo. ' 5905 
Okrajni odbor Zveze borcev NOV,, Tr- 

bovlje, prometno knjižico za motorno kolo, 
'.  št 7536, tašt bivšega trgovca Nah barja/ 

•.374 
Omersa Zvone. Kranj,..Kcroška 19,. ïol- 

,r sko spričevalo 1• etnika lehn, prednje šole, 
'..', izdano v-letivl946/47 od ravnateljstva za- 
,'Voda v Ljubljani. ' 3837 

Otbrez Ljudmila, Crevarje','Sv. Jurij,pri 
; Celju, izkaznico za kolo znamke'»Komee« 

,,  št. 2130200. • . ; ' 5454 
Ožbolt Ivarika, Stražišče 253; Kranj, iz- 

: kaznico za kolo znamke >Diktator«: Šte- 
vilka 0867318, reg. št. 3314. ,    ,5337 ; 

,' Papež Alojzij, Maribor. Košaki,"Pekel 
St. 12, prometno knjižico za moš-ko kolo 
znamke >Baronia«, št. 216825, "evid. »te. 
Vilka 16-1499. ' 5880 

Pavlin  Majda, Hotel .Slon,  Ljubljana, 
«pričevalo  enoletnega ' trgovskega  tečaja 
na Hceju, izdano v Bol/ ,letu .1935/36 od' 

. fftoat. žen.'drž. gimnazije zia  liceju v 
L•iani. . . 5901 
; < payäer Kr»stij}an.  GuŠtanj, Ravne 100, 
IÏÏJÏ?^ ** kolo št. 64606. znamke >Ba- ran%. 5171 

i'^e .Marjan,. Ljubljana, Šišenska 69, 
h«? tao izkaznico, izdano od sind, grad'- 
ffi 8troike Pečarstva in keramike,'Ljub- 
W; .,';':...•;••  , -'• •     5357 
ifli^o Stanko.- et. vodnik, •• vol.' poŠta 

ü ». ••,-1^•••1•••'••0, kn}Mico 

•Ljud. Ironte, oblačilno knjižico ut.- 8616, 
potrdilo MM, odi. št. 103 ter potrdili MH 
in ZN, §"t. ukaza Ó15. 5472 

Petrovič Terezija, .poseetrücaViGni&kov- 
cih 124, izkaznico za kolo znamke »Mün- 
chen« št. 116539. 5123 

pibernik Franc, Ljubljana, Sv. Petra 7, 
blok za hrano za,mesec maj St. 624, seri- 
ja 5475,' izdano od uprave Döma NM v 
Ljubljani. ' 5831 

Pipan Franc, Ljubinj 48, izkaznico za 
kolo. 5289 

Popovič Dragiša, Elektrosond - HO, Mo- 
ste, Žirovnica, Gor., ukradeno -vojaško 
izkaznico, izdano od Zrènjanin Juga leta 
1948, izkaznico o prostovoljnem delu, iz- 
dano od Mladinske tovarne Iv<j Lola Ri- 
bar v 2elezniku, mladinsko izkaznico, iz- 
dano od hidrogradnje v Zvorniku, sindi- 
kalno izkaznico, izdano od podružnice šte- 
vilka 61 v Zagrebu in fizkulturno izkaz- 
nico, izdano od FD' Drina v Zvorniku. 

5871 
Potočnik Egidij, Breznica 3, KLO Pre- 

valje, prometno knjižico za kolo, izdano 
od 0L0 Dravograd. 5845 

»Preskrba«, Kranj, prometno knjižico 
tov. avtomobila O D Rex, evid. št. S-2493, 
št., prometne knjižice 3318/47 na ime 
Grims Alojzij, Kranj. 5693 

Pšajd Alojzij, siv. Peter pri Mariboru, 
prometno knjižico za moško kolo it. 1503, 
evid. št. 17/1163. 

Pr.eelj Stane. Ljubljana, Celovška 23, 
evid. tablico za kolo št. S-l-21960, izdano 
od uprave NM v Ljubljani. 5933 

Rak   Janez,   Vrhpolje   št. 5,   Kamnik, 
• prometno knjižico št. 105220 za koio znam- 
ke yDürkopp«, št. 1725945. .      5341 

Republiška kmetijska gospodarstva Slo- 
venije, uprava Slov. Konjice, prometno 
knjižico za kolo znamke »Eterna« številka 
212.877. 5466 

Romih Ivan, zidar, Gradbeno podjetje, 
Hrastnik, vojaške ' ••••, udarniško in 

-siudikalno izkaznico ter prijavo od kra- 
jevnega odbora,. 4868 

Rozina Boža, Ljubljana, Bernekerjeva 
ul. 35, osebno izkaznico,in sindikalno iz. 
kaznico št. 2008318. 5876 

Rozina Milan, Ljubljana, Verovškova 34, 
izkaznico za rez. oficirja ser, PU-0001, 
št, 3584, izdano od vojne pošte 9985-8, 
Ljubljana. , 5796 

Ruprebi Marija, Ljubljana,.Cigaletova 5, 
osebno izkaznico, izdano od uprave NM v 
Ljubljani. : 2753 

Rupret Franc, Sv. Jedert pri Dravogra- 
du, roj.' 26; V,' 1914,- prometno knjižico za 

;kolo št. 477543. 5510 
Salevié Aleksander, voj.pošta 6615/27, 

Novo mesto, vojaško.podoficireko oblačil- 
no,knjižico št 9332. • 5801 

SanHetna oprema, Ljubljana, Cigajetova 
št. 5, izkaznico za kolo ft. 002444, izdano 
od uprave NM v Ljubljani. •   5937 

Sedej Dušan, Ljubljana, Vidovdanska 
c. 9, äotako epricevalo II. letnika tehnične 
.srednje šole, strojni odsek, v Ljubljani, 
izdano v šol. 1. 1947/48' od ravnateljstva 
zavoda.   '   "   '       5825 

Sernko Jožel, Maribor, Tržaška 67, vo- 
jaško knjižico, izdano v Mariboru l. 1947. 

5462 

Simić Nedeljko, podporočnik, voj. pošta 
3499/12 Ljubljana, oblačilno knjižico ser. 
O št. 33917. 5549 

Škodu- Rozalija, Maribor, Zrkovska 75, 
prometno knjižico za žensko kòlò znam- 
ke »Junior« št. 85596. 5866 

Suedi« Anton, Begunje na Uor., št. 1ÜÖ, 
izkaznica za kolo, reg. št. 141063, izdano 
od uprave NM na Jesenicah. 5552 

Sobofan Anton, Dol. Lendava, promet- 
no knjižico za kolo znamke NSU 626687, 
reg. št. 451302, 5657 

Sobočan Martin, Gomilica 43, p. Turrîi- 
šče v Prekmurju, prometno knjižico za 
kolo znamke »Brandenburg«, št. 21061. 

5178 
Splošno   gradbeno   podjetje   »pJonir«, 

gradbišče  Krško,    prometno knjižico za 
kolo, tov  št. 68001. 5470 

Sraka Martin, GanČani 213, ». Beltinci, 
osebno izkaznico it. 713, izdano od NM 
M. Sobota in potno, .dovolilnico za vrnitev - 
iz Nemčije, izdano 1945. 5691 

Stevič Rade, voj. pošta 6615/44, ,Novo 
mesto, vojaško-podoofireko oblačilno knji- 
žico št 9338 5800 

Stubpl Amalija, Sinadole, p. Senožeče, 
caebno izkaznico* izdano od KLO Seno- 
žeče . 5838 

Salamoi! Ladislav, Sv. Miklavž 7, Sv. 
Jurij ob Taboru, ukradeno knjižico za 
koio znamke >Wanderer« reg. St. 8.169/18 
in izkaznico OF št. 345.018. .    '"" 

Sebeiilk Jakob, Jaužev vrh 102,1 SI. Ra- 
denci, delavsiso knjižico št. 1?67325, sin-. 
dikalno knjižico Si. 1979210 in.udarnilko 
izkaznico št. 5017.    ' 54'S7 

Serbec Antou, Maribor, Kolodvorska 3, 
evid. tablico za kolo, št. 13036/S16. 5664 

šeremet Ciril, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano 1949 od NM Ljubljana.   5977 

širca Stanislava, delavka1,1 Šmartno pri 
Litiji 15, ukradeno mladinsko izkaznico, 
fizkulturno izkaznico, potrdilo o zaposlit- 
vi, sindikalno knjižico in 2 potrdili o obi- 
sku higieničnega tečaja, 5543 " 

•••••• Avgust, Cinkarna Celje, indu, 
strijeko nakaznico za tekstil in obutev,' 
izdano od MLO Celje mesto, žigosano e 
štampiljko »Cinkarna Celje«, št, 360, 

,    "   5797 
Sfcrlep Jože, Trzin, izkaznico «a kolo 

znamke »Mifpa« Št. '428088.   - 5834 
šribar Želimir, Ardro št. 30, KLQ Raka, 

ukradeno izkaznico za kolo ieuaoilke NSU, 
tov. št. 1354700.      ,   . 5228 

Stok Rudolf, Povir 24, p. Sežana, ukra- 
deno knjižico za kolo. 5538 

Štrukelj Jože, Maribor, Fïarjjzanska 37, 
prometno knjižico za moško"kolo, številka 
0590-H te, leta 1939. ,    5297 

ŠuStar Franc, Domžale, Kamniška 3, 
preklfc o izgubljeni Sofereki iäk;aznicl 
št. 6862, lovski izkaznici, izkaznici OF, 
potrdilu lo\ske zadruge, vse objavljeno? v 
Uradnem listu LRS, št. 14, ker so se liatine. 
medtem našle, ,       S396 
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Tojjc Ivu, poručnik, voj. poèta üölte B/4, 
Sombor, oblijičilMu vojaško knjižico Števil- 
ka 22309, izdano od voj.  pošta 21403. 

5545 

Tolmiiišek Frane, Sv. Pavel pn Prebol- 
du, šofersko izkaznico e tremi taloni št. 
2062, izdano od notr. odseka Celje meato. 

5198 

Topilnica 'n valjurua cinka, Celje, in- 
dustrijsko nakaznico za :ekstil in obutev 
R la, izdano od MLU Celje, žigosano tudi 
e štampiljko »Cinkarna Celje< z našo reg. 
it. 30u,  izdano  na  ime âkoflek   Avgust. 

6594 

Toplak Marija, Stojuci 117, Markovci pri 
Ptuju, svojo izkaznico za kolo znamke 
»Falkenburg«, evid. št. 3670, št. okvira 
236871 ter izkaznico za kolo znamke 
»Puck«, evld. št. 3732, št. okvira 443842 
• osebno izkaznico št. 231, oboje na ime 
SToplak Aoljz, Stojuci 117. 5279 

Toporš Andrej, Sp. Duplje št. 8, izkaz- 
aico za kolo znamke »Aiglon«, tov. števil- 
ka 114931, nakaznico za blago št. 58/214 
•er mladinsko • osebno izkaznico.    5961 

Torkar Franc, Selo 1 pri Bledu, sindi- 
kalno člansko izkaznico št. 1497856,   5278 

•Tratnik Franc, Ljubljana, Vilharjeva 37, 
epričavalo II. razreda I. drž. gimnazije v 
Ljubljani, izdano 1. 1947 od upraviteljstva 
zavoda. 5750 

Trentelj Anton, preddelavee, Litija, 
ukradeno osebno in sindikalno izkaznico 
ter izkaznico CKF. 5502 

Trobec Anton, Ljubljana, Jernejeva 6, 
izkaznico za kolo št. 547656. 5607 

Troha J«lka, Ljubljana, Okiškega 20, 
sindikalno izkaznico. 5936 

Troutelj Anton, Postojna, ukradeno 
uelužbensko knjižico št. 54486, vojaško 
knjižico ter letno živilsko nakaznico O št. 
4793-SA. * 5556 

Tušar Anton, PW;m9kovo 11, p. Kranj, 
roj. 17. I. 1869, izkaznico OF, izdano od 
OF odbora Kranj. 5540 

Tušefe Jurij, Ljubljana, Jurčkova pot55, 
ukradeno osebno in sindikalno izkaznico, 
izkaznico OF in izkaznico za kolo, tov. št. 
048962, evid. «.,,11715. 5605 

Turk Vid, Ljubljana, Dobraška 30, šo- 
fersko izkaznico št. 3612. 4674 

Uleu Janez, Vanča vas 9, Raakovei, pro. 
inetno knjižico št. 1850 za kolo znamke 
»pikse«,'št. 267359. 5076 

Uprava državnega posestva Jiova Gori- 
ca, prometno knjižico It. 11857 za polto- 
vorni avto7 »Overland«. 4263 

Vauhnlk Vinko, Sv. Miklavž pri Ma- 
riboru, prometno knjižico za žensko kolo, 
St. 1258105. 5386 

Verder Miha, Topolščica 60, p. Šoštanj, 
zgorelo vojaško knjižico. 5042 

Vidmar Henrik, Ljubljana, Poljanski 
nasip. 40, šofersko izkaznico it. 2682, vo- 
jaško knjižico izdano od voj. odseka v 
Trebnjem, knjižico za kolo, sindikalno 
to   osebno   izkaznico   ter   izkaeoioo   OF. 

5236 

Vidmar Janez, Zg Brnik št. 65, p. Cer- 
klje na G<>r., prometno knjižico za kolo 
It, 143588, izdano od NM v Cerkljah.  4729 

Vojna pošla 7833, Brežice, potne dovo- 
lilnice na ime Biševae Svetialav, vojak, 
SI. 65680.48; Trajkovskt Marko, vodnik, 
št. 68700/49; Lalos Savo, vodaik, številka 
69659/49; Drufilko Vlado, vodnik, števil- 
na 37438/48; Šubašič Mate, vodnik, šte- 
vilka 37656/48; Martinović Dušan, poroč- 
nik, številka 37911/48; Milovauoviš Spaso, 
vodnik, št." 58628/48; Cvetčanin Rade, 
zastavnik, ìt. 58365/48; Lek)> Nikola, pod- 
polkovnik, M. 58678/48; Djurić Momčilo, 
poročnik, št. 58677/48; Ristovski Slavko, 
zastavnik,, št. 65663/48; Bačina Veljko, 
ml. vodnik, št. 37591; Vukmirovie Stevan, 
podporočnik, št. 37132/48; Borović Savo, 
poročnik, št. 81086/48 in Radović Blažo, 
poročnik, št. 37681. 5554 

Vojna pošta 6078, Novo mesto, potue 
dovolilnice navedenih serij in številk, iz- 
danih 1. 1949 na ime Rajnović Dragi, vo- 
jak, serija LJ, št. 79044; Kurtešević Kur- 
teš, vojak, serija J, št. 0098002; Maneav- 
Ijevic Ivan, vojak, serija LJ, št. 97Ò67; 
Sadžak Jožo, podporočnik, ser. J, številka 
024238; Ignjatovic Radoeav, ml. vodnik, 
ser. J, št. 024157; Dragija Ivan, ml. vod. 
nik, ser. J, št. 024029; Glavan Jože, po- 
ročnik, ser. J, št. 024612 in Mitrovie Slo- 
bodan, vojak, ser. J, št. 024068. 

5697—5704 

Vojn* pošta 6078, >'ovo mesto, potne 
dovolilnico navedenih serij in številk, iz. 
danih 1. 1948 na ime: Milosevic Staniša, 
vodnik, serije M, št. 38484; Jerković An- 
te, vodnik, ser. L, št. 009897; Lazarevič 
Dragomir, vodnik, ser. L, št. 05641; Bar- 
manović Makinut, vodnik, ser. LJ, številka 
94781; Djurašinović Andrija ml. vodnik, 
ser. L, Št. 31726; Rajkov Djordje, podpo- 
ročnik, ser. K, št. 015855; Pavlovič Dra- 
gua, ml. vodnik, ser. K, št. 40065; .Jova- 
novič Dušan, ml. vodnik, ser. K, št. 40035; 
Kalmar feandor, vojak, ser. K, št. 4048; 
Banovič Ivan, vojak, ser. K, št. ,015006; 
Boban Drago, vojak, ser. LJ, št. 94724; 
Sijanaki Stijapan, ml. vodnik, eer. J, šte. 
vilka 009687; Utkovič Marijan, podporoč- 
nik, ser. J, št. 009794; Bogičević Stevo, 
podporočnik, ser. K, št. 015975; Mehm.'t 
Defin, ml. vodnik, eer. K, št. 015963; 
Pucko Dragutin, vojak, ser. K, št. 015494; 
MaletiS Milovan, vojak, ser. K. št. 015898; 
Todorovič Miloš, podporočnik, ser. K, 
št. 0.14510; Miloradovtö Branko, vodnik, 
ser. K, št. 014596; Danic Branko, podpo- 
ročnik, eer. K, št. 013610; Mijatovič Bla- 
goje, zastavnik, eer. K, št. 014739; Simi6 
Radoslav, zastavnik, ser. K, št, 014543; 
Jevtovič Slobodan, vojak, ser. K, številka 
013660; Stanisavljevič Dine, vojak, ser. L, 
št. 31718; Kneževiž BoSko, podporočnik, 
ser. K, žt. 01483 in K št. 40096; Milic Pajo 
ml. vodnik, ser, K, št. 015478; Ružič Bo- 
židar, vojak, eer. J, St. 009675; 'Krljevič 
Dragutin, kapetan, ser. K, št. 40175; Mi. 
škovič Milorad, vodnik, eer, K, št. 014590; 
Cigič Kazimir, vojak, »ar. K, št. 015410; 
Mujkič Ramo, vojak, ser. K, št. 40402; 
Vojinovič Blanko, vodnik, ser. L, števil- 
ka 009768; Kostič 'Slavko, poročnik, ser. 
K, št. 015835 in Nikoli« Jože, st. vodnik, 
ser. L, št. 31768. 5705•-5739 

Vovfeko Jožef, rudar, Reštanj 42, p. Se- 
novo pri Rajhenburgu, živilsko nakaznico 
TD-a-jam. za maj. 5229 

Vrbek Janez, Bezgovica, KLO. Zibika, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
»Puchï, št. 787000. 4942 

Vrhuuc Peter, LJubljana, Sv. Petra c 
št. 54, invalidsko odločbo, izkaznico OF 
m izkaznico za polovično vožnjo.       5740 

Wamlek Avgust, Muta ob Dravi 119, vo- 
jaško knjižico, izdano na voj. odseku Dra- 
vograd. 5088 

Zadravec Jože, mehanik, SI. Radenci 
55, vojaško knjižico št. 5720/90, izdano od 
voj. okrož'ja Maribor. 4934 

Zarnik Franc, Olševek 3, p. Preddvor, 
Kranj, izkaznico za kolo št. S-4371, tov. 
ät. 120889. 5227 

Zavod za meteorologijo na univerzi v 
Ljubljani, izkaznico za kolo znamke »Ide- 
al«, tov. št. 322170, izdano od uprave 
NM v Ljubljani. 5558 

Zdešar Anton, Kranj, Jezerska 52, par- 
tizanski spominski znak 1941 št. 13629, iz. 
dan 6. maja 1949 od min. za narodno 
obramb» FLRJ, Beograd. 5981 

Zdravstveni dom v Rogatcu, ukradeno 
knjižico za kolo znamke »Stadion origi- 
nal«, št. 341667. 5165 

Zevšek Amalija, Teharje, Slance 15 pri 
Celju, izkaznico OF, knjižico za • kolo, 
osebno in industrijsko izkaznico.l      5474 

Zobec Boris, Kropa, tovarna »Plamen«, 
Gorenjsko, osebno izkaznico, izdano od 
angloameriške uprave v Trstu in začas- 
no potno dovolilnico za prestop državne 
meje Jugoslavija-STO, izdano od ministr- 
stva za notranje zadeve LRS. 5120 

Zorko Janez, tov, delavec, £upeča vas 
št, l, p. Cerklje ob Krki, potrd.lo izvršil- 
nega odbora OLO, Narodna imovina Kr- 
ško z dne 23. V. 1949 o okviru za žensko 
kolo znamke »Westfalen« šteVilka okvira 
39.107. 5890 

Zorman Angelca, Šenčur 13, izkaznico 
za kolo št. okvira 687584, številka tablice 
S-4-6414, izdano od uprave NM v Kranju. 

5929 
Zorman Stane, Šenčur 13, izkaznico za 

kolo znamke »Patria«, št. 1925 G, izdano 
od uprave NM v Kranju. 5902 

Zupan Janez, Žirovnica 25, zač. osebno 
izkaznico, izdano v Radovljici, izkaznico 
OF in izkaznico ZB, obe izdani v Žirov- 
nici. 

Zupane Frane, Celje, Cret 44, ukradeno 
osebno izkaznico, izdano od 3. četrti Celje 
mesto, šofersko izkaznico številka 1300, iz- 
dano od prometnega odseka Celje mesto, 
prometno knjižico za kolo Št'. 12-461 in 
izkaznico motokluba  ^Slander«, Celje. 

5280 
Zupane Josipina, Ljubljana, Cesta na 

Rožnik 51,'ukradeno osebno izkaznico, iz. 
kaznico za kolo in mlečne karte nà ime 
Zupane Josipina, Danijel, Davorin, Mire 
in na ime Zolnir Uršula. 5798 

Zupane Marija, Smarjeta 27, KLO Skof- 
ja vas pri Celju, osebno izkaznico, izdano 
od KLO škofja vas pri Celju. 52•2 

Železniška delavnica Maribor, delavsko 
knjižico št. 1308287 na ime Grosman I. 
Ivana, roj. 27. VII. 1922, prom, delavka 
in,št. 1820909 na ime Slemenik J. Adal- 
bert, ključavničar delavnic drž. železnic 
Maribor. 5119 

Živko Marija, Zg. Duplek 15 pri Ma- 
riboru, prometno knjižico za kolo znamke 
»Steyer«, št. 4402681. 5660 

Izdaja »Uradni liei LRS«.-Direktor in odgovorni jiredaiik; dr. R-astko •••••; tiska Bla6nikova tiskarna, obrati —vsi v Ljabîjani 
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518. 
Sedež: Križevci pri Ljutomeru, 
Dan vpisa: 26  aprila •9. 
Beseuiio:   Kmetijska   zadruga   z o, j. 

Križevci pri Ljutomeru, 
- Izbrišejo se ciani upravnega odbora: 
Skuhala Franc, Sunčič Krane, Kosi Gabri- 
jel, Prelog Franc, ivanjčič Franc, Mako- 
teir Franc, Martinčič Anton, Zilavec Mar- 
tin, vpišejo s© novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kosi Jože, Križevci, 
Ivanjčič Anton, Križevci, 
Žuman Janez, Ključarevci, 
Prelog Jože, Ključarevci, v 
Kolanč Ivan, Iljaševci, 
Verbanjščak Franc, Boreči, 
Znidarič Anton, ürabe, 
Vrbnjak  Ignac, Križevci, 
Herbst Franc, Iljaševci, 
Markovlč Jakob, Iljaševci, vsi kmetje. 
Tkalec Mihael je predsednik, KrižaniČ 

Ovete, podpredsednik • Ivanjčič Anton, 
tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. aprila 1949. 

Zadr III 112 5206 
* 

61». 
Sedež: Logarovci. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo: Kmct'jska zadruga z o. j. Lo- 

garovci. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Magdič Franc. IvanjšiČ Anton, Javšovec 

Ludvik, Stuhec Anton, Vuk Franc, Osterc 
Jakob, Mihalič Angela in Zmdarič Alojz, 
vpišejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora* 

Kovač'č Ferdo, kmet, Logarovci, pred- 
sednik, 

Krajne Franc, kmet, Logarovci, tajnik, 
Murekar Karel,  kmet. Berk. Prelogi, 
Vogrinec Anton, kmet, Kokoriči, 
Rajh Anton, delavec, Logarovci, 
Rajtar Alojz ml., delavec, Logarovci, 
Granfola Franc, kmet. sin, Kokoriči, 
Rajter Frančiška, kmetica, Kolioriči, 
Ošlaj Angela, kmetica, Logarovci, 
Zabota Franc, kmet, Logarovci, 
Kosi Anton, kmet, Logarovci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1949 

Zadr IV 35 5628 

520. 
Sedež: Majšperk. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga  z   o, j. 

Majšperk. »kraj Ptuj. 
; .Izbrišejo se  člani   upravnega odbora: 
uobič Simon,  TarkuS Adolf, vpišejo se 
Uovi izvoljeni člani odbora: 

. Lampret Jožef, kmet, cestar, Preše, 
Mesaric Stefan, kmet, Lešje. 

n Kotar Stefan je podpredsednik, Lam- 
Pret Jožef pa tajnik upravnega odbora* 

Okrožno sodišč© y Mariboru     ' 
dne 16. maja 1949. 

Zadr III 17  * 5681 

ffdtež; Maribor. 
£ao vpisa: 10. maja 1949. 

»Besedilo: Magdalenska delavsko-name- 
•••     P°trogni»lca «adruga t o. j. v Ma- 

oertb,r!S ^ 61aJ& "Pravnega odbora: Vajn- 
H^ìÌL 

Jožef» *•* se novi tovoljeni član 
upravnega odbora: 

Vilfan Matija, uslužbenec okrožnega so- 
dišča Maribor, 

Urbančič Franc je podpredsednik uprav- 
nega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. maja 1949. 

Zadr IV 38 5620 
* 

522. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 7. maja 1949. 
Besedilo:  Vinarska zadruga z o. j. v 

Mariboru. 
Izbrišejo ee  člani   upravnega  odbora: 

Protner franc, Skruba Jakob, Prekoršek 
Franc, Plataja Ivan, Marin Lizika, Croko 
Just, vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Brus Franc, Ciringa, 
Golob Amalija, Polički vrh, 
Trojner Alojz, DrankoVec, 
Vrezner Franc, Sv. Jurij ob Pesnici, 
Fanedl Alojz, Sv. Juri] ob Pesnici, 
BoŠtjančič Leopold, Limbuš, 
Verlič Stanko, Sv. Peter, vsi vinograd- 

niki. 
Brus Franc je predsednik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. maja 1949. 

Zadr II 90 5867 
* 

523. 
Sedež:  Moščanci. 
Dan vpisa: 13. maja 1949- 
Besedilo:   Kmetijska  nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Moščanci. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega odbora: 
Parker Karl, Banfi Stefan, Horvat Lud- 

vig,   Lebar   Viktor,   Horvat Peter, Filo 
Stefan,   vpišejo »e  novi   izvoljeni  člani 
upravnoga odbora: 

Temlin Jože, kmet, Moščanci, 
Bukvič Jože, kmet, Moščanci, 
Banko Franc, kmet, Dankovci, 
Banko Aladar, kmet, Dankovci, 
Skramlec Matija, kmet, Dankovci, 

vČuk Janez, lunet.  Dolina, 
Kološa Franc, kmet, Dolina, 
Zrinjski Ludvik, kmet, Moščanci 10. 
Pooblaščenec za sopadpisovanje je Zelko 

Peter, uslužbenec zadruge, Moščanci. 
Okrožno {sodišče v Mariboru 

dne 13. maja 1949. 
Zadr III 21 5622 

« 
524. 

Sedež: Podova. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga   z  o.  j. 

Podova. 
Izbrišejo se člani upravnega- odbora: 

•••••• Ivan, Frangez Avgust, Stangler 
Franc, Pauko Rudolf in Šerbec  Marija, 
vpišejo se novi izvoljeni Ciani upravnega 
odbora: 

Oujnjk Mirko, šol. uipraTOik, Podova, 
Rojko Marija,  delavka, Podova, 
Preložnik Ludvik, kmet, Podoba, 
Plečko Ivan, kmet. sin, Podove, 
Ogrizek Jože, kmet, Podova, 
Turk Jože, delavec, Brezola. 
Celofiga Stane Je predsednik, Ogrizek 

Jože podpredsednik in Ottjiriik Mirko taj- 
nife upravnega odW-a. 

Okrožno spdiile v Mariboru 
«hie ?. maja 1049. 

Ztedr IV 9 8204 
* 

526. '    , - 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpiea: 9. maja 1949/ 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   i o. j. 

Prevalje. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Hudopisk Rudolf, Perse Alojz, Merkač 
(Hudopisk) Maks, Sonjak Franc, vpišeta 
se nova izvoljena člana upravnega od- 
bora; 

Merkač Valentin, lunet. sin, Stražišče, 
Božank Ivan, kmet, Kotlje. 

Ukrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. maja 1949. 

Zadr IV 85 5369 
» 

526. 
Sedež; Puconci. 
Dan vpisa: 16. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Puconci, okraj M. Sobota. 
Izbrišejo  se   člani   upravnega odbora; 
Sočič Stefan, Grah Franc, Kuhar Ste- 

fan, Sandor Ludvik, Preisinger Stefan, 
Kuhar Ludvik, (Puconci 37), vpišejo ee 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Santovec Stefan, predsednik, 
Kuhar Viktor, podpredsednik, 
Sever Stefan, tajnik, 
Kuhar Albert, 
Kuhar Ludvik, 
Beznec Stefan, vsi. kmetovalci v Pu- 

concih. 
Pooblaščenec za sopodipisovanj© Je Ko- 

loša Ivan, poslovodja, Puconci 29. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. maja 1949. 
Zadr III »1 5629 

* 
587. 

Sedež: Dobrava pri Skocjanu. 
Dan vpisa: 30. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje. 

nim jamstvom v Dobravi pri Skocjanu. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 

odbora: Fakin Pavel, Granda Jože, Selak 
Martina, Povšič Ivan, Blatnik Miha in Fr« 
kol j Anton, vpišejo ee novi izvoljeni člani: 

Cinkole Franc, posestnik, Dobrava 83, 
podpredsednik, 

Mojstrovdč Anton, posestnik, Grmovlje 
št. 7, 

Jerak Alojz, posestnik, Dobrava 38, 
Mencin Franc, pos. sin, Cučja mlaka 1, 
Hočevar Anton, pos. sm, Grmovlje 22, 

odborniki. 
Od že  registriranih članov upravnega 

odbora ostaneta še Kirar Janez, pri ka- 
terem se vpiše, da je odslej >predsednik< 
ter Banič Alojz, ki je odslej tajnik. 

Okrožno sodišče v Novem mesta 
dne 30. aprila 1949. 

i. Zadr III 115/8 5808 

528. 
Sedež: Dolga vas, okraj Kočevje. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga « omejenim jamstvom Livold, >Mirko 
Bračič« v Dolgi vasi pri Kočevju. 

Upravni odbor sestavlja odslej 11 čla- 
nov. Izbrišejo se izstopjvši člani upravne- 
ga odbora: predsednik MikuHč Jože, pod- 
predsednik Grabrijan Adolf in odbornika 
Novak Joà'e.ter Lavrič Viktor; od že re- 
gfetriranii'h Članov odbora ostanejo še vpi- 
sani Vardijan Anira. Keada Joïe, KurtalJ 
Jmàso, Grabrijan Jože, Livold, tajnik, Ro- 
žic Jure. 

Vpišejo se novi izvoljeni clami, upravne- 
ga odbora: 

Brežic Jože, polj. delavec, Dolga vas 83, 
predsednik, 

Cvitkovič Janez, tolarski pomočnik, Li- 
vold 4, podpredsednik, 

LoviišSek Peter, mehanik. Dolga vas 35, 
Rozman Nijcp, ßolj. delavec, Livold 34, 
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Panter Slaiva, polj. delavka. Crni potok 
it. 16, 

Gruden Jože, pol], delavec, Crni po* 
tok 4, odborniki 

Okrožno sudiste r Novem mestu 
dne 23. aprila 1949. 
Zadr II 122/3-6 5221 

629. 
Sedež: NOTO mesto. 
Dan vpisa: 19. maja 1949. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug z omejenim jamstvom • Novem me- 
stu. 

Število članov upravnega odbora je od- 
alej 12. 

Izbriéejo ee izstopiva! člani upravnega 
odbora: Henigman Viktor, Kump Jože, 
Bradai Jože, Strgar Franc, Pecaver Jože 
in Sali Rudolf. Od že vpisanih članov 
upravnega odbora ostanejo še Aï Franc, 
predsednik, Franko Jože, prvi podpred- 
eednik ia Gačnik Franc, odbornik. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Papež Mirko, kmet, Hinje 19, 
Zupančič Alojz, kmet, Ajđoveo 9, 
Pelko Jože, nameščenec, Toplice 2,   , 
Strniša Tilka, km. delavka. Goriška vas 

St. 7, 
Majaelj Dodo, obrtnik, St. Jernej 2, 
Pavšel Avgust, kmet, Družinska vas 6, 
Povše Janez, kmet, Zagrad 9, 
Hočevar Anton, kmet, Grmovlje 3, od- 

borniki in 
Kotnik Viktor, drugi, podpredsednik 

OZEZ Novo mesto, Sukljetova 6, podpred- 
sednik.   I 

Za podpisovanje so predvsem poobla- 
ščeni AS Franc, Franko Jože, Kotnik Vik- 
tor in uslužbenka Rak Ivica, računovodja, 
Novo mesto, Društveni trg 1. 

Izbrišeta se pooblaščenca za podpiso 
s vanje v denarnem poslovanju Henigman 

Viktor, bivši tajnik OZKZ in Zupan Miha. 
uslužbenec OZKZ. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. maja 1949. 

Zadr III 16/5 6806 
.    * 

630. 
Sedež: Poklek-Vojsfco, KLO Gorjane, 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gorjanah, okraj Krško. 
Vpiše se član upravnega odbora: 
Osojnik Aloj«, kmet. sin, Železno 2» 

odbornik. 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

dne 26. aprila'1949. 
Zadr. III 68/3 5525 

* 
581. 

, Sedež: Podereda, okraj Krško. 
Dan vpisa : 19. aprila 1949 
Besedilo: Kmetijska xodruga z omeje- 

nim jamstvom v Podsrcdi. okraj Krško. 
IzbriSejo.ee izstopiva, člani upravnega 

odbora: VlmpoHek Alojz, Preskar Ivan, 
Zupan Dominik, Babdč Franc, Preskar 
Ivan, vpišejo pa novi tevoljeni člani uprav- 
nega odbora: ' 

Ko» Ernest, poe. «io in uslužbenec. Pod- 
ereda 57, predsednik, 

Viirapolšek » Joie, : mali kmet, Podereda 
it, 28, podpredsednik,     ' 

Levstik Franjo, kmet, Podereda 51, 
Zupan Ivan, sred; kmet, Podereda 33, 
Vuk Ivan, čevlj. pomočnik, Podereda 1, 

.TtborniW. ' -.'«'   '.••'•: 

Ud registriranih ciano* upravnega od- 
bora ostaneta še nadalje vpisani: Simončič 
Jože, kmet. sin, Podsred,! 19, tajnik , Ko- 
atanjšek Jože, kmet, Podereda 49 in Do- 
brave Avgust, krnet, sin, Podsreda 5, od- 
bornika. 

Za zadrugo podpisujeta predvsem nova 
predsednik Kos Ernest, Iajnik Simončič 
Jože dn uslužbenec zadruge Kolan Mar- 
tin, poslovodja Podsreda Št 61. 

Okrožno sodišče v Norem mestu 
dne 19. aprila 1949. 

Zadr III •/4-• 5219 
* 

532. 
Sedež: Soteska. 
Dan vpisa: 11. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Gorenje polje v Soteski. 
Sedež odslej: Gorenje polje. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Gorenjem polju, 
okraj Noro mesto. 

Upravni odbor sestavlja odslej 5 do 7 
članov in.eioex predsednik, podpredsednik 
in ustreizajoče število odbornikov. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: šušter Miha, Blenaček Slavko, 
Réenik Danijel in Lavrič Franc, poleg že 
registriranih članov upravnega odbora 
predsednika Klinca Lada in podpredsed- 
nika Urbančiča Franceta se vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Dular Rezka, gospodinja; Gaberje 8, taj- 
nik, 

Fifolt Ivan, kmet, Trenje 5, 
Vovk Anton, delavec, Soteska 4, 

) Mežnaršič Leopold, kmet, Dol. polje 6, 
Potočar Jože, kmet, Dol. polje ,7. odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 11. maja 1949. 
Zadr III 83/2 5807 

533. 
Sedež: Toplice na Dolenjskem, okraj 

Novo mesto. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Toplicah na Dolenjskem. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Novak Frane, Nose Jože in Henigman Da- 
nica, vpišejo se novi izvoljeni Člani uprav- 
nega odbora: 

Pelko Jože, posestnik, Toplice 2, pred- 
sednik, i 

Kobe Jože, kmet, Dol. Sušice 8, 
Hren Anton, mizar, Gor. Gradišče 1, > 
Medic Viktor, mali kmet, Toplice 7, oč 

borniki. Od prej ostaneta še že registri- 
rana  Gimpelj  Franc in Dečman Franc, 
oba v Toplicah. 

Zadruga ima odslej do 6 članov uprav, 
nega odbora, jn sicer predsednika, tajnika 
in ustrezajoče število odbornikov. 

Za podpisovanje sta predvsem poobla- 
ščena predsednik Pelko Jože ter tajnik 
Dečman Franc. , 

i' 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. maja 1949. 

, Zadr III 1/6 5805 
«    ,- 

534. 
Sedež: Broginj, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 20. aprüa 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Breginju. 
Izbrišejo se • razrešeni člani upravnega 

odbora: TonMi Andrej, Šimenc Anton, 
Domevšček Ignac, Tonkld Alfonz, Gašpe- 

ru'l  Franc,   vsi   iz  Uregmja,   vpišejo se 
novi  izvoljeni  člani   upravnega  odbora: 

Modrijančič Alojz,    kmet,   Breginj 96. 
predsednik, 

Simac  Alojz,   kmet, • Bregmi   18,   pod- 
predsednik, 

Domevšček Ida, šivilja, Bregmj 6, 
Lenkič Alojz, kmet, Bregmj 100, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. aprila 1949. 
Zt 148/48-5 - Zadr. VI/76   4770 

* 
535. 

Sedež: Črni vrh, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 20, aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Cmem vrhu. 
Izbrišejo se Ciani upravnega odbora Lo- 

gar Ivan, predsednik, Rupnik Janez, Kune 
Marija, Mikuž Mirko in Grom Franc; vpi- 
šejo se novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Pavčič Franc, kmet, Crni vrh 46, 
Urgavez Avgust, brivec, Crni vrh 69, 
Rudolf Jožef, kmet, Strmec 5, odborniki. 
Predsednik upravnega odbora je Mej- 

nik Franc, Bela 2. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. aprila 1949. 
Zt 6/47—14 - Zadr I/U     4765 

* 
536. 

Sedež: Deskle, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. aprila 1949- 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z o. j. 
Izbriše- Se član upravnega odbora Go- 

miSček  Martin   ij)  namesto  njega   vpiše 
novi izvoljeni član upravnega odbora: 

Tinta Kari, Deskle 67. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 21. aprila 1949. 
Zt 233/48-7 - Z.'dr VII/76   4764 

Trgovinski register 

Spremembe 
537. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 1 
Besedilo: Franc Sumi, importait in eks- 

portna družba z o. z. v likvidaciji v Ljub- 
ljani, 

Na podlagi odločbe poverjeništva za 
trgovina in preskrbo mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljana z dne 
5. IV. 1949, TP št.12344/49. se izbriše li- 
kvidator Gavrilovič Milan, Ljubljana, Kot- 
nikova 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1949 

Rg C I 82/44 4637 
# 

538. 
Sedež:'Ljubljana.     • 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Fr. Šumi & Co., industrijska 

in trgovska družba z o. j. Ljubljana, v li- 
kvidaciji. 

Na podlagi odločbe poverjeništva za 
trgovino in preskrbo mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljana, z dne 
5. IV. 1949, TP St., 2344/49, se izbriše 
likvidator Gavrilovič Milan. Ljubljana 
Kotnfkova 16. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Rg C III 99/30 4633 



t?oStnina piatene • gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VL V Ljubljani dne 14. junija 1949. Številka 19. 

VSEBINA: 

109. Ukaz o prenosu pristojnosti, določenih z zakoni Ljudske 
republike Slovenije, nâ oblastne ljudske odbore. 

110. Uredba o tem, katere,izmed zadev, ki eo bila s predpisi 
vlade LRS dane v pristojnost rejpublilkih in lokahtfh držav- 
miih organov, preidejo v pristojnost oblastnih ljudskih od- 
borov. 

111. Uredba o iolakih vrtovih. 
112. Odredba o potrjevanju zaključnih računov držajvnih gospo- 

darstaih podjetij lokalnega pomena za leto 1948. 
118. Odločba o davčnih stopnjah za odmero davka od dohodkov1 

Aurod 
Çr     čev 

zadrug in zadružnjkiov, obrtniških gospodarstev ter drugih 
jpokltaev in premoženja. 
Odredba za izvrševanje uredbe o izdajanju zdravniških spri- 
čeval (z obrazcem). 

115. Navodila za sestavljanje, pregledovanje in potrjevanje za- 
ključnih računov državnih gospodarskih podjetij lokalnega 
pomena za leto 1948 (z obrazci). 

116. Odločba o amortizacijskih stopnjah državnih industrijskih 
proizvajalnih podjetij lokalnega pomena in o razdelitvi 

amortizacije med sploSni državni amortizacijski skìad in 
anrortizaciljekii sklad lokalnih industrijskih podjetij za 1.1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

loa. 
t 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije In 
prvega odstavka 18. člena zakona o volitvah in delu za- 
časnih oblastnih ljudskih odborov in 'o načinu prenosa 
pristojnosti na oblastne ljudske odbore Prezidij Ljudske 
skupščine LR Slovenije izdaja 

ukaz 
o prenosu pristojnosti, določenih z zakoni Ljudske 
Republike Slovenije, na oblastne ljudske odbore 

Z dnevom objave tega ukaza preidejo v pristojnost 
oblastnih ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji: 

1. rajzpte ivoltev, odbornikov objastnega ljudskega od- 
bora, ki riru je potekla poslovna doba; 

2. razpis volitev v kateri kdli ljudski odbor, ki ga je 
razpustil oblastni ljudski o<ibor;^ 

8. jazpis volitev v okrajne ljudske odbore in v mestna 
ljudaka odbora Celje in Maribor, Če je ljudski odbor ekie- 

';\ •• ewoj razpust, oziroma je odstopil;. 

4. razpis volitev posameznih odbornikov oblastnega 
ljudskega odbora namesto odbornikov, ki so bili odpokli- 
cani, ali jim je sicer prenehal mandat; 

:•!•[ : ,,' 5. odločanje o predlogu za odpoklic odbornikov oblast- 
nih ljudskih odborov ob smiselni uporabi 9. do 12. Člena 
Mtkona o odjpoklicu ljudskih predstavnikov v organih 
<Jržavne oblasti na ozemlju Ljudske Republike Slovenije; 

6. reševanje pritožb, vloženih v upravnem in 
upravno kazenskem postopanju proti prvostopnim odloč- 
bam okrajnih izvršilnih odborov in mestnih izvršilnih 
odborov Celje in Maribor, izdanih na podlagi zakonov 
Ljudske Republike Slovenije; 

î    7. izdajanje odločb, o uslužbenskih razmerjih, usluž- 
• /«»cev oblaatnih ljudskih odborov ob smiselni uporabi 

9. Člena ter, petega in šestega odstavka 16. člena zakona 
o državnih uslužbencih LRS; 

8. izvajanje disciplinske oblasti nad uslužbenci oblast- 
nih ljudskih odborov ter podjetij in ustanov v njihovi 
upravi, posebno tfudi ustanovitev disciplinskih sodišč za 
te uslužbence ob smiselni uporabi 35. do 72. člena zakona 
o državnih uslužbencih LRS; 

9. reševanje pritožb proti sodbam in odločbam disci- 
plinskih sodišč prve stopnje pri okrajnih ljudskih odborih 
in pri mestnih ljudskih odborih Celje in Maribor potom 
disciplinskih sodišč, ustanovljenih po prednji točki; 

10. odločanje o pritožbah po prvem odstavku 26. čle- 
na zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih, razen 
v Glavnem mestu Ljubljana; 

11'. odločanje o sporih o tem, ali kako premoženje 
spada pod predpise zakona o agrarnih skupnostih aH ne, 
v smislu 3. člena tega zakona; • 

18. propos premoženja agrarne skupnosti v upravo 
okrajnega ljudskega odbora po tretjem odstavku 4. člena 
zakona o agrarnih skupnostih; 

18. zadeve iz pristojnosti okrožnih komisij za agrarno 
reformo; 

14. odločanje o zadevah iz 4. točke 8. člena, 5. točke 
12. člena, 13. člena^ 2. in 4. točke 18. Člena in 1. točke 
21. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljud- 
ski Republiki Sloveniji. 

Ü it. 137    , '   . " •   < 
Ljubljana dne 14. junija 1040. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE •••••• SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L t. 
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(••••. ODHEDBE. NAVOBILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

110. 

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o vo- 
litvah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov in o 
načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore 
(Uradni list LRS, št 16-87/40) izdaja vlada LRS 

uredbo 
o tem, katere izmed zadev, kj so bile s predpisi 
vlade LRS dane v pristojnost republiških in lokalnih 
državnih organov, preidejo v pristojnost oblastnih 

ljudskih odborov 

1. člen 
Izmed zadev, ki so bile s predpisi vlade LRS dane 

v pristojnost republiških in lokalnih državnih organov, 
preidejo v pristojnost oblastnih ljudskih odborov tele 
zadeve: 

1. iz uredbe o visokošolskih in srednješolskih dija- 
ških domovih (Uradni list LRS, št. 22-106/46): 

ustanavljanje novih in prevzem že obstoječih dijaških 
domov (1. in 2. člen); 

2. iz uredbe o reševalnih postajah (Uradni list LRS, 
št. 12-62747): 

izdajanje dovoljenj za ustanovitev pomožnih reševal- 
nih postaj (zadnji odstavek 2. člena);  > 

3. iz uredbe o službi krajevnih babic (Uradni list 
LRS, št. 18-94/47): 

potrjevanje odločb o nastavitvah krajevnih babic (prvi 
odstavek 2. člena in drugi odstavek 3. člena); 

4. iz uredbe o zdravljenju nepremožnih (Uradni list 
LRS, št.. 22-128/47): 

okrajni ljudski odbori pošiljajo poročila o plačanih 
stroških za popolno in delno brezplačno zdravljenje oblast- 
nim ljudskim odborom (13. člen) ; 

5. iz uredbe o mrliški pregledni službi (Uradni list 
LRS, št. 11-79/48): 

okrajni ljudski odbori pošiljajo statistične podatke o 
številu mrtvili in mrtvorojenih oblastnim ljudskim odbo- 
rom (tretji odstavek 25. člena); 

6. iz odredbe vlade LRS o obveznem zaščitnem cep- 
ljenju psov proti steklini (Uradni list LRS, št. 13-70/47): 

določanje okrajev, v katerih se morajo psi zaščitno 
cepiti proti steklini (1. člen); 

7. iz uredbe o arondaciji državnih kmetijskih posestev 
republiškega in lokalnega pomena v območju LRS (Urad- 
ni list LRS, št. 18-93/47): , , 

določitev enega člana komisije za arondacijo, razen 
pri arondacijah državnih posestev republiškega pomena 
(drugi odstavek 5. člena): 

8. iz uredbe o odbiri plemenske živine (Uradni list 
LRS, št. 32-186/47) : 

razpisovanje priznavanja plemenjakov (drugi odsta- 
vek 1. člena); ' 

določanje okrajev ih predelov okrajev, za katere od- 
pade obveznost prigoha živali k priznavanju (drugi od- 
stavek 2. člena) ; 

9. iz uredbe o ustanovitvi uprave za mehanizacijo 
kmetijstva LRS (Uradni list LRS, št. 2-8/49): 

vodstvo in pospeševanje mehanizacije državnega, za- 
družnega in zasebnega sektorja (1. točka 2. Člena); 

izdajanje navodil za planiranje strojnih del, spravlja- 
nje -v sklad in potrjevanje planov strojnih del (& točka 
2. člena); 

vodstvo razvida o kmetijskih strojih in napravah (8. 
točka 2. člena); 

nadzorstvo nad izvajanjem plana strojnih kmetijskih 
del (6. točka 2. člena); 

skrb za pravilno izrabo kmetijskih strojev in naprav 
(7. točka 2. člena) ; 

skrb za preskrbo kmetijstva s kmetijskimi stroji, na- 
pravami, rezervnimi deli, drugim materialom in gori- 
vom (8. točka 2. člena); 

vodstvo razvida o stanju kmetijskih strojev in naprav 
ter skrb za njihovo popravljanje (9. točka 2. člena); 

skrb za vzgojo kadrov, ki so potrebni za mehanizacijo 
kmetijstva (10. točka 2. člena) ; 

10. iz uredbe o trsnicah in sadnih drevesnicah (Urad- 
ni Met-LRS, št. 2-9/49): 

izvajanje nadzorstva nad trsnicami in sadnimi dre- 
vesnicami (1. in 2. člen); 

odločanje o opustitvi trsnic ali sadnih drevesnic, ki 
imajo slab trsni ali eadni drevesni material (7. člen) ; 

11. iz uredbe o ustanovitvi uprave za povadigo gozdov 
(Uradni list LRS, št 24-143/48): 

skrb za obnovo in varstvo gozdov ter splošno nadzor- 
stvo nad organi gozdarske službe (1. točka 2. člena); 

naloge v zvezi e pogozdovanjem in melioracijo krasa 
(2. točka 2. člena); 

12. iz uredbe o organih in postopku za preiskanje 
prilastitev državnih zemljišč, ledin in zemljišč bivših 
agrarnih skupnosti (Uradni list LRS, št. 12-66/49) : 

reševanje pritožb po 13. členu proti odločbam okraj- 
nih (mestnih) komisij za prilastitve; 

13. iz uredbe o nabiranju prostovoljnih prispevkov 
(Uradni list LRS, št. 7-29/49): 

dovolitev nabiranja prostovoljnih prispevkov za ob- 
močje več okrajev v isti oblasti (prvi odstavek 3. člena); 

14. iz uredbe o odkupu mleka in mlečnih izdelkov 
(Uradni list LRS, št. 14-70/49) : 

določitev mlekarskih okolišev (zadnji odstavek 6. 
člena) ; 

izrekanje kazni po 15. členu uredbe. 

2. člen 
V pristojnost oblastnih ljudskih odborov preide od- 

ločanje na drugi stopnji v vseh zadevah, v katerih je 
odločal na prvi stopnji izvrlilni odbor okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Metu 

LRS<. 

St S—zak 456 
Ljubljana dne 14. junija 104Ô; 

Predsednik Komiteja za 
zakonodajo in izgradnjo 

ljudske oblasti vlade LRS: 
Dr. Marijan Brecelj L r, 

Predsednik vlade uRS: 
Miha Marinko L n 
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•. 
',        Na podlagi 30, člena v zvezi s 14. členom in e 1. točko 

:   21. člena zakona o petletnem planu za razvoj narodnega 
gospodarstva LUS v letih 1017—1951 izdaja viada LKS 
na predlog ministra za prosveto LRS 

uredbo 
o Šolskih vrtovih 

1. člen 
.Vsaka osnovna âola, sedemletka, gimnazija lu učite- 

ljice mora Imeli šolski vrt..' 
Ce âola nima šolskega vrta^se ]i potrebno zemljišče 

'   — največ do 25 a obdelovalno zemlje — dodeli v upravo 
kx izkoriščanje iz sklada splošnega ljudskega premoženja, 
ki ga upravlja ljudski odbor oziroma državni organ, ki 

, -  šolo materialno vzdržuje. 
Za namene, ki naj jim služi šolski vrt, lahko šolska 

mladina sodeluje tudi na ekonomijah kmetijskih zadrug. 

2. Člen 

Namen šolskih vrtov je: 
1. da na njih mladina spoznava prirodo in se ji vzbu- 

ja ljubezen do prirode;      _    - 
2.*da ee na njih poučuje šolska mladina v osnovnem 

znanju iz kmetijstva, posebno iz sadjarstva in zélenja- 
daretva; 

3. da se šolski mladini, ki bo delala pozneje v kme- 
tijski proizvodnji, vzbudi zanimanje za vzgojo vseh vrt- 

,' ; narekih kultur in za zboljšano in mehanizirano tehniko 
v vrtnarski obdelavi; 

4. šolski vrtovi se uporabljajo tudi za poizkuse z 
rastlinskimi kulturami in za ponazoritev organizacije 
skupnega dela ter 

'•'''•      6, so e svojo vzorno strokovno obdelavo in estetsko 
• ureditvijo v izpodbudo za lepšo ureditev kmečkih domov 

ta vrtov. 
.       "       , 3. člen 
V;';       Pionirska in mladinska organizacija lahko v okviru 

krožkov mladih agronomov in prirodoslovcev pod stro- 
, v .kovnim vodstvom učiteljstva sodelujeta pri poizkusih ter 

/obdelujeta posebni del šolskega vrta. 

4 Člen 

Šolski vrtovi naj praviloma ne presegajo 26 a zem- 
•&••, sposobnega za vrtno obdelovanje. Le obstoječi šol- 
ski vrtovi so izjemoma — če v to privoli državni organ 

,   po 1. ôlenu — lahko večji, vendar ne nad 50 a obdelovalne 
jemlje. 

Presežek nad 25a oairoma nad 50a se po odločbi 
'   ^fgana iz 1. člena te uredbe lahko porabi za vzdrževanje 

<  *H8kih in  internatskih kuhinj, lahko pa  se prepusti 
**0gim vzgojnim ali zdravstvenim ustanovam v tistem 
kfAiu, aid za ureditev poizkusnih zemljišč, drevesni« ali 
** Podobne splošne köriätne namene.    ' 

,.   .   . 5. člen ' 
StroSki za vzdrževanje in stroški za potrebne in. Ko- 

ntne investicije Šolskih vrtov gredo v breme državnega 
'•wgana iz 1, člena te uredbe, 

Za redno vzdrževanje šolskega vrta skrbi upravitelj 
S&l» ali kak drug Član učiteljskega zbora. 

Tistemu, ki vrt vzdržuje, pripadajo tudi pridelki, ko- 
likor jih učiteljski zbor ne odstop! mladini, ki je delala 
na vrtu. 

Pridelki s šolskega vrta se 'praviloma ne smejo pro- 
dajati za osebno rabo. 

6. člen 
Šolske vrtove pregledujejo okrajni prosvetni inštruk- 

torji pri svojih rednih obiskih, šol. 

7. člen 
Natančnejša navodila o oskrbovanju šolskih vrtov 

predpiše v sporazumu z ministrom za kmetijstvo minister 
za prosveto LRS. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. S—zak 437 
Ljubljana dne 10. junija 1949. 

Minister za prosveto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Jožo Potrč 1. r. Miha Marinko L r. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Ing. Jože Levstik L r. 

112. 4 

Na podlagi 18. člena uredbe o potrjevanju zaključnih 
računov državnih gospodarskih podjetij zveznega in repu- 
bliškega pomena z dne 8. februarja •9 (Uradni list 
FLRJ, št. 14409/49) in po predlogu ministra za finance 
LRS izdaja vlada LRS 

odredbo 
o potrjevanju zaključnih računov državnih gospo- 
darskih podjetij lokalnega  pomena  za leto   1948  v 

1 

Z. 31. decembrom 1948 zaključijo državna gospo- 
darska podjetja lokalnega pomena poslovne knjige in1 se- 
stavijo zaključni račun. 

Zaključni račun obsega: 
a) bilanco podjetja, . j 
b) obračun izpolnitve finančnega plana u. 
c) poročilo o poslovanju.- 

Direkcije oziroma1 uprave zaključijo 31. decembra 
1948 svoje poslovne knjige in sestavijo zaključni račun o 
izvršitvi predračuna dohodkov in izdatkov. '      l 

Podjetja okrajnega pomena pošljejo po en izvod* za- 
ključnih računov: 

a) pristojni direkciji oziroma upravi, kjer te obstoje, * 
b) resornemu poverjeništvu okrajnega ljudskega 

odbora, 
c) poverjeništvu za finance okrajnega ljudskega od- 

bora. * 
Strokovni uslužbenci resornega poverjeništva oziroma 

direkcije ali uprave opravijo poprejšnji pregled zaključnih 
računov in sestavijo poročila za komisij» za pregled za- 
ključnih računov. 

Direkcije oziroma uprave pošljejo po en izvod za-   > 
ključnih računov o izvršitvi predračuna dohodkov in iz- 
datkov   resornemu  poverjeništvu  in   poverjeniStvu  za 
finance okrajnega ljudskega •••••••, 
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Zaključne račune podjetij okrajnega pomena pregle- 
duje komisija za pregled zaključnih računov pri direkciji 
ali upravi, ki jo imenuje resorni poverjenik okrajnega 
ljudskega odbora. 

Komisiji načeluje, direktor direkcije ali šef uprave, 
resorni poverjenik in poverjenik za finance pa imenujeta 
v komisijo svoja predstavnika. 

Kjer eo podjetja okrajnega pomena pođ neposrednim 
vodstvom poverjeništev, pregleda njihove zaključne ra- 
čune višja komisija za pregled zaključnih računov pri 
resornem poverjenistvu  (7. točka odredbe). 

Komisija sprejme po pregledu zaključnih računov 
svoje sklepe, nato^pa določi sejo za obravnavo zaključnih 
računov. ,- 

Sej komisije, na katerih ee obravnava zaključni ra- 
cu», se morata obvezno udeležiti direktor in šef računo- 
vodstva podjetja. Direktor in s©f računovodstva podata 
komisiji podrobno ••••••• o izpolnitvi proizvajalnega in 
finapčn,ega plana in dasta ' vsa potrebna pojasnila o za- 
ključnem računu. 

: " 5 

Po potrebi doda komisija v zakjjučinih računih evoje 
popravke, nato pa poda višji komisiji predlog o potrditvi 
zaključnih računov. ^ *   •,.      , 

'   <' •   \/, " ' .       '.."'•'«•••.• 

":" Direkcije oziroma uprave sestavijo na podlagi obrav- 
navanih zaÄKwSnJh ••••••• podjetij pod svojim vodstvom 
zbiralni :zaključni račun po'posamëznih gospodarskih pa- 
nogah ter ga pošljejo resornemu poverjeniâtvu okrajnega ' 
ljudskega odbora. 

7 

Zbiralne zaključne račune po 6, točki odredbe, za- 
ključne račune direkcij in uprav o izvršitvi predračuna 
dohodkov in izflatkoy kakor tudi zaključne račune posa- 
meznih !P<o4ìsttJ> tyer ne obstoje direkcije ali uprave, 
pretresa yjßja Komisija za. pregled zaključnih računov pri 
resornem poverjeništvu, ki jò imenuje izvršilni odbor 
ljudskega odbora. • ' . ' 

Višja komisija pretresa "obyezuo zaključne ra$uue 
tistih podjetij, glede katerih predlog komisije iz 3. in*6- 
točke te odredbe ni bil sprejet soglasno. \ • \ 

ViSji komisiji Ißßceluje resorni poverjenik ali od njega 
imenovani namestnik, poverjenik za finance pa imenuje v 
višjo komisijo svojega predstavnika. .     - 
y ;   .Višja komisija sprejme'{j*" pretresu vseh zaključnih 

-računov svoje sklepe, nato pa določi sejo za obravnavo 
zaključnih računov. ,     ' 
VV^-vo.   , 8   ,'.  . ;\ 

'> Se} višje komisije, na katerih se obravnavajo zaključni, 
računi, se udeležijo obvezno direktor direkcije oziroma 

'šef. uprave da- vodilni planski, komercialni in finančni 
uslužbenk direkcij© oziroma uprave, öe.so podjetja,pod 

-, neposrednim; vodstvom poverjeništev,,. se, udeležita sej 
višje komisije obvezno direktor in šef ' računovodstva pod- 
J et ja. Navedejo!/pMâJo podrobno poročilo o izpolnitvi pro-' 
izvajalnega in zbirafceg^ finančnega plana direkcije ali 

•upwve oziroma'podjetij, ä finančnem uspehu v prete- 
klem, ietu in o celotnem ,p<Blovanju;podjetiJ*in direkcije, 
alï uprave. ':. \,"\/':^/'.V ,;'"''•',.'•'^ :; 

9 
Višja komisija doda po potrebi y predloženih zaključ- 

nih računih svoje popravke, analizira finančni uspeh, na- 
kar predloži zaključne račune s svojimi predlogi resorne- 
mu poverjeniku, ki jih potrdi in da svojo pritrditev k 
razdelitvi doseženega dobička oziroma .h kritju izgube. 

io 
Po potrditvi zaključnih računov, podjetij in direkcij 

ali uprav sestavijo resorna poverjeništva zbir£ilni zaključ- 
ni račun po posameznih gospodarskih panogah za vse 
direkcije (uprave), in podjetja na svojem območju, podajo 
poročilo o izpolnitvi proizvajalnega in zbiralnega finanč- 
nega plana vseh podjetij,/) finančnem uspehu v preteklem 
letu in o celotnem poslovanju vseh podjetij in direkcij 
(uprav). Tako sestavljene zaključne račune predložijo re- 
sorna poverjeništva poverjeniku za finance okrajnega 
ljudskega odbora. 

••'•:'  Mi • 

Poverjenik za finance analizira finančni uspeh pod- 
jetij in da svojo pritrditev, k razdelitvi doseženega dobička 
oziroma h kritju izgube. 

•      . •    12 
Poverjenik za finance lahko da svoje pripombe k po- 

elanim zaključnim računom y petnajstih dneh po njih 
prejemu. 'j •     '/   - '/ / t'>\:      '.,,•' / 

Ce poverjenik za finance y. petnajstih dneh po' pre- 
jemuzaključnih računov ne poda svojih pripomb, sé šteje, 
d^ je dal svojo1 pritrdiitey k zvučnim računom. ; Zbiralni 
računi državnih gospodajskiU podjetij, okrajnega pomena 
postanejo s tem sestavni' <teì zaključnega računa o izvr- 
šitvi proračuna okraja. 

.   18 
Povejcjeništvo za finance sestavi sumarni zbiralnik 

zaključnih računov vseh podjetij •• direkcij iz .pristojnosti 
posameznega okrajnega \ (mestnega) ljudskega odbora in 
ga predloži s svojim poročilom,ministru za financ© LRS, 
poverjeniku za finance oblastnega ljudskega odbora in 
izvršilnemu odboru okrajnega, ^mestnega) ljudskega od- 
bora.       '':'',' '.'..•'' 

,-.   •".     ••:• ;, .;•. <&   • •>- • ;,   ••.•'  •    . ' 

Podjetja ki so pod operativna© upravnim vodstvom 
mestnih ljudskih odborov s stopnjo krnja, predlagajo za- 
ključne račune resornemu poverjeniku mestnega ljudskega 
odbora, ki •••••••• komisijo za pregled* zaključnih raču- 
nov. Komisija postopa ob smiselni" uporabi določb 3. dò' 
6.to8ke$eoofreid]be. Svoje pora^oWBStio&i komisija resor- 
nemu porotniku,ki jò jfc postevi. '<!• ' ' ' 

Zìbjralni zflkJ"|ùòni •••• za vsa ppdjétia s svojo ana- 
lizo in ••••••• ppedìtói.resoi«i •••••••• mestnega 
ljudskega odbora •••••••••••^•^••••• pkrajnsga Ijud- 
skega odbora, nakar eedzvirßi'; postopek skladno z določ- 
bami 7. do 10. totškefe odredbe. • * - 

, Prepis" zbirame^ zaključnega računa za vsa podjetja 
in prepisa analize m ppro&la predloži resorni poverjenik 
mestnega ljudskega odbora hkrati tiidi poverjeniku za 

/finance mestnega ljudskega odbora, ki sestavi skupni zbi- 
ralni pregled iri ga obenem s svojim poročilom in analizo- 
predloži poverjeniku za financeokrajnega ljudekéga od- 
borain izvršilnemu odboru mestnega ljudskega odbora', e, 
stopnjo kraja. V ' " ;   * "        ,.'      '',» ;-*'.0-'•"•'•'.'''^•':''."; 
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Analogen postopek, kot je predpisan v 14. točki te 
•   odredbe, velja tudi za potrjevanje zaključnih /ačuuov 

'    podjetij lokalnega pomena, ki so pod operativnim uprav- 
nim vodstvom rajonskih ljudskih odborov. 

«,* 
16 

Podjetja, #ki so pod operativnim upravnim vodstvom 
krajevnih ljudskih odborov,   predložijo svoje zaključne 
račune krajevnemu ljudskemu odboru. Krajevni ljudski 
odbor imenuje komisijo za pregled zaključnih računov, ki 

;  postopa skladno z, določbami 3. točke te odredbe. 
Po pregledu in morebitnih popravah zaključnih ra- 

'čunov sestavi krajevni ljudski odbor zbiralne zaključne 
račune krajevnih podjetij po posameznih gospodarskih 
panogah in jih s svojim poročilom predloži tistemu resor- 

;'    nemu poverjeniku okrajnega ljudskega odbora, ki je za 
;   ono panogo pristojen, nakar sledi pregled zaključnih ra- 

čunov po višji komisiji in potrditev zaklhičnili računov 
skladno z določbami 7, do 10. točke fé oäredfip 

! ;. , Poverjeniki za finance postopajo pn pregledu zakljuČ- 
,; nih računov mestnih, rajonskih in krajevnih podjetij 
'",.' skladno z določbami 11, do 13.,točke te.odredbe s to sp're- 
'••] membo, da postanejo zbiralni računi krajevnih, mestnih 

, in rajonskih podjetij sestavni del zaključnega računa o 
,'..' izvršitvi proračuna ' krajevnega, mestnega oziroma rajon- 

,   skega ljudskega odbora. 
, •< * 

r.   !\ . 18 
Kolikor so se v letu 1948 pri posameznih direkcijah 

/.(upravah) vodila centralna knjigovodstva za vsa podjetja, 
: ; sestavijo direkcijë'(uprave) zaključne račune posameznih 

podjetij in jih predložijo neposredno višjim komisijam za 
/"pregled zaključnih »računov pri resornih poverjeniŠtvih. 

îV;\ ,• t io '•..-• 

; :    Po predpisih te .odredbe se pregledajo in potrdijo tudi 
, likvidacijske bilance državnih gospodarskih podjetij lokal-* 

t";.' nega pomena, ki so prenehala s poslovanjem. 

;Lv, '     • ' '20 ' 
Za sestavljanje, pregled in potrjevanje zaključnih ra- 

' cunov državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena 
60 obvezni, tile roki: 

V ,'•,,,•, 1. podjetja morajo sestaviti, in predložiti zaključne 
; i račune zà leto Ì948 direkcijam (upravam), resornim po- 

1   verjeništvom in poverjeništVom za- finance dò .80. junija 
ki '1049;:  ,     _    . ''  ' •        ;• 
^   ,,;   2. direkcije (uprave) 'morajo sestaviti in predložiti 

'• V evojè,zaključne račune do 25l junija 1949; 
i    ' 3.. komisije pri direkcijah (upravah) in višje komisije 

; ' Wi resornih poverjeniŠtvih morajo končati svoje delo naj- 
' , iPoznejedp 25. julija 1949 in do tega roka predložiti: 

^••;elaborate poveTjeniŠtvom aa finance;"       ',,,,<•• 

/ •. 4-poverjeiriotvaza finance morajo sestaviti sumarnj. 
,   atiraJndk zakljxrônih -rafcunov in. ga predložiti s svojim 
;  Ppiwilom:niinïstru za fìnantìe,LjRS in pristojnemu pover- 
;lfv•tu;zà finaacê oblastnega-liudekega odbora najpozneje 

v. •:•\••:••-•;- '••-:;• /.'•-. ':"f l'y" •''' 
'-.'..;•; ''. ^-Varosiistra^Vio^aa''tii " 
,.'v  pregled1 •• .yea'r'' 

lei'LR^^mora sestaviti.sumarni. 
'jé ido 19." avgusta'1949.*.' V, 

Za pravočasno izpolnitev rokov so odgovorni: 
a) direktorji ^upravniki) podjetij za roke, ki so do- 

ločeni za podjetja; 
b} direktorji direkcij in šefi uprav za - roke, ki so 

določeni za direkcije oziroma za komisije; 
c) resorni poverjeniki za roke, ki so določeni za delo 

višjih komisij; * 
č) poverjeniki 2a finance za roke, ki so določeni za 

poverjenistva za finance; 
d) pomočnik ministra za plan za rok, ki je določen za 

ministrstvo za finance LRS. * » 
> 

21 
Natančnejša navodila, za izvajanje te odredbe in na- 

vodila za sestavljanje, pregledovanje in potrjevanje, za . 
ključnih račuiiov predpiše minister za finance LRS. 

22 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak 440. 
,      Ljubljana dne 7. junija 1049. 

Minister za finance LRS:       Predsednik vlade LRS:j 
Zoran Polič L r. Miha Marinko 1. r. 

Na podlagi 65. Člena uredbe vlade LRS o davku od 
dohodkov z dne 17. februarja 1949 (Uradni list LRS, 
št. 7-28/49) in na podlagi III., IV. in VI. točke odločbe 
vlade FLRJ o davčnih stopjajah dohodnine z dne 26. ja- 
nuarja 1949 (Uradni list FLRJ, št. 10-80/49) isadaja vlada 
LRS po predlogu ministra za finance LRS / 

odločbo 
o davčnih stopnjah za odmero davka, od dohodkov 
zadrug in zadružnikov, obrtniških gospodarstev ter 

drugih poklicev in premoženja 

I. Davek od dohodkov zadrug in zadružnikov plačajo:, 
1. kmečke obdelovalne zadrtige — od dotedikov,; ki : 

jih delijo zadružnikom po stalni stopnji 3%; 
2. druge kmetijske zadruge —Vod dohodkov, ki jin 

delijo zadružnikom za Olihovo delo v zadrugi, po stopnjah, 
ki so določen« za obdVveKeV zaslužka delaVcev, naméwen- 
oev dm uSWzoehcev; •'<      ' 

3. obrtailške zadruge — od^ dohodkov, ki jih vlagajo, v   ', 
zadružne sklade, JW stalni etopiji 4% in.od dohodkov, 
kil jih delijo zâdltpnilkoin ria ••&••• delo v zätfrtigi, po 
stopnjah, ki so določene za obdavčitev zaslužka delavcev, 
nameščencev in uslužbencev;     , 

4. vse drug® zaidjruge — od ••«^^» • jih vlagajo 
v aaidftAe.sfctale, po stalni stopnji o%, a o\i dohodkov, ki 
jih delijo tfaidruMikom za njihovo delo v zadrugi, po stop- 
njah, ki so določene za obdavčitevztosiuSkia dèkwçev, na- 
đeieettcev in uslužbencev.,.";•.- •:'• ''••"'' '•'" '"''•     l 

Davek se ne enne predpisati na dohodlke, kl jih za- t 
druge nalagajo v sklade za investicije, ;za MUtUrno^pw- ! 
svetta« in so^mo^ravstvene namene, pri vfeeh ktaet^V : 
ejkih zaidirugah pa ne glede na.to, v 1(••••• namene so 
skladi ustaiiov/ljenj. Kolikor delijo zaoruge dohodek za- v 
'dnu&Jom po deležih oziroma po bbsegu •••••••• p|o-\ 

.';'./'.. 
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tUovanja z zadrug«, plačajo od taku razdeljenih dohodkov 
davek, ki je za 25% nižji od davka po nižji lestvici za 
kmetijska gospodarstva (Uradni list LRS, št. 947/49), jz- 
vzeraši kmečke obdelovalno zadruge, ki plačajo davek po 
stalni stopnji 3% od vseh dohodkov, ki jih delijo za- 
družnikom. 

Od dohodkov, Id jih »adruge delijo zadružnikom, se 
obračuna davek po deležu vsakega zadružnika In ne sme 
biti višji od davka, ki ga'od istih dohodkov plača kmetij- 
sko gospodarstvo. 

' 'II. Obrtniška gospodarstva plačajo davek od dohod- 
kov po davčni lestvici, predpisani za IV. obliko dohodnine 
y VIII. točki te odločbe. Njihov čisti dohodek predstavlja 
davčno osnovo, ki se mora zaokrožiti navzgor na polnih 
1000 dinarjev. * 

Obrtniška gospodarstva, ki se ukvarjajo s kvalitetno 
umetniško in specialno proizvodnjo, plačajo do* 50% nižji 

' davek. Y kvalitetno umetniško in specialno proizvodnjo 
Štejemo tisto redko proizvodnjo, ki zahteva specialno 
izobrazbo ali, umetniški talent posameznikov in katere 
ohranitev in razvoj sta pomembna, da se pokaže kulturna 
stopnja ljudstva. Osnovne skupino takih obrtniških go- 
spodarstev določi ministrstvo za finance LRS sporazumno 
z ministrstvom za komunalne zadeve LRS po predlogu iz- 
vršilnih odborov okrajnih ljudskih odborov. Pri odmeri 
davka takim obrtniškim gospodarstvom mora davčna ko- 
misija upoštevati individualne okolnosti in na podlagi njih 
določiti odstotek znižanja. 

'K. •1 ' 
Obrtniška gospodarstva, ki uporabljajo tujo delovno, 

eflo, plačajo do 20% višji davek. Pri odmeri davka obrt- 
niškim gospodarstvom s tujo delovno silo mora davčna 
komisija upoštevati individualne okolnosti "in na njihovi 
podlagi določiti odstotek zvišanja, pri tem pa ne sme kot 
tuje delovne silo upoštevati učencev v gospodarstvu. 

III. Gospodarstva državljanov ter druge pravne in fi- 
aične osebe, katerih dohodki niso zajeti v obdavčbo po 
prvih štirih oblikah dohodnine, plačajo davek od dohod- 
kov po prvi in drugi lestvici V. obliko dohodnine iz 
VIII. točke te odredbe. Po prvi lestvici plačajo davek zdrav- 
niki, zobozdravniki in dentisti, živlnoadravtiiki, odvetniki 
in babice od dohodkov iz zasebne prakse.-Po drugi lestvi- 
ci se obdavčijo vsi drugi dohodki. Njihov čisti dohodek 
predstavlja .davorio osnovo, ki se mora zaokrožiti navzgor 
na polnih 1000 dinarjev. 

Po prvi lestvici plačajo davek, zdravniki, zobozdrav- 
niki in dentisti, živinozdravniki, odvetniki in babice samo 
od dohodkov, ki jih imajo od zdravniške, zobozdravniŠke 
in deratiistične, veterinarske, advokatske in babiške zaéeb- 
ne .prakse. Od drugih dohodkov, ki so zavezani obdavčbi 
po V, obliki dohodu ud, plačajo zdravniki, zobozdravni- 
ki , in dentisti, živinozdravniki, odvetniki in babice daVek 
po drugi lestvici za V. obliko dohodnine. Ob obračunava- 
nju dohodnine po prvi leetviioi se določi davčna stopnja po 
dejanski višini čistega dohodka, ki »pada pod obdavčbo po 
prvi lestvici, iZa obdavčitev po drugi lestvici pa se določi 
davčna stopnja, ki ustreza vsoti dohodkov, ki ee obdavčijo 
po^-V. obliki dohodnine. v 

IV. Po 42. in 43. Členu uredbe vlade LRS o davku od 
dohodkov plačajo davčni zavezanci dohodnino po tehle 
stopnjah: 

1. ob prejemu provizije za prodajo srečk državne raz- 
redne loterije po stalni stopnji £»% od prejete pirovMijte; 

, 2. ob prejemu dobitkov na srečke, razen dobitkov na 
srečke državno razredne loterije in na srečke socialnih 
in dobrodelnih ustanov, in ob prejemu dobitkov na druge 
vr%dnostae papirje, če dobitek presega vrednost 600 di- 
narjev, pò stalni stopnji 10% od vrednosti dobitkov; 

^ 3. ob prejemu denarnih dobitkov na stave pri dirkah 
ter športnih in drugih prireditvah — po stalni stopnji 10% 
od vrednosti dobitkov; 

• 
4. ob prejemu provizij za posredovanje po drugi lestvi- 

ci za V. obliko dohodnine od vsake prejete provizije po- 
sebej; 

5. od 'potujočih zabavnih obratov —' po stalni stopnji 
5% od kosmate vrednosti nabavljenih in prodanih vstop- 
nic oziroma ocenjenega ekvivalenta, ki velja za obračun 
davka od prometa proizvodov in storitev po tarifni šte- 
vilki IB;   . 

6. od najemnikov stanovanj, ki oddajajo v podnajem 
opremljene sobe, čo znaša letna kosmata najemnina nad 
36O0 din, po stalni stopnji 5% od kosmate podnajemnine._ 

Davek po L, 2., 3, in 4. točki se mora odtegniti ob iz- 
plačilu dohodkov in v 5 dneh odvesti na ustrezni bančni 
račun okrajnega, (mestnega) ljudskega odbora. 

f 
Davek po 5. točki se mora pobrati obenem z davkom 

od prometa proizvodov. 

Davek' po 6. točki se plača po 53. členu uredbe LRS o 
davku od dohodkov v dveh enakih letnih obrokih, in sicer 
do 16. januarja in do 15. julija za minulo polletje. 

V. Nosači, ročni Žagarji, ulični .prodajalci časopisov, 
snažiloi obutve in podobni delavci, ki nimajo stalnega 
lokala in delajo lo z lastno delovno silo, plačajo po 11. čle- 
nu uredbe vlade LRS o davku od dohodkov dohodnino v 
tehle stalnih zneskih: 

a) v krajih  do ,   5.000 prebivalcev 100.— din letno, 

b) v krajih  do   20.000 prebivalcev 150.— din letno, 
c) v krajih 'do   50.000 prebivalcev 200.— dim letno, 
č) v krajih do 100.000 prebivalcev 800.— din letno, 
d) v krajih nad 100.000 prebivalcev 400.— din letno. 

VI. Davčnim zavezancem, ki imajo tudi dohodke iz 
kmetijstva, se višina teh dohodkov in doseženi tržni pre- 
sežki ugotovijo po predpisih za kmetijska gospodarstva. 
Seštevek vseh dohodkov se obdavči po lestvic za'ushezno 
IV, ali V. obliko dohodnine. Ce izkazujejo gospodarstva 
tržne presežke 'in jih vnovčujejo na prostem trgu,, se od- 
meri davek po višji davčni lestvici za kmetijska gospodar- 
stva. Tudi za opravičevanje tržnih presežkov velja isti rok 
kakor za kmetijska gospodarstva.     / , 

VII. Gospodar»tvâ delavcev, nameščencev in usluž- 
bencev, M so stalno v službi in katerih osnovni dohodek 
izvira iz zaslužka od dela ,v službenem razmerju, plačajo 
davek od dohodkov od kmetijske delavnosti kakor kmetij- 
ska gospodarstva s pogojem, da se ukvarjajo sami ali nji-. 
lievi družinski Člani s kmetljetvonv in ne najemajo tuje 
delovne sile. Če imajo še drage dohodke od premoženja 

. (lastno stanovanje, najemnine itd) se obdavčijo ti' do- 
hodki po $rugi lestvici za V. obliko dohodnine in po davč- 
ni stopnji, ki ustreza zfoliru davčnih osnov, 'M eo podiage 
za obdavčitev po H.: in W* obliki dohodtìtóe.    ' ' 
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Vili, 
so tele: 

Uavinb lestvico •• IV. in V. obliko dohodnine 

Davčna lestvica 

Davčna usuo va 

za IV. ob- 
ito (obrt- 
niška  go- 

spodariva) 

nad 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
•.000 
6.OU0 
7-000 
8.000 

10.000 
11.000 
12.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
86.000 
40.000 
45.000 
50.000, 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
UO.OOO 
120.000 
130.000 
140.000 
150.000 
160.000 
180.000 
200.000 
225.000 
250-000 
300.000 
350.000 
400.000 
450.000 

,   do . 
1000 

2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.Ü0U 

ÌO.OOO 
11.000 
12.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30 0! K) 
3..000 
40.1 "00 
45 IHM) 
50.000 
60.000 
70 000 
80.000 
m oro 

100 000 
110.000 
120.000 
130.000 
140.000 
150 000 
160 000 
180 000 
200.000 
205.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 
450.000 

2 
2 
2 
2 

, 2 
2,5 
2,5 

.2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7,5 

.8,5 
9,5 

10,5 
12 
13,5 
15 
16,5 
18,5 
20,5 
22,5 
27 
32 
37,5 
42 
49 
54 
58 
60 
61 

za V. 
PiTva lest- 

vica 
(zar.i..,iM 

itd.) 

3 
3 
3 
3 
3 

1   3 
3 
3 
3 
3,5 
3,5 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
8 
9,5 

11 
12,5 
14 
15,5 
17 
18,5 
20,5 
22 
24 
27 
30,5 
34,5 
38,5 
45 
49*5 
53 
55 
56 

obUko » 
Druga le- 

stvica 
M'*- ,< ....;st- 
niki Ud.) 

4 
4,5     • 
5,5 
6 
6,5 
7 

'    7,5 
8,5 
9 
9,0 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16,5 
17,5 
19 
21,5 
24 
27 
29,5 
32 
35 
87,5 
39,5 
42 

' 44 
46 
49,5 
53 
56,5 
60 
66 
70 
73 
75 
76 

IX. Pri uporabi lestvic za IV. in V, obliko dohodnine 
°e sme davek po viäji davčni stopnji znašati več kakor 
davek, izračunan po najbližji nižji davčni stopnji povečan 
•• razliko, zaradi katere se uporablja višja davčna stopnja. 

. X. Progresivne daivčne stopnje ae po t&j odločbi upo- 
dabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 1948, stalne 
davčne stopnje in stalni zneski pa se začno uporabljati pri 
lattieri dohodnine za leto 1949. 

,     Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LBS< 

1 St. S—zak 406 
Ljubljana dne 2. junija 1949. 

Mimiate* za tinmçe LI?"-' 

Zoran PoUë L r. 
» 

Pred-ediiik vlade LRS; 

Miha Marinko 1. r. 

£iiVMÎU,ODigEDB£.NAV0MLU{]L!3ËBE 
MINISTRSTEV UODSKt liEPUBLIKE SLOVENIJE 

114. 

Na podlagi 3. in 13. člena uredbe o izdajanju zdrav- 
niških spnćeval (uradni list LKü, št. 33-178/48) pred- 
pisujem 

odredbo 
za izvrševanje uredbe o izdajanju zdravniških 

spričeval 

1 
Vsa «travniška spričevala, razen tistih, ki so našteta 

v drugem odstavku 8. člena uredbe o izdajanju zdravni- 
ških spričeval se morajo izdajati na obrazcu, ki je prilo- 
žen tej odredbi • je sestavni del te odredbe. 

2 

Obrazci morajo biti izpolnjeni čitljivo, natančno m 
vestno; pisani morajo biti s strojem ali črnilom v držav- 
nem jeziku; latinske tehnične izraze je treba" navesti v 
oklepaju. 

Ce jç bilo spričevalo izdano po poprejšnjem pregledu 
po apu-ciaïiStu ali po laboratorijskih pregledih (drugi od- 
stavek 9. člena uredbe), morajo biti ti pregledi izrecno 
navedeni v objektivnem izvidu (status praesens). 

Ce posamezne rubrike na obrazcu ne zadostujejo, s© 
lahko dopolnijo z dostavkom na hrbtu obrazca. Tak do- 
sta vek "mora zdravnik posebej podpisati; opremiti ga je 
treba s pečatom in navesti kraj ter čas izdaje. 

8 

Zdravniško spričevalo mora ustrezati ugotovitvam 
zdravniškega pregleda, 

Posebno pozoren in natančen mora biti zdravnik pri 
pregledih in izdaji zdravniških spričeval zaradi telesnih 
poškodb, če je utemeljen sum, da je bila storjena poškod- 
ba s kaznivim dejanjem, oziroma' kadar se namerava 
zdravniško spričevalo uporabiti kot dokazilo pred so- 
diščem. 

Pri takih pregledih mora zdravnik: 
1- ugotoviti, kako se je poškodba pripetila, dan in 

uro poškodbe po navedb: poškodovanca; 
2. ugotoviti splošno zdravstveno stenje in telesni 

ustroj poškodovanca; prejšnje telesne poškodbe, njihove 
sledove in posledice; 

3. natančno določiti kraj poškodbe (lokalizacijo) gle- 
de na sosednjo organe in značilne stalne točke okostja; 

4. popisati .podrobno obliko, velikost, globino poškod- 
be v milimetrih in smer poškodbe; 

5. podrobno popisati robove, stene in dno rane; 
6. označiti tuja telesa v rani im drugje v telesu; 
7. popisati okolico,poškodbe; barvo kože, krvavitve, 

otekline, pri strelnih poškodbah sledove plamena, dima 
ali nezgorelega smodnika, odrgnjeni kolobar itd.; 

8.. ugotoviti morebitne znake vnetja ali celjenja; 
~9. preiskati spremembe v globifio, kolikor se dajo 

ugotoviti s pregledom (prelomi in izpahi na kosteh, krva- 
vitve itdO; 

10. ugotoviti, ali sega rana v telesno votlino; 
11. podati mnenje o nastanku poškodbe, o vrsti orodja, 

o strelni razdalji, po primerjavi tudi o vprašanju, ali je 
s pokazanim orodjem mogoče prizadejati predmetno po- 
škodbo. 
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Stranka, ki je oproščena takse za zdravniško spriče- * 
vaio, plača, kolikor stane obrazec. 

5 
Kršilce te odredbe bodo kaznovali okrajni (mestni) 

izvršilni odbori po 12. Členu uredbe o izdajami' /pravni- 
ških spričeval. 

S II-777/6 
Ljubljana dne 28. maja 1949. 

Minister za ljudeko zdravstvo LRS: 
Dr. Marjan Ahčin L r- 

Obrazec zdravniškega spričevala 

ljudski odbor v 

Naziv drž. zdravstvene 
ustanove: 

Priimek, ime in bivališče 
zdravnika : .   

St. seznama izdanih 
zdrav, spričeval   

-. stan 

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 

Priimek in ime '. „«.~~. .««. , starost ._, 
poklic -~-^n.~«.-..~—.„-«.-, bivališče .. , 

(poročen, samski, razvezan) 
istovetnost osebe dokazujejo IMine: 
V kakšen namen se spričevalo izdaja: 

Potek bolezni (anamneza) 
Družinska; (navesti za starše, brate, sestre, ženo m otroke, 

ali so zdravi, za čim bolehajo, zaradi česa so 
umrli): «H ••••• M11 UH 11 »H»W4 Itlt MIHIH >Mt •••••IIHIHHI 

Osebna: kakšne bolezni je prebolel (infekcijske in druge) : 

ali je utrpel telesno poškodbo (kakšno,kdaj, kje): 

ali je bil operiran (na čem, kdaj) : .  
ali se čuti zdravega oziroma kakšne težave ima: 

Objektivni izvid (status praesens) 

Višina v cm  , teža v kg  , konstitucija 
Vid: desno , levo:  , razločevanje barv ..... 

Sluh : desno , levo . 
Stanjev zobovja ........... 1.• Pritisk krvi 
Stanje notranjih organov, živčnega sistema, gibalnih' orga- 
nov, opis poškodb, duševno stanje, laboratorijske in drage 
specialistične ugotovitve (rtg., urin, kri, itd.) .... 

Stroki, v nu ugotovitev zdravnika o zdravstvenem 
stanju, bolezni, poškodbi (diagnoza) in mnenjo 

Pečat 

Cas in kraj izdaje 
zdravniškega spričevala: Zdravnikov podpis: 

Glej uredbo o izdajanju zdravniških spričeval (Uradni • LRS, 
št. 33—178/48) ia odredbo za* izvrševanje te uredbe (Urad- 
ni list LRS, št. 19-114/49). 

115. . 
Na podlagi 21. točke odredbe o potrjevanju zaključnih 

računov državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena 
za leto 1048 (Uradni list LRS, št. 19-112/49) predpisujem 

navodila 
za sestavljanje, pregledovanje  in potrjevanje za- 
ključnih   računov  državnih  gospodarskih  podjetij 

lokalnega pomena za leto 1948 

1.   SPLOŠNI   DEL 

1. Državna gospodarska 'pod*« tja lokalnega pomena 
(okrajna, mestna, rajonska in krajevna) morajo za poslov- 
no leto 1948 zaključiti svoje poslovne knjige in sestaviti 
zaključni račun. , * 

Direkcije oziroma uprave morajo prav tako za po- 
slovno leto 1948 zaključiti svoje poslovne knjige in sesta- 
viti zaključni račun o izvršitvi svojega predračuna dohod- 
kov in izdatkov 

2. Zaključni račun se sestavlja zato, da se ugotovi 
stopnja izpolnjevanja plana, stanje splošnega ljudskega 
premoženja, s katerim podjetje upravlja, in doseganje 
finančnega rezultata ter da se zberejo vsi dragi pokaza- 
telji, ki dajejo natančno sliko o poslovanju podjetja, zlasti 
glede finančne discipline in utrditve načel gospodarnost- 
nega računa. 

3. Zaključni račun podjetja obsega: 
a) bilanco podjetja; ' 
b) obračun izpolnitve finačnega plana podjetja in   ' 
c) poročilo o poslovanju podjetja. 
4 Zaključni račun direkcije oziroma uprave obsega: 
a) bilanco direkcije (uprave); 
b) obračun o izvršitvi predračuna dohodkov in izdat- 

kov direkcije; 
c) poročilo o poslovanju direkcije. 
6. Zaključni računi se sestavljajo, pregledujejo in 

potrjujejo na način, kakor je predpisan v posebnem delu 
teh navodil- 

6. Potrditev zaključnega računa ne izključuje revizije 
poslovanja »podjetij in direkcij (uprav) za poslovno leto 
1948 in tudi ne odvezuje uslužbencev odgovornosti za 
nepravilnosti, ki bi se utegnile ugotoviti z revizijo. 

Ce bi bilo treba zaradi ugotovitev revizij izvršiti po- 
pravke posameznih postavk že potrjenih bilanc, napravijo 
podjetja in direkcije (uprave) te popravke v tistem letu. 
v katerem so bile napake ali nepravilnosti ugotovljene» 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom i 
V naši založbi so v L 1*949. izâli: 

i 

Zbirka gospodarskih predpisov 1. del. Druga izpopolnjena izdaja. — 
Strani 565. cena 88 din. 

Druga Izpopolnjena izdaja knjižice Iz leta 194?, ki Je že zdavnaj razprodana. 
vsebuje preurejeno ter s popravki in novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
»nov. Na eletematičen In pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v Industriji • rudarstvu. 
v gradbeni, gostinski • trgovski stroki, dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij In o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki |a dodanih ' 12 prilog In zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
strok in poklicev, z literaturo in navodili Strani 46, cena 7 din. 

Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen In v tri skupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
strok ki bodo polagali Izpite V drugem delu so k posameznim temam 
dodane še kratke teze in vsa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo ki je program sestavil In priredil, je s to brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih^in seminarjih pri* 
pravljail za Upite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olajšala delo tudi predavateljem 

Priročnik za krajevne ljudske odbore 11. del. Strani 16?, cena 33 din. 
Knjižica obravnava nadrobno pet upiavnib panog, ki spadajo v pristojnost 
krajevnih ljudskih odborov: kmetijstvo, gozdarstvo in lesno industrijo, 
trgovino tn preskrbo*turizem In gostinstvo ter lokalni promet Naznačene 
so tudi naloge kmetijskih zadrug zlasti kako naj te krajevnim ljudskim 

., odborom pomagajo pri dvigu kmetijske, proizvodnje, v izvajanju gozdnega 
In lesnega gospodarstva, v vezani trgovini in pri odkupih. Izdal sekretariat 
za koordinacijo lokalne ufuave predsedstva vlade LRS, 

,    Posebej opozarjamo še  na  nekatere zbirke,  ki  so- izšle v  naši 
založbi v 1. 1948; 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani 752, cena 105 din. 

V tej obsežni zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli od marca 1947 do maja 1948 in Je nepogrešljjv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva. V knji- 

"" žici je razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 
o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, 
vknjižbi lastninske pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel  In zaradi lažje uporabnosti 

; praktično sestavljeno stvarno kazalo. 
SploSnl register predpisov za I. 1045—1947. Strani 453, cena 60 din. 

i Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja l. 1947, predpisi zveznega in republiškega pomena, 

', , kakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen, ki BO bili objavljeni v navede- 
V . nlh glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne-vlade m v Vestniku 

urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvrščena po abe- 
-i '"• ,' čednem redu in časovnem razdobju Je za vse urade in ustanove ter posa* 
V,. '•': meznike tembolj pomembna itn nepogrešljiva, ker Ji bo sledilo prav tako 

'   ; zbrano in še izpopolnjeno gradivo* vseh predpisov za letò 1948 v novi 
''''""•      •^• .,.-'••'' 
Abecedni Imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
levnthi ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 
XRS (V; priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70 din. 

! Odkar Je bilo naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
'i    ,    ske, Je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki Je nastala v poveča- 

!   •':'•'•">•' nem In reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
; ',      dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 

..za vsakogar,pri orientaciji In poznavanju razporeditve krajev, okrajev,in 
,     \'   pošt y Ljudski republiki Sloveniji. 

7 '*" •"-"'<';'•:•:•. Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1390. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. maja 1949.. 
Besedilo: Ribarsko gospodarstvo Slove- 

nije r Ljubljani, skrajšano: »U'barstvo — 
Ljubljana«. 

Poslovni predmet Upravljanje vsega re- 
publiškega ribarstva v zaprtih in odprtih 
vodah Slove'nije, z izjemo v rep^eeentaiiv. 
nih rezervatih. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloČ- 
ba št. S—zak 105 z dne 10. II. 1949. 

Operativci upravni voditelj: .Ministr- 
stvo za kmetijstvo LRS. 

Podjetje zastopata in zanj podpič/ujeta: 
Rumpel Emil, v. d. direktorja, ki pod- 

pisuje samostojno,, v obsegu zak. poobla. 
stil in pravil podjetja, 

Mara Franc, računovodja, ki sopodpi- 
suje vse listine, navedene v 47. členu za» 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. maja 1949. 
Št. 243278-1949 Ö208 

1391. " 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo: Zaloga piva, KLO Vojnik. 
Poslovni predmet; Oskrbovanje gostin- 

skih obratov s pivom.     ' 
Ustanovitelj podjetja: 'KLO Vojnik, od- 

ločba št., 800 z dne 10. V. 1949. 
Operativni »pravni  voditelj:   Izvräilni 

odbor KLO Vojnik. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Roje Avgust, poslovodja, v obsegu dolo- 

čenem v potrjenih pravilih, 
Pušnik Mihael, namestnik, v istem ob- 

segu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 20. maja 1949.. 
St. 78S/1-49 5880 

* V       - 
1392. • 

Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 3. junija 1949. 

• Besedilo: Hotel Nanos. 
Poslovni predmet: Nabava • prodaja 

raznovrstnih alkoholnih in riealkohotnih 
pijač, nabava m prodaja toplih, in mrzlih 
jedil, •••••••• za'turistične potnike 

Ustanovitelj podjetje: OLO Idrija.. 
Operativni upravni voditelj: OLO Idrija^ 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Petrovac Avgust, upravnik, 
Kogoj Polde, knjigovodja, ' oba skupaj 

ali posamezno. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
; '.''dne.4. junija 1949. 

ât.  1751/X—49 6268 
4» 

1393. 
Sedež: Idrija. , », 

•Dan vpisa: 3. junija" 1949. 
Besedilo: Kino Zvezda.       • 
Poslovni predmet: Predvajanje .filmov. 

.'   .    . , '  ' " J ,i 

.;.  ./ 
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Ustanovitelj .podjetja: 0LÜ ldnja. 
Operativni upravni voditelj: OLU Idrija. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Petrovac Avgust, upravnik, 
Kogoj Polde,  knjigovodja,  oba skupaj 

•li posamezno. i  - 
Qkiajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. junija 1Ö49. 

ät 1752/X-4Ö 6259 
• 

1894. 
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 18. 
Dan vpisa; 29. aprila 1949. 
Besedilo: Mehanični ••• Ljubljana. 
Poslovni predmet: Vea popravila mo- 

tornih vozil, strojnih naprav, koles, Šport- 
nih predmetov ter polnjenje in popravila 
akumulatorjev. 

Ustanovitelj podjetja: KLO 'Center, od- 
ločba št. 2752/49 z dne 28. februarja 1949. 

Operativni   upravni   voditelj;   Ievrïllnd 
odbor RLO Center. 

Podjetje zastopata in sanj podpisujeta: 
Sierd Lojze, upravnik, in 
Cvem Marija, administrativna •••. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za linance, 
\ dne 29. aprila 1949. 

Fla it. 1089/49 5251 
• 

1895. 
Sedež Marenberg. 
Dan vpisa: 26, maja 1949. 
Besedilo: Krajevno komunalno podjetje 

»Apnenice«, Marenberg. 
Poslovni predmet: Proizvodnja žganega 

•pna, gramoza, po potrebi tudi opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Maren- 

berg. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

renberg. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Jugovic" Valentin, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno, v njegovi odsotnosti pa 
% istim pooblastilom 

Medved^ Ivan, predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd. 
poverjeništvo za finance, 

dne 26. maja 1949. 
St, 728/1—49 5999 

* 
1896. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa; 22. maja 1949. 
Besedilo: Komunalna banka 0L0 Kr- 

ško. 
Poslovni predmet: Opravljanje vseh po. 

slov. ki so navedeni v 4. členu uredbe o 
komunalnih bankah in krajevnih hranil- 
nicah. 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 KrSko, od- 
loîba It. 14650/1 z dne 6. XL -1948, 

* Operativni   upravni  voditelj:  Izvršilni 
^d bor 0L0 KirBko, 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jerman Ivan, r. d. ravnatelje, samostoj- 

na, v njegovi odsotnosti pa 
Falkner Alfred, pomofelk ravnatelja, v 

teeh računovodstvenih zadevah pa poleg 
Imenovanih ïe 

Piltaver Anton, knjigovodja. £a vse 
pravne zadeve podpisuje poleg ravnatelja 
aid namestnika le 

Zàoìiek Josip, pravni zaetopnifo. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeniStro za finance, 
dne 22. maja 1949. ' 

ftt. 30/68 0050 

Ubi. 
Sedež: XOTjJfetUta. 
Dan vpisa; 25. maja 1949. 
Besedilo: Okrajna ekonomija Kova Štifta. 
Poslovni  predmet:   Vzreja   plemenske 

živine m inlskarstvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje, 
Operativni upravni voditelj: OLO Mo- 

zirje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stropnik Ivan, poverjenik za kmetijstvo, 
Koren Vinko, načelnik uprave za polje- 

delstvo pri poverjeniätvu za kmetijstvo? 
namestnik: 

'   Sporin Matevž, planer pri poverjeniätvu 
*a kmetijstvo, 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. maja 1949, 
St. 1631/49 5944 

« 
1898. 

Sedež; Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 21, meja 1949, 
Besedilo:   Okrajno  Mavrsko  podjetje 

OLO Poljcane. 
Poslovni predmet: Klanje žMue in raz- 

deljevanje mesa, 
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljcane. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Poljcane. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Podergaje Pavel, upravnik, 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeništvo ta finance, 

dne 26. maja 1949. 
de 2614/49 > 5941 

* 
1899/1409. 

Sedež: HraSee. 
Dan vpisa: 30. maja, 1949. 
Besedilo: Okrajno lesno.žagarsko pod- 

jetje Hrašče. 
- Poslovni   predmet:  Nakup hlodovine, 
razrez ter prodaja izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja;  OLO  Postojna. 
Operativni  upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Postojna. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Vadnal   Venceelav,   upravnik,  za vse 

upravne in finančne zadeve samostojno 
do neomejene višine. 

Okrajni  LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. maja 1949. 
St 24 1024/1-1949 6100 

» 
1401. 

Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. i 
Besedilo: Okrajno avtoprevozniško pod^ 

jetje Gornja Radgona (Okap G. Radgona). 
Poslovni predmet: Prevoz in odprema 

blaga. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona. 
Operativni   upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Radgona. 
Podjetje zastopata In zaml podpisujeta* 
IrgoliČ Franc, upravnik,' 
Kožuh  Darinka, računovodja.   .     * 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 81. maja 1949. 
St. 26/84 6129 

* 
1402. 

Sedež: Iranjci. 
Dan vpisa: 8. Junija 1949. 
Besedilo: Javna tehtnica IvanjcL   ) 
iPoskunl predmet: Tehtanje. > 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ivanjcd. 
Operet, upmvoi voditelj: KLO Ivanjoi. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pirher Alfred, poslovodja, 
Slogovič Anton, namestnik poslovodje, 
Fras Franc, predsednik KLO, 
Voghine Ivanka, tajnik KLp, 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 3. junija 1949. 
St.  26/33 6260 

* 
1408. 

Sedež: Sežana. 
Dan «vpisa: 19. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje za 

„odkup poljskih pridelkov. 
Poslovni predmet: Odkup kmeèkdfa pri- 

delkov na trgovski način. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana. 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Sežana. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

-    ôkrlj Miro, upravnik, sklepa pogodbe in 
dogovore v okviru pravil podjetja, 

Ormek Lidija, knjigovodja, eopodpisuje 
vse listine knjlgovodsko-proračunskega 
pomena. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. maja 1949. 
St. 1087/1 5839 

Spremembo 
1404. 

Sedež: Bovec. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Hotel Ka- 

nin, Bovec. 
. Izbmiše se Vari Jože, v. d. ravnatelja, in 

vpiše: 
Novak Karlo, ravnatelj, ki ' podpisuje 

eamostojrfo v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
-    Ljubljana, 

• dne 20. maja 1949. 
ât. 243253—1949 

1405. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 25, maja 1949. 
Besedilo:     Industrijski    servis    Celie, 

Celje. 
Vpiše se Berglez Stane, sekretar, 'ki 

podpisuje v odsotnosti ravnatelja v istem 
obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1949. 
St. 24310/1-1949 5989 

* 
1406. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Tovarna emajlirane pogode. 

Celje, 
Izbriše »e Vidmajer Lojze, ravnatelj in 

vpiše: 
Peperko Avgust, direktor, ki sopodpi- 

suje samostojno, v obsegu zak poobla- 
stil in pravil podjetja, 

Ministrstvu za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. maja 1949. 
ôt. 248184/1—1949 6202 

* 
1407. 

Sedež: Celje. 
Besedilo:    Tovarna   organskih   barvil, 
Vpiše ee âmajd'ek Anca, v.' d. glavnega 

računovodje, ki sopodpisuje listine, nave- 
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dene v 47. členu zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 25. maja 1949. 
St. 243128/2-1949 6992 

* 
•8. 

Sedež: Kozaki pri Mariboru. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Mariborska opekama, Košaki 

pri Mariboru. 
Izbriše s« obrat Radvaaje, ki je prešel 

pöd operativno upravno vodstvo izvršil- 
nega odbora MLO Maribor. 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

dne 21. maja 1949. 
St. 248104/4-1949 5984 

* 
1409. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Kranj. 
Vpišejo se epremejnbe: 
Operativni upravni voditelj odslej: Glav- 

na direkcija  za gozdno proizvodnjo  pri 
min.  za gozdarstvo  in   lesno industrijo 
LRS. 

Vpišejo ee gozdne uprave: Trži?, Jezer- 
sko in Skolja Loka.   • 

l7briSe se Carman Valentin, direktor, 
in \^iše: 

Puhar Franc, direktor, ki podpisuje v 
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2L maja 1949. 
St. 243251-1949 5985 

i * 

1410. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. 
Besedilo:   Gradbeno  podjetje  za ceste 

LRS, Ljubljana. 
Izbriše se iug. Mravlja Ciril, glavni di. 

rektor, ing. Ferenčak Jože, kot tehnični 
direktor, Podgoršek Franc, kot glavni ra- 
čunovodja in Bačer Albin kot namestnik 
glavnega računovodje, vpišejo ee: 

ing. Ferenčak Jože, glavni direktor in 
ing. Majdič Jože, tehnični direktor, ki 

'   podpisujeta za podjetje vsak zese eamo- 
* etojno v obsegu zak. pooblastil in pravil 

Podjetja, 
Podgoršek Franc, komercialni direktor 

ter 
Bačeir Albin, glavni računovodja, ki eo. 

podpisujeta poleg glavnega ali tehnične- 
ga direktorja vse listine, navedene v 47. 
Šlenu zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za linance LES, 
Ljubljana, 

dno 28. maj« 1949. 
St. 248280-1949 8206 

» 
•11. 
"Sedež: Ljubljana: 

Dan vpisa: 25. maja 1949. • 
Besedilo: >Indus<, tovarna usnja, LJub- 

ljana. 
I?briäe ee Kolarič Ervin, glavni raču- 

novodja, In vpiše: 
Justič Ivanka, glavni računovodja, ki eo- 

podpisuje vse listine po 47. Členu zakoaa 
o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS,    , 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1949. 
St 24358/2—1949 6090 

1412. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. maja 1949. 
Besedilo: »Oskrba«, podjetje za oskrbo- 

vanje lokalne industrije in obrtništva, 
Ljubljana. ,, 

Izbrišeta so Uruden Ivan, ravnatelj, in' 
Zaje Marija, glavni računovodja, vpišejo 
se:       * ' 

Kolenc Jakob, v. d. ravnatelja, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja, v njegovi odsotno- 
sti podpisujeta v istem obsegu skupaj 

Glavač Drago in 
Vajsbaher Franc, glavni računovodja, 

slednji skupaj z v. d. ravnatelja tudi listi- 
no po 47. členu zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. maja 1949. 
St. 243271—1949 6991 

* 
1413. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. maja 1949. 
Besedilo: Saturnu»«;, tovarna kovinske 

embalaže, Ljubljana. 
Izbriše ee Vipotnik Altom, ^direktor, in 

vpiše : 
Grčar Ivan, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. maja 1949. 
St. 243173/2—1949. 5987 

* 
1414. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25.  maja 1949. 
Besedilo: Podjetje za generalna in sred- 

nja popravila avtomobilov »Avtoobnova«, 
Maribor. 

Izbrišeta ee Zupančič Anton, v. d. di- 
rektorja, in Kocjan Elza, glavni računo- 
vodja, vpišeta se: 

Keber Teodor, v. d. direktorja, ki pod. 
pisuje samostojno v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja, m 

BenedičiČ Anton, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vee listine po 47. členu zako- 
na o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. maja 1949. 
St. 243208/3-1949 

* 
1415. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. junija 1949. 
Besedilo:   Splošno   gradbeno   podjetje 

>Pionirc, Novo mesto. 
VpiJe ee 
Terčelj Bogdan, pomočnik' direktorja, ki 

podpisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torja v ietem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 81. maja 1949. 
St. 24345/1—1949 6207 

* 
1416. 

Sedež: Prevalje, 
Dan vpisa: 25, maja 1949. ^ 
Besedilo: Podjetje za promet % lesom, 

Prevaljo. 
Vipiše ee  Fajmüt Ožbolt, sekretar in 

namestnik direktorja, ki podpisuje' v od- 

sotnosti j, d, direktorja v istem obsegu 
kot oni.* 

Ministrstvo za itnauco LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1949. 
St. 243249/1—1949 5988 

* 
1417. 

Sedež: Sežana. 
Daa vpisa: 81. maja 1B49. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel Tri- 

glav« Sežana, 
Izbriše se Bukovec Stana, v. d. glavne- 

ga računovodje in vpiše 
Blažič   Pavla,   glavu:   računovodja,  ki 

sopodpisujo   vse  tastine, navedene  v  47- ' 
členu zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. maja 1949. 
St. 243281-1949 6204 

* 
1418. 

Sedež: Srednja vas v Bohinju. 
Dan vpisa: 21.  maja 1949, 
Besedilo:  Gostinsko   podjetje  Dom  na 

Pokljuki, Pokljuka. 
Izbriše se Kenda Janez, ravnatelj io 

vpiše: 
Jazbec Franc, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravdi podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. maja 1949. 
St. 243132/1-1949 5982 

* 
1419. 

Sedež: Stara Fužina • lioli'nju. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Hotel Zla. 

torog ob Bohinjskem jezeru. 
Izbriše se Faflik Jože, v. d. ravnatelja 

in vpiše 
Majnik Pavel, ravnatelj, ki podpisuj» 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28   maja 1949, 
St. 243282-1949 6206 

1420. 
Sedež: Otiški vrh. 
Dan vpisa: 1. junija 1949. 
Besedilo: Kem'čna čistilnica in barvar. 

na — Otiški vrh. 
Izbriše ee: Kastivnik Bogomir, računo- 

vodja in vpiše: 
Kanduš Tončka, računovodja. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniïtvo za finance, 

dne 1. junija 1949. 
St. 766/1-49 6212 

* 
1481. 

Sedež: Otiški vrh. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin, Dravograd. 
Izbriše ee poslovalnica št. 13 OtiSki vrh, 

ker je prešla k industrijskemu magacinu 
tekstilne tovarne Otiški vrh. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. maja 1949. 
SL 611/2-49 

* / 142' 
Sedež: Otiški vrh. 
Dan vpisa: 1.  junije 1949. 
Besedilo: Tekstilna industrija =- Otiški 

vrh, 
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Jabiuäejo se: Lesjuk Nantie, ravnatelj, 
pfetotnik Drago, namestnik ravnatelja, Ka. 
etivuik Bogomir, računovodja, vpišeta se: 

Bukove Stanko, ravnatelj, 
ICaaduč Tončka, računovodja. 
Vpile 9e pomožna naprava industrijski 

niagacin — Otiski vrh 10S, ki bo preskr- 
boval delavce iu nameščence z racioni. 
ranimi in neracioniranimi artikli. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 1. junija 1949. 
ât. 767/1-49 6213 

Sedež: Straže. • 
Dna vpisa: 4, junija 1949. 
Besedilo:  Krajevna gostilna in   menza 

— Straže. 
Pri naslov u •îiriue «se izbrise: »in men- 

sa«, ker 2aradi nerentabilnosti ne ob- 
etoja več. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. junija 1949. 
ôt. 774/1-49 6214 

* 
1424. 

Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 26. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno Klavno podjetje. 
Besedilo odele j: Okrajno podjetje za od- 

kup živine, mesa in mesnin izdelkov. 
Poslovni predmat: Odkup in prodaja 

klavne in plemenske ïtoine, mesa an mes- 
nih izdelkov. 

Okrajni- LO Idrija, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. mala 1949. 
St. 1809/K 6940 

I486. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 25. februarja 1949, 
Besedilo: Okrajno podjetje »Meso«. 

Kamnik. 
Podjetju se je prMjuälo zadružno pod- 

jetje >Mle!ko«, ••••• pa poslovanje do- 
sedanjega podjetto >Meeo«, predelovanje 
maSSobÄ odpadkov, pitališče prašičev 
ter gojenje in dzreja ovac. 

Besedilo odslej: Okrajno podjetje «a 
promet z živino, mesom in mlekom Kam- 
nik, skrajšano ?Mleko-Meso< Kamnik. 

Poslovni predmet: Nakup in predaja 
mesa, ijKtetovaarje mesnih izdelkov, od- 
kupovanje aviné in predaapoairaaje zmjo. 
nakup in prodaja mletoa^vseh vrst mleč- 
nih in ••• izdelkov Ker jajc, vse za 
široko ljudsko potrošnjo. 
r Okrajnj LO Kamnik, 

poverjenaštvo za finance. 
.   ,    •   dne 25. februarja 1949.- 

':•' Št.  283—1949 2120 

1426. .      •    * 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpjsa: 1.'••••• 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin Kamnik. 
Izbriše se Zabkar Metod, vpišejo se: 
Khan Mian, računovodja OM Kamnik, 
Repanäek Pavla, knjigovodja OM Kam- 

nik in 
Pavlin Albin, poverjenik za trgovino in 

preskrbo OLO Kamnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
due 1.' apjiJa 1949, 
ft. 4••-1•.1949 •:•;     6617 

1427. 
Sedež: Kamnik. , 
Dan vpisa: 2. julija 1949.   • 
Besedilo:   Okrajno   gostinsko   podjetja 

•Planinka« Kamnik, 
Izbriše se Marin Leopold, bivat uprav, 

nik podjetja   vpiše se: 
Ponikvar Milan, v. d. upravnika. 

Okrajni LO Kamnik.   | 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. junija 1949. 
St. 1330—III. 1949 6125- 

# 
142S, 

Sedež: Ljubljana, Mizarska 1. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo:  Mestaa klavnica Ljubljana. 
Za podfjelje podpisujejo odslej; 
Zumer Radi-.o,  ravnatelj,    , 
Popoviù Evald, pomočnik ravnatelja, 
Florentin Ivanka, računovodja. 
Lumbar Jakob, blagajnik in 
Grahek Zvonko, knjigovodja. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za živilsko proizvodnjo. 
Izbrišejo se vse dosedanje poslovalnice 

• vpijejo: 
Predelovalaiea mesnih izdelkov, Tomši- 

čeva ul. 3, 
Predelovalaiea mesnih izdelkov, Gospo* 

svetska 6, 
Predelovalnjca, črev ter topilnica jedil. 

nih   in industrijskih. maščob. Poljanska 
cesta 85, 
21 poslovalnic 

na Pogačarjem 
trgu, 

'l'i. G cup os v el Sika'K. 
23 Wolfova 12, 
24 Miklošičeva 17, 
25 Miklošičeva 20, 
26 Cesta v Mestni 

log 1, 
27 Rimska cesta 1, 
28 Cankarjeva 4, 
29 Gradišče 7, 
30 Jegličeva 10, 
31 Krakovski na- 

sip 10, 
32 Opekarska 2, 
33 Glince. Ceste 

Ha, 
34 Ižanska 45, 
35 Tržaška S3, 
36 Tržaška 26, 
37 Florijaneka 4, 
38 Zeljaraka 1, 
39 Dolenjska 64, 
40 Tržaška 24, 
41 Birdo 31, 
42 Viška 22, 
48 Karunova 24, 
44 •;•2•••• 76, 
45 Predjamel» 15, 
46 Bolna dajana 

Cesta 9••, 
47 Celovška 43, 
48 CelöVika cesta, 

trg SiSka, 
49 Celovška cesta 
*    101, 
50 černetova 25, 
51 Janševa 52, , 
52 CelovSka 240, 
53 Medvedova 22, 
54 Celovška 54, 
55 Vodnikova 101, 
56 T^r-ïeva 53/ 

57 Vodovodna 34, 
58 Tyrseva 97,    ' 
59 Linhartova 4. 
60 -Društvena 21, 
61 Pleteržnikovn 

• ul. 27, 
62 Zaloška 24, 
63 Ljubljanska 53, 
64 Povšetova 
65 Zaloška 8, 
•• Bezenškova 10, 
67 Hradeckega 66, 
68 Predovdčeva 25, 
09 Bohoričeva 11, 
70 Smartineka 12, 
71 V>vče, 
•72 Polje 1, 
73 Polje, 
74 Zalog, 
75 Jezica 27,     -,,. 
76 Stari trg 28,- 
7.7 St, Vid'93,    . 
78 št: Vid", Sladic, 
79 St. Vid 7, 
80 Središka 12, 
81 Jarše, 
82 Pogacarjav <trg, 

ribarnica, 
83 Lingarjéva 4, 

Riba, 
84 Hrastje, 
85 Litijska •••••,- > 
86 Dravlje, Vodni- 

kova cesta,, 
87 Célòiika Uà, 
88 Cesta v Mestai 

•    logi,  .," 
89 Cerkvena «L 1J, 
90, Vodnikova cesta 

'240, 
91 Dolenjske c. 
9$ Sv. Petra c- > 
9$ Zg. Kašelj 75, 
94 Zadružna •. 8. 

MLO • fflATnp «mesto Ljubljana, 
poven>nj$tyo za finance, v 

Fin. št. 974/48 .-.        6000 
' dne 27. maj* •049.-'   , 

142S». 
Sedež: Ljubljana, Tjrševa c. 35. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Popravljalnica glasbil >Har- 

monikat. 
Izbriše se Magolic Marija, računovodja, 

vpjše ee 
Piilih Edo, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. maja 1949. 
Fin. št. 1380/49, 1467/49      6058 

* 
1430. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 9. maja 1949. 
Besedilo: Avtopromet, Ljutomer. 
Izbriše se knjigovodja Obilčnik Franc, 

vpiše se na njegovo mesto 
Simonič Maks, ki zastopa podjetje in 

zanj pravnoveljavno podpisuje v obsegu 
doloEb 8. Člena zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. maja/ 1948. 
St. 668/49 5613 

' * 
1481. 

Sedež; Ljutomer. 
Dan vpisa; 2. februarja 1949. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Ljutomer. 
Izbriše se Cimerman Vlado, knjigovod. 

Ja, vpiše èe • 
KoBiMaxija, namesčenka, in   • 
Verbančič Marjeta, ki podpisujeta za 

podjetje v obsegu določb 38. člena zakona 
o dri. gosp. podjetjih. <•• 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. maja 1949. 
St. 182/49 6061 

* 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 30. marca 1949. 
Besedilo: Okrajno .trgovsko podjetje 

>2ivinopTomet< Ljutomer. 
IzbrSeta.ee1 Sitar Jože, ravnatelj, • Pe- 

vec Sondi, Jriiiigovodj% vpišejo se: 
Vdovtö Franc," ravnatelj, 
MlsJa Aniton, knjigovodja, 
Polanič Viktor, blagajnik, ki zastopajo 

odjetje in zanj podpisujejo v obsegu do* 
""   ~    Siena eafeona o arž". gosp. jw>d- ïoîb" 81 

jetjih 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeništvo za finance, 
dne>30.ma|a 1949, 

St. 764/1949 6060 

* 

Sedel: •»••>•, Glavni teg.7. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Gosftneko odkupno podjetje 

Maribor. 
Izbriše se operativno upravno vodstvo: ' 

Poverfeniftvo «a komtmajao gospodafJe. 
iiije MLO Maribor în vpiie novo-operaiiv- 
••.upravno vodstvo: 

librava •^ turizem in gostinstvo KLO 
Mwbor. 

SILO Maribor, 
poverjeništvo sa finance, 

dne .27. maja "1949, 
St. Pov. 5•/98-*•-49 

* 
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UM. 
Sedež: Maribor, Grajski trg 6. 
Dan vpiea: 27. maja 1949. 
Besedilo: Mestne pekarne Maribor. 
Izbrišeta se e pooblastilom za podpiso- 

vanje Koren Franjo, ravnatelj, in JaÄnin- 
Sek Jože, v. d. ravnatelj, vpiše se z istim 
pooblastilom. 

Žerjav Martin, -v. d., ravnatelja. 
MLO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27.'maja 1949. 

St. Pov. 56/99-111-49       5995 

1435. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva 6. 
Dan vpisa: 14. februarja 1949. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje. 

Maribor, Strossniayerjeva ul, 27. 
Sedež odslej: Maribor. Strossmajrerje- 

va 27. 
Izbrišejo se vel obrati in oddelki, ki ed 

bili registrirani 25. marca 1047- in 30. ju- 
••• 1947. 

Vpišejo se obrati: 
Prometni oddelek, Smetanova ul. 1, 
Gramoznica, Pobrežje. Zrkovska c 136a, 
Žaga — Hoče. 
Izbriše se pooblastilo ta podpisovanje 

na fme: Bezlaj Franc, ravnatelj, Grego- 
rio Milan, namestnik ravnatelja. 

Vipišeta se z istim pooblastilom: 
Gregorio Milan, ravnatelj, 
Gašperšič  .loïe. namestnik  ravnatelja. 

MLO Maribor, 
porerjeništvo za finance, 
dne 14. februarja 1949. 
St. Pov 56/34-111-49     .. 1727 

* 
I486. 

Sedež: Fram. 
Dan vpisa: 17. maja- 1949, 
Besedilo: Okrajna tovarna olja r Framu 

«  likvidaciji, ' 
Izbriše ße pravica do podpisovanja rav- 

natelju Pavlicu Matiji, ker je podjetje pre- 
šlo v likvidacijo in podpisujeta odslej'li- 
kvidatorki: 

Bojovic* Pavla in 
OreSič Anica, obe skupaj. 

, Okrajni LO Maribor okolica, 
p&verîenfetvo za finance. 

;   dne 18. maija •9. 
Rt, 1047/4-49 V/6 5614 

*• 

1487. 
Sedež: Puščava. 
Dan vpisa:. 23. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Puščava 2. 

, IefcrfŠe 66. Bfegant Slavko in se vpile e 
pravico do podpisovanja v računovodskih 
sadevah . -     ' 

Marolt Anton, novi računovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica 

poverjenfžtvo za finance, 
dne 23. maja 1949. 

Št. 1138/8-49 V/6     .        5808 
•,' •• *••'-•'   •       • 

«88. 
,   Sejdça:  Morije.. 

,   Dan vpisa: 25Vniaja 1949.   ' -, 
Besedilo:'Okrajna lekarni Mozirje. 

.Izbriše se SlemenSek' Make, vraie1* M: 
,  Vajd Prancï v; d; ravnatelja nižje'grin, 
narfje v Mozirju. •   : 

,   Okrajni LO Mozirje-, 
poverjenffitvo. za finance, 

* dne 25. maja 1949." 
/.-;X, ,    .'.••'-St.'JfWW9   • • 5943 

1489. 
Ssdež: Noro mesto/ 
Dan vpisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Vino<, No- 

vo mesto. 
Besedilo odslej: Okrajuo podjetje za 

odkup alkoholnih pijač, zelenjave in 
sadja. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Novo mesto. 

Izbrise se pooblaščenec za podpisovanje 
SJritar Jože, 

Okrajni LO Novo mesto, 
porerjeništvo za finance, 

dne 17. maja 1949. 
Št, 171S/1 5579 

* 
1440. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 4. junija 1949. 
Besedilo; Mestne obrtne delavnice Ptuj. 
Na ncvo 'se otvori poslovalnica: 
>Mestna krpalnica čevljev« v Ptuju, Mi- 

klošičeva ulica, poslovodja ArnejčiSFranc. 
Okrajni LO Ptuj, 

porerjenietvo za finance, . 
dne 4. junija 1919. 

Št. 496/1-49.  . 6295 

1441. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpiea: 4. junija 1949. 
Besedilo: Mestne obrtne delavnic* Ptuj. 
Na novo ee otvori poslovalnica: 
»Mestna kipalnica perila« v Ptuju, Mi- 

noritski trg. poslovodja Leber. Katica 
Okrajni LO Ptuj, 

poverjeni£tvo\za finance, 
dne 4. junija 1949 

St. 496/1 -49, 8296 

1442. -  * 
Besedilo: Ptuj. 
Dan vpiea: 27. maja 194S. 
Besedilo: Okrajni magacin Ptuj, 
Na novo se otvori poslovalnica: ' 
^Komisijska trgovina« v Ptuju, Sloven- 

ski trg, poslovodja Ball Matija. 
Okrajni LO Ptuj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. maja 1949. 

Št 136/5-49 5997 
* 

1448. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 1. junija 1949. 
Besedilo: Okrajni, magacin Ptuj. 
Izbriše se Simonis Lidija, namestnik 

glavnega računovodje, vpiSe se; 
Erhatic" Avrelija, namestnik glavnega 

računovodje. 
Okrajni,LO Ptuj, 

poverjenììtvo za finance, 
dne-1. junija 1949.' 

Št. 490/1- " -49 6160 
* 

1444. 
Sedež: Grahovo. • ." 
Dan vpiea: 17. marca 1948. 
Besedilo: 
Krajevna čevljarska popnaMjalnica, 

Grahovo. .'•..'.. 
Krajevni goetfrpki «brat z metnuo. 

Grahovo. 
Izbriše ee računovodja BreSSak Marka 

in vpišer -,,'.,     », 
Ortar Ema, računovodja, «pooblastilom 

po'pravilih-podjetja, 
Okrajni LO Tolmin,  -< ' •'• 

i poverjeniSiro ia-fiiii«iee. 
dne 1.-junija 1949. 

6t. 8J68-1•'4-8••2-^• -:ei36-27 

1445. 
Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 25. marca 1948. 
Besedilo:  Krajevno  krojaško podjetje, 

Grahovo. 
Izbriše se računovodja Breačak Marida 

in vpiše: 
Ortar Ema, računovodja, e pooblastilom 

po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
rine 1. junija 1949. 

St. 8/64-49 6123 
* 

1446. 
Sedež: 2aga. 
Dan vpisa: 16. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevni gostinski obrat »Na 

mostu« — Žaga. 
Izbriše se Melihen Olga. upravnik, ia 

vpiše: 
Žagar Albin, upravnik, s pooblastili po 

pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 28. maja 1949. 

Rt. 8/60-49 «142 

Izbrisi 
1447. 

Sedež: Ruše pri Mariboru. 
Dan izlfriea: 27. maja 1949. 
Besedilo: Železarna Ruše. Ruše pri Ma- 

riboru. 
Zaradi spojitve « Tovarno kr* in sr- 

pov Sv. Lovrenc na Pohorju 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 26, maja 1949. 

Rt. 243277—1949 (5200 
* 

1448. 
Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorjhi. 
Dan izbrisa: 27. maja 1949. 
Besedilo:  Tovarna  kos  in srpov,  Sv. 

Lovrenc na Pohorju. 
Zaradi spojitve z »Železasno Ruše< v 

Ru^ah piï Mariboru. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 26. maja 1949.     ( 

Št 243277-1949 98M 

1449. 
Sedež: Guštanj, 
Dan.izbrisa: 4. junija 1949. 
Besedilo: Okrajna avfomehenicna delav. 

niča — Gnštanj. 
Ker preide podjetje v sestav »Okrajnih 

av.toehani&r4h délivraie StoVenj Gradec« 
in bo poslovalo . kot , poslovalnica tega 
podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjenisrvo za finance, 

dne 4 junija 1949. 
• Rt. 454/2—49 6215 

ft 
1450. 

Sedež: 'Gor«»., 
. Dan üzbtfea: 31. maja 1949. 
Besedilo: Gostinski obrat KLO Gorice. 
Zaradi likiniive obrata.  , 

Okrajni LO Kranj, 
PoverjenKtvo za finance, 

dne 81. mak 1Ö49. •   / 
St. 11-9•—194^ «m 

ï 
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1451. 
Sedež: Puščava. 
Dan izbrisa: 23. •••• 1941). 
Besedilo; Krajevna siuši'<curiia Puščava. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrajni LO Maribor okolica 
poverjeu-štvo  za finance, 

dne 23. maja 1049. 
St. •8/4-•49 V/Ö 5802 

* 
145% 

Sedež: Murska Sobota, 
Dan izbrisa; 27. maja 1949. 
Besedilo:    Mestno    gostinsko   podjetje 

>Hotel Moskva« v Mursk1 Soboti. 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeuištvo za finance, 

dne 27. maja 1949. 
St. 818/1949 6048 

* 
1463. 

Sadež: Poljčaue. 
Dan izbrisa: 26. maja 1949. 
Besedilo: Mestna gospodarska podjetja 

MLO Slov. Bistrica. 
Zaradi  registriranja  vsakega  podjetja 

posebej. 
Okrajni LO Poljcane, 

poverjeništvo za finance, 
dne. 26. maja 1949. 

St. 4594/49 5942 

Register 
invalidskih podjetij 

Vpiti 
1454. 

Sede«: Tržič. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Železo, 

les« v Tržiču, 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Kranju, odločba fit 679/48 z dne 
•. XI. 1948. 

Poslovni predmet: Izdelovanje sekir, 
kuhinjskih nožev, pripenjačev za perilo, 
lesanih krožnikov, ročnih vozičkov in dru- 
gih galanterijskih izdelkov iz železa in 
lesa na industrijski in obrtni način ter 
trgovanje e temi predmeti na debelo 

Podjetje zastopata: 
Hvalica Anton, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu «alt. pooblastil in 
pravil podjetja in 

Plahuta Božo, knjigovodja, ki eopodpi- 
euje vise listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. maja 1949. 
Št. 243264—1949 5994 

Spremembe 
1455. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpiea: 27. maja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Tovnrna 

lovskih patron« Kranj. 
Operativni upravni voditelj odslej: 
Uprava invalidskih republiških podjetij 

v Ljubljani. 
Ministrstvo za finance LBS, 

Ljubljana; 
dne 26. maja 1949. 

St. 243266—1949 6208 
* 

1456. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo:   Invalidsko   podjetje   »Lesna 

galanterija«, Ljubljana. 

Izbrise 6e Lukež Jože, knjigovodja, vpi- 
še se: 

Puhar Karel, knjigovodja, ki sopodpieu- 
je- listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne  12. maja 1949. 
St. 2-13243-1949 5676 

* 
1457. 

Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo:   Invalidsko   podjetje  »Mizar- 

stvo«, Muta. 
Izbriše se Filipi Ivan, upravnik, vpiše 

se 
Kaše Jože, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra. 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. maja 1949. 
St. 243272-1949 6210 

Izbrisi 
1458. 

Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 25. maja 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Čevijar- 

na« v Kranju. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. maja 1949. 
&t 243262—1949 5993 

* 
1459. 

Sedež: Kr*nj. 
* Dan izbrisa: 27. maja 1949. 

Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje 
knjigarna in papirnica v Kranju. 

Zaradi ukinitve podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 26. maja 1949. 

Si 243263—1949 6211 

146U. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 26. maja 1949. 
Besedilo:  Invalidsko podjetje »Puškar- 

na« v Kranju. 
Zaradi   priključitve   k   Invalidskemu 

podjetju >Tovaraa kw&kih patron« Kranj. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 20. maja 1949. 

St. 243266-1949 6209 

Zadružni register 

Vpisi 
539. ,  , 

Sedež: Frankolovo. 
Dan vpisa: 27. maja 194Ô. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • omeje- 

nim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim bolJM, 
čim kulturnejšd in gospodarski način oskr- 
buje svoje člane z vsemi (potrebnimi pred- 
meti. V ta namen: a) ugotavlja potrebe 
svojih članov in sestavi • podlagi ugoto-, 
vitev načrt potrošnjej b) sklepa pogodbe 
e proizvajalnimi podjetji, z državnimi tr. 
govekimi podjetji in e kmetijskimi zadru- 

gami oziroma njihovimi zvezami za na- 
bavo industrijskih in kmetijskih proizvo- 
dov; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno • kulturno, da bodo Člani dobro 
poetreženi, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki ee slabo prodaja, da bo zniževala 
zakonito dopustno maržo, da bodo lokali 
m izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po po. 
trebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice, podjetja za konzervira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturno in prosvetne ravni ia za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
50 din. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v okrobih. Za obveznosti zadruge 
odgovarja vsak zadružnik s petkratnim 
zneskom enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglaeni 
deski. Upravni odbor sestavlja 6 članov, 
ki jih voli »bor izmed zadružnikov za do. 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Skoberne Kari,  krojač, Loka 24, 
Kvac  Marica, učiteljica, Črešnjice, 
Znidar Štefka, .poslovodja, Loka 26, 
Vodovnik Avgust, pismonoša, Loka 26, 
Bibič  Stefan, administrator,  Črešnjice, 
Znidar Alojz, čevljar, Stražica 30. 
Pooblaščeneo za sopodpisovanje zadru- 

ge je Hren Ivan, poslovodja, Loke 26. 
Okrožno sodišče • Celju 

dne 27. maja 1949. 
Zadr VIII 69-2 
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540. 
Sedež: Sv. Lovrene pri Preboldu. 
Dan vpiea: 31. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Zadruga je bik ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. IV. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
ter gospodarski način oskrbuje člane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe evojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt potroš- 
nje; b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi 
podjetji, z državnimi trgovskimi podjetji, 
m e kmetijskimi zadrugami oziroma nji- 
hovimi zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov, posebno skrbi 
za dobavo povrtnin, sadja, mleka, itd.; 
c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje v 
vsakem pogledu racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
poetreženi, da bo trgovina vedno založena 
e potrebnimi predmeti, da ne bo Imela 
blaga. w *• elabo Prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali In izloïbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja aa potrebe članov po po- 
trebi in možnosti Wna podjetja, tako 
obrtne delaivnice, podjetja za komservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc, itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne an prosvetne ranni in za 
zadružno vzgojo svojih Članov. 
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Zadružni delež znaša • din, delež ••- 
družnikovega družinskega diana 20<kn 
• ee mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v ob- 
rokih. Za obveznosti zadruge odgovarja 

.. vsak zadružnik z desetkratnim zneskom 
enkratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zad uga razglaša važnejše oklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. Upravni odbor sestavlja 5 članov, 
ki jih  voli   zbor  izmed zadružnikov  za 
dobo enega leta., 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
i podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomeoča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni   uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so. 
Sibila Polde, tu.zar, Sv. Lovrenc 9, 
Počivalnik Franc, Šofer Sv. Lovrenc 42, 
Zohar Martin, invalid, Šesče 68, 
Balon Milka,  gospodinja,  Matkê, 
Stèriilk VftiiČeslav, krojač, Sv. Pavel. 

Okrožno Sodišče v Celju 
dne 31. maja 1949. 

Zadr VIII 62-2 6266 

541. 
Sedež: Okolja vas. 

' Dan vpisa: 31. mala 1949.- 
Besedilo. Potrošniška zadruga i omeje- 

nim jamstvom, 
Zadruga je bila  ustanovljena na  usta- 

i       notnem zboru 4. IV   1919 za  nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na 6im boljši 
ter  gospodarski   načm   oskrbuje člane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt potroš- 
nje; b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi 
podjetji, z državnimi trgovskimi podjetji, 
ln s ' kmetijskimi zadrugami oziroma nji- 

'hovimi  zvezami za  dobavo  industri jakih 
in kmetijskih  proizvodov, posebno skrbi 
•• dobavo povrtnin, sadja,  mleka,  itd.; 
c)  skrbi, da   bo  trgovsko poslovanje v 
vsakem pogledu racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postrežem, da bo trgovina vedno založena 

, '. ;   à potrebnimi  predmeti, da- ne bo imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo zniže- 

:   vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali ln izložbe okusno opremljeni itd.; 

.*   2, da ustanavlja za potrebe članov po po- 
trebi   in  možnosti lastna  podjetja, tako 
ótìrtne delavnice, podjetja za kaneervira- 
oje sadja, povrtnine, jajc, itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
žadiružrto vzgojo svojih članov. 

,    Zadružni delež znaša 100 din, delež za. 
.druzriikovega  družinskega  člana   20d>in 

• $ ee mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
. Upravni odbor lahko dovoli plačilo v ob- 

roWb. Za obveznosti zadruge odgovarja 
>«afc zadružnik z desetkratnim zneskom 
?°*ratttôga temeljnega oziroma d ružmeke- 

...Zadruga razglasa važnejše sklepe v sVo- 
, i1* Poslovnih prostorih in na razglasni 

ff*i.-Upravni odbor sestavlja 5 članov, 
V Wi voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Z&drugo zastopa upravni odbor, zanjo 
P°dpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

ChvDj upravnega odbora so; 
Vidmar Ivan, name&cenec, Skofja vae, 

•K 18), 

Zorko Karol, strojni kurjač, okolja vas 
M. 15, 

Vidmar Kristina, tkalka, A relia st. 3ö, 
Pešak Jože, krojaški mojster, Šmarjeta 

št. 46, 
Krivec Mira, ikalka, Arctin èC 30. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1949. 

Zadr Vili 61—2 6265 
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542. 
aedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vipisa:  '.23. maja 1949. % 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Šmarju pri Jelšah. 
Zadruga je b'lti ustanovljena na usta. 

UP vnem zboru 20. 11. 1949 za nedoločen 
čas, 

iSaiogu zadruge do. 1. da na čim boljši, 
cm kuilurnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov at sustavi na pudiagi 
ugotovitev načrt potrošnje, b) sklepa po- 
godbe s proizvajaluiiti, podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji lu s kmetijskimi 
zadrugami oziroma ujinovimi. zvezami za 
dobavo industrijskih • kmetijskih proiz- 
vodov, zlasti skrbi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd.; c) skrb:, da bo trgov- 
sko poslovanje v vsakem pogledu racio- 
nalno, tehnično dovršeno in kulturno, da 
bodo član; dobro postreženi, da bo trgovi- 
na založena s potrošnim! predmeti, da ne 
bo imela blaga, ki se slabo prodaja, da 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremljeni 
itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svojih 
članov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, tako obrtne delavnice, podjetja za 
konservmmje sadja, povrtnine, jajc itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
Članov. 

Zadružni delež znaša 150 din. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Za obveznosti zadruge 
odgovarja vsak zadružnik s petkratnim 
zneskom enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na oglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, ki 
jih volijo tomed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, sanjo podpisujeta dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado-* 
mesca po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Oerjin Anton, ravnatelj NB, Ômarje pri 

Jelšah 80, 
EroeršlČ Stanko, Sel žel. postaje, Šmarje 

pri Jelšah 8, 
Kudašev Cilka, upok. učiteljica, Šmarje 

pri Jelšah 79, 
Rom Viktor, profesor. Šmarje pri Jel- 

šah 50, 
Blatnik Nežka, knjigovodja NB, Šmarje 

pri Jelšah 29, 
Vrečko Franc, zidar, Šmarje pri Jelšah 

št. 83,    . 
Fürst Ludvik, upokojenec, Semovica 12. 

Okrožno sodili« v Celju 
dne 23, maja 1949. 

Z*dr Vili W-2 SB10 

543 
Suuož: Topoliè'ea. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. -, 
Besedilo: tiuitsii,lsKa uatiniga z omeje- 

nim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

uovnem zboru 5.  U.  •49 za nedoločen 
Naloge zadruge so. 1. da na čim boljši 

• čim kulturnejSi 6načm oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; •. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelue in izdelke v 
skladu * postavljenim uačrlotn za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč m sklepa v ta ttamen pogodbe; • 
3. da pospeSuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Industrijskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še l:«te panoge oziroma kultur«, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4, >ia uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja -tvojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu tri v ta ••••• nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllne postaje, 
organizira «elekeijo živine, grad! silose, 
organizira semensko službo, skrb: za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih, «adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pr tem 
predvsem lokalne ^surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje Kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojeg* 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve,, stro- 
kovne tečaje, razstave predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnlkovega družinskega Člana 10 din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Za obveznosti zadruge odgovarja 
vsak zadružnik z desetkratnim zneskom 
enkratnega temeljnega' oziroma družin- 
skega, deleža, 

Zadruga razglaša važnejše eblepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasa! 
deski. 

Upravni odbor »estavlja 7 do 6 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov •« do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni, odbor, zanjo 
podpieujeijo trije člani upravnega odbora, 
katerih' enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeleniko Alojz, kmet, Topolïfica, Lom,   ' 

" Tekavc Jožef, kmet. ein, Topolščica, 
Skok Jože, skladiščnik, Topolščfca 132, 

i Mikuš Kairel, Topolščica, Lom, , 
Ovčjak Janez, delavec, Topolščico, Lom, 
Božič Angela, kmet. hči. ••••••• 2, 
Goräek Silvo, kmet. siin. Topolščica^ 

Met le če. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je-Men- 

hart Jože, poslovođi» kmetîjske zadruge 
v Topolščid. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1949. 

Zadr VIII 60 6• 
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fc«. 
bodež: Črnuče. 
Dan vpisa: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »1. maje » omejenim jamstvom v Čr- 
nučah. 

Z udruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 12. V. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so, da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi • skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, z načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako pove- 
ča dohodke, se ubrani izkoriščevalakih 
elementov na vasi 1er sodeluje pri soci, 
alisticni graditvi države in s tem ustvari 
boljše in kulhrraejše življenje. 

članska vloga znaèa l°/o vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadrugo predstavlja in vodi ve© njeno 
poslovanje upravni odbor, ki ga setstavlja 
predsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo podpi. 
sujeta po dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav, 
nem' odboru pooblaščeni vodilni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čižman Ivan, kmet, Črnuče 44, 
Petrič Apolonija, gospodinja, Gmajna 

St. 14, v 
Bolta i- Ivan, kmečki sin, Ježa 6, 
Koželj Franc, kmet, Črnuče 19, 
Kurent Viktor, železničar, Črnuče 124. 

Okrožno sodišče v Ljubljani        , 
dne 30. maja' 1949. 

Zt 42/49 - Zadr VII 33/1     6096 
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545. 
Sedež: Blejska Dobrava. 
Dan vpisa: 2. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Blejska Dobrava. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

ki Sin»' kulturnejši način oskrbuje svoje 
elane • vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke "in izdelke v 
ekladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskegai gospodarstva na svojem 
področju, tàko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd^ posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

„proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične' in agronomske metode v kmetij- 
stvu ,in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila* itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 

.organizira selekcijo z'ivine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi1 za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri t&m 
predvsem lokalne mirovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v' obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev • in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulfami in pro- 
svetni dvig véeh prebivalcev svojega 
•••••  tako,  da  prireja v  svojem  za- 

duiAUtiin domu strokovna • politična 
•predavanja, kulturne prireditve,, atro- 
uovne tečaje, razstave 'predvajanja lil- 
mov, goji iukul-turo itd., ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež maša 1U0 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadruinikovega družin. 
skega člana znaša 2Ü din. •1•• odgovaa- 
jajo za obveznosti zadruge z enkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zuaruga razglasa važnejše sJilepe v svo- 
jih poslovnih prostorih • na razgiasni de- 
ski.     0 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7. članov, 
ki jiih voli Äbw izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto.. 

Za   zadrugo   podpisujeta   dva   člana 
upravnega odbora, Katerih enega lahko 
nadomeàua   pooblaščeni    uslužbenec   za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čop Janez, kmet, BI. Dobrava 11, 
Sod ja Franc, kmečki sin, BI,-Dobrava 

št. 28, 
Cerne Anton, kmet, Bi. Dobima 12, 
Kadelj Franc, kmet, BI. Dobrava Ö, 
Čop Matevž, kmet, BI. Dobrava lo, 
Dežunan Jakob, kmet, BI. Dobrava 14, 
Ozebek Franc tov. delavec, BI. Dobra- 

va 27. 
Pcobiaščenka za sopodpisovanje je Stu- 

belj Berta, knjigovodja, BI. Dobrava 54. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. junija ISMO. 
Zt 63/49 - Zadr VII 34/1     6166 

* 
646. 

Sedež: Vrhpolje pri Kamniku. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna zadru- 

ga »1, maj« z omejenim jamstvom v Vrh. 
polju pri Kamniku. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 17. IV. 1949 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so, da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in skupnim  delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, z načrtno produktiv- 
nostjo dela na osnovi uporabe sodobne 
znanosti in tehnike in da tako poveča do- 
hodke, se ubrani izkorjJčevalskih in spe- 
kulativnih elementov na vasi, da sodeluje 
pri socialistični graditvi države in tako 
ustvari boljše in kulturnejÈe življenje. 

Članska vloga znaša 100 din na lha. 
Zadrugo predstavlja in vodi'vse njeno 

poslovanje upravni obdor, ki ga sestavlja 
predsednik in 4 do 8 Članov.  Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo podpi- 
sujeta po- dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav* 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Svetio Karol, kmet, Vrhpolje 29, 
Homar Janez, kmet, Vrhpolje 25, 
Simec Franc, delavec, Vrhpolje 38, 
Svetic Ivanka, kmetica, Mekinje, 
Svetic Frančiška, kmetlcaj Vrhpolje 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. maja 1949. 

Zt 39/49 - Zadr VII 32/1     6098 
*  '• ' 

547.    / 
Sedež: Iljaševci, okraj Ljutomer. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Iljaševci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

23. V. 1949 za nedoločen čas.      , 
Naloga zadruge jé: da s skupnimi ered- 

shd za proizvodnjo in e skupnim delom 

organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tennike in tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriščevaiskinii 
in špekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi države in 
tako ustvari boljše in kulturaejse življe, 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemal ohišnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprezno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo ki seme, razen živine, živinske krme 
in eemen, določenih za ohišnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroj', 
naprave in orodje, vprežna plemenska ži- 
vina, živinska krma in semena, ki se vlo- 
žijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlag: oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
•roku.   * 

Pri vstopu v zadrugo piača vsak član 
v korist zadruge kot člansko vlogo do 1% 
vrednosti vloženega premoženja po skle- 
pu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvräilni organ 
zadruge!, predstavlja pa zadrugo in pod. 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik.   •       ' 

Člani upravnega odbora so: 
Skerget Franc, predsednik, 
Makcter Franc, podpredsednik, 
Herbst Franc, 
Kolarič Ivan, 
Zavrateik Rudolf, 
Spur Alojz, 
Spindler Ivanka, vsi kmetje v lljašev- 

cih, ' 
Okrožno sodilče v Mariboru 

dne 2. junija 1949. 
Zadr V 46 6297 

548. 
Sedež: Kaniža, okraj Maribor okolica. 
Dan>pisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Kaniži. 
, Zadruga je bila ustanovljena na zboru 
14. V. 1949 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 
in gospodarski način oskrbuje svoje čla- 
ne j z vsemi potrebnimi petrošnfrmi 
predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po. 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
ugotovitev načrt potrošnje; b) sklepa po- 
godbe s proiavajalnimf podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji in kmetijskimi 
zadrugami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov, posebno'skrbi za 
dobavo mleka, sadja, povrtnin itd.; c) 
•skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno,' tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo Člani dobro po. 
strežen!, da bo trgovina vedno založena 
e " potroSnimi predmeti, ne bo imele 
blaga, ki se. slabo prodaja, da bo zniže- 
vala . zakonito dopustno maržo", da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
tako obrtne delavnice, podjetja za kon- 
serviranje sadja, povrtoine, jajc itd.; 3. 
da skrbi ob sodelovanju sindikalnih or- 
ganizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni inza zadružno vzgojo svojih članov. 
• Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog' izdela potrebne na- 
črte y ekladu s splošnim,<drza,vnfrm-na- 
črtom. 
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615. 
Sedež: Šmartno, okra] Dravograd. 
Dan \iptea: 21. aprila 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga Šmartno, 

okraj Dravograd. 
Izbrišejo se  člani  upravnega odbora: 
Garmbret Anton, Suler Tone, Jurjec Jo- 

že, Ravljan Jože, Puagartnik Franc, Raz- 
devšek Fxanq In •••1 Marija, vpišejo ee 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Umek Karlina, zadružnica, Šmartno, 
Grli Karel, kmet, Šmartno, 
Cokan Franc, kmet, Šmartno, 
Vranjek Ivana, zadružnica, Šmartno, 
Kresnik Peter, kmet, Legen, 
Rotovnik Oskar kmet. Legen, 
PeČoler Franc, logar, Legen. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. aprila 1949. 

ZadrIV 88 4756 
» 

616. 
Sedež: TnioTcL 
Dan vpisa: 12.-maja 1949. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga •  o. j. 

Trnovci. 
Izbrišejo ee  člani  upravnega odbora: 
Mar Franc, Ritonja Jakob, Cvetko Jo- 

žef, Potočnik Anton, Miklič Anton, Rojht 
Franc, Majcen Anton, vpišejo ee novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Mauko Ludvik, delavec, Rucmanci, 
Kotnik Anton, kmet, Tmovci, 
Kukovec Anton, kmet, Trnovci, 
Hojnik Ciril, kmet, Trnovci, 
Plohi Anton, kmet, Trnovci, 
Majcen Vinko, kmet, Rucmanci, 
Segula Alojz, cestar, Trnovci, 
Vrbnjak Janez, kmet, Senčak, 
Pondrk Lovrenc, kmet, Trnovci 
Sever Elizabeta, pos. hči, Trnovci, 
Zajdela Matija, kmet, Mezgovci, 
Zelenjak Stanko, voj. invalid, Rucmanci, 
Libanov Simon, kmet, Mezgovci, 
Plohi Vincenc, kmet, Tmovci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. maja 1949. 

Zadr IV 13 5632 
* 

617. v 
Sedež: Turiška vas. 
Dan vpisa; 10. maja 1949. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga  z  o.  j. 

Turiška vas. 
Izbrišejo *e člani  upravnega  odbora: 

Menzel Alojz, Kac Ivan, Cas Jožef, Zor- 
man Alojzija, vpišejo se  novi  izvoljeni 
ciani upravnega odbora: 

Tučman Anton, tesar, Dobrava, 
Vtaarnik Ivan, kmet, Turiška vas, 
Kos Karel, zidar, 
Plevnik Ivan, kmet. «in, Brda, 
Hritoeršek Ivan, mlinar, ••••••• vas, 
Marhat Ferdo, kmet, Brda. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. maja 1949. 

Zadr IV 97 6872 
,"   . . * 
618. 

Sedež: Vas—Remšnik. 
•;,! Dan vpiea: 20. maja 1949.    ' 
'Besedilo:  Kmetijska  zadruga  z  o.  J. 

"V«e--Remšnik. 
«a podlagi sklepov zborov prizadetih 

z*drug se je e to zadrugo spojila Lesno. 
Produktivna zadruga t o. J. na Romaniku, 
J" Je prenehala 'obstojati fa ee izbriše 
«.registra.. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
••••• Alojz,' Znajden Alojz, Golob Anton, 
K^nik Martin, Knez Kristjan in Oma^ 
3* Herman,, vpišejo se novi tevoljedi 
c»ai upravnega odbora; >    . '-- 

ânebl Andrej kmet, Va», predsednik, 
Prelog Stanko, kmet, Brezni vrh, 
Kraker Albin, delavec, Remšnik, 
Hainer Vinćenc, delavec, Vae—Radica. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. maja 1949. 

Zadr III 3 5852 
* 

619. 
Sedež: Vidonci. 
Dan vpisa: 19. maja 1949, 
Besedilo: Kmet'jska zadruga z o. J. 

Vidonci. 
Izbrišejo so člani upravnega odbora: 

Hajdič Adam, SuklČ Josip, Sukič Emerik, 
Ficko Anton, 2okš Alojz, vpišejo ee novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Farič Franc, predsednik, 
Spilak Josip, 
Horvat Rudolf, 
Ficko Viljem, 
Vračih Anton, 
Vrangjä Ivan, vsi kmetje v .Vidoncih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. maja 1949. 

Zadr III 62 6843 
* 

620. 
Sedež: Zenkovci. 
Dan vpisa: 30. apila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Zenkovci. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Sparai Ernest, Sagač Ludvik, Fujs Albert, 
Hodošček Ludvik, Rodi Stefan, Sapač Ste- 
fan in Hodošček Štefan, vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora; 

Pavlic Koloman, Zenkovci, predsednik, 
Fujs Franc, Beznovci, podpredsednik, 
Pintarič Karol, Zenkovci, tajnik, 
Balažič Stefan, Zenkovci, 
Barbaric Aleksander, Zenkovci, 
Ficko Anton, Beznovci, 
Horvat Janez, Beznovci, vsi kmetje. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 30. aprila 1949. 

Zadr III 76 5208 
* 

621. 
Sedež: Zerovincl. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 2e- 

rovinci. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Filipič Anton, Antolič Franc, Milïeker 
Franc, Miklošič Andrej, opišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Lačen Alojz, Žeravinci, 
Hole Alojz, kmet, Žerovinoi. 
Gregorič Martin, kmet, Mekomjak, 
Pušenjak Marija kmet. Stara cesta, 
Smodiš Stanielav, kmet, Stara cesta, 
Lašič Feliks, zidar, Mekotnjak, 
Sonenvald Franc, kmet, Stara cesta, 
Koal Jože, kmet, Mekotnjak, 
Lipovec Alojz, kmet, Stara cesta, 
•••••• Ludvik, kmet, Depnjaik. 
Lačen Aiote je predsednik, Lašič Ivan, 

podpredsednik, Hole Alojz pa tajnik 
upravnega odbora. 

Okrožno |••<•• v Maribora / 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr III 116 
* 

4757 

z omeji 

622. 
Sedež: Dolenja Nemška vas. 
Dan vpiea: 23. maja 1949. 
Besedilo: Krtatfteka 

nim temetvom  v Dolenji 
oto*j%ebnje. 

Izbrišeta ee člana upravnega odbora: 
Grandovec Jo£e in Uhan Anton, [vpljtete 
pa ao$a izvjoljgna člana odbora: ^  

Smole Jože, kmet, Uor, Dobrava 6, taj- 
nik in 

Uhan Franc, kmet, Kodne 16. odbornik. 
Od že registriranih članov  upravnega 

odbora ostanejo še odborniki: Kukenber- 
ger Anton, Makse Alojz ter Mežan Adolf. 

Meglic Ignac je odtìlej odbornik, Hle- 
bec Alojz pa predsednik. 

Okrožno sodisčo v Novem mestu 
dne 23» maja 1949. 

Zadr III 129/4 6164 

633. 
Sedež: Dvor ur> Žužemberku, okra] 

Novo mesto. 
Dan vpiea: 21. maja 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadrugu z omeje- 

nim jamstvom v Dvoru pr; Žužemberku. 
Izbrišejo se izetopivši ciani upravnega 

odbora: Bukovec Karol, predsednik, Miš- 
maš Jože, tajnik, Vidmar Franc, Božid 
Ivan, odbornika, vpišejo ee novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Novak Ignac, delavec, Juma 12, tajnik, 
Pečaver Franc, gostilničar, Dvor 1, 
Koncilja Viktor, mizar, Dol. Kot 15, 
Miklič Anton, cestar, Sadirija vae 32, 

odborniki. 
Od že registriranih članov upravnega 

odbora ostaneta Še vpisana: čuček Franc, 
ki je odslej predsednik in štrumbelj Franc, 
odbornik. 

Pooblaščenca za sopodpieovanje sta po- 
slovodji zadruge Podoreh Ivan in Može 
Dušan. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 21.. maja 1949. 

Zadr III 63/5 5952 
* 

624. 
Sedež; Jablan pri Mirni peči, okraj 

Novo mesto. 
Dan vpisa: 29. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Jablanu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom y Jablanu pri Mirni 
peč1, okraj Novo mesto. 

ZadTuga je bila ustanovljena za nedolo. 
čas. 

Naloge 'zadruge •• odslej: oskrbovanje 
Članov z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti, odkupovanje vsakovrstnih kme- 
tijskih pridelkov in izdelkov v svojem 
okolišu, pospeševanje vseh panog kmetij- 
skega gospodarstva in ievireevanjo Je dru- 
gih zadev, ki so nadrobne navedene v 
S. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 60 din. Vsak 
član odgovarja ie z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. Deleži ee ne 
obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora. 
Odbor lahko pooblasti svojega uslužbenca 
za »podpisovanje. 

Razglasi in sklepi zadruge članom so 
nabijejo na zadružni razglàsni deski, va 
bijejo na zadružni razglasni deski, vabila 
na zbor pa 3e na krajevno običajni način. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Rošt Alojz, '> Kastelte Alojz in Papež Franc. 

Od' že registrirani!» Članov upravnega 
odJ?OTa^i»tan6taSemadia}je vpisana: udovp 
Jože, f>ol. Vrhovo, pedeeduife in MurgelJ 
Ludvik, Jablan, odbornik. Na novo  se 
vptóeta Sifona upravnega odbora: 

Slak Ana, kmetica, Mali vrji 11, 
Jaronijr Franc, pos. ein, Maleneka vae 

IS, odbornika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

. dne 26. maja 1949. 
' '     Zadr IV W2 6267 
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62•. 
Sedež: Leskovec pri Krškem 

.   Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   «idruga   z   o.   j. 

v Leskovcu pri Krškem. 
Izbrišejo se izUopivš, člani  upravnega 

odbura: Bizjak Alojz, Grebenu Anton, Ur. 
banč Alfonz,  Komočar  Miško,  Svaglinae 
Fan;, Godlar Alojz, Božič Franc, Kopriv. 
uik Franc, vpišejo se novi izvoljeni ciani 
upravnega odbora: 

Bizjak   Stanko,   nameščenec.    Nemška 
gora 1, predsednik, 

Sikosek Ivan, mali kmt, Zadovinek 10, 
podpredsednik. 

Babic Lojze, nameščenec, Leskovec 27, 
Benee Stanko, krojač, Leskovec, 
Možgan Rudolf, mali kmet, Veniše 6, 
Pire Alojz, srednji kmet, Leekovec 54, 
Pire Leopold, krojač, Leskovec 181, 
Pire Marija, gospodinja, Leskovec 89, 
Sal m i č Jože, mali kmet, Gorenja vas 6, 

odborniki. 
Ze registrirani član upravnega odbora 

Vahčič Anton je odslej tajnik. 
Poleg .predsednika Bizjaka Staneta so 

pooblaščeni   za   eopodpisovanje   Sikošek 
Ivan, Vahčič Anton * • Babic Lojze in si- 
cer po dva od teh skupaj. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 20. maja 1949. 

Zadr III 53/2-3 5958 

Sedež:  St.  Jernej  ua Dolenjskem. 
Dao vpisa: 25. maja Ì949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

• omejenim jamstvom v St. Jerneju na 
Dolenjskem, okraj Novo mesto. 

Na zborih dno 12. XII. 1948 iu 23. I. 
1949 so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. v St. Jerneju na Dolenjskem, okraj 
Novo mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. Jamstvo je omejeno. 

Naloga zadruge je: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti; 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje 
vseh panog kmetijskega gospodarstva ter 
izvrševanje še drugih zadev, ki so na- 
drobno navedene v 3. členu pravil 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dva 
Člana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
naWjejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa se pošljejo še pismeno 
vsakemu članu posebej. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezno število odbornikov. 

izbrišejo se izstopi vsi člani upravnega 
odbora: Kušljan Stanko, Jakše Anton, Za- 
lokar LHi, čretnik Franc, ŠuštaršiČ Ja- 
nez, Kcvačič Anton, Hudoklm Karol, Dvoj- 
moč .lože, Unetič Janez in Cekuta Franc; 
vpišejo se novi člani upravnega odbora;: 

llladin Stanko^ traktori»!, St. Jernej 58, 
prpd="dnik, 

Ga^pir Anton, delavec, St. Jernej 58, 
podpredsednik, 

Skrbeč Karol, posestnik, St. Jernej 12, 
tajnik,  "       '• --• 

Koretič Anton, posestnik, Koje 10, 
Franko Vinko, pos. sin, Razdrto 6, 
Borse Jože, posestnik, Razdrlo 1, 
ZaloUar Janko, posestnik,  Vrh 9, 
Majzelj Vid (Dodo), posestnik, St. Jer- 

nej 60, 
P.letic Jožefa, poa. hči, Dol. Stara vas 

»t. 26, odborniki. 
Pooblaščeni uslužbenec zadruge za so- 

podpisovanje je Čretnik Franc, posestnik, 
blagajnik in administrator zadruge, Go. 
renje Gradišče 7 pri St. Jerneju. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. maja 1949. 

Zadr II 81/9 6007 
* 

R27. 
Sedež: Skocjan. 
Dan vpisa: 29. marca 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga t ome- 

jenim jamstvom v Škocjanu. 
Delovanje zadruge se taz&iti tudi na 

konjerejo. Upravni odbor ima odslej 9 
članov. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora Rifelj Franc, Mlakar Franc, Sal- 
mi? Anton, Kranjc Anton, vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Oberč Ivan. posestnik, Osrečje 18, 
Marjetic Fnc, posestnik, Segonja 10, 
Trainar Alojz, pos., Stara vas, 
Tramte Janez, kovač, Zloganje 19. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. marca 1949. 
Zadr II 107/2, 3, 4, 5 6006 

* 
628. 

Sedež: Toplice na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 28. maja 1949. 
Besedilo,- Potrošniška zadruga % ome- 

jenim jamstvom v Toplicah na Dolenj- 
skem. 

Izbriše se izstopivši član upravnega od- 
bora Meh Drago, predsednik, vpiše pa za 
predsednika    , 

Gregore Dragotin, ki je pooblaščen za 
podpisovanje za zadrugo poleg že registri- 
ranih članov. V odbor je bil izvoljen tudi 
Frelih Janez, nižji komercialist. Toplice 
št. 44. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 28. mala 1949. 
Zadr IV 1772-3-4 6044 

• 
629. 

Sedež: Tržišče pri Mokronogu, okraj 
Trebnje. 

Dan vpisa: 15. februarja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Tržišču pri Mokronogu. 
Izbrišeta se izstopivša člana upravnega 

odbora Tratar Ciril in Jerman Jože, obrt- 
nika, vpišeta se nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Resman Jože, mali posestnik, Otavnik 
It. 27, 

Borin Franc mL, mali posestnik, Pija- 
vice 5, odbornika. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 15. februarja 1049. 

Zadr II 64/6 594« 
' * 
630. 

Sedež: Velika Bučna vas, okraj Novo 
mesto. 

Dan vpisa: 20. mate 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s omeje- 

nim jamstvom v Veliki Bučni vas*. 
Izbrišejo se izstopiva! dani upravnega 

odbora: Sladic Jožefa, Kralj MarSn, Fe- 
trič Angela, Vire Janez, vpišejo se nori 
izvoljeni Slani upravoo^a/odbora:    _ 

Turk  Alojz, delavec, Potočna   vas* 16, 
predsednik, 

Novak Janez, mali kmet, Hudo 6, 
Vire Alojz, mlinar, Gor. Kamence 14, 
Može Franc, sred. kmet, Daljni vrh 17, 
Viršček Franc, mal' kmet, Velika Buč. 

na vas 32, 
Koojančič Irena, sied, kmet, Gor. Ka. 

mence 7, odborniki. , 
2e registrirani člani odbora Zupančič 

Ana in Vrček Anton ter Somrak Stane 
ostanejo še nadalje vpisani, slednji je 
odslej tajnik. 

Upravni odbor šteje odslej 7 do 9 čla- 
nov. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 20. maja 1949. 

Zadr III 89/2 6008 
* 

631. 
Sedež: Llvek, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949. 
Besedilo:  Kmetijska   zadruga   z. o. j. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

13. II. 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Hrast Simon, Sekli Ivanka, Fa- 
letiè Jo?;ef z Livka 22, Sekli Jožef in 
Sturm Stanko, vpišejo pa se novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Mašera Slavko, kmet, Livek •. tajnik. 
Sivec Frame, kmet,  Livek 26, 
Markig Virgflij. kmet, Livek 60. odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. aprila 1949. 
Zt 184/48-4 - Zadr VII/24   4763 

* 
632. 

Sedež:  Gor. Trebuša,  okraj Tolmin. 
Dan vpiea: 20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga c o,- j. v 

Gor. Trebuši. 
Izbriše se razrešeni član upravnega od- 

bora Skok Franc in vpiše novi izvoljeni 
član: 

ŠuligoJ Dragomir, mehanik. Gor. Tre- 
buša 78, tajnik. 

Predsednik upravnega odbora je Šu- 
ligoj Evstahii 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 20. aprila 1949 

* 
633. 

Sedel: Vrtojba, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 15. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Vrtojbi. 

Na skupščini 23. novembra 1948 eo bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga » 
omejenim jamstvom v Vrtojbi. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijelKSh sre- 
dišč in sklepa v ta mamen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ne svojem 
področju, tako poljedelstvo, žiivinoreio, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dànih naravnih pogojih najbolii uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske- 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmeÂsice 
stroje, umetua  gaojüa   itd.,  uetanavlia 
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ambulante za i'ivino. plemeniln© postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih • drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke .prihranke v obliki hranilnih 
Vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni.' kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve» stro- 
kome tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zigon Jožko, Savnik Kazimir, Vuk Ven- 
ček, Žibernik Franc, Reščič Ivan, Pavlin 
Avgust, LukežiS Cecilija, vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Pavlin Davorjan, delavec. Vrtojba 252, 
predsednik, 

Gorkič Pavel, mizar, Vrtojba 259, pod- 
predsednik, 

E tisti« Marica, namešcenka. Vrtojba 
fit. 266, tajnica, 

Koglot Stanko, kmet, Vrtojba 253, 
Paškulin Alojz, delavec, Vrtojba 208, 
Gorkič Ivan kmet, Vrtojba 144. 
Soban Ignac'- kmet, Vrtojba 59, odbor-, 

roki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 15. aprila 1949. 
Zt 8/48-7 — Zadr V/2       4771 

Izbrisi 
684. 

Sedež: Gorico. \ 
Dan Izbrisa: 22. aprila 1949. 
Bedodilo:  Strojna zadruga  v   Goricah 

zadruga z omejenim jamstvom 
Zaradi spojitve • Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom. Gorice (Zadr. V 
129/8). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr II 78/2 4638 

Sedež: Gorice—Trstenjak. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1049. 
Besedilo: živinorejska zadruga z omeje- 

a*m Jamstvom v Goricah—Trsteniku. 
Zaradi spojitve's Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom, Gorice (Zadr. V 
129/3). 

OKrožno sodišče r Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Zadr III 38/8 4689 
* • 

eil: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 4. mate 1949. 
Besedilo: Nabavna m prodajna zadru- 

ga pekovskih mojstrov v Ljubljani, zadru- 
8»,»'omejenim jamstvom v likvidaciji. 

Zaradi ••••••• litoidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

, dne 3. maja 1949. 
j&ad* I •&. .    f• 

637. 
Sedež: Zg. Brnik. 
Dan izbrisa;  6, maja 1949. 
Besedilo: Strojna zadruga v Zgor. Brni- 

ku, zadruga z neomejenim jamstvom. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom Broiki (Zadr. VI 
26/2). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. maja 1949. 

Zadir II 131/23 5215 
* 

638. 
Sedež: Most<čje, KLO Crni kal v Slov. 

Istri. 
Dan izbrisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. v Mostičju v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 22. aprila 1949. 

Zt 35/47-20 - Zadr III/39   4760 
* 

639. 
Sedež: Selo na Vpavskem. okraj Go- 

rica. 
Dan »zbrisa:  20. aprila 1949. 
Besedilo: Kmečko-obrtna posojilnica, 

reg. zadruga z neomejenim jamstvom v 
Selil. 

Zaradi prenehanja obratovanja, ker je 
vso aktivo in pasivo prevzela 1. I. 1949 
Kmetijska zadruga z o. j. v Selu na Vi- 
pavskem. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 20. aprila 1949. 

Zt 28/47-10 - Zadr HI/34    4761 
* 

640. 
Sedež:'Gorenj» vrh, okraj Trebnje. 
Dan izbrisa.: 16. aprila 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Svetinjah. 
Ker »e je združila z Obnovitveno za- 

drugo z o, j. v Dobmiču. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

<im>  Hi  iipTila 1949. 
7MT 11 57/2—:ï 6• 

641. 
Sedež: St. Vid pri Süön\ 
Dan izbrisa: 25. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v St. Vidu pri Stični. 
Zadruga se izbriše, ker so njeni Člani 

že 1. 1943 pristopili k novi ustanovljeni 
zadrugi: Kmetijska zadruga z o. j. v St. 
Vidu pri Stidni, ki je prevzela vsa njena 
aktiva in poslovne knjige. 

Okrožno eodiSčc v Novem mestu 
dne 25. maja 1949. 

Zadr I 126/2 5950 
« 

642. 
Sdež; Skoojau. 

i Dan izbrisa: 16. maja 1Ö49. 
Besedilo: živinorejska zadruga z o. j. • 

Škocjanu, okraj Novo mesto. 
Ker ne posluje več samostojno In je 

pristopila e člani, deleži in inventarjem 
k novo ustanovljeni Kmetijski zadrugi z 
omejenim jamstvom v Skoojanu, okraj 
Novo mesto. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 15. maja 1949, 

iafa ili<•.        sops. 

Trgovinski register 

Spremembe 
643. 

Sedež: Ljubljana. 
Dau vpisa: a. junija 1949. 
Besedilo: (Jheruoteclina, kemični labora- 

torij, družba z o. z. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

28. V. 1949 se je družba razdružila in pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidator: Dr. Jenčič Salvielav, Ljub- 
ljana, Tržaška cesta 73. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri* 
stavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno podpisuje Likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2, junija 1949. 

Rg C II 23/20 6166 
* 

644. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Izvozna >n uvozna družba 

z o. j. v Ljubljani, v likvidaciji. 
Na podlagi odločbe poverjenlštva za 

trgovino in preskrbo mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljana, z dne 
5.' IV. 1919, TP et. 2344/49, se izbriše 
likvidator Gavrilovič Milan, Ljubljana, 
Kotnikova 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1949. 

Rg C V 254/9 4634 
* 

645. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Slovenski knjižni zavod, Ljub- 

ljana. 
Izbrišeta so prokurista Godina Ferdo in 

Vetrih Franjo in vpišejo pooblaščenci za 
podpisovanje: 

Klopčič MÜe, ravnatelj, Frančiškaneka 
ulica 2, 

Kampos Zorka, namestnica ravnatelja, 
Zoruada Deša, knjigovodja, Miklošičeva 

ft. 18, >Jl  v  Ljubljani. 
Okrožno sodišče T Ljubljani, 

dne 27. maja 1949. 
Rg A VIII 107/2 6048 

* 
646. 

Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 5. septembra 1948. 
Besedilo: K. Zupane, trgovina z dežel- 

nimi pridelki in umetni mlin v Sevnici. 
Izbriše se dosedanji lastnik, ki je umrl 

in vpiše dedinja, Murko Ivana rojena Zu- 
pane. Obenem se uvede postopek za oce. 
nitev vrednosti zaradi nacionalizacije pod- 
jetja. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 5. septembra 1948. 

Reg A II 85/8-4 6163 

Izbrisi 
647. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 24. maja 1949. 
Besedilo: Dominik Battolino nasi, sin, 

tovarna cementnih izdelkov, Ljubljana, v 
likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. maja 1949. 
Rg A VII 158/6 
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jUxedba postopanja 
«a razglasitev za mrtvega 
II R 48/49-4 6774 

Krevelj Karo!, roj. ïi. X. 1925 v Lol< 
vah pr, Kujhenburgu, üUX Mihaela in Ane 
rojene Preskar, poljski delavec, eareski 
le b»l 14 dni pred osvoboditvijo v paiti- 
zanski bolnici v Črnomlju. Od tedaj se 
pogreša,    ' 

Na predlog očeta Krevlja Mihaela, po- 
sestnika iz Lokev 4 pri Hajhenburgu, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in ee izdaja poaiv, naj ee o pogreša- 
nem do 15. VII. 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku Krevlju Mihaelu, 

Krevelj Karol ee poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče .v Brežicah 
dne 16. maja 1949. 

' * 
IV R 127/48-8 5773 

Bizjak Anton, roj. 9. VI. 1922 v Šli- 
aovcaD, ein Franceta in Marije rojene Svalj, 
pekovski vajenec, je marca 1948 odšel v 
NOV. Iz bojev pri Žužemberku inarca 
1944 ee pogreša. 

Na predlog Bizjak Antonije, Ealce, 
Nàklo 81 pri Kostanjevici, se uvede po- 
stopanje za .razglasitev za mrtvega in se 
izdaje poziv, naj se o pogrešanem do 15. 
VII. 1949, poroča eodišču ali skrbnici Ko- 
Sak Marici, uslužbenki okrajnega sodišča 
v:Brežicah. 

Bizjak Anton ee poziva, naj ee zglaei 
pri sodišču aU da kako vest o sebi. 
. Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Brežicah 
dne 19. maja 1949 

IV R 58/49-8 6220 
Rančlgaj Janez roj. 12. VIII. 1893 na 

Gomilßkem, ein Jožefa in Frančiške ro- 
jene Rak, prej župnik v St. Petru pod 
Sv. gorami, jo bil 1941 izgnan na Hrvat- 
•ko v taborišče Jasenovac in se od tedaj 
pogreša. " 

Na predlog brata Renčigaja Antona, po- 
sestnika z GomMskega 47, se uvede po- 
stopanje -za razglasov za mrtvega. 
IV R 67/49-4 6221 

Boži« Firanc, roj. 3. X. 1878 v Kladju, 
«du Franca in Uršule rojene Divjak, žeL 
upokojenec, v Kladju 6, KLO Bianca, se 
od maja, 1945 pogreša. 
' "Na predlog žene Božič Amalije, posest, 
alce iz Kladja Št. 6, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
IV R.50/49-4 ; 6222 

Abram Marija, rojena 14. II. 1927 v 
Rožnem, hči Franca in Ane rojene Mušfč. 
stanujoča v Rožnem 5, KLO Bianca, jé 
bila dna 5. II. 1944 na Rečici. Od tedaj 
ee5 pogreša;,.;' 

Na predlog očeta Abrapia Franca, želez- 
ničarja v -.pok, iz Rožnega 8t. •, se uvede 
postopanje,"za •raiglaeitev za mrtvo. 
IV R 55/49-^5 6223 

Kladn% Blaž» roj. 3/ÌI. 1900.;v, Križih, 
KEO podsreda, sìa Martina,in Marije ro- 
jene Kladnik, najemnik na, Vojskem pri 
Koprivnici St. 8, je'poleti 1936 odžel v 
Španijo- kot prostovoljec v mednarodno 
brigado & s« od, takrat pogreša. , 
' ' \a predlog žene' Kladnik" Terezije iz Ce- 
lja, Tovarniška ulica št. 13, "se, uvode po- 
stopanje za razglasitev, aa rarfeega,   __ 

IV K  54/49—3 6224 
VretovJek Anton, roj. 31. XII. 1916 v 

budnem, «in Martina in Barbare rojene 
Lipar, samski, posestnik v Bojsnem št 16, 
KLO Globoko, je bil izseljen v Nemčijo 
ter je 14. II. 1945 v taborišču Pilger- 
sfiuim umrl. 

Na predlog brata Vratovška Franca, po. 
sestnika iz Bojsnega št. 40, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanih &aj 
laaao, se poziva, naj o tem do 1. IX. 1949 
poroča skrbniku Brložnifcu Bogomiru, £od. 
uslužbencu ali sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 2. junija 1949, 

* 
V R 1151/49-2 5812 

Zmave Franc, roj. 20. VII. 1920 v Ma- 
riboru, sin Franca in Ivane rojene Ribič, 
poročen, sprevodnik, Pobrežje pri Mari- 
boru, Kettejeva 6, se od septembra 1944 
pogreša. 

Na predlog Zmavc Ide, šivilje v La- 
škem 159, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem do 15. VIII. 1949 
poroča sodišču. 

Zmavc Franc se poziva, naj ee zglasd. 
pri eodišču ali da kako vest o sebi.    . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. • '   * 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 17. maja 1949. 

*. 
IV K 1146/49 . 5918 

Cadej Jože, roj. 31. III. 1906 pri Sv. 
Pankracu, in Franca in Frančiške rojene 
Crešnovar, pos. sin pri Sv. Pankracu 156, 
KLO Griže, se od 1945 pogreša. 

Na predlog brata Cadeja Franca, pos: 
äina pri Sv. Pankracu 156, se uvede po? 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 1: 
IX. Ì949 poroča eodišču, 

Cadej Jože naj ee zglasi pri sodišču ali 
da kako vest o sebi. 

: Po preteku roka bo sodišče odločilo o, 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. maja 1949. 

"* 
IV R 1152/49 ;    5917 

Vengušt Franc, roj. 15. IX. 1922 v Vo- 
družu, sin Franca in-Marije rojene Re- 
zar, pos. sin v Vodružu 1, KLO Slivnica 
pri Celju, ee od 1. 1944 pogrela. 

Na predlog brata Vengušta'Jožefa, pos. 
v Vodražu 1, ee uvede postopanje za faz. 
glasitev za mrtvega in ee izdala pojriv,' 
naj se o pogrešanem do 16..-.VOL 1949 
poroča eodišču. 

Vengušt Frane naj ee «glasi pri sodi. 
••• ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo-o 
predlogu. 

Oloiafeo sodišče v •••• 
dote 24. akfo 1949.   '     '   .   ' 

'"*, "' ',•'.,' 

Kolman • Marija,rojena Šovonuk 6/-H. 
1914 rojene Lan, zaeebnioa ietôtam, ee 
••••• rojene Lah, zasebniceistòiam, se 
od^.Ivj948pogÄTf••' . -/, :v. 

Na predlog strica Tovornika Mirica; 
kmeta na Lokah pri Planini št^o, eej,vm* 
de postopanje za razglasitev •& mftm In 
se ;izdaja ppziv> naj •• « pogrešani do 

15. Vili. 1949 poroča eodišču. 
Kolman Marija ee poziva, naj se zglaei 

pri sodišču, ali da kako vest o eebi. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Celju 

dne 26. maja 1949/ 
# 

V R 1155/49—2 6012 
Pilko Anton, roj. 29. XII. 1881 v Sliv. 

niči pri Celju, sin Valentina in Marije, 
upok. rudar pri Sv. Lovrencu pri Prebol- 
du 6t. 70, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog hčere Pilko Marije, usluž- 
benke pri Sv. Lovrencu pri Preboldu 70, 
se-uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in ee izdaja poziv, naj se v pogre- 
šanem db 15. VIII. 1949 poroča sodišču. 

Pilko Anton se poziva, daj se zglaei pri 
sodišču ali da kako vest o sebi; 

Po preseku roka bo eodiSce odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju    '   . 
.. dne 27.. maja 1949. 

IV R 1157/49-2 6135 
Cadej Janez, roj. 27. IX. 1911, v Slatini, 

KLO Dobje pri Planini, sin Jožeta, b Ne- 
že rojene Antlej, pòs. sin na Slatini 17, 
je odšel 1944 v NOV in se od julija istega 
leta pogreša. 

Na predlog m?tere Vodišek Neže . iz 
Dobja pri Planini 17, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja pò- 
živ,; naj.ee ò pogrešanem do, I. IX. 1949 
poroča •«•••. .   , ' ] 

Cadej Janeze© poziva, da se.zglasi pr; 
•sodišču ali'da kako "vest o sebi. • 

Po"preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu'. 

Okrajno sodišče T Celju t 
.     dne 31. maja 1949. 

* 
IV R 1153/49-3 6134 

Zupane Marija, roj. 23. III.* 1903, hči 
Guček Matevža in Marije rojene ŠkerbiČ, 
gospodinje v Megojnici 28, KLO Griže, se 
od 27. III. 1945 pogrefa. 

Na predlog Zupanoa Ivana,, rudarja Iz 
Megojmice 28, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvo to se izdaja poziv» naj 
se o njej do 15. Vili. 1949 poroča swieu. 

-Zupane Marija se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. , 

Okrajno aodišče v Celjn 
dne' 31. maja 1949. 

# 
I R' 16/49-3, ' ;.' 4807 

•Sterbenc-Ivan ml., roj.. 16. X. 1925 v 
Sodevcin, poseki delavec, ein Ivana In 
Lucije rojene Mihelič, stan. v Sodevcih 
št. 1, je-bil m<#LH• k IX. brigadi 
18. divizije v Črnomlju, od koder je že] 
v KócesjMer je nefcje priÖrodu na 
KoJ.pl nÄeea..febTuarja.3^4v bojih z 
Nemci to ustaši padel. Od tedaj se po- 
grela.    ,. 

Na predlog njegovega očeta Sterbenca 
Ivam«, Bit?, v So4«n»h št. 1, se uvede 
postopanje za razglasitôv za mrtvega. 

Vsakdo, • ki t mu je •• o • pogrešanem kaj 
1 znano",'se posava, naj to v dveh mesecih 
po objavi "v Uradnem listu LRS poroča' 
sodišču ali skrbnici Medven Mariji. 

Šterbenc Ivan ml. se. poziva, naj se 
zglasi pri sodišču ali da kako vest o 
«*Wr..  •-    , '    •'< 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

^ Okrajno sodišče • Črnomlju 
dne 28. aprila 1949. 

Z1   • * 
IR 18/49-3 57.78 

Balkovec Jože, roj. 8,- X. 1916 v bri- 
novcu, ein Petra in' Ane rojene Hudak, 
poljedelec v Ziljah 12, je odšel julija 1942 
v  belokranjski  odred  NOV.   Od  konca 

,.   marca 1943 ee pogreza. 
Na predlog žene Balkovec Mare rojene 

Moravec, gospodinje v Ziljah 12, ee uve- 
de postopanje ta razglasitev za mrtvega. 
IR 11/49-3 5775 

Kocjan Albin, roj. 4. III. 1897 v Dra- 
gatušu, ein Mihaela in Marije rojene La. 
mut, posestnik, je odšel 1925. v Ameriko. 
Zadnjič ee je oglasil 1936, od tedaj, ee 
pogreša. 

Na predlog sina Kocjana Janeza, usluž- 
benca OLÖ v Črnomlju, se uvede posto- 

.    i panje za razglasitev za mrtvega, 
IR 13/49—3 :   5776 

.Weiss Franc, roj. 12. X., 1892 v Svib- 
niku pri Črnomlju, sin Janeza in Marije 
rojene Jerman, kmet -v čepljah 10, je bil 
1942 od Italijanov aretiran. Odpeljan je 
bil v Padovo, ob zlomu Italije pa so ga 
zajeli Nemci in- odpeljali v -Nemčijo. 
Qd tedaj se pogreša. Leta 1944 je bil 
RK v Ljubljani obveščen, dà je • v inter- 
naciji umrl. 

Na. predlog žene Weiss Frančiške, go. 
epodinje v čepljah 10. se uvede postopa- 

',       nje za razglasitev za mrtvega    " 
t R 15/49—3 '   5777 

2unič Leopold, roj.' 13. XI. 1925 v Kri- 
voglavicah, sin Mihaela in Ane rojene 
Tome, mlinar, 'je odšel februarja 1943 v 
Cankarjevo brigado NOV, Baje je 23. V; 

, 1944 padel v bojih v Gradišču pri Ljub- 
ljani. 

• Na predlog. matere 2unič Ane rojene 
Tome, poseetiiice v Krivoglavicah  1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 

;"   ' vega. 

• Vsakdo, bi mu je o pogrešanih kaj žna- 
;,- '  no, se poziva, naj to v dveh mesecih, po 

objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbnici  Medven Mariji, sodni 
uslužbenk?, v Črnomlju. . • ,     . ' 

; Balkovec   Jože,  Kocjan   Albin,   Weise 
•  . Franc in Zunič Leopold' se pozivajo, naj. 

/.,V eezglasijopri sodišču ali dajo kako vest 
'< '•, o sebi. '.-» • 

Po preteku roka bo sodišče-odločila o 
'.,' ,  Predlogih. .,. - 

.Okrajno sodile v Črnomlju 
dne 20. maja 1949. 

* 
\   .*'IR" 17/49-3 .   6169 

';  . - Butala Rudolf, roj. 14. III. 1914 v Gor. 
'.. ; Radencih, posestnik ravnotam št. 6, ein 

,; .   Josipa in Marije Štefane, je bil 1944 rho- 
.',';•    öiliziran in se jad tedaj pogreša. 

.Na predlog žene Butala, Marije rojene 
:  :    Baric", gospodinje v Gor. Radencih St. 6, 

ee 'uvede postopanje za razglasitev za mr- 
.',• tv«ga in se vsakdo, ki mu jev o pogreša. 

lem kaj znano, poziva, naj  to v dveh 
ttiesecih po objavi v Uradnem listu LRS 

4'  •°•••• sodišču ali skrbnici Medven Ma- 
;.;P1Ji, eodnd uradnici'v Črnomlju.' 
,.;•   Butala Rudolf ee poziva, naj se zglasi 

- :     Prt eòdiScu ali da kaiko vesto eébi. 
/ i.     'Po preteku roka bo eodfilče odio®!© o 

Okrajno sodile« T Črnomlja 
dne 8. junija 1949.    ..'. 

.V   * 

t R 348/4»—5 6269 
Gadnik Franc, roj. 6. IV. 1908 v Grgar- 

ju, &in Franca in, Marije rojene Trnovec, 
šofer v Grgarju, Fobca št, 169, je bil 5. 
IV. 1943 odpeljan v internacijo v Braun- 
fiehweig-Drutte v Nemčiji. Od 15. X. 1944 
se pogreša. 

Na predlog Gadnik Kristine rojene Do- 
ijak, gospodinje v Grgarju 52, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 543/49-5 6267 

Lozej Alojz, roj. 30. V, 1916 v Podragi, 
sin Jožefa in Marije rojene Rehar, kmet 
v Podragi 58, je bil 1942 mobiliziran v 
italijansko vojsko in poslan v Rusijo. Od 
tedaj se pogrela. 

Na predlog Kariš Natalije rojene Lozej, 
gospodinje v Vipavi 239, se uvede posto- 
panje za razglasitev ža mrtvega. 
I R 547/49—4 6268 

Ogrič Peter, roj. 22. VI. 1900 na Voj- 
fikem pri Idriji, sin Antona in Francisse 
rojene Šuligoj, delavec v Deeklah 173, je 
bil 21. VII. 1944 odpeljan v internacijo 
v Leitmeritz v Nemčiji. Od takrat se po- 
greša. t   , 

Na predlog Ogrič Marije rojene Boštjan- ' 
čič, gospodinje v Desklah št. 173, sé uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

, Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se po- 
ziva, naj v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni, 
ku Lahu Rudolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Gadnik Franc, Lozej Alojz aniOgnS" Pe- 
ter se pozivajo, naj se zglasijo pri sodi- 
šču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
prpdlogih. 

Okrajno godišče v Gorici 
dne 21. maja 1949. 

%  ' 
IR 554/49^3 -       6272 

Bizjak Franc, roj. 15, Vili. Ì913 v 
Smartnem — Brda, sin Franca in Karoli- 
ne rojene" Mavric, kmet v Vrhovlju št, 50, 
je odšel, februarja 1943 v NOV in se od 
decembra 1943 pogreša. 

Na   predlog   Bizjaka   Antona,   kmeta, 
Vrhovlje 50, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 255/48-5 6273 

Debenjak Stanislav, roj. 8. X. 192i v 
Kozani, sin .Franca in Frančiške rojene 
Prinčič, kmet v'Kozani 118, je odšel fe- 
bruarja 1943 v NOV in se od marca 1948 
pogreša. 

Na predlog Debenjak Nade, učitecljke v 
Kozani 118, se uvede postopanje ,ra raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 553/49-5 6276 

Golob Ivan, roj. 18. V. 1893 v Solkanu, 
sin Jožefa in Marije rojene Bitežnik, mi- 
zar v Solkanu, Partizanska 92, je bil od-, 
peljan 5. VI. 1944 v 'goriške zapore, od 
tam pa julija 1944 v Dachau. Od takrat 
se pogreša. 

Na predlog Golob Marije rojene Marega, 
gospodinje, Solkan, Tovarniška 7, se.uve. 
de postopanje za razglasitev za mrtvega- 
I R 501/40-5 6271 

Markoïtô Adalbert, roj. 15. IV. 1913 v 
Slapniku, KLO Kožbana, •• Ivana in Ka- 
tarine rojene Korečič, kmet v Slapnici 4, 
je bil 16. VII. 1944 odpeljan v Buchen- 
wald. Od takrat ee pogreša. 

Na (predlog Markoöo Vere-rojene Kore- 
čič, šivilje v Solkanu, Tovarniška *25, se 
uvede postopanje za, razglasitev za mrtve- 
ga.  . 

I R 549/49—3 627<i 
Podgornik Wril, roj. 8. VII. 1914 v če 

povanu, sin Luke in Katarine rojene Kra. 
šac, kmet v Čepov anu 121, js bil 1943 ko.t 
italijanski vojak ujet na afriškem bojišču 
in se od avgusta 1943 iz ujetništva v Alžiru 
pogreša. 

Na predlog Podgornik Katarine rojene 
Skvarča, posestnice, čepovan 121, se uve-, 
de postopanje za razglasitev •• mrtveca. . 
I R 552/49-3 ' 6274 

Sardon Feliks, roj, 4. 11. 1922 « Lan« 
dolu, KLO Hrenovice, okraj Postojna, sin 
Feliksa in Marije rojene Marinček, miz 
pomočnik v Šmarju 11, KLO Šmarje, jfr 
bil 1942 mobiliziran v italijansko vojsko 
k alpincem, še isto leto poslan • na ruško 
bojišče in se od takrat pogreša. 

Na predlog Sardon Marije, rojene Ma- 
rinček, gospodinje, Šmarje 11, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 256/48-3 6275 

Živec Amalija, rojena Kerševan.. 24. 
VII. 1902 na Gradišču, hči Jožefa in Aloj- 
zije rojene Arčon, gospodinja na Gradi, 
šču 117, je bila januarja 1945 " odpeljana 
v Rawensbrück in se od takrat pogreša. 

Na predlog Volk Dore rojene Kerševan, 
gospodinje na Gradišču 117, še uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
»nano, se pozira, naj v dveh mesecih od 
objave tega oklica v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu 

Bizjak Franc, Debenjak Stanislav, Go- 
lob Ivan,<Markovič Adalbert, Podgornik 
Ciril, Sardon Feliks in Živec Amalija-se 
pozivajo, naj se zglasijo pri «odišču ali 
dajo kako vest o sebi.- 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
* Okrajno sodišče v Gorici 

dne 1. junija 1949. 
* 

I R 93/49 .6188 
Fras Friderik, roj. 3. VII. 1913 v Kri- 

henbiergu, sin Andreja m Marije rojene 
Valentan, delavec na Žicah št. 45, je bil 
aprila 1944 mobiliziran v nemško vojsko. 
Zadnjič je pisal svojcem 8. IX. 1944 iz 
Braslovč. Q'd takrat se pogreša. 

Na predlog žene Fras Barbare, male 
kmetice na Žicah 45, se uvede postopanje 
za razeJasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem v 2 mesecih od 
ofr.'ave v Uradnem listu LRS poroča eo;, 
dišSu ' ali skrbnici Fras Barbari, mali 
kmetici na Žicah 45. , , • 

. Fras Friderik se poziva« naj ee zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. , 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni ' 
dne 28. maja 1949 

* 
R 106/49-6 5771 

Gruden.Rudolf, roj. i. X. 1920 v Mali 
vasi 14 pri Grosupljem, sin Franca in 
Marije rojene GregoTič, je • bdi ' interni- 
ran <v Italijo. Po zlomu' Italije je, odšel 
v NOV, od koder se je Se parkrat ogla- 
eil, od tedaj se pogreša. 

Na   predlog  sestre  Kunilo  Marije', iz 
Male vasi   14, ee uvede postopanje za 
razglasitev sa mrtvega. 
R 107/49-6 "     577» 

' Kunilo Alojzij, roj. (27. VI. 1912 "v un- 
ijah, sin Franca i ri Frančiške rojena'Za- 
kratek, stanujoč v Mali vasi 14; pfi Gro. 

••• 
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eupljem, je odšel   v  začetku   novembra 
1942 od doma proti Skriljam. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Kunilo Manje iz 
Male vasi 14, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
roano, ee poziva, da to v treh mesecih 
po objavi v uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbniku Grabnarju Stanku, 
«od.  uradniku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 17. maja 1949. 

* 
R 867/49-6 2678 

Lapamja Anton, roj. 6. IV. 1912 v Ja- 
grščah, ein pok. Antona in Terezije ro- 
jene Piiih, delavec, je bil v NOV. Kot 
borec Seroerjeve brigade je junija 1943- 
zašel na Dolenjskem v italijansko zasedo 
in bil ustreljen. Od tedaj se pogrela. 

Na predlog brata Lapanje Metoda iz 
Idrije, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Sova Jožefi, gospodinji v Idriji, 
Titova 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 9. marca 1949. 

* 
R 882/49-6 4863 

Preeelj Franc, roj. 1. X. 1909 v Ravnah, 
kmečki ein pok. Antona in Marijane ro- 
jene Stucin. je bil kot italijanski vojak 
leta. 1942 na vzhodnem bojišču. Zadnjič 
se je oglasil 17. I. 1943, od tedaj se po- 
grela. 

Na predlog sestre Kosmač Frančiške h 
Raven 70, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbnici Sova Jožefi, gospodinji iz 
Idrije, Titova 48. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče T Idriji 
dne 28. aprila 1949. 

» 
R 885/49—6 4866 

TuSar Marija rojena Albreht, roj. 22. 
VIII. 1896 v Sp. Idriji, žena ključavni- 
čarja, je bila 21. II. 1944 od Nemcev 
aretirana. Odpeljana je bila v Rawens- 
brück, kjer je baje 15. III. 1945 umrla. 
R 348/49—7    • 4864 

Tušar Martin (Davorin), roj. 4. XI. 
1923 v Sp. Idriji, 6in Jožefa in Marije 
Alb/eht,  mehanik,  je   odšel  septembra 
1943 y NOV. Baje je 17. XI. 1943 padel 
piri Stari Oselioi in ee od tedaj pogreša. 

N« predlog sina oziroma brata, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj ee v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS po. 
roča sodišču ali skrbniku Lukanu Petru, 
rudarju iz Sp. Idrije. 

*Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Idriji 
dne 28. aprila 1949. 

* 
K .W*9-6 5883 

Abram Rafael, roj. 29. IX: 1902 vOreh- 
ku, ein pok. Ivana in pok. Jere nojene 

fagon, kmečki delavec, je bil . 12. VI. 
1944 kot terenec v vasi Reka od Nemcev 
ustreljen. Pokopan je bil v Orehku. 

Na predlog brata Abrama Franca, kme- 
ta iz Orehka 1, se uvede postopanje za 
razglasitev za mi tvega. 
R 387/49-6 5882 

Ličar Ludvik, roj. 1. VIII. 1897 v Tr- 
bovljah, sin pok. Mihaela in Neže rojene 
Culk, kmet v Cerknem 188, je bil jeseni 
1941 odpeljan iz trboveljske bolnice v 
bolnico v Gradec, Jeseni 1942 je prišlo iz 
uprave bolnice brzojavno •••••••, da je 
umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Ličar Julke iz Cerkna 
št. 188, ee uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna. 
no se poziva, naj to v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbnici Sova Jožefi, gospodinji v 
Idriji, Titova 43, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 23. maja 1949. 

* 
R 391/49-6 5884 

Bončina Sihester, roj. 31, XII. 1915 v 
Sp, Kanomlji, sin pok. Matije in in pok. 
Neže rojene Pavaič, rudar iz Idrije, Ru- 
darska 10, je bil bolničar 2. čete, 3. bat 
Prešernove brigade. Baje je bil na poti iz 
Zirovekega vrha proti Trem kraljem 30. 
XII. 1944 od Nemcev ubit. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog tašče Pečdrer Antonije iz 
Idrije, Rudarska 7, se uvede postopanje 
za jazglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po. 
roča sodišču ali skrbniku Pečirerju Vik- 
torju, Idrija, Rudarska 7. 

Po' preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 24. maja 1949. 

* 
R 388/49-6 6218 

Vončina Maks, roj. 6. X. 1918 na Voj. 
skem št, 6, tam stanujoč, kmet. sin pok. 
Petra, je bil kot bivši italijanski vojak 
1. 1941 poslan v Libijo in je menda konec 
istega leta padel pri Tobruku. 

Na predlog matere Vončina Jožefe, Voj- 
sko 6, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega, 
R 393/49-4 6219 

Eržen Karol, roj. 28..X. 1912 na Jeli«. 
neim vrhu, tam stanujoč št. 3, sin pok. 
Tomaža, kmečki delavec, je bil a XXXI. 
divizijo NOV v bojih pri Grahovem ob 
Bači konec marca 1945 in se ori tedaj 
pogreša. 

Na predlog sestre Eržen Štefanije, ad- 
ministratorke KLO Dole, se "uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Pogrešanca in vsakdo, ki o njih kaj ve, 
se pozivajo, naj se v dveh mesecih od ob- 
jave v Uradneni listu LRS zglasijo ali ka. 
ko drugače obvestijo sodišče ali skrbnico 
Sova Jožefo. gospodinjo, Idriia, Rudarska 
št. 43. 

Po pretiti roka bo eocliičn odložilo n 

• predlogih 
.  Okrajno sodišče v Idriji 

dne 3. junija 1949. 

R 386/49—ti 6217 
Reven Franc, sui Jerneja, roj. 27. XI. 

1915 \ Wftterheimu v Nemčiji, rudar v Gor- 
Kanomlji, je bil oktobra 1943 odveden v 
internacijo v, Dachau in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog matere Reven Marije iz Gor. 
Kanomlje 9, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem v dveh mesecih 
pO objavi tega oklica v Uradnem li. 
stu LRS poroča sodišču ali skrbnici Sova 
Jožefi, gospodinji iz Idrije, Titova 43. 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 4. junija 1949. 

* 
II 213/49—4 6014 

Vrh Jožef, roj, 10. XII. 1921 v Dol. 
njem Zemonu, sin Ivana in Marije rojene 
Sircelj, kmetski delavec iz Dol. Zemona 
89, je po kapitulaciji Italije 1943 vstopil 
v NOV in bil kot borec XI. dalmatinske 
brigade, 26. divizije novembra ah decem- 
bra 1944 v bojih pri Kninu težko ranjen. 
Po izpovedbi Vičiča Antona iz Zarečioe 
št. 16, in Hrvatina Jožefa iz Trpčan 27, 
je v bolnici v Drnišu pri Kninu umrl. 

Na predlog brata Vrha Antona, kmeta 
iz Dolnjega Zemona 89, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se poziva 
vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, naj to 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS sporoča sodišču ali skrbniku Olj- 
šaku Tonissaintu, sod. uslužbencu'v Ilir- 
ski Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišče odločfflo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilir. Bistrici 
dne 27. maja 1949 

* 
R 117/49.7 5636 

Iglic Maksimilijan, roj. 8. X. 1914 v 
Ljubljani, sin Pavla in Marije rojene Car- 
man, krojaški pomočnik iz Količevega 38, 
je odšel 10. IV. 1943 v Cankarjevo bri- 
gado NOV. Baje jj 16. III. 1944 padel v 
bojih na Javorovici pri Novem mestu. Od 
tedaj se pogreša. • 

Na predlog žene Iglic Marije, tov. de- 
lavke iz Vira št 3, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem v dveh mesecih 
od objave tega oklica v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali Skrbniku Klemen- 

. čiču Ivanu, sod. uradniku v Kamniku. 
Iglic Maksimilijan se poziva, naj se 

zglasi pri sodišču aH da kako vest o sebi. 
Po preteku _ roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Kamniku 

dne 18. maja 1949. 
* 

I R 208/48-15 ., 6216 
Miklič Marija rojena Kali 29. I. 1876 v 

Starem kotu 30, poeestnica jetotam št. 8, hči 
Matevža in Marije rojene Poje, je bila 14 
VIII. 1942 odpeljana v internacijo v Tre- 
viso v Italiji, kjer je zbolela in baje 30, V 
1943 umrla. 

Miklič Anton. roj.. 7. I. 1902, sin Anto- 
na in Marije, delavec v Starem kotu 16, 
je bil 29. VII. 1912 pregnan na Rab, kjer 
jo dccr-mlTa 1942 umrl. 

#a predlog'Miklič Ivanke, gospod, po- 
mnrnice, Martinjak 25, p. Cerknica, fie 
uvede postopanje •• razglatitov za mrtve 

, in P? 
;zfiaj<3 poziv, naj ,\e 0 pogrešanima 

j do 21. X. 1949 poroča sodiffu ali ekrbni- 
J ku Botjaku Matiji, pom. uslužbenca v Ko- 
« čevju. 
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Miklič Marija in Anton se pozivata, naj 
se zglasita pri sodišču ali dasta kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 3. junija 1949. 

II R 329/49-2 5639 
Jenko Franc, roj. 28. XI. 1876 v To- 

dražu, sin Franca in Mice rojene Bercia, 
posestnik .n Žagar iz Gornje vasi št 14, 
je bil 16. III. 1915 vpoklican v a. o. voj- 
sko. S 7. lovskim bataljonom je odšel na 
italijansko bojSšče in se od ofenzive ob 
Soči v novembrua 1915 pogreša. 

Na predlog sina Jenka Franca ml., 
strojnika v Gorenji vasi št. 14, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poaiv, naj se o pogrešanem v 
dveh mesecih od te objave v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 2e- 
lezniku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Jenko Franc se poziva, naj 6e zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

t  Okrajno sodišče v Kranju 
dne 17. maja 1949. 

II R 327/49-3 5916 
Kolman Ciril-Vincenc, roj. 18. VII. 1919 

v Hrušici, sin Valentina in Marije rojena 
Kozina, strojni kurjač v Primskovem 20a, 
je bil 1943 mobiliziran v nemško vojsko. 
Prišel v rusko ujetništvo, vstopil v JA, 
in je po obvestilu MLO Radovljica števil- 
ka 1644/45 z dne 22. XI. 1945 padel apri- 
la 1945 na položaju pri Breku. 

Na predlog očeta Kolmana Valentina, 
kurjača, Mavčiče 57, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem v dveh mesecih 
po objavi tega oklica v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Zelez- 
niku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Kolman Ciril-Vincenc naj ee zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. maja 1949. 

• 
II R 328/49-4 5881 

Aljančič Ivan ml., roj. 23. XI. 1920 v 
Kovorju, sin Ivana in Helene rojene Zu- 
pan v Kovorju št. 28, je bil v letu 1942 
odveden v Dachau, kjer je baje konec fe- 
bruarja ali začetek marca 1945 umrl. 

Na predlog Aljančiča Ivana st., posest- 
nika v Kovorju št. 28, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izda- 
ja poziv, naj ee o pogrešanem v dveh 
mesecih od te objave v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Železni- 
ki! Simonu, sod. uradniku v Kranju, 

Po preteku •••• bo sodišče odločilo o 
oredlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. maja 1949. 

• * 
• R 302/48—5 6015 

Pinter Frmac, roj. 1. XII. 1926 v Skorja 
Loki, Veïtfcr 20, sin Janeza in Frančiške 
«'ojene Rant, poljski delavpo pri Sv. To- 
mažu 8, je bil s 3. četo, 2. bat. 18. soške 
»ngad© v začetku 1945 v težkih bojih na 
Ledinah pri Idriji. Od tedaj se pogreša. 

NapredloB očeta Pintarja Janeza od Sv. 
Tornasi et 8» ee uvede •••••••• za itìa- 

glasJtev za mrtvega. Vsakdo, ki o pogre- 
šanem kaj ve, naj to v dveh jnesecih po 
objavi tega oklica v Uradne» listu LRS 
sporoča sodišču ali skrbniku Vidmarju 
Francu, predsedniku KLO Bukovica. 

Pintar Franc se poziva, naj s© zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
•     dne 2d. maja 1949. 

II R 325/49-8 6103 
Vodopivec Franc, roj. 27. VIII. 1913 v 

Petelinah pri St. Petru na Krasu, sin Mi- 
haela in Jožeie rojene Požar, čevlj, po- 
močnik v Kranju, Savski breg 15, je odšel 
28. XI. 1941 v kokrški odred NOV. Dne 
13. VII. 1942 je prišel v zasedo Nemcev 
pod Storžičem in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Peklenik Marije, gospodi- 
nje-v Kranju, Savski breg 15, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega m 
se Izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 
31. VIII. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
23lezniku Simonu, .sod. uradniku v Kra- 
nju. 

Vodoplvec Franu se poziva, naj ee zgla- 
si pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 31. maja 1949. 

I R 338/49—4 6167 
Bobnar Marija rojena 24. II. 1922 v Zg. 

Kašlju, hči Matije in Marije rojene Ru- 
pret, trg. pomočnica v Zg. Kašlju ät. 98, 
je baje v internaciji v Auschwitzu umrla. 

Na predlog Bobnar Matije, delavca v 
Zg. Kašlju št. 96, KLO Polje. Ljubljana, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvo in ee izdaja poziv, naj se o pogre- 
šani v dveh mesecih po objavi tega oklica 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Lukec Mariji v Zg. Kašlju 96, 
oziroma predlagatelju. 

Bobnar Marija se poziva, naj so zglasi 
•pri sodišču ali da kako vest o sebi. » 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dn© 2. junija 1949. 

I R 524/49-4 4867 
Kus Franc, roj. 17. V. 1923 na Igu, sin 

Franca in Ane rojene .Gerbec, samski, 
dijak in 

Kus Alojzij, roj. 31. V. 1925 na Igu, sin 
Franca in Ane rojene Gerbec, samski, 
kovaški vajenec, sta 15. V. 1942 odšla v 
krimski odred NOV. Od 1. XI. oziroma 
od' jeseni 1944 se pogrešata. 

Na predlog očeta Kusa Franca, pismo- 
noše, Ljubljana, Cesta na loko 2, se uve- 
de postopanj© za razglasitev za mrtva in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanih v 
dveh mesecih (po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča, sodišču ali skrbniku Šviiglju 
.Jožetu, posestniku, SaTe&o 5 oziroma pred- 
lagatelju. 

Kue Franc in Kus Alojzij se pozivata, 
naj ee zglaeita pri sodišču ali dasta kako 
veet o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
"ledlogu. 
Okrajno sodišče v Ljubljani  za okraj 

Ljubljana okolica 
dne 22. aprila 1949. 

# 

1 R 333/49-3 ' «U9Z 
Vidmar Auton, roj. 16. V. 190ö v Cr. 

nem vrhu p"ri Idriji, sin Janeza in Rozalije 
rojene cuk, delavec, poročen, se od leta 
1945 pugrola. 

Na predlog žene Vidmar Antonije, dt 
lavke, Gorenja va-a 42, 6e uvede postopa 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v dveh me- 
secih po objavi tega oklica v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču, predlagateljici 
ali skrbniku Kozoglavu Antonu, name- 
ščencu OIO Ljubljana okolica. 

Vidmar Anton se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da  kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišč© odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
za okraj Ljubljana okolica. 

dne 28. maja 1949. 
* 

R 109/49-2 5915 
Fajfar Anton, roj. 3. VI. 1920 v Her- 

mancih, sin Antona in Katarine rojene 
Zoreč, vjničar v Hermancih žt. 48. je bil 
1943 prisilno mobiliziran v nemško voj. 
6ko; 10. XI. 1944 so ga ujeli Američani, 
februarja 1945 je bil prepeljan v Split in 
če od takrat pogreša. 

Na predlog žeue Fajfar Barbare, vlni- 
čarke v Hermancih št. 48, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem do 15. 
VII. 1949 poroča sodišču ali ekrbniku 2u- 
niču Ignacu, sod. uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
j predlogu. 

Okrajno sodišč© v Ljutomeru 
dne 24. maja 1949. 

* 
VI R 499/49-11 5529 

Semenlč Rudolf, roj. 11. IV. 1905 v 
Noršincib pri Ljutomeru, sin Ferdinanda 
in Marije rojene šoštarič, železničar, Stu- 
denci pri Mariboru, Kralj Matjaževa 44, 
je bil v septembru 1944 prisilno mobili- 
ziran v nemško vojeko in se od febru- 
arja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Semenffi Kriste, kon- 
trolorje v tovarni avtomobilov, Tovarni- 
ško naselje 29 v Mariboru, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 1. 
septembra 1949 poroča sodišču ali skrb- 
niku Semiču Ferdinandu, delavcu v Ma- 
riboru, Krempljeva ul. 4. 

Semenič Rudolf ee poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest q sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. » 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 6. maja 1949 

* 
VI R 497/49-4 5530 

Rajšp Jožef, roj. 11. V. 1883 v Zavrhu, 
6in Martina in Elizabete rojene Fras, polj- 
ski delavec v Zavrhu, je bil 1914 mobili. 
ran v avstrijsko vojsko in se e Tronic 
v  Galiciji od novembra 1914 pcgr||a. 

Na predlog žene Rajšp Veronike, gospo- 
dinje v Mariboru, Židovska ul. 11, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
do 15. IX. 1949 poroča sodišču ali skrb- 
niku Brunčiču Tomažu iz Čermljenšaka. 

Rajšp Jožef se poziva, naj se zglasi pri 
sodiïcu ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče ođl-••• o 
predlogu. , t 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 10. maja 1949. 

"*•    * 



Crtran U32. IJU A UM LISI LKS Stey. 19. — 14 VI. 1048. 

VI B 5U7/49-4 o685 
Caf Alojzij, roj. 18. V. 1920 pri Sv. Le- 

nartu v Slov: goricah, ein Matije in lvuue 
rojene JanČič, oženjen, delavec na Pob i-ei- 
Ju, Zrkovska SO, je bdi 18. I. 1944 ••"• 
ziran v nemško vojsko. Poe lan je hjl m 
rusko bojišče in ee od avgusta 1944 poti 
greša. 

Na pređlog žene Oaf Marije, tkalke na 
Pobrežju pri Mariboru, Malgajeva 8, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in ee izdaja poziv, naj ee o pogreša- 
nem do 15. IX. 1949 poroča sodišču ali 
skrbnici Laufer Veri, gospodinji v Mari- 
skrbnici Turnerjeva 12. 

Cat Alojzij se poziva, naj se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 12. maja 1949. 

* 
VI R 494/49-11 5858 

2igert Alojzij, roj. 21. XI. 1919 v Ma- 
riboru, ein Alojzija Pungartnika in Ane 
dojene Zigert, poročen, varilec drž. že- 
leznic, Maribor, Mlinska 24, je bil 1942 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Po. 
elan je bil na vzhodno bojišče in se je 
zadnjič oglasil 16. VI. 1944 h okolice VI- 
tebska. 

Na predlog žene 2igert Ane, preddelav- 
ke iz Maribora, Mlinska 22, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 15. 
IX; 1949 poroča sodišču ali skrbniku Kir. 
bišu Josipu, vratarju fa Maribora, Ko- 
Saki 59. 

Zigert Alojzij ee' poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku, roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 19. maja 1949. 

* 
R 509/49-12 6310 

Grum Franc, roj. 13. X. 1915 v Geleen- 
kirchenu, Vestfaleko, sin Alojzija in Jull- 
jane rojene Weiss, mehanik v Mariboru, 
Prešernova ul. 18, se od 1945 pogreša. 

.Na predlog žene Grum Anice, šivilje iz 
Maribora, Prešernova ul. 18, se uvede po- 

.stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 1. 
X. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Hor- 
vatu Jožetu, sod. uradniku v Mariboru. 
VI R 508/49-10 6809 

Tomažič Maks, roj. 19. II. 1917 v Sko- 
kah pri Slivnici, sin Franca in'Gere ro- 
jene Zolnir, telefonist na Pobrežju pri Ma- 
riboru, Ipavčeva ul. 7, je bil 1. 1944 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Bil je 
v Franciji in se od avgusta 1944 pogreša. 

Na predlog žene Tomažič Katice, predi- 
ce m Pobrežja pri Mariboru, Ipavčeva 7, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se fedaja poziv, naj ee o po- 
grešanem do 1. X, 1949 poroča sodilcu 

' ali skrbniku Horvatu Jožetu, sod. urad- 
niku, v Mariboru. 

O rum Franc in Tomažič Majke se pozi- 
vata, naj se zglasita pri sodišču aH dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo e 
predlogih. _ 

'   Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 25. maja 1949. 

* 
V R •6/49-5 6308 

•'•'•rtmek Konrad, roj  12. 1.1911 v Vur- 
malu, sin Ferdinanda in Alojzije rojene 

Peierziubk, posestnik v Vanuatu et. tìó, 
sa od 23. I. 1945 pogreša. Odsek za no- 
tranje zadeve pri ÛLO Maribor okolica 
potrjuje, da" kljub vsestranskim poizved- 
bam o usodi pogrešanega ni bilo mogoče 
ničesar ugotovita. 

Na predlog žene Tertinek Antonije, po- 
ottìtnice v Vurmatu 65, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem do 1. 
X. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Jer- 
iču Meihiorju, posestniku pri Sv. Ožbaltu 
ob Dravi št. 36. 

Tertinek Konrad se poziva, naj se zgla» 
d pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 27. maja 1949. 

V R 486/49 3964 
Zokš Alojz, roj. 21. IX. 1914 v Boüon- 

cih, sin Stefana in Ane rojene Vlaj, polj- 
ski delavec v Sp. Zerjavcih 1, je bil izse- 
ljen v Roškovac na Hrvaškem, kjer je bil 
1943 prisilno mobiliziran v domobransko 
vojsko v Bosni Jeseni 1944 je padel, kar 
je sporočil bratu Štefanu v Bjelovaru nek 
njegov tovariš. Po poročilu odseka ea no- 
tranje aadeve pri OIO Maribor okolica ni 
o pogrešanem nič znanega. 

Na predlog očeta 2okša Steiana, posest- 
nika v Sp. Zerjavrah 1, ee uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali ekrbniku Fekonji Lud- 
viku iz Zg. Porčiča 88. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno  sodišče Maribor  okolica 
dne 7. aprila 1949. 

R 366/49 6064 
Predan Franc, roj. 6. X. 1918 v Framu, 

sin Ferdinanda in Elizabete rojene Can. 
čič, železničari v Požegi ćt. 5, KLO Ješen- 
ca, je konec junija 1944 odšel k partiza- 
nom na Pohorje, kjer pa je po pričevanju 
Danka Karla in Stefaniča Rudolfa 8. VIII. 
194'4* na Framskem Pohorju prišel v 
nemško zasedo in padeL 

Na predlog sestre Stern Josijàne, roje- 
ne Predan, gospodinje v Martora/Sent- 
iljska ceeta 11, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega te ee izdaja po- 
ziv, naj ee o pogrešanem v dveh mesecih 
po tej objavi v Uradnem listu LBS poroča 
sodišču ali fikirbhiku Voràsu Štefanu v 
Požegi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
tihe 30. maja 1949. 

* 
R 365/49-5   ' 6312 

Veeelko Rudolf, roj. 18. IV. 1914 v 
Hejndelu pri VôÛki Nedelji, ein Matij« 
In Marije rojene Gregorič, strojni •••• 
v Racah št. 1, je bil 22. VI. 1943 mobili- 
ziran v nemško vojsko in je 14. IV. 1Ô44 
padel pri Ogorodnikin, vzhodno od Viteb- 
eka, kar potrjuje poročilo nemške vojne 
poŠte št. 24759-B t dne 17. IV. 1944. 

Na predlog žene Veeelko Matilde rojene 
Lašič, delavke v RajSah št. 7, ee uvede po- 
stopanje za raaglaBwev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega 
kaj znano, se pozfra, naj to v treh me. 
seeih po tej objavi v Uradnem listu LfiS 
poroča sodišču ali skrbniku Krovcu Vik- 

torju, železničarju v Racah št. 36. 
Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče Maribor okolica 

dne 3. junija 1949. 

I R 69/49-5 4651 
Perš Aleksander, roj. 29. X. 1921 v Sta- 

njevcih, sin Janeza in Sidonije rojene Ko- 
rošec, mesarski pomočnik v Gor. Petrov- 
<ah 31, je bil 22. X. 1941 od okupatorja 
aretiran. Prepeljan je bil v zapore v Mur. 
sko Soboto, I. XI. 1941 -pa v Vac na 
Madžarskem, kjer je bil obsojen na 3 leta 
robije. Leta 1943 je bil poslan kot dela- 
vec na vzhodno bojišče, ••••• je odšel k 
ruskim partizanom. Dne 2. ali 4. novem- 
bra 1943 je padel v bojih in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog očeta Persa Janeza se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o. pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS« poroča sodišču ali ekrbniku Hor- 
vatu Alojziju, sod. uslužbencu v M. Soboti. 

Perš Aleksander se poziva, naj ee zgla- 
si pri sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 22. aprila 1949. 

* 
I R 37/49-4 5772 

Avsec Vladimir, roj. 22. II. 1913 v No- 
vem mestu, sin Jožefa !n Amalije rojene 
Zalokar, oženjen, elektromonler v Novem 
mestu Kapucinski trg 5, se od leta 1945 

Na predlog žene Avsec Ljudmile rojene 
Vahfiič, gospodinje (z Novega mesta. Ka- 
pucinski trg 5, še uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v štirih mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi. 
šču ali predlagateljici Avsec Ljudmili. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 20. maja 1949. 

* 
I R 115/49-6 4802 

Skvarča Janez, roj. 25. IV. 1917 v Gore. 
njem, «in Alojza, in ,Fraačiake*rojene. Ger- 
žel, eameki,'delavec, jé 4>M T&t Italijanski 
voj®k aprila 1943 zajet v Grčiji od par- 
tizanov. Junija 1943 pa je bil zopet ujet 
od Italijanov in odpeljan v Atene. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog brata Skwaröe Antona, kova- 
ča iz Gorenj 23, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali ekrbniku Jerančetu Slavko, zem- 
ljiškoknjižnemu referentu v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločHo o 
predlogu. i 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 1. aprila11949. 

* 
I R 120/49-5 4866 

Poženel Ernest, roj, 11. I. 1911 v Gr- 
čarevcu, sin pok. Jerneja in Marije roje- 
ne Sebenik, kmet, je bil kot intendant 
III. bat. Vojkove brigade od Nemcev ujet, 
Odpeljan je bil v goriške zapore, <jd tam 
pa •••••••• 1945 v Nemčijo. Od' tedaj se 
pogreša. 

po preteku roka bo sodišče odločilo o 
kmeta iz Grčarevca 6, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega In ee iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
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•••••• po objavi v Uradnem listu LHS 
poroča eodišču ali skrbniku Jerančetu 
Slavku, zemljiškoknjižnemu referentu v 
Postojni 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 12. aprila 1949. 

I R 126/49-4 6681 
. Dobravec Ivan, roj. 2. XII. 1912 v Volč- 

jem, sin pok. Janeza in Helene rojene 
Mestek, poročen, kmet, ee od leta 1945 
pogre&a. 

Na predlog žene Dobravec Ane iz Volč- 
jega 9, ee uvede postopanje za razglasi. 
tev\a mrtvega vu ee izdaja poziv, naj se o 
pogrešanem v itreh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Jerančetu Slavku, zemljiško- 
knjižnemu referentu v Postojni. 

Dobravec Ivan se poziva, naj se zglasl 
pçi sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 4. maja 1949 

l R 131/49-4 •       . , 5682 
2nidaršič Alojz, roj. 20. II. 1910 v Cer- 

fenici, «in pok. Jakoba in Marije rojene 
Tavželj, samski, čevljar, je bil po zlomu 
Italije odpeljan v Dachau. Od tam je bil 
odveden v taboreče Mariarchon. Na trans- 
portu'iz Marjsiirclma v Dachau je bil ob 
bombardiranju ranjen in je baje 28. IX. 
19-14 v Dachau umrl. 

Na predlog matere Znidaršič Marije ro- 
jene Tavželj te Cerknice 224, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča eodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 10. maja 1949. 

I R 135/49—8 5680 
Kebe Janez, roj. 10. XII. 1898 v Cer- 

knici, sin. pok, Janeza in ,pok. Ane rojene 
Turk, poročen, ••••••••••, je bil 26. IX. 
1942 •••••••. Odpeljan je bil v Italijo. 
Septembra 1943 le bil od Nemcev zajet 
in odpeljan v taborieče Doro pri Nord- 
hausnu, od tam, pa v Auschwitz. Od tedaj 

-ee pogreša. 
Na predlog žene Kebe Amalije, gospo- 

dinje iz Cerknice 34, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, naj se o pogrešanem v treh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali predlagateljici. 
I R 136/49-5       i 5683 

Tomšič Franc, roj. L IX. 1901 v Topo- 
lu, sin • Mihaela in pok. Nabu/rge rojene 
Turk, delavec, poročen, Cerknica 84, je 
Pil 26. IX. 1942 aretiran in odpeljan v Re. 
Dicci. Po zlomu Italije je'bil odpeljan v 
taborišče Doro pri Nordhausnu. Od.tam' je 

,Dil februarja 1944 odveden proti Au- 
echwitzu in se od tedaj pogreša. 
.Na predlog, žene Tomšič Marije, goepo- 

.;• draje iz Cerknice 179, se uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 

-aaja poziv, naj.ee o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
P°Toča sodišču ali predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 13. maja 1949. 

* 
I R 123/49-5 5913 

Dr. Muha Vladimir, roj. 16. VIII. 1888 
v Vižinadi v Istri, sin pok. Vekoslava in 
pok. hane rojene Boštjančič, bivši sodnik 
v Ložu, se od 30. VI. 1942 pogreša. 

Na predlog žene Muha Vande v Trstu, 
Via Carlo Stupanik 4, zastopane po 
dr. Muhi Miroslavu iz Zagreba, Kvaterni- 
kov trg 1, so uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem v štirih mesecih po okli- 
cu v Uradnem lietu LRS poroča eodišču 
ali skrbniku Jerančetu Slavku, zemlj. 
knjiŽ. referentu v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 16. maja 1949. 

I R 127/49—3 5914 
Tegel Karol, roj. 13. X. 1907 v Gor. Pla- 

nini 76, sin Jakoba in Ivane rojene Pet- 
kovšek, je po kapitulaciji Italijo 1943 od. 
šel v NOV. Januarja 1944 je odšel na Ko- 
roško, v juliju 1944 je bil dodeljen k Šta- 
bu IV. operativne coue. Od decembra 
1944 se pogreša. 

Na predlog sestre Mrhar Marije rojene 
Tegel iz Sežene20,6e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem v treh mesecih po 
objavi tega oklica v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišča odločilo o 
• predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
,     dne 16. maja 1949. 

* 
I R 130/49-4 6050 

Kaluža Luka, roj. 14. X. 1910 v Narinu, 
kmet iz Narina št. 2, sin Jakoba in Marije 
rojene Pire, je odšel septembra 1943 k 
partizanom. Januarja 1944 so ga ujeli 
Nemci, prepeljali v tržaške zapore, od 
tam pa v Nemčijo in se od takrat pogreša. 

Na predlog žene Kaluža Antonije, kme- 
tice iz Narina št. 2, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
I R 128/49-6 6048 

Primožič Franc, roj. 24. IX. 1908 v Pod- 
slivnicd, sin Antona in Apolonije rojene 
Zgonc, čevljar na Studencu St. 16, se od 
1. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Primožič Alojzije iz 
Studenca 16, ee uvede postopanje zä raz. 
glasi4ev za mrtvega, 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj 
znano, se poziva, naj o tem v treh mese- 
cih po objavi tega oklica v Uradajm listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Jeranče- 
tu Slavku, zemlj. knjižnemu tfeferenltu v 
Postojni . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 23. maja 1949. 

* 
I R 182/49-3 6051 

Penko Jožef, roj. 6. III. 1881 v Nari- 
nu, sin Mihaela m Marjete rojene Špilar, 
kmet v Narinu, je odšel 1916 z a. o. voj- 
sko na rueko bojišče. Nazadnje je pisal iz 
ruskega ujetništva 24. V. 1917, od takrat 
se pogreša. 

Na predlog •••••• Rebeca Franca, kme. 
,ta ii Narina št. 68, p. St, Peter nia Eraeu, 

se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega • se Izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem v treh mesecih po objavi tega 
oklica v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 23. maja 1949. 

* 
I R 117/49-4 6049 

Truden Anton, roj. 23. VII. 1914 na Po- 
ljanah, sin Antona in Helene rojene Pa- 
te-most, kmetski sin v Poljanah št, 1, 
okraj Postojna, je odšel maja 1942 v Zi-' 
danškov bataljon NOV. Pri napadu v Dra- 
gi pri Kočevju je bil ranjen, odpeljan v 
bolnico blizu Bele vode. Od začetka avgu- 
sta 1942 ko so Italijani napadli bolnico, 
ee pogreša. 

Na predlog maitere Truden Helene, po- 
sestnice iz Smarjete št. 9, KLO Iga vas, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem v treh mesecih po objavi tega oklica 
v Uradnem listu LRS poroča eodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Postojni 
dne 24. maja 1949. 

* 
I R 133/49-6      • 6052 

Sajer Franc, roj. 22. IV. 1916 v Jurščah, 
sin Franca in Knafelj Ivane, kovač v Jur- 
ščah št 30, je bil 29. XII. 1943 odpeljan 
v Trst, 26. VIII. 1944 pa v Nemčijo in ee 
od takrat pogreša. 

Na predlog žene Sajn Kristine rojene 
Zadel, gospodinje iz Juršč št. 30, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
v treh mesecih po objavi tega oMica v 
Uradnem listu LRS poijpča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. • 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne. 26. maja 1949. 

* 
R 178/49-4 3927 

Poročnik Rudolf, roj. 11. IV. 1907 pri 
Sv. Jerneju nad Muto, sin Grtóold' Uršule 
rojene Poročnik, samski, tesar v Gortmi 
št. 51, je odšel 18. II. 1944 v Lackov 
odred NOV. Konec novembra, 1944 je bil 
v bojih ranjen in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Grizold Uršule ro- 
jene Poročnik, gospodinje iz Sp. Corti- 
ne 25, se uvede postopanje za .razglasitetv 
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o 
pogrešanem v treh mesecih pO >bjavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Čegovniku Filipu, sod. name- 
ščencu na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodiSce odločilo o 
predlogih, 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 31. marca 1949. 

* 
I R 27/49 2819 

Arnejčič Adolf, roj. 20. VI. 1916 v Ptu- 
ju, sin Franca in Antonije rojene Pod'- 
breznik, oženjenj trgovski pomočnik iz 
Ptuja, Cankarjeva 6, je bil spomladi 1945 
v taborišču Jasenovac od uetažev likvidi- 
ran. 

Na predlog Arnejčič Elizabete, gospodi- 
nje v Mariboru, Tržaška 65, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 

, jzdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh 
'mesecih po objavi v<Uraqnem listu 1.33 
poroča sodišču ali skrbniku Beriiču Jo- 
žefu, blagajničarju v tovarni Strnioče. 
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I K 29/49 " 2820 
Sagadm   Franc,    roj.   29.   XI.   1916   v 

Skorbi, sin Neže poročene Ualun, posest- 
ma v Stukih lü, je bil marca 1944 pr. Lu- 
blinu ranjen in ujet. Od ledaj ee pogreza. 

Na predlog Sagadm Lucije, poseetmce v 
Stukih 12, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem v treh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbniku Glušiču Dominiku, sod. na. 
meščencu v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 11. marca 1949. 

* 
I R 43/49 4561 

Ozmec Stanko, roj. 11. IV. 1923 v Cvet- 
kovcih, sin pok. Jožefa in Cecilije rojene 
Poeavec, ein posestnika, se od 18.  VIL 
1944 pogreša. 

Na predlog Petka Franca, poeestnika v 
Ovetkovcih 47, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj •• o pogrešanem v treh mesecih po 
objavi v Uradnem Iietu LRF poroča sodi- 
šču ali skrbniku Ozmecu Francu, posest- 
niku v Cvetkovcih 46. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 18. aprila 1949. 

* 
VII R 36/49 4653 

Topolovec Maks, roj. 12. II. 1903, ain 
Jurija dn Katarine, posestnik v Podložu 
št. 91, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Topolovec Marije, po- 
eestnice v Podložu 91, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v treh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS poro- 
ča sodišču ali skrbniku Topolovcu Karlu, 
posestniku na Ptujski gori 25. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 22. aprila 1949. 

» 
VII R 42/49 6168 

Bandur Jože, roj. 5. XII. 1920 pri Sv. 
Marjeti na Drav. polju, sin Jožefa in Ma. 
rije rojene Pipenbaher, oženjen, uradnik 
v Strriišču pri Ptuju, je bil prisilno mobi- 
liziran v nemško vojsko in se od 16. L 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Bandur Neže, tovar, 
niške delavke v Mariboru, Meljska c. 26, 
ee uvede postopanje •• razglasitev za mr- 
tvega in ee izdaja poziv, naj se o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objwi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Kumriču Ivanu, železničarju pri Sv. 
Marjeti na Dravskem polju 87. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 2. junija 1949, 

I R 66/49 5650 
Verbek Anton, roj. 26. VI, 1916 v Zg. 

Prebukovju, sin Antona' in Marije rojene 
Ačko, poročen, delavec, je oil 20. X. 1944 
na Pohorju od Nemcev ujet. Odpeljan je 
bil v Dachau kjer je baje v začetku leta 
1945 umrl. Od tedaj se pogrela. 

Na predlog žene Verbek Hilde, delav- 
ke v Zg. Prebukovju 34, se uvede posilo, 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, naj «e ^ pogrešanem do 1. 
VII. 1949 poroča sodišču   •>•   skrbniku 

Mercu ßoüiüurju, sod. uslužbencu v Slov. 
Bistrici. 

Verbuk Anton se poziva, uaj se oglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po pieuku roka bo «wdusce cdloóJu o 
predlogu 

UM'UJUO sodišče v Ulov. Bbtrici 
dne 16. maja 1949. 

* 
K 366/49—4 5652 

Dešman Janez, roj. .16. XII. 192. pri 
Sv. Primožu, sin posestnika Antona in 
Ane rojene Podkrajnik, samski, je odšel 
28. I. 1944 v 7. krajiško brigado, X. di- 
vizije NOV. V bojih v bližini Vakufa-Jajce 
v Bosni je bil 22. VII. 1944 ranjen m je 
kmalu nato umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Dešman Ane, kme- 
tice iz Sv. Primoža 50, se uvede postopa- 
nje za razg; ntev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj *- o pogrešanem do 31. VIII. 
1949 poroča sodišču ali skrbnici Dešman 
Ani. 
U 365/49-2 5651 

Kos Alojz, roj. 20. IV. 1908, sin Ivana 
in Marije rojene Krigl, delavec tovarne 
lotal v Mariboru, Dalmatinska 324, se od 
zadnjega bombardiranja tovarne pogreša. 

Na predlog matere Kos Marije, preužit. 
karice iz Zlabora 28, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem do 80. XI. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Kos Mariji. 

Dešman Janez in Kos Alojz se pozivata, 
naj se zglasita pri sodišču ali dasta kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 19. maja 1949. 

* » 
R 859/49 5641 

Bajt Oskar, roj. 2. II. 1926 v Doljah, 
sin Andreja In Marije rojene Hrast, dela- 
vec, Tolmin, Breg 8, je bil decembra 1944 
aretiran na Volarjih in odpeljan v Flos- 
senburg, kjer je baje 13. II. 1946 umrl. 
Od takrat ee pogreša. 
R 858/49 5640 

Božič Jožef, roj. 16. IV. 1926 v Jagr- 
ščah, sin Petra in Marije rojene Pinh, 
kmečki sin na Ljubinju, je bil začetek 
junija 1944 odpeljan v zapore v Tolmin 
in »e 3d takrat pogreša. 
R 862/49 ' 5647 

- Cernuta Izidor, roj. 4. IV. 1917 v Logu 
pod Mangartom, ein Antona in Frančiške 
rojene Suler, rudar v Logu 26, je bil 5. 
I. 1944 aretiran od' Nemcev v Trbižu. Od 
takrat se pogreša. / 
R 867/49 5648 

GašpeHSič Jožef, roj. 26. XIL 1880 v 
Cezsočl 101, sin Andreja in Ane rojene 
Mrakič, kmet v Cezeoči 101, je bil 10. III. 
1943 odpeljan v Cairo Monitenotte, po raz- 
padu Italije pa v Mauthausen, kjer je>aje 
6. I. 1944 umri. Od takrat ee pogreša. 
R 860/49 5642 

Gregorčič Jožef, roj. 26. II. 1863 na Vre- 
nem, sin Antone in Katarine rojene Si- 
vec, kmet na Vršnem 49, je bil 25. V. 
1944 aretiran in odpeljan v Dachau, kjer 
je baje 12. II. 1945 umrl. Od takrat se 
pogreša. 
R 866/49 5644 

Kune Franc, roj. 2. V. 1926 v Ladrah, 
sin Franca in Ane rojene Uršič, kmečki 
sin v Ladrah 24, je baje 8. IX. 1943 pa- 
del kot borec I. voda Sercerjove brigade 
XIV. divizije pri vasi Grčarice. Od takrat 
se pogreša.    /• 

K 864/49 5643 
Leban Stefan, roj. 9. XII. 1917 v Gor- 

jah pri Kotniara vasi, sin Mihaela in Ma- 
rije rojene lii.nkon, krojač v Volčah 145, 
je bil 30 IX 19-13 na otoku Kefanonija 
ujet od Nemcev in odpeljan v Srbijo, kjer 
so ga med 1. in 15. oktobrom 1943 s pu- 
škinim kopitom pobili. Pokopan je v Bo- 
ru. Od takrat se pogreša. 
R 866/49 5645 

Lipovšček Ignacij, roj. 30. VIL 1919 v 
Gor. Trebuši, sin Urbana in Antonije ro- 
jene Gorjup, kmet v Gor. Trebuši 6, se 
je udeležil bojev pri Kromberku. Dne 25. 
IX. 1943 je prišel domov, od koder so ga 
Nemci odpeljali v Gorico ter odbrali od 
drugih. Od takrat ee pogreša. ' 
R 853/49 ' «646 

Matelič Mirko (Friderik), roj. 12. VIL 
1924 v Golobih pri Livku, ein Jožefa in 
Alojzije rojene Sivec v Livku 27, samski, 
je kot italijanski vojak po razpadu Itali- 
je vstopil v •. prekomorsko brigado V 
Dalmacij,, ee je udeležil bojev decembra 
1944 pri Kninu in baje tam padel. Od ta. 
krat se pogreša. 
R 866749 JÜ49 

Sulin Jožel-Adolf, roj. 24. V. 189o na 
Žagi, sin Gašperja in Marije rojene La- 
zar, delavec na Srpeaici, je bil 25. V 1944 
aretiran, odpeljan v Dachau, nato pa v 
Belsen. Od 11. XI. 1944 se pogreša. 

Na predlog sorodnikov se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtve., » 

Bajt Oskar, Božič Jožef, Cernuta Izidor, 
Gašperčič Jožef, Gregorčič Jožef, Kune 
Franc, Leban -Stefan, Lipovšček Ignacij, 
Matelič Mirko ter Sulin Jožef-Adolf in 
vei, ki o pogrešanih kaj vedo, se poziva- 
jo, naj o tem v treh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poročajo sodišču ali 
skrbniku Lipovščku Ludviku, uslužbencu 
okrajnega sodišča v Tolminu. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 10. maja 1949. 

* 
I R 28/49-2 6013 

Kotnik Albin. roj. 12. II. 1926 na Kov- 
ku, delavec v Krnicah št. 45 pri Hrastni- 
ku, je odšel jeseni 1940 na delo v Ljub- 
ljano, bil med okupacijo poslan na prisil- 
no delo nekam v Nemčijo ter ee od jeseni 
1941 pogreša. 

Na predlog matere Kotnik Frančiške ro- 
jene Pinter, prevžitkarice v Krnicah 45 
pri Hrastniku, s© uvede postopanje za rass- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
ee o pogrešanem do 15. III. 1949 poroča 
sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 10. maja 1949. 

ft 
I R 29/49-^8 6307 

Rotar Ernest, roj. 1 I. 1915 v Trbov- 
ljah, ključavničar v Trbovljah, Loke 60. 
je odšel junija 1944 v kaimniško-zaeareki 
odred NOV ter ee od 27. XII. 1944 po- 
greša.  * 

Na predlog sestre Leveč Pavle rojene 
Rotar, gospodinje v Trbovljah, Loke 178. 
se  uvede   postopanje  za  razglasitev •• 
mrtvega in se izdaja poziv   naj se o po 
crešanem do 1. IX 1949 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dn« 26. maja 1949. 
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Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 
a z 3/49 6586 

Oklic 
o razgrnitvi podatkov dosedanjih poizvedb 
zaradi morebitnih ugovorov zoper t© po- 
datke v postopku za osnovanje nove zem- 
ljiške knjige za katastrsko občino 
Vescica in o začetku poizvedb za- 
radi osnovanja nove zamljiike knjige za 
katastrsko občino Globoka v godnem 

okraja Ljutomer 
Od 24. junija 194» do 8. julija 1949 

bodo na V escici St 5 razgrnjeni vsako- 
mur na vpogled po dosedanjih poizved- 
bah popravljeni posestni listi, seznami 
parcel in lastnikov, zemljiškoknjižne ma- 
pe, primerjalna tabela parcel in zapisniki 
o dosedanjih poizvedbah zaradi osnovanja 
nove zemljiške knjige za katastrsko ob- 
čino Vescica. 

Ob zgoraj navedenem času m poleg 
tega še dne 9. julija 1949 se smejo vla- 
gati ugovori zoper pravilnost in popolnost 
posestnih listov in primerjalne tabele par- 
cel in to pismeno ali ustno na zapisnik 
pri sodnem odposlancu, ki bo ob tem času 
posloval na kraju razgrnitve na Veščici 
St. ó. 

Ce bodo podani taki ugovori, se bodo 
istotam 9. julija 1949 o njih uvedle na- 
daljnje poiavedbe, h katerim naj tudi brez 
posebnega povabila pridejo tega dne ob 
8. uri osebe, ki so vložile ugovore. 

Z dnem 11. julija 1949 se začno poiz- 
vedbe zaradi osnovanja nove zemljiške 
knjige za  katastrsko občino Globoka. 

Poizvedbe bodo od 11. julija 1949 da- 
lje \pak delavnik od 8. do 15. ure v Glo- 

boki št. 71. 
K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 

niki, hipolekarni upniki in vise druge ose- 
be, Iti imajo pravno korist od tega, da se 
poizvedo lastninske pravice ali," da se 
Ugotovi istovetnost sedanjih označb par- 
cel e prejšnjimi'označbami; navajati sme- 
jo vse, kar .utegne pojasniti stvari in šču- 
vati njihove pravice. 

Posestniki eemljišč in drugi upravičenci 
morajo prinesti k poizvedbam v izvirni- 
ku ali v prepisu vse spise, izpiske iz zem- 
ljiške knjige, sodne odločbe ali druge 11-. 
stipe, kolikor eo potrebne za osnovanje 
nove zemljiške knjige m kolikor jih ima- 
jo oni ali njihovi zastopniki. 

Pa se vsakomur omogoči vpogled v po- 
datke, Id jih je eodiače do sedaj že zbralo, 
bodo razgrnjeni' posestni listi, seznami 
Parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižne 
mape od 24. junija 1949 do 8. julija 1949 
vsak dan od 8. ure do 15. ure na Veščicj 
«t. 5. 

Okrajno sodišče v Ljutome1-" 
dna 13. junija 1049 

Urugače se opozarja na dražbem oklic 
na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
v  Mariboru 

dne 31. maja 1949. 

Dražba 
. '   V R 1885/48-11 0104 

Dne 21. VI. 1949 ob 10. uri bo pri tem 
eodiSou v sobi št. 24 prostovoljna dražba 
nepremičnine vi. št. 392 k. o Pekre. 

Ceniina vrednost znaša 250.440 din, 
najmanj« ponndek 250.440 din. 
varščina 25.044 din. 
Pravice, ki •• bi pnrmSčale drafbe, je 

s treoa priglasiti sodišču najpozneje pri 
<M*žbenem naroku pred začrtkom dražbe. 
°>wr bi se ne mogle več uveljavljati gle- 
•• nepremičnin v škodo, zdražitelja, ki je r»Tnal v dobri veri. 

III G 116/49 6432 
Oklic o skrbniku in razpravi 

Tožeča stranka Renko Elizabeta rojena 
Kranjc, posestnica, Sp. Breg 136, je vloži- 
la zoper äpraha Otinarja, posestnika na 
Sp. Bregu, bivajočega med okupacijo v 
Ljubijaai, Kocenova ul. 9, sedaj neznane- 
ga bivališča, tožbo na priznanje lastnin- 
ske pravice glede zemljišča vi. št. 132 
k. o. Sp. Breg in 302 k. o. Hajdina. 

Razprava bo 22. VI. 1949 ob 10. uri pri 
tem sodišču, soba št. 16. 

Tožencu se postavi za skrbnika Arnuš 
Jakob, upokojenec v Ptuju, dokler ee sam 
pal na njeno nevarnost, dokler se sam ne 
ne oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 10. junija 1949 

O 158/49-8 6065 
Oklic dedičem 

V zapuščinski zadevi po dne 5. II. 1949 
umrlem Sajovicu Mihaelu, delavcu iz 01- 
ševka 6, se njegov brat Sajovic Janez, ne- 
znanega bivališča poziva, naj v 6 mesecih 
poda dedno priglasitev ali pošlje poobla- 
ščenca, ker se bo sicer zapuščina obrav- 
navala i skrbnikom, delež pa bo hranila 
skrbstvena  oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 30. maja 1949. 

Amortizacije 
IV R 68/49-4 6225 

Na predlog KLO Bizeljsko, okraj Kr- 
ško, se uvede postopanje za amortizacijo 
izgubljene vrednostne listine in se njen 
imetnik poziva, naj v 2 mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, ker se bo sicer izrekla za neve. 
Ijavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
računska knjižica št. 65661 KLO Bizelj- 

sko, val 13. V. 1949 27.411.50 din. izdano 
od komunalne banke v Krškem. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 4. junija 1949. 

* 
IV R 1782/49-2 6226 

Na predlog Razbornika Ivana, župnika 
pri Sv. Urbanu pri Ptuju, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo izgubljenih vred- 
notnic in se njihov imetnik poziva, naj 
v 2 mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice do njih, ker 
se bodo sicer izrekle za neveljavne. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica Hranilnice dravske 

banovine, podružnice v Celju št. 23.799 
na ime Ubožni zavod Sv. Urban pri Ptuju, 
val. 111 din; št. 40.015 na ime Združene 
ustanove župnijske cerkve Sv, Urban pri 
Ptuju, val. 893 din m št.'40.016 na ijne 
Rešena župnijska zbirca Sv. Urban pri 
Ptuju. val. 425 din. 

Okrajpo sodišče v Celju 
dne 2,  junija 1949 

* 
[ R 20/49-3 6170 

N'a prošnje MnlknviS Manije, guspodinje 
na Tanči sori 4, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrdepstnega papirja, ki ji je 
bil baje odnesen '.^Stanovanja in ee i met- 
afile poziva, naj v dveh mesecih po objavi 

v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, ker se bo sicer po pretoku roka iz- 
reklo, da je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
potrdilo KLO Dragatuš,' izdano 27. XI. 

1948 za 5°/o posojilo svobode z nominal- 
nim zneskom 1.439 dm, reg. St. 002383 na 
ime Matkovig Marija, Tanca gora  4. 
I R 23/49-3 6171 

Na prošnjo Sprajcer Franceta, posestni- 
ka v Lokvah št, 7, KLO Petrova vas, ee 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje 
izgubil in so imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem lista LRS 
uveljavi svoje pravice, ker se bo sicer po 
preteku roka izreklo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. potrdilo o registraciji št 10272, izda- 

no od Okrajne komisije za registracijo 
obveznic s 808.50 din m na ime Sprajcer 
Franc, Lokve št. 7; 

2 potrdilo o registraciji št. 10273, iz- 
dano od Okrajne komisijo za registracijo 
obveznic s 643 din in na ime Sprajcer 
Franc, Lokve št. 7. 
I R 22/49—3 6172 

Na prošnjo Segina Stefana, posestnika 
v Zapudju št. 1C, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednostnega papirja, ki ga 
je prosilec baje uničil in »e -imetnik po- 
ziva,   naj  v  dveh  mesecih  po  objavi  v 
Uradnem listu LRS uveljavi svojo pravice, 
ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
da je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega  papirja: 
potrdilo Komisije za registracijo obvez? 

nie št. 010187 z dne 6. XII. 1948 za 200 
lir bonov na ime: šegina Stefan," Zapudje 
St.   15  in  z  zneskom  1225 din. 

Okrajno sodišče v črnom* 
dne 3. junija 1949 

* 
II R 657/49 H227 

Na prošnjo Drinovca Franca, posuslnika 
v Struževem 16, se uvede postopanje za 
amortizacijo izgubljene vrednotnice in se 
njen imetnik poziva, naj v 2 mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svo- 
je pravice, Sicer se bo izrekla za neve- 
ljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Kmečkega hranilne- 

ga in posojilnega doma v Ljubljani šte- 
vilka 499/K z vlogo 7.000 din stare ve- 
ljave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 3. junija 1949. 

•- *   ' 

I  R  514/49-3 6066 
Na prošnjo Kebeta Franca, kmeta iz 

Goč pri • Vipavi St, 109, »okraj Gorica, se 
uvede postopanje za amortizacijo viednot- 
nico, k; jo je prosilec baje izgubil in r-e 
njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS uvp.ljnvi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku •••• 
izreklo, da je vrednotnica izgubila pravne 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Mestne hranilnice ljub. 

lianske v Ljubljani št. 187229 noe Kebe 
Franc, s stanjem 31. XTI. 1948 1.711.81 
dinarjev. 
Okrajno  sodišč© za  si.   mesto Ljubljani 

v Ljubljani 
dne 28. maja 1949. 

* 
R BßR/49-• 8311 

Na prošnjo dr. Bezlaja Cirila, zdrav, 
nifea iz Maribora, se uvede postopanje za 
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(unóriuaciju vrednoimce, li: jo je prosilec 
baje izgubil, in se njen imetnik poliva, 
naj v dveh meeeciJb po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
•icer se bo po preteku roka izreklo, da 
0 vrednotnica izgubila svojo pravno ve- 
.javnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica  Drž. zavarovalnega 

zavoda \  Ljubljani, ši. -lOU192 noe dr. 
Bezlaj Ciril, zavarovalna vsota 50.000 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27, maja  1949 

* 
R 110/49-4 6173 

Na prošnjo Konšek Kristine, gospodinje 
pn Sv, Tomažu pri Ormožu, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilec baje izgubil in se njen 
imetnik •iva. naj v dveh mesecih po 
objavi v uradnem listu LRS uveljavi svo- 
je pravice, sicer se bo po preteku roka 
izreklo, da je vrednotnica izgubila pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna •••••• bivše Hranilnice in 

posojilnice pri Sv. Tomažu pri Ormožu 
et, 1862, z vlogo 3840.81 din FLRJ, nalo- 
žena na ime Konšek Kristine, zasebnice 
pri Sv. Tomažu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 2. junija 1949. 

* 
1 R 115/49-3 6431 

Na predlog KLO Skakovci se uvede po- 
. stopanje za amortizacijo hranilne knjižice, 

•ki seje baje izgubila in se njen imetnik-po- 
ziva, naj Ti; dveh mesecih po objavi v 
Uradnem-listu LRS uveljavi svoje pravi- 
ce, ker se bo sicer po preteku roka iz- 
reklo, da je Tiranima-knjižica izgubila ve- 

( ljavó. 
Oznameniio vrednotnice: 
hranilna knjižica Prekmurske banke v 

Murski Soboti z naslonom Ubožni sklad 
občine Skakovci št. Vlila 294 (Via 444) 
z zneskom 1.642.12 din. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 10. junija 1949. 

* 
I R 109/49-3 6429 

Na. predlog KLO Tešanovci se uvede 
postopanje za amortizacijo hranilne knji- 
žice, ki se je baje izgubila in se njen 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi evo- 
je pravice, sicer se bo po preteku roka 
izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Preiimureke banke v 

Murski Soboti z naslovom Fond za sirote, 
Tešanovci, št. Vlja 318 z zneskom 717.55 
dinarjev ' 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 10. junija 1949. 

( R 113/49-3 6430 
Na predlog KLO Mlajtinci se uvede po- 

stopanja za amortizacijo hranilne knjižice, 
ki se je baje izgubila in se njen imetnik 
poziva, naj v dveh mesecih po objavi v 
Uiàdnem listu LRS uveljavi svoje pravi- 
ce, ker se bo 'sicer po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotnica brez .veljave. 

Oznamenilo vrednotnice: , 
hranilna knjižica.Prekmurske banke v 

Murski Pohoti na ime Lovskdjakup ob- 
{•ine Mia i tirici, it. Via 39$ (Villa 250) z 
zneskom 1.140.09 din. ,' 

Ok'ajno sodišče • Murski Soboti 
dne 10. junija 1949. 

Jf ozivi upnikom in dolžnikom 
I 32/48-4 6136 

LKu-ajno sodišče v Postojni je v zaplem. 
oein nadevi zoper JSeleta Franca iz Selc 
št. H pri St. Petru na Krasu, sedaj ne- 
znanega bivališča, zaradi pravočasnega 
predloga Zeleta Antona iz St. Petra na 
Krasu št. 87 sklenilo: 

V zapleinbeni zadevi premoženja Zeleta 
Franca iz Selc št. 44, sedaj neznanega bi- 
vališča v Italiji, se uvede postopanje za 
likvidacijo razmerij, nastalih, zaradi za- 
plembe premoženja in se pozivajo vsi upni- 
ki, naj v šestdesetih dneh po objavi tega 
sklepa v Uradnem listu LRS .priglasijo 
sodišču svoje terjatve, ker sicer ne bodo 
upoštevane. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 30. maja 1949. 

,1 348, 249/48 6382-6382a 
Po uredbi o likvidaciji razmerij, nasta- 

lih i zaplembo premoženja, se uvede 
postopanje za opravo l&vœdacije obvez- 
nosti: 

Tevžu Anteju, bivšemu trgovcu iz Ljub- 
nega ob Savinji zaplenjenega premoženja, 
obstoječega iz nepremičnin -vi. et. 42 k. o. 
Ljubno s pritiklinami In premičninami 
v skupni cenimi vrednosti 11.500 din 
(,1 249/49); 

Juvanu Jožetu, kmetuizLjubaegašt.22 
zaplenjenega premoženja, obstoječega iz 
nepremičnin vi. št. 37. in 38 k. o, Podvo. 
lovljek in polovice nepremičnin vi. št. 80 
k., o. Sv Primož e pritiklmamt in pre- 
mičninami v skupni ceniini vrednosti 
223.000 din (J 248/48). 

Upniki se 'pozivajo, naj po 8. Členu na- 
vedene uredbe1 v 60 dneh po objavi tega 
oglasa priglasijo sodišču 'svoje terjatve, 
sicer no bodo upoštevane. 

Okrajno sodišče • Šoštanju 
dne 31. maja 1949. 

Razni oglasi 
St. •1•2/48 6369 

Ukinitev zapornic 
ua prehodih proge Zidanj most—Šentilj 

in Maribor—Holmec 
Po odločbi ministrstva za železnice 

FLRJ, pov. št. 1613/48 z dne 21. III. 1949 
bo do 30. junija 1949 postopoma ukinjeno 
zavarovanje po zapornicah na tehle želez- 
niških cestnih prehodih: 

•       I. Proga: Zidani most—Šentilj 
Za zaporedno številko so navedeni kilo- 

metri, vrsta ceste, kraj in KLO: 
1. 522.0/1. poljska pot, Trémerje, De- 

bro; 
2. 5643/4, poljska pot, Razgor, 2•••••; 
3. 576.4/3, poljska pot, Spodnja Poteka, 

va, Pragersko; 
4. 576.7/8, poljska pot, Spodnja Poteka- 

va, Pragerstko; 
5. 595.7/8, poljska pot, Maribor, Mari- 

bor. 
H. Proga: Maribor—Holmec 

Za zaporedno številko 6o navedeni kilo- 
metri, vrsta ceste, kraj in KLO: 

1. 17.0/1, gozdna pot, Fala, Puščava; 
2. 18.5/6, gozdna pot, Fala, Puščava; 
3. 25.7/8, gozdna pot, Sv. OŽbald, Sv. 

Ožbald; 
4. 36 6/7, gozdna pot, Janžev vrh, Pod- 

velka; •' 
5. 41.2/3, gozdna pot, Vuhred, Vuhrèd; 
6. 42.8/9 :gozdna pot, Vuhred,-Vuhred,; 

7. 48.1/2, gozdna pot, St. Vid, Vuzenica, 
8.486/7, gozdna pot, St. Vid, Vuzenica; 
9. "53.9-56.0, gozdna pot, Trbonje, Tr- 

bonje; ' 
10. ,57.0/1, gozdna pot, Trbonje, Tr- 

bonje; 
11. 71.6/7, gozdna pot, Stražišče, Gu- 

štanj; 
12. 75.4/5, krajevna cesta, Stražišče, 

Prevalje, 
Cestni prehodi, na katerih ne bo veo 

zapornic, bodo opremljeni s predpisanimi 
znati, to je s poševnim križem in opozo- 
rilno tablo »pazi na vlak<. 

Dolžnost vsakogar je, da objavljene 
spremembe upošteva in da se pri preho- 
dih preko železniškega tira ravna po 
uredbi o cestnem prometu (Uradni list 
LRS Št. 6/49). 

Jugoslovanske državne železnice, 
Direkcija za eksploatacijo železnic. 

Ljubljana 
dne 1. junija 1949. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
L-7—5/1—49 6241 

Glavna direkcija za avtopromet, Ljub- 
ljana, Stari trg 84, Glavna direkcija za 
oskrbo z avtomobilskim in pogonskim ma- 
terialom ter Glavna uprava za ceste, obe 
v Ljubljani, Frankopanska 11, so prene, 
hale obstojati in' so preale v likvidacijo. 

Pozivamo vse -upnike in dolžnike, naj 
priglasijo svoje terjatve oziroma obvez- 
nosti najpozneje, do 10» VII. 1949. Po tem 
roku dospele .priglasitve se. bodo upsšte- 
vale le; kolikor bodo nesporno razvidne 
iz naših knjig, dolgovi pa se bodo prisilno 
izterjali. 
Likvidacijska komisija pri ministrstvu 

za lokalni promet LRS 
* 

6318 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

28. V. 1949 se jó',fv*dkà >Chemot6ćhna<-, 
kemični laboratorij družba z o. z., Ljub- 
Ijana, Mestni trg 10, razđružila in prešla 
v likvidacijo. 

Vsi upniki io dolžniki se pozivajo, naj 
do 80. junija* 1949,priglaeijo svoje terjatve 
oziroma Izpolnijo, svoje obveznosti do 
družbe.      - 

•    >Chemotecnna<j kemični laboratorij, 
družba z o. z., Ljubljana, Mestni trg 10 

v likvidaciji 

* 
6174-1-1 

Leeno-produktóvna ; zadruga za Bohinj 
z. z-o. j. v Bohinjski Bistrici je v Ukvi. 
daciji in poziva vee upnike, da priglasijo 
svoje terjatve do zadjrage do 30. junija , 
1949, ker "bodo po tem roku zapadle. 
Prav tako poziva dolžnike, naj do istega 
roka. poravna jo svoje obveznosti. 

Lesno-produktivna zadruga 
•• Bohinj z. z o. j. v likv. 

Bohinjska Bistrina   ' 
* 

.6070 
Okrajna tovarna olja v Framu,je po 

sklepu izvršilnega odbora OLO Maribor 
okolica prešla v likvidacijo. 

Pozivajo ee vsi upniki podjetja, naj do 
15. junija 1949 priglasijo evoje terjatve, 
dolžnike pa, naj v istem roku poravnajo 
svoi-sobvezriosM. '_',••-' 
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Na zapoznele priglasitve ce ne bo oœi. 
rala 

Uprava 
Proizvodnih podjetij 

okraja Maribor okolica 

Objava 
6372 

Sindikalna podružnica št. 10, Ljubljana, 
preklicuje sindikalni, žig z vsebino; 

Sindikat delavcev in nameščencev ko- 
munalnih podjetij in ustanov, podružnica 
it. 10 Ljubljana. 

Sindikalnu podružnica št. 10 
Ljubljana 

izgubljene listine 
preklicujejo: 

Abruè Jiilau, Dovje at. 7, p. Mojstrana, 
,  prometno knjižico za kolo znamke >Dür- 

kopp«, št. okvira 1815878. 5780 
Andelović Milan, star. vodnik, voj. po- 

eta št. 67052, Celje, oblačilno nakaznico 
podoricirjev JA, serija 9, št. 6679, izdano 
od voj. pošte 67052. 6428 

Arčon Tupija, Renče 113 pri Gorici, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Renče. 

! ' 5688 
Avšič Lojze, Draga 48, p. Ljubljana 7, 

izkaznico za kolo  znamke »Phänomen« 
'    št. 874651, izdano od uprave NM v Ljub- 

ljani. 6082 
Avtogaraža ptt direkcija Ljubljana, evid. 

»attico S—0930, to ^ vozila znamke »Ford- 
son« in preklic o izgubljanj knjižici za 
tovorno vozilo »Opel-Blitz« S—0778, Šte- 
vilka 2009, objavljen v Uradnem listu LRS 
z dne 24. V. 1949, ker ae je medtem 
našla. 6498 

Avto-nioto društvo »Slander« Celje, pro- 
uietno knjižico z» motor 24)12.682, šte- 

. vilka S-4152. . 5907 
Avto moto društvo Ljubljana, grupa Ši- 

ška, Bežigrad, evid. tablico avtomobila št. 
S—8667, izdano 1949 od NM  Ljubljana. 

,   .    6595 
Ažman Frančiška, Ljubljana-^Viž 271, 

osebno   izkaznico,   izdano  1945  od  NM 
v    Ljubljana. 6119 

Baje« Franja, Ljublana, osebno izkaz- 
iico, izdano od NM Ljubljana. 6249 

Bakan Stelan, Nedaiica, Dol. Lendava, 
izkaznico za kol« znamke »Rival« števil- 
ka 070006. .   ,     5412 

Balantič Jože, Ljubljana, osebno izkaz, 
uiqo, šofersko izkaznüco in •••••••• za 
preizkušnjo vozov, izdano od NM Ljublja- 
na. .    6118, 

Bandelj Leopold, roj. 17. ••. 1898 v 
. Koomu, zdaj v Anhovem št. 54, osebno 

,' izkaznico št. 11748, izdano od notr. upra- 
/ ', ; v Solkan—Nova Gorica., 

Ban!i6 RudolI, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano od NM Ljubljana,, \©fâ#ko 

'   izkaznico, izdano od vojne «prave,-Ljub- 
• ana in strokovno izkaznico, izdano od 
Obrtneon  UMila. ••••••••• ft9fifl Obrtnega urada, Ljubljana. 

'.''.•••••••, Viktor, avtomobilsko spoznavno 
; tabUcó st. 18S4, '5560 

Benfle , Hinko, .Dragomelj, . jpiometno. 
'• îS^S&i? *koI°' «namBe »Diamant«:, tov. 
\ 5t. 19887Ö2,- reg. 5t. 030626. ,'.      ,   6391 

Berke Janez, Vescica pri M. Soboti, iz- 
kaznico za kolo, izdano od NM v M. So- 
boti. 5970 

Bernard Ado in Janez, Ljubljana, Hre- 
nova 2, prometno knjižico za kolo številka 
277413 in prometno knjižico za kolo šte- 
vilka 192238. 6422 

Bitenc Jože, Ljubljana, izkaznico za ko- 
lo Št. 1433 in osebno izkaznico, izdamo od 
NM Ljubljana, OF izkaznico, izdano od OF 
odbora Bežigrad, izkaznico aktivista, iz- 
dano od rajona Bežigrad io ribiško izkaz- 
nico, izdano od Ribarske zadruge Ljub- 
ljana. 6427 

Bobneč Martin, Gaberje št 140, p. Dol. 
Lendava, spričevalo o strokovnem izpitu. 

5966 
o 

Bontà Vinko; Ljubljana, sindikalno iz- 
kaznico št. 354739, izdano od KSS usnjar- 
jev v Ljubljani. 6398 

Borišek Justina, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico, izdano 1948 od tovarne »Uten- 
silia«. 6293 

Božjak Ludvik Gorjaue 32, p, Podsreda, 
knjižico za moško kolo znamke »Deutsche 
Wallen«,, št. 182201. 6184 

Bncelj Ivan, Ljubljana, šolsko spriče- 
valo V. razr. ljudske šole, izdano od rav- 
nateljstva   šole   na   Grabnu,   Ljubljana. 

6601 
Bufar Franc, Kostanjevica na Krki, ra- 

čun in izkaznico za kolo znamke »Bundes- 
rad«, izdano od NM Kostanjevica.      6598 

Bukovec Majda, Ljubljana, spričevalo 
VI. razr. drž. gimnazije Ljubljana, izdano 
1946/47 od ravnateljstva zavoda.       0416 

Cepin Anton, Ljubljana, Hauplniance 84, 
osebno izkaznico, izdano od NM LJubljana, 
izkaznico za kolo št. 57784, izdano od NM 
Ljubljana in izkaznico OF, izdano od 
okrajnega odbora OF Barje. 6189 

Cigan Mirko, Domžale, šofersko izkaz- 
nico št. 227, izdano od GNO Osijek.   6194. 

Cahuk Kari, Križevci v Prekmurju, 
ukradeno vojaško knjižico, zdravniško 
spričevalo in sindikalno izkaznico.     6390 

Ceìeliè Ana, Regerča vas 36, KLO Smi- 
hel, osebno izkaznico. 6593 

Celesnik Angela, Ljubljana, zadružno 
knjižico, izdamo od potrošniške «adruge, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljubljana, 
tekstilno nakaznico, izkaznico za kurivo, 
3 dopolnilne bone in tekstilno nakaznico 
na ime Čelesnik Jakob, izdano' vse od 
rajona Rakovnik, Vič. 

Cerne Jure, Vižmarje 105, p. St. Vfà 
nad Ljubljana, šofersko izkaznico št. 8045, 
izdano 120. IX. 1947 od uprave NM vLjubL 
ljani      t      , 6092 

Oprhalo Krsto, vojna pošta št. 6550, 
I^ttbljana, knjižico za hrano, veljavno 
do julija 1949., 6423 

• Derèa Franc, tekstilni mojster, 9ešČe 
št. 18, p. Sv.'pavel pri • Prèbùfdu, izkaz- 
nico ,za kolo znamke »Iris« št.- $97127. 

Djuro Franc, KZ Hrastje-Mota, p. Slat. 
Radenci, osebno izkaznico št, 231,..izkaz, 
nicò OF št. 162487, sindikalno izkaznico, 
ločitveno, razsodbo in potrdilo v zaposle- 
nosti., ' 5784 

Dobrina Jože. tekstilno nakaznico Šte- 
vilka 031903, àzdano 2ó7v. 1949 od vbja; 
ške bolnice v Ljubljani. 6124 

Dolinar Jože, Ljubljana, Zaloška c. 21, 
osebno izkaznico št. 079406, izdano 9. Vil. 
1945 od uprave NM v Ljubljani.        608'J 

Dragonja Alberta, Hotel Slon, Ljublja- 
na, izkaznico 0F, št. 287188, izdamo od 
odbora OF Osijek. •   6419 

Drozg Vinko, Celje, industrijske nakaz- 
nice na ime Drozg Vinko, desinfektor, 
Drozg Janez, dijak, Drozg Viktor, dijak, 
Drozg Peter, dijak in Drozg Martin, di- 
jak. 6158 

Dvoršak Viktorija, knjigovodja KZ Pre 
doslje, Kranj, osebno izkaznico, izdano 
L 1945 od KLO Primskovo, Kranj.    5964 

Elektrupreiios, ôkoïja Loka, tekstilni 
karli IR-1, serijska št. 044,707 in 044752, 
izdani od OLO Kranj in reg. od podj. šte- 
vilka 93/10 in 93/21 brez imen. 5822 

Emberš'č Lovrenc, Trdkovu 82, p. Gor. 
Lendava, prometno knjižico za kolo 
znamke »Tre Champion*, številka okvira 
1565728, reg. St. -466066. 6056 

Fabjaii Ivan, Ljubljana, izkaznico zia 
motor 5t. 33580, izdano 1948 od oddelka 
za noir, zadeve, Ljubljana, 6197 

Fabjančič Janez, Hrib 7, KLO Bela cer- 
kev, knjižico za koto M. 209120.        6592 

Ferme Friderik, Ugovec 19, Store pri 
Celju, sindikaino izkaznico, izdano od 
sindikalne podružnice VI, Celje in vozni- 
ško' izkaznico za progo Celje—Štore. 

5457 
Flegar Ludvika lioluman, roj. 21. IV. 

1929, Lemerje 21, ukradeno osebno iz- 
kaznico, rekratni izkaz in matični rojstni 
list. 6023 

Fortnenč Franc, Sp. Breg, Ptuj, osebno 
izkaznico št. 1110, rzdano od KLO Sp. 
Breg, Ptuj. 6425 

Furlan Južej, Brje št. 52, p. Rihemberk, 
osebno izkaznico. 5783 

Gabrovec Milica por. Molek, Ljubljana, 
poslansko izkaznico skupščine LRS, izda. 
no od Prezidija LRS, izkaznico partizan- 
ske spomenice, izdano 1947 od generalne- 
ga štaba, pol. odd. Beograda, tekstilno na. 
kaznico, izdano od terena Šiška, Bežigrad, 
tekstilno nakaznico, izdano od OLO Ljub. 
ljana okolica na ime Molek Lenka, živil- 
eko nakaznico za junij, izdano ud OLO 
Ljubljana okolica m dopolnilni bon na 
ime Molek Jože. 6254 

Gazvoda Marija, Grosuplje, industrij- 
sko nakaznico • 1 in ••^•••• na- 
kaznico, obe izdani od Induplati Gfosup- 
Ije na ime Gazvoda Ivan. 6371 

Gianini Milena, Ljubljana, izkaznico za 
kolo, izdano 1947 od NM Ljubljana.    6494 

Golobic Marija, Ljubljana, industrijsko 
nakaznico in dopolnilni bon, izdano od ra- 
jona Rakovnik. Vič. 

Glavno skladišče JDŽ Zalog, evid. šte- 
vilko 1686 tov. avtpnjobila »Chevrolet«, 
izdano od NM v LJubljani za leto 1948 jin 
1949. ,  ; 5861 

Gori&ui Jakob, lelav.ee, Ojstriâka vas, 
KLO  Sv. Jurij ob   Taboru', kopico za 
kolo znatìike »Styria«, tov. št. 6606; earn. ' 
tablica št, 8.567. ,    6067 

Gcsar Ana, Ljubljana, Prijailjeva l/a,, 
sindikalno izkaznico, industrijsko nato-, 
meo in bon za nakup mesa, ,   6424 

Gostinstvo •••^• Ljubljana, Vegova 2, 
izkaznico za tricikelj- Št. 0Ï9595, Mano 
od NM Ljubjjana. 0519 
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Uovekar Ivan, Zg. Pinuče, piuuietno iz- 
kaaj.ai za tovorni avtoinobU št. 6322, iz- 
dano ìIM9 od NM Ljubljana. 6291 

Uozüursko avtopodietju Kočevje, evia, 
tablice in prometne knjižice za avtomo- 
bile; 7tonoki »Fiat« S—3458, 1.5 tonski 
.»Chevrolet« S—3415 m za 3 tonska 
-»ZiSS« S-8234 in S-8235. 59C9 

Gozdarsko avtopodjetje, Novo mesto, 
evid. tablico tovornega avtomobila »Dod- 
get, št. S-3580, izdano od NM Novo mesto*. 

6287 
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto, se- 

dež v Stražit prometno knjižico št. 3293 
za   motorno   vozilo   >Renoult<   S—2180. 

2976 * 
Gozdarsko avtopodjetje Novo mestu, pro- 

metno knjižico za tovorni avto »Dodge«, 
ft. S-3Ó55. 6141 

Gradiš, delavn'ca v škofji Loki, evid. 
tablico na prikolici za prevoz lesa, reg- 
it. S-0238. 5344 

Gregorio Anton, Ljubljana, spričevalo 
8. ia«r. gimnazije ta splošno izobrazbo ofi- 
cirjev Knoj-a, izdano 1948 od ravnateljstva 
VI. gimnazije. Ljubljana. 6246 

Grčar Frančiška, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št. 055731, izdano od ministrstva 
za notranje zadeve Ljubljana, izkaznico za 
kolo št. 022356, izdano od NM Ljubljana. 

6325 
Grilc Vida, Ljubljana, osebno izkaznico 

it. 024805, izdano 1945 od NM Ljubljana. 
6280 

Groznih Mirni, Jarše, sindikalno izkaz- 
nico it 2986060, izdano 1948 od Indù- 
piati, Jarše. • 6414 

Hafner Tomaž, Vale 36, p. Medvode, 
osebno izkaznico, izkaznico OF, orožni list 
in lovsko karto. 6420 

Hafner Valentin, Binkelj, izkaznico za 
kolo, izdano od NM Binkelj. 6195 

Hajnšek Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico it. 025254, izdano od NM Ljub- 
ljana. 6191 
••••• Slavko, Jelenče, Pesnica v Slov. 

goricah, prometno knjižico za moško kolo 
it. 1904569, evid. št. 17/3040. 6022 

Hergouth Sonja, Ljubljana, spričevalo 
V. in VI. razreda gimnazije, izdano od 
ravnateljstva II. drž. ženske gimnazije in 
III, državne gimnazije, Ljubljana.      6496 

Hočevar Pavla, Ljubljana, osebno izkaz- 
nièô-, izdano 1945 od KLO Bučka.      6492 

Hozjaii Nežka, Ljubljana, sindikalno iz- 
kaznico št. 3012279,, izdano od tovarne, 
dekorativnih tkanin, obrat B v Ljubljani 

6606 
Hudi fledvika, Hrastnik št. 62, oblačil- 

no karto Rg 726 St. 011790, izdano od 
okraja Trbovlje. 6109 

Jager Martin, Plešivica, svojo živilsko 
nakaznico TDa in industrijsko nakaznico 
IR1. industrijsko nakaanicc G, prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM Brezovica 
na ime Jager Danica, industrijsko nakaz- 
nico ID2" na ime Jager Marjan in indu- 
strijsko nakaznico IDI ne ime Jager Mi- 
«»lav. 6160 

JnUif    Marko, Ljubljana,   spričevalo 
VT. h   rn?r    drž. klasične   gimnazije   v 
Ljubljani,  izdano 1947 *1  ravnateljstva 
«uvoda. 6268 

Jaiiuilk Franc, Obrije 3, p. D. •, • 
Polju, osebno izkaznico, izdano od KLO 
Polje. 6083 

Janic   Ludvik,    Ljubljana,   sindikalno 
Knjižico et. 34612,  izdano 1945 od Elek:" 
troželezarne Šibenik. 6149 

javoršek Franc, Brest 49, izkaznico za 
kolo št. 209810, izdano od NM Ig, osebno 
izkaznico, izdano od KLU Torniseli, OF 
izkaznico, izdano od odbora OF Tomišelj 
in izkaznico kmetijske zadruge, izdano od 
KZ Tomišelj. 6193 

Jelovčan Ana, Jesenice, Zg. plavž 10, 
Gor., osebna izkaznico št. 1071 in izkazni- 
co OF •• ime Jelovčan Stefan, izdano od 
MLO Jesenice. 5816 

Juhant Janez, Križ 29, Komenda, knji- 
žico za kolo, evid it. S-3-7451,        ,{5892 

Juriè Matilda, Rogoznlca št. 21, Selce, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
»Siegelt. 6181 

Kac Mara, Zabreznica 38, začasno oseb- 
no izkaznico, izdano od okrajnega odbora 
OF Radovljica. 6278 

Kapele Jože, Dolenje 15» zaposlen v 
rudniku    Kanižarica,    vojaško    knjižico. 

5161b 
KavSnik Lovro, Ljubljana, Tržaška 92, 

osebno izkaanico, izdano od uprave NM 
v Ljubljani, _ 5934 

Klanjšek 'Stanislav, Gradiše 7, p. Voj- 
nik, knjižico za kolo znamke »Superion« 
št 5221. 6024 

Knep Lojze, Ljubljana, Prijatljova 1, 
evid. tablico motornega kolesa številka 
S-02459. 6517 

Kocjan Marija, Ljubljana, šol spričevalo 
5 a razreda III. drž. žensk« gimnazije v 
Ljubljani, izdano 1945/46 od ravnateljstva 
zavoda. 6370 

Kogovšek Avgust, Ljubljana, nabavno 
knjižico št. 140, izdano od uprav© »Titovi 
zavodi — Litostroj« v Ljubljani 6893 

Kolaric Anton, Ptuj, Prešernova 38, roj. 
15. IV 1909 v Ptuju, mehanični pomoč- 
nik, potrošniško nakaznico za gospodinj- 
ske potrebe K 4, reg. št 1282. 6107 

Komel Anton, Solkan; Ulioa IX. korpu- 
sa 247, roj 16. IV. 1899 v Solkanu, oseb- 
no izkaznico, izdano 1948 od MLO v Sol- 
kanu. 6027 

Komunalno ministrstvo LAS, Ljubljana, 
izkaznico •• avtomobil znamke »Chevro- 
let« št. 14163, izdano od NM Ljubljana. 
' 6495 

Končan Gorazd, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št. 090497, izdamo od NM Ljub- 
ljana. 6497 

Kopše Janez, Njiverce, Slovenja va9, 
p. Hajdina, knjižico za kolo it. 222816. 

5920 
Koren Ivan, Sv. Marjeta ob Pesnici, 

prometno knjižico za dvokolo znamke »Ju. 
•••< št. 88908, evid. Št. 17/9289.       6179 

Korošec Jožef; posestnik, Meje, p. Gor- 
nja Radgona, izkaznico za koto znamke 
»Steyer« it 9873. 0888 

Kos Marjan, Ljubljana, spričevalo VI. b 
••••. klasične gimnazije v Ljubljani, iz- 
dano 1947 od ravnateljstva zavoda.    6196 

Kovač Jože, Petanjci 50, p. RankoVci, 
M. Sobota, izkaznic oza kolo %t. 467855, 
izdano od OLO M. Sobota na ime Šiftar 
Jožef, Brfrzpy.ci •••••• Sobota.   ,    #•8• 

Ur. K.ovač'č Jože, Ptuj, Miinoriteki trg 
ìt. 8, potrošniško nakaznico za gospodinj- 
ske potrebe K-5, reg. št. 6975. 5Ô93 

Kovačic Nikola, AlariUor, Ribniška •, 
avojo izkaznico za 6 potovanj letno s 50% 
popusta, ;zdano l. 1949 v Mariboru, in 
osebno izkaznico na iins» Kovačič Ljubica, 
izdano 1. 1948. 5962 

KramUerger Slavko, roj, 7. V, 1931 na 
Velki, zdaj v Tovarni lesovine in topen. 
ke, Ceršak, Št. llj v Slov. goricah, delov- 
no knjižico št. 1488395, izdano 15. XI. 
1948 od OLO Radgona. 5925 

Kraujc Martin, Bučkovci 5, Mala Nede- 
lja, knjižico za kolo znamke »Peugeot« 
št. 802239. 5781 

Krčit Hinko, Ptuj, Ljutomerska cesta 1, 
gospodinjsko nakaznico K-5, reg. št. 7461, 
izdano od MLO Ptuj. 6176 

Kren Bogom'r, Trojana 12, Brda, Go- 
rica, .zkaznico za moško kolo. 5894 

Kristan Silv«, Novi blok, Ljubljana, 
spričevalo o dovišeni mali maturi na 
VIII. drž. gimnaziji v Ljubljani, izdano 
1948 od ravnateljstva zavoda. 6117 

Krstičevič Anton, kapetan, vojna pöäta 
št. 40350, oblačilno nakaznico št 40350, 
izdano od vojne pošte št 3908. 6159 

Kržičnik Emilia, Ljubljana, indeks, iz- 
dan' L 1^48 od gospodarske fakultete, 
Ljubljana 6281 

Kumše Ana, Stefana, Boaxwaicà, oseb* 
no izkaznico št. 314, iedauo od KLO Bo- 
rovnica. 6147 

Kumše Jože, " Franca, Borovnica 197, 
osebno izkaznico 3t. 9, izdano 1945 od 
KLO Borovnica. 6121 

Kure-t Oskar, Ljubljana, Grajska pia« 
nota 1, vojaško knjižico, izdano 1945 od 
voj. odseka, Ljubljana. 6128 

Lah Angela, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano 1945 od NM Jezica.        6090 

Lah Janotf, žel. uslužbenec! StrnišČe 107. 
prometno knjižico za kolo št. 442826, šte- 
vilka okvira 117934, 6110 

Lap Ana, Verje, tovarniško izkaznico, 
izdano 1947 od Tekstilno tovorne v Med- 
vodah. ÖB90 

Lavruufi* Stane, okrajni komite KPS, 
Sežana, industrijsko nakaznico reg. šte- 
vilka 54, izdano od OK KPS Sežana, in- 
dustrijsko nakaznico, žt. 072457, izdano od 
OZKZ ßezana na ime Lawencic Ida in 
živilske nakaznice na ista imena.      $796 

Lazuik Ivan, kotorski pomočnik, roj. 18. 
V. 1919, Radeče St. 81 pri Zid. mostu, 
šolsko spričevalo I. in II. letnika Zadruž- 
ne šole v Ljubljani, izdano za 1. 1937/88 
in 1988/39 od ravnateljstva Sole ter spri- 
čevalo o opravljenem pomocni&em tepitu 
is kotorske obrti, izdano 1. 1989 od Zdru- 
ženja obrtnikov v Radečah. 5826 

Leben Pavla, Maribor, Cesta vanage 15, 
prometno knjižico za žensko kolo Znamke 
»Sport« St. 93273. •• 

Lešnik Kristina, Maribor, Livada 2, pro- 
metno knjižico za žensko koto <9tevma 
P-0125, evid. št. 16/2589 in osebno izkaz- 
nico, izdano v Mariboru 5. IX. 1945.   0W9 

Litostroj,   livarna  in  tovarna  strojev, 
Ljubljana, evid. tablico motornega kolei 
znamke »Royal-Enfield« it. 8-••), kf 
no od uprave NM v Ljubljani. 



Stev. 19. — 14. VI. 1949. ÜRADNI LISI LUS S-.•• 339 

Lokar Zora, .Ljubljana, osebno lakazni- 
00, izdano od1 NM Ljubljana. 6286 

Lukanc Franc, Kasaze 5U pri Celju, Šol- 
sko spričevalo IV. razr. gimnazije, izdano 
1. 1944/45 od II. drž. gimnazije v Ljub- 
ljani. 6153 

Maltarič Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano od NM Prelog, režijsko iz- 
kaznico št. 128122 in sindikalno in indu- 
strijsko nakaznico, izdano vse od železni- 
škega podjetja št. 5, Ljubljana 6321 

Masten Havdija, Ljubljana, izkaznico za 
kolo št. B 309, izdano od NM Bilje.   6320 

Mavric Nežka, Maribor, Mlinska 18, pro- 
metno knjižico za žensko kolo znamke 
>Steyer« št. 1213863. 6178 

Medved Jože, Petrovce pri Celju, živjl. 
ske nakaznice LD ter bolniško in mlečno 
nakaznico, izdano od KLO Petrovce. 

5906 
Mestno gradbeno pudjelje »Megrad«, 

Kotnikova 10, Ljubljana, evid. tablico št. 
S—Ô0888 za motorno kolo »Puch«, last 
Mestnega gradbenega podjetja »Megrad« 
v Ljubljani. 6426 

Meško Elizabeta, Kajžar 18, Sv. Miklavž 
pri Ormožu, osebno izkaznico št. 1660, iz- 
dano od KLO Sv. Miklavž. 5782 

Mezgolitz Marija, LJubljana, spričevalo 
prvega letnika trgovske akademije v 
Ljubljani, izdano 1944/45 cd ravnatelj- 
stva zavoda. 6085 

M'helič Rudoll, Oorenje Laze, p. Sodra- 
žica, osebno izkaznico, izdano od NM Ko- 
čevje. 6288 

Milenkovic Filip, Vrhnika, tekstilno iz- 
kaznico št. 6930, izdano od vojne pošle 
št. 29267 Vrhmka. 6188 

Ministrstvo za gozdarstvo, Ljubljana, iz- 
gubljeno evid. tablico osebnega avtomo- 
bila >Opel Super« št. S-399Ö, izdano od 
NM v Ljubljani. 6399 

Mislej Draga, Novo mesto, osebno izkaz- 
nico, izdano od NM Novo mesto. 6326 

Munéan Trojan, voj. pošta 5065, Ljub- 
Ijana, poitno dovolilnico ser. L 36515, iz- 
dano 26. XII. 1948  id iste voj. pošte. 

6076 
Muržak Anton, Konjak pri Zg. Kungoti, 

vojaško knjižico, izdano 1946 od voj. od- 
seka v Mariboru. 6182 

Nemec Dragica, St. Peter 214, Nova 
Gorica, izkaznico za kolo št. 08322.    6111 

Noè Ljudm4a, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano 1945 od NM Ljubljana.   6518 

Ogrinc Pavla, Ljubljana, hotelsko  pot- 
\   meo, izdano od poslovalnice Putnik.   6418 

Okrajno gradbeno podjetje okraja Mo- 
zirje s sedežem v Smartnem ob Pakd, 
evid. tablico osebnega avtomobila S-4674. 

5967 
Osolin Angelca, Domžale, sindikalno iz- 

kaznico št. 25467, izdano od sindikata 
Zveze usnjarjev v Ljubljani. 6091 

Pajer Valentin, Kranj, Tomšičeva 26, 
prometno knjižico za kolo znamke >Puch«, 
ät- okvira 1.287.469, št. evid. tablice S 
4/l«18. 5694 

Pajk Sonja, Ljubljana, izkaznico za ko- 
lo, izdano od NM Ljubljana. 6148 

. PaSkul'n Peter, Ljubljana, sindikalno 
»azoico št. 270240, izdano od »Sekotex«, 
Ljubljana.   

Pavli* Jože, Ljubljana, Prešernova 15, 
šolsko spričevalo III. razr. gimnazije in 
nižje inaturitetno spričevalo, izdano od drž. 
klasične gimnazije v Ljubljani, 6084 

Pečaric Leopold, ßavno 7, Kaka pri 
Krèkein, prometno knjižico za kolo, izda- 
no od uprave NM Krško. 6366 

Petemel Ivan, Sežana 67, osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM Sežana 1.1947. 

5667 
P'utanè JožeJa, Maribor, Zagrjbška '>•, 

prometno knjižico za žensko kolo znamke 
»Puch«, št 1188100, evid.  št. 16/9471. 

6018 
Pirher Herman, Segovci 25, p. Apače 

pri Gor. Radgoni, izkaznico za itolo 
znamke >Mateur<, izdano od OLO Gor. 
Radgona 5785 

Pivčevio Boško, Ljubljana, vojaško iz- 
kaznico, izdano od vojne uprave Ptuj, ma- 
turitelo spričevalo trg. akademije Split, 
sindikalno izkaznico, izdano od Utok, tov. 
usnja Kamnik in osebno izkaznico, izdano 
od NO Spit. 6319 

Planine Terezija, Jarše, sindikalno iz- 
kaznico št. 1324339, izdano 1947 od Indu- 
plati Jarše. 6415 

Podboj Joža, Ljubljana, Dohoričeva 24, 
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljub- 
ljani. 6394 

Pogacar Bogdan, azkaznjco za polovično 
vožnjo invalidov, izdano 1946 od invalid- 
skega oddelka IV. armade v Ljubljani na 
ime Pogačar Bogdan, Ljubljana, Lončar- 
ska steza 10. 5965 

' Poljanšek Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico 035609, izdano od NM Ljubljana. 

6190 
Požar Jože, Petelinje 20, p. St. Peter na 

Krasu, osebno izkaznico ?t. 11, izdano od 
KLO St. Peter na Krasu. 6120 

Praprotnik Anica, Prezrenje 3, p. Pod- 
nart, ukradeno potrošniško nakaznico za 
tekstil in obutev IR-1, št. 062003, izdano 
od OLO Jesenice, za čas od 1. III. do 
30. IV. 1949. 6108 

Prašnikar Klara, Prevoje 7, p. Lukovi- 
ca, sindikalno izkaznico št. 62141.     6185 

Prek Janez, Ljubljana, izkaznico ea kolo 
št. 1551, izdano od NM Ljubljana.      6088 

Prevc Franc, Jesenice, Prešernova, 16, 
osebno izkaznico, izdano od MLO Jese- 
nice. 6106 

Primožič Valentin, HC Gradiš, Moste- 
Zirovnioa, roj. 1908 v Črnem kalu, sindi- 
kalno knjižico št. 7Ì496. 6030 

Pringle Vencelj, postaja NM 1, Celje, 
službeno izkaznico št. 54.416, klubsko iz- 
kaznico št. 172, potrošniško izkaznico št. 
3594, mladinsko izkaznico in vozno objav- 
nieo, izdlano od NM Celje mesto.      6242 

Pri»topn4c Lojzka, Ljubljana, sindikal- 
no izkaznico, izdano 1948 od tovarne »Sa- 
tuwrus«. 6294 

Pungeršek Ivanka, Zabukovca 40 pri 
Celju, izkaznico ÒF, izdano od KLO Griže. 

'   5938 
Rakar Franc, Ljubljana, Tyrseva 187, 

oblačilno nakaznico ät. 47485.    •       6154 

Ranitovič Teodor, Ljubljana, St. Vid, 
plačilno knjižico, št. 20982, izdano od' voj. 
polte 2667. 6285 

Rehar Alojz, Ložnica 6 pri Celju, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Sjever« 
St. 616922, evid; št. S 12/1336, 6245" 

It'bnikar Urška, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št. 081293, izdano od NM Ljublja- 
na in sindikalno knjižico št 328883, iz- 
dano 1947. 6192 

Kuj» Franc, evid. tablico za motor znam- 
k »VeloceU št. 04830, izdano 1. Vili. 
1947 od NM Maribor. 6087 

Savino Stanko, Brezovje 35, Sv. Jurij, 
vojaško knjižico, ladano od vojaškega 
okrožja Celje. 6244 

Sem© Ivan, Debro 31, p. Laško, oseb- 
no izkaznico št. 4, izdano Jd KLO Debro 

»L •6 ter izkaznico m kolo št. 152519, 
kontr. št. S-139249. 5864 

Seiitič FruiMiK, pusestnik v Drankovcu 
št 2, KLO Jakobski dol, p. Sv. Jakob v 
Slov. golicah, prometno knjižico za kolo 
št. 153171 4441 

Sindikalna podružnica losne industrije 
št. v Logatcu, članske izkaznice na ime 
Jerman Vinko. št. 1497830, št. zveze 
68472, 5921 na ime Kodele Marija, šte- 
vilka 1978342, št. zveze 68472 in 5922 
na ime Cvtko Martin, št. 253187, št. zveze 
65196. 5923 

SkuMc Jožeia, Vevče 9, p. D. M. v Polju, 
izkaznico za kolo, št. okvira 19896, reg. 
št. 120388, izdano od uprave NM v Gro- 
supljem. 6077 

SkubI Ivan, Adlešiči 10, izkaznico za 
kolo, št. tablice 127, št. okvira 447420. 

5161 

Skvarča Antonija, Butajnova 8, pošta 
Horjul knjižico za kolo št. 12901 na ime 
Skvarča Franc, 800 kmečkih bonov in 
oblačilno nakaznico na ime Skvarča Anto- 
nija. 6408 

Sla« Neža, Sp. Velovlak, KLO Pacinje, 
okraj Ptuj, prometno knjižico za žensko 
kolo znamke »Šampion« št. 1564192 in 
osebno izkaznico, izdano od KLO Pacinje, 
okraj Ptuj. 4728 

Smet Ivan, Sebrelje 141, osebno izkaz- 
nico št. 2289, prometno knjižico za kolo 
št. S-26-1159, izkaznico LMS št. 4698 in 
sindikalno izkaznico št. 184591. 6395 

Smole Jože, Kot 12, Ig, prometno knji- 
žico za kolo št. 803021, izdano ođ NM Ig. 

6156 
Smolik Marijan, Dob pri Domžalah, 

spričevalo 5. b razr. klasične gimnazijo 
v Ljubljani, izdano 1947 od ravnateljstva 
zavoda. 6122 

Soršak Anton, Sp. Polskaiva 135, p Pra- 
gereko, izkaznico za moško kolo S—17, 
7651, ät. okvira 83112. 6028 

Stanovnik Jože.'Skofja Loka, sindikalno 
izkaznico St. 1276072, izdano 1948 od Pre- 
dilnice Skofja Loka. 6373 

Stergar Andrej, soler, Ladkova vas, 
Srv. Pavel pri Preboldu, prometno knji- 
žico št. 7253 na ime Gasilska četa L$ž» 
kova vas in kontrolno knjigo o uipor*n*i 
tekočih goriv. 5891 

Strelec Franc, Moškanjci 60, okraj P tuj, 
Izkaznico za žensko kolo znamke »Wan- 
derer«, reg. st.- 443545. 5818 

Strnad Jožefa, Črnuče 6, izkaznico za 
kolo št. 11236, izdano 1947 od NM Dol. 

6252 
Svete Henrik, mizar, Jesenice, Pod goz- 

dom 2, rojen 4. I. 1897, osebno izkaznico. 
6055 
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äurift öozu, Ljubljana, indeks, izdan 
1048 od tehnične fakultete univerze v 
Ljubljani 6322 

äivic Franc, lUbii'ca, lekatilao nakazni- 
co St. 018441, izdano od Gozdne gospo- 
darske uprave Ribnica, 6250 

Skrjanec Hrw» Angela, Brezovica pri 
Ljubljani 110, oeebno izkaznico, izdano od. 
OF odbora Brezovica, izkaznico za kolo, 
izdano od NM Brezovica, sindikalno iz- 
kaznico, izdano od glavne pošte Ljub- 
ljana. 6417 

Smid Jakob, Ljubljana, Cesta na Brdo, 
St. 8, osebno izkaznico in partizansko po- 
trdilo. 6392 

Ster Frančiška, Ljubljana, Gledališka 8, 
ukradene industrijske karte ua ime Ster 
Slavko, Frančiška in Božena, živilsko na- 
kaznico SD na ime Ster Slavko, boni od 
MLO na ime Ster Slavko, Fron&Ska^ Bo- 
žena, Milic Marija, Oram Florijana in 
Mitja, izkaznico za 'vstop v zadrugo in iz- 
kaenico za kurivo na ime ôler Slaviko. 

6152 
Stiel Jožel, Maribor, Pobtrežje, Gubčeva 

St. 19, prometno knjižico za moško kolo 
znamke >Kosmos< 8t. 5101904, evid. šte- 
vilka 16/15009. 6020 

attuiteli Moke, izkaznico za kolo števil- 
ka 6452, izdano 1949 od NM Komenda in 
izkaznico Zveze borcev §t. 09141, izdano 
1948 od odbora Zveze borcev, Kamnik, 

6086 
Sturm Nejko, Ljubljana, šolsko spriče- 

valo 6. razr. "VI. drž. gimnazije v Ljubljai- 
ni, izdano od ramaieljstva Sole Î. 1946/47. 

Suc Pavel, Gradenàak, CermljenSak, 
Sv. Rupert v SI. gor., prometno knjižico 
za moško kolo znamke >Styria<c it. 878796. 

6021 
Suligoj Avguština, Ljubljana, oeebno iz- 

kaznico, izdane od NM Ljubljana, 3 do- 
polnilne bone in industrijsko nakaznico, 
izdano od rajona. Rakovn• Vič,        6247 

Šuštar Kristina, Trnovo, osebno izkaz- 
nico St. 131* izdano 1947 od KLO Poteče, 
in izkaznico za kolo it 8975, Izdano 1949 
od NM Kamnik. 

Svare M&rija, Ljubljana, živilsko nakaz- 
nico, izdano od električne cestne železnice, 
službeno Izkaznico za tramvaj, izdano od 
ECŽ, oeebno iskaznico, izdano 1945 od 
• LJublian«. 2 pokdiii za dvig elik, iz- 
dani od ateljeja Potrt ter industrijsko na- 
kaznico, izdano od komiteja za turizem 
in gostinstvo aa ime 6varc JoSkol      6292 

lekavec Anton, Ljubljana, izkaznico za 
kolo. izdano od NM Kočevje. 

Torèek Mihael, Brezje 101 pri Maribo- 
ru, prometno kopico za molko kolo 
tnamke >Raadetov« it. 1956588, 6017 
••»•••• Ana> Ljubljana, DruStvena 12, 

oei-bnc izkaznico 5t. 054111, sindikalno iz- 
kaznic© ter izkaznico OP. 6079 

Timm Beril, Slovçneko narodno gleda- 
lišče, Ljubljana,, BìeSv7eiB0va 1,8, eindikal- 

•••••;«?. ehiSbeni dekret ta todustrij- 
ko nakaznico. 6421 
Tlcaafcs» Ljubljana, tokazaipo za trokolo 

R. NM 11778.. ladano uà, NM LJubljana. 

Toni Jože, Ljubljana, osebno izkaznico, 
izdano od KLO Grosuplje, izkaznico za 
kolo, izdano od NM Grosuplje, tovarniško 
izkaznico, tekstilno nakaznico, nabavno 
knjižico, potrdilo o zaposlitvi., vse izdano 
od Litostroja. 6248 

Topol Frau«, Apače, p. Sv. Lovrenc na 
Dravskem polju, vojaško knjižico, osebno, 
tovarniško in sindikalno izkaznico ter 
krstni list. 5887 

Tratnik Silva, Celje, Lava 2, delavsko 
knjižico, izdano od tovarne hlačevine, 
Celje. 5939 

Trček Ivanka, Kožarje 76, svojo živil- 
sko nakaznico TD in živilsko nakaznico 
TD, izdano oboje od opekarne Vič na ime 
Trček FranSfika. 6282 

TusM Franjo, Kranj, osebno izkasnico 
S. 44667, izdano 1945 od NM Zagreb. 

6118 
Ule Anton, kovač, Podgora at. 5, Stari 

trg pri Rakeku, dovoljenje za posest ixt, 
in nošenje orožja, izdano od odseka za 
notr. zadeve Rakek z reg. št. 117/48 in 
veljavno za L 1948. 5862 

(Jnterveger Janko, Kranj, živilsko na- 
kaznico TD za junij, izdano od' Tovarne 
>Iskra< Kranj. 6520 

Uprava NM za Slovenijo, Ljubljana. 
evid. tablico za motor znamke >Bianchi 
250« St. S-06216, izdano 24. IV. 1949 od 
NM Ljubljana, 6115 

Uprava pošte Ptuj, izkaznico za kolo 
znamke >Stadion< St 397232 60S« 

UrSič Zora, Ljubljana, spričevalo II. poU 
letja IV. letnika drž. učiteljišča v Ljublja- 
ni, izdano 1922 od ravnateljstva zavoda. 

6198 
Vadnjal Ivan, Domžale, Ljubljanska 

§t 101, prometno knjižico za koto, izdano 
od NM Ljubljana. 6116 

Vadnjal Marta, Domžale, oeebno izkaz- 
nico, izdano 1945 od NM Ljubljana in iz- 
kaznico OF, izdano 1. 1947 od odbora 
OP Gor. Radgona. 6114 

Vezmar Nikola, Reka, vojaško knjižico 
in potrdilo, izdano 1. 1945 od vojaškega 
okrožja v Osijeku. 6094 

Vidergar Dora, Ljubljana, OkiÄkega 14, 
izkaznico za kodo at. 19926, izdano 1948 
od NM Ljubljana. 6151 

Viher Anton, Čevljar, Tovarna usnja Šo- 
štanj, osebno izkaznico, izdano od MLO 
SoStanj, vojaSko knjižico, izdano od voja- 
škega odseka OLO Mozirje, izkaznico za 
kolo »Stadion-Praga«, St. 2476, izkaznico 
OF, fekaznico od OP odbora Šoštanj, iz- 
kaznico RK in potno dovolilnico Tovarne 
usnja, Šoštanj za Borovo in nazaj z dne 
24. III. 1949 St 116. 5824 

i 

Vlakovtjevi« Tani, OK KPS Grosuplje, 
živilsko nakaznico na ime Perovlek Tala 
in Mila, oblačilno nakaznico na ime Pe- 
rovfiek Tala m oficirsko živilsko nakaz- 
nico na |me Vlaisovljevič Manojlo.     6367 

Vojna poŠta St. 56183/r», Postojna, VQ. 
jaikc plačilno knjižico St. 76662, šerifa G 
in voj. knjižico št. 920326 na ime Sipar 
Bruno, potno dovolilnico serije L j številka 
32368 na ime MandW Dragan, poročnik 
ter\ potno dovolilnico serije LjSt. 010104 
na ime Vojkovi^ Ivan, poročnik.       405 

Vojna pošta 8082, Cerklje ob Krki, pot- 
no dovolilnico številka 26293, izdane od 
od voj. poŠte St. 28564-mve, Pančevo dne 
18. II. 1948 na ime Sekulović Stanko, 
vodnik. 4696 

Vojna poštu 80Ö2, Cerklje ob Krki, pot- 
no dovolilnico serije St. 26293, izdane od 
vojne poŠte žt. 3346, Skoplje dne 27. IX. 
1949 na ime Milovanović Spaso, vodnik. 

4697 
Volčini Pavelj Krtina 48, p. Dob  pri 

Domžalah, sindikalno izkaznico Številka 
1306988. 6186 

Vraničar Anica, Jankovlči 4, ukradeno 
izkaznico za kolo, St. tablice 179, St. okvi- 
ra 1998241. .  5161a 

Vrhovnik Jakob, St. Vid, Poljane 36, 
evid. tablico za motorno kolo znamke 
»Horex Sport« St. 00669, izdano 7. Vili. 
1947 od uprave NM Ljubljana. 6187 

Vuzem Ana, Jesenice, oeebno izkaznico, 
izdano od KLO Jesenice. 6155 

Zadkovig Marija, Račiće 55, p. Pođgrad, 
izkaznico za kolo St. 2•085, izdano od NM 
IL Bistrica. 6068 

Zalar Alojz, Stožice 175, p. Ljubljana, 
oficirsko izkaznico ser. PU-0001 K St. 888, 
iedano 23. IV. 1948 od vojaškega okrožja 
v Ljubljani. 6075 

Žvižaj Albert, Trnovlje 121, p. Celje, 
odpustnico osnovne Sole Ljttbečna na ime 
Zvižaj Maksimilijan. 6029 

. Zroljenk Ignac, Vnanje gorice 6, sindi- 
kalno izkaznico št. 243302, St. zveze 50302, 
izdano od sindikata delavcev in name- 
ščencev podr. št. 29 v Ljubljani 6093 

Zupane Franc, Loka pri 2usmu 9, obla- 
čilni karti na ime Zupane Franc m Ma- 
zoti Frida. 6243 

Zupančič Nada, Ljubljana, spričevalo 
VI. razreda III. drž. ženske gimnazije v 
Ljubljani, jzdano 1946/47. 6491 

2agar Ivica, Ljubljana, spominsko fcnji. 
žico za spomenico št 130, izdano 1941 od 
CK KPŠ Ljubljana. 6255 
V R 1154/49-2 6009 

ZelezniSki ftvtooddclok, Ljubljana, pro- 
metno knjižico 5t. 1642 za tovorni avtomo- 
bil >Dodge< S—0842. 6026 

2elezniSki avtooddelek JD2, L j ubija- 
na, evid. tablico tovornega avtomobila 
znamke >Saurer< St. S—0699. 6516 

Žerjal Sonja, Ljubljana, sindikalno iz. 
kaznico št. 1324738, izdano od podružnice 
Tekstilne in oblačilne stroke, St. 1 v 
Ljubljani . .   6283 

Žerjav Vinko, Ljubljana, Šiška, voja- 
ško izkaznico, izdano od vojne uprave, 
Ljubljana. 6284 

6318 
. 21ajpah Anton, Ljubljana, ukradeno ein. 
dikalno izkaznico St. 34420, izdano od 
smd. podružnice Tobačne tovarne v Ljub- 
ljani ' 6397 

Dr. Žorga AleS, uslužbenec Oljarn v 
Ljubljani, stan. v LJubljani, Jesenikova 
2/II, eindiìkalnn knjižico • zvezno Štev.' 
199066 in člansko štev. 12327886.       6389 

2viïaj Franc, PoBama 16, KLO Reka,na 
Pohorju, prometno knjižico za moško kolo 
St. 640407 6183 

Izdaja lUradnJ Ust LR8«.- Direktor in ex'^ovorni urednik: dr. Ras tko Močnik; tiska Blaenikova tiskarna, obrat 1 — rei ? Ljubljani 
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Zadružni delež znaša ISO din, plača ee 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 

. ko dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Veak zadružnik od- 
govarja Še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnih 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

.Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča pa uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Krajne Janko, knjigovodja, Kaniža, 

predsednik, ' 
Vodnik Joie, skladiščnik, Jelenče, pod- 

predsednik, 
Vodnik Slava, administr., Jelenče, ( taj- 

nik. 
Koren ban, cestar, Kaniža, 
Napast Stefan, upravnik posestva, Ka- 

v      niža, 
Stipec Alojz, čevljar, Ranca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. maja 1949. 

Zadr V 44 (5001 
5,49. * 

Sedež: Ljutomer, 
Dan vpisa: 2. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Ljutomer. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

30. IV. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da 9 skupiimi sred- 

etvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
,   organizira zadružno gospodarstvo z na- 

predno organizacijo,. načrtno proizvodnjo, 
.      visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 

dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
',   donos, se ubrani pred  izkoriščevalskimi 

in špekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje  v socialistični  izgraditvi  države  in 
tako ustvari boljše in kulturnejše življe- 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
\    ljo,   izvzemM ohišnico,  v obliki zakupa. 

Poleg zemlje vložijo eadružniki v zadrugo 
,''.'•/- vprežno in plemensko živino, živinsko kr- 

:'" mo in seme, razen živine, živinske krme 
'   in semen, določenih za ohišnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski etroji, 
naprave in orodje, vprežna plemenska ži- 

. vina, živinska krma in semena, ki se vlo- 
-  2ijo v  zadrugo, postanejo last zadruge, 

ki Izplača zadtužnikom na podlagi oceni- 
, .,  tve   ugotovljeno  vrednosti  določenem 

roku. _ , 
(,,.    Pri vstopu v zadrugo plača vsak član 

' ;   v korist zadruge delež v  višini 0.25% 
prednosti v zadrugo vloženega premože- 
:'nja po sklepu zbora. , 

I   - Upravni odbor; katerega dolžnost traja 
eno. leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 

• '•;,   članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
• zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod'- 
pfeuje zanjo v imenu upwivnega odbora 

', :    predsednik. 
T':, ^    Ciani upravnega odbora so: 

Kikec Franc, kmet, Ljutomer, predsed- 
•'• ;   öik,    . v 

;    , Vogrlnec Alojz, kmet, Ljutomer, pod- 
predsednik, 

,, 'Slavic Franc, feinet, Ljutomer, 
..v, 4'Rus Jože, kmet, Ljutomer, 

,   :,; ; ;Ptata<riS'Anton, viničar, Rinčetova gratia 
;      ' Okrožno sodi&če ,v Mariboru        \ 

<   ",.      \••• 2,'junija 19-49. 
'•;.:-'        ,    Zadr,V-'48 

Ö50. 
Sedež: Lucova, okraj M. Sobota. 
Dan vpisa: 24. maja 1949. 
Besedilo; .Kmetijska zadruga z o. j. v 

Lucovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

20. III. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za od- 
kup kmetijskih pridelkov v svojem oko- 
lišu; 2, da izdeluje po navodilih pristoj- 
nih organov načrt potrošnje svojih čla- 
nov; 3. da izdela finančni in kreditni na- 
črt in ga vskladi e finančnim načrtom svo- 
je poslovne zveze in postavljenimi nor. 
mami; 4. da zbira v ta namen statistične 
podatke, ki jih daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. da od. 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem In drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
potrošnim! predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodbe s kmetovalci 
v svojem okolišu za odkup, kmetijskih 
pridelkov in jim izplačuje V ta namen 
predujme (kontraliiranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. 
da skrbi za večjo produktivnost dela evo. 
jih članov; 8. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izgradnjo svojih članov In za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge izvršuje zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim na- 
črtom in z nalogami, l<i jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov liud- 
ske oblast'. '' 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni cđbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Deiež za- 
družnikovega družinskega člana zna?a 15 
dinarjev. Jamstvo ie omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja še z desetkratnim zue. 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasili 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 12 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

člani upravnega odbora so: 
jBelec Franc, kpiet, Lucova, predsednik, 
"Skerlak  Ludvik,  kmet,  Lucova, pod- 

predsednik, 
Bohar Aleksander, kmet, Lucova, taj- 

nik, 
Pondelek Ludvik, čevljar, Lucova 65, 
Balek Jožef, kmet, Lucova, 
Bohar Franc, kmet, Lucova, 
Pondelek   Stefan,   kmet,   Lucova,  od- 
Felkar Ludvik, kmet, Lucova, 
Pondelek Stefan, kmet, Lucoca, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. maja 1949. 
Zadr IV 4 6002 

* 
551. 

Sedež; Razkrižje, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 2. junija 1949.' 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Razkrižje. 
, Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

15. V, 1949 zâ nedoločen •čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim, delom 
organizira zadrožto gqspodajistvp z'na- 

predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi eo. 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriščevalskimi 
in špekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi države in 
'.ako ustvari boljše in kulturuejše življe, 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohižnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in plemensko živino, živinsko kr- • 
mo in seme, razen živine, živinske krme 
in semen, določenih za ohišnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna plemenska Ži- 
vina, živinska krma iq.eemena, ki se vlo- 
žijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno ' vrednost v doiočenem 
roku. 

Pri vstopu v zadrugo plača veak Član 
v kori sit zadruge kot člansko vlogo do 1% 
vrednosti vloženega premoženja po sklepu 
zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 1 do 8 
Članov, Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Horvatič Stefan, kmet, Razkrižje, pred. 

sodnik, 
Zanjkovič Blaž, kmet, Razkrižje, pod- 

predsednik, 
Rifnar Andrej, kmet, Vescica, 
Belovič Stefan, kmet, .Safareko, 
Krauthaker Matilda, kmet, Razkrižje. 

Okrožno Sodišče v Maribora 
dne 2. junija 1949. 

Zadr V 47 »298 
* 

552. 
Sedež: Sebeborci, ©kraj Sobota. 
Dan vpisa: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j. v Sebeborcih. ' 
Zadruga je bila ustanovljena na zbora 

13. V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da,s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delora 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča, 
odnos, se ubrani pred iaikoriSčeval&kiiml 
in špekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi zerđlje in 
tako ustvari boljže in kulturnejše Življe- 
nje. 

Zadružniki vložijov zadrugo svojo žem. 
ljo, ifovzemli ohišnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v eadrugo 
vprežno in plemensko, živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, .živinske krme 
in semen, določenih za ohišnico. 

Kmetijski stroji, naprave in orodje, 
vprežna in plemenska, živina, živinska kr* 
ma in sentena, ki se vložijo v zadrugo, 
preidejo v last zadruge, ki izplača zadruž- 
nikom na podlagi ocenitve ugotovljeno 
vrednost " določenem roku. 

Pri1 vstopu v zadrugo plača vsak za- 
družnik v korist zadruge pristopnino v 
znesku 10 din, kot člansko vlogo pa do 
l°/o vrednosti ' vloženega premoženja po 
sklepu, zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
end Içto. eerttnvlja oredsednik in 4 do 8 
članov. Uprnvni Ođbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja- pa zadrugo in ppdpl. 
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euje  zanjo v imenu  upravnega odbora 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
SkaMČ Zeljko, predsednik, 
Carni Franc, 
Sesto Rudolf, 
Savel Ludvik, 
Lutar Aleksander, 
Kerčmar Etelka, 
Banko Bela, vsi kmetje v Sebeborclh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. maja 1949. 

Zadr IV 5 6130 
* 

558. 
Sedež: Smarjeta ob Pesnici, okraj Maxi, 

ribor. t* 
Dan vpisa: 81. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga i o. j. Smarjeta ob Pesnici 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

30. III. 1949 • nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in-tehnike • tako poveča 
odnos, se ubrani pred izkoriščevalskimi 
in Spekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi zemlje in 
tako ustvari boljše in kulturnoj le življe- 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprezno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krme 
in semen, določenih za ohišnico. 

Kmetijski stroji, naprav«, in orodje, 
vprežna in plemenska žnvina. Živinska kr- 
ma in semena, ki se vložijo v eadrugo, 
preidejo v last zadruge, ki izplača zadruž- 
nikom na podlagi ocenitve ugotovljeno 
vrednost v določenem roku. 

Pri vstopu v zadrugo placa vsak za- 
družnik v korist zadruge pristopnino v 
znesku 160 din, kot {lansko vlogo'pa do 
l'A vrednosti vložene imovine po sklepu 
zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni ©dbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora • 
predsednik. 

Ölani upravnega odbora so: 
Gradišnik Jože, mizar. Dragučova, pred- 

sednik, 
IleSič Marica, kmet. hči, Pernica, 
Pleteršek Marija, kmet. hcV Vosek, 
Knedl Ivan, zadružnik, Smarjeta ob 

Pesnici, 
Garbaj» Franc, zadružnik, Smarjeta ob 

Pesnici. 
Okrožno godišce v Mariboru 

dne 31. maja 1949. 
Zadr V 45 6181 

«64. * 
Sedež: TeSonovci, okra) Sobota. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga t o. j. TeSanovci. 
Zadruga je bila letanovMeoa na zboru 

12. V. 1949 za nedoločen cas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira aadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in Jako •••••• 
odnosi se ubra» pred iizkorlSewaJsWmi 

m spekulativnim! elementi na vasi, sode- 
luje v' socialistični izgraditvi zemlje in 
tako ustvari boljše in kulturnejše življe- 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo sem. 
ljo, izvzemal ohiSnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krme 
in semen, potrebnih za ohiSnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodja,' vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku 

Pri vstopu v zadrugo placa vsak za- 
družnik v korist zadruge pristopnino v 
znesku 10 '"n, kot člansko vlogo pa 100 
dinarjev oCi ..tiktarja vložene zemlje. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno" loto sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani «pravnega odbora so: 
Sambt Stefan, predsednik, 
Kuhar Ivan podpredsednik 
Kuhar Stefan. 
Lipoč Josip, 
NemeS Josip, 
Fartelj Stefan, 
Sukič Josip, vsi zadružniki v TeŠanov- 

cih. 
. Okrožno sodišče v Mariboru 
\ dne 31. maja 1949 

Zadr IV 6 6132 
* 

555. 
Sedež: Žerovinci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 2. junija •0. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Žerovinci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

26. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in e «kupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriščevalskimi 
in špekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi države in 
tafio ustvari boljše in kulturnejše življe, 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemià ohišnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in plemensko živimo. Živinsko to- 
mo in seme, razen Žhine, živinske krme 
in semen, določenih za ohišnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna plemenska Ži- 
vina, živinska krma in semena, ki se vlo- 
žijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Pri vstopu v zadrugo plača veak Član 
v korist zadruge pristopnino v znesku 
150 din, kot člansko vlogo pa 1% vred- 
nosti, vloženega. premoŽenja po sMepu 
zbora. 

Upravni odbor, ikaterega dolžnost traja 
eno léto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod'- 
pisuje zanjo v Imenu" upravnega odbora 
predseStoik", 

Člani upravnega odbora so: 
Pihtar Jože, kmet, Cerovec, ipredsedniK, 
Antolič Franc,   kmet,   Žerovinci,   pod- 

predsednik, 
- Hole Janez, kmet, Kadoineračak, 
Lačen Alojz, kmet, Žerovinci, 
Kumer Jože, kmet, Žerovinci. 

Okrožno sodiate v Mariboru 
dne 2. junija 1949. 

Zadr V 49 &H)i 
* 

556. 
Sedež: Jablan pri Mirni peči, okraj 

Novo mesto. 
Dan vpisa: 25. maja ••. 
Besedilo: Kmetijska nabavuo-prodajna 

zadruga z omejenim junistvem v Jablanu 
pri Mirni peči. 

Zadruga   je  bila   ustanovljena   11.   V. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za član. 
stvo brez posrednikov; b) vnovčevanje 
pridelkov m izdelkov članov brez posred- 
nikov; c) ustanavljanje posebnih odsekov 
za pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor sadjarstva, vinarstva, polje- 
delstva, živinoreje, čebelarstva in guzdarr 
stva če in dokler ni v istem okolišu po- 
sebne zadruge te vrste; č) najemanje in 
nakupovanje inventarja in nepremičnin,» 
kolikor je v zadružno korist; d) sklicevanje 
članskih sestankov, prirejanje predavanj 
in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje 
in aktivnejše sodelovanje ter prebujanje 
zadružne zavesti. 

Vse te naloge, opravlja za samopomoč 
in izboljšanje gospodarstòva članov in de. 
lovnega ljudstva. 

Delež zadružnika znaša 50 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak od teh odgovarja še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. De- 
leži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta dve 
člana upravnega odbora ali en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov in si- 
cer predsednik, tajnik in 3 odborniki. 

Razglasi in sklepi zadruge Članom se 
naMjejo na zadružni razglasni deski v 
poslovnih prostorih, vabila na zbor pa se 
okličejo na krajevno običajni način. 

Člani upravnega odbora so: 
Udovč Jože, kmet. Gor Vrhovo 2, pred- 

Rest'Alojz, kmet. Jablan 27, tajnik, 
1    Murgelj Ludvik, kmet. Jablan 4, «« 

Kastelic Alojz, kmet, Mali vrh 4,. 
Papež Franc, kmet, Jablan 20. odbor- 

niki, 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25   maja 1949 .' 
Zt 45/49 - .Zadr IV 41/1      6256 

* 
557. 

Sedež: Talčji wh pri Črnomlju. 
Dan vpisa: 10. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje. 

nim jamstvom v Talčjcm vrhu. okraj Čr- 
nomelj. '     f 

Zadruga  je  bila  ustanovljena  13.  II. 
1949 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge BO: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrebščinami; odku- 
povanje kmetijskih pridelkov in 'izdelkov 
v svojem okolišu; pospeševanje vseh pa- • • 
nog kmetijskega gospodarstva in izvrše- 
vanje še drugih zadev, ki so nadrobno 
navedene v 3. členu praviL 
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Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnlkovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teb odgovarja äe z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. Deleži ee ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali teb, 
Id ga ta pooblasti, sanjo podpisujeta dva 
člana upravnega odbora ali en član uprav. 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Upravni odbor eeetavlja 6 do 7 članov, 
m sicer predsednik, tajnik In ustrezajoče 
število odbornikov. 

Objave in sklepi »druge članom se 
nabijejo na zadružni razglaeni deski v 
poslovnih prostorih, vabila na zbor pa ee 
razglasijo še na krajevno običajni način. 

Ciani upravnega odbora so: 
Mausar Stefan, kmet, Sela 6, predsed- 

nik, 
Grahek Anton, nameščenec ELO Naklo 

it. 5, tajnik, 
Vrščaj Pepoa, gospodinja, Stražni vrh 

St. 54, 
Strucelj Jure, kmet, Tušev dol 2, 
Rožič Jože, kmet, Dolenja Paka 7, 
Zupančič Jože, kmet, Otovec 8, 
Grahek Anton, kmet, Stražni vrh 49, 

odborniki. 
Okrožno eodiïce v Norem mestu 

dne 10. maja 1949. 
Zt 42/49 - Zadr IV 38/1      5961 

Spremembe 
558. 

Sedež: Petrovce. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga SE omeje- 

nim jamstvom v Petrovčah. 
Izbrišejo se  Člani   upravnega odbora: 

Zupane  Ivan,   Teršan   Dargo,  Jelovlek 
Jože, Ivnik Terezija, Delakòrda  Martin, 
Mulec Ignac, Stemberger Stanko, Vanov- 
Sek Anton, Poteko Jože, vpišejo ee novi 
izivoljeni člani upravnega odbora: 

Lednik Ivan, kmet. sin, Arja vas 15, 
Cpde Ignac, kmet, Petrovce 9, 
Stepišnik Franc, kmet, Drešinja vas 5» 
Mimik Stefan, kmet, Gorica 8, 
Siter Katika, kmet. hči, M. Piretica 9, 
Kožanc Kari, kmet, Drešinja vas 10, 
Knez Ivan, kmeit, Ruäe S, 
Mutec Ivan, kmet, Leveč 56, 
Razborèek   Leopoldina,  kmetica,   Arja 

vas 39. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 28. maja 1949. 
Zadr VII 176-6 5008 

559. 
Sedež: Rečica peri Laïkem. 
Dan vpisa: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Reči« pri Laškem. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora; 

Ferlin Marica in Pođbeviek Peter etftr., 
vpišejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 
„ Kajtna Konrad, namelčenec, Gor. Re- 
«ica 78, 
„ GolavSek Angela, gospodinja, Spod. Re- 
Sica 87, 

Maček Martin, rudar, Gor, Rečica 48, 
Peklar Stanko, rudar, Gor. Rečica, 
Kaluder Stefan, kmet, Gor. Rečica 48, 
Podbevšek Peter ml., nameščenec, Sp. 

Rečica 88. 
Okrožno eodteee v Celju 

dne 80. maja 1949. 
Zadr VII 149—5 8264 

56Ü. 
Sedež: Stopče, Grobelno. 
Dan vpdea: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Stopčah — Grobelno. 
Izbrišejo ee   člani   upravnega odbora; 

Znidarec   Ivan,  Fendre   Jakob,  Kukovič 
Janez, Pekošak Jakob, Rozman Ciril ;n 
Ratajc Frančiška, vpišejo se novi Izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Vrhovšek Mihael, kmet, Vrh 10, 
Vrabič Alojz, kmet, Grobelno 22, 
Centrih Martin, kolar, Stopče 30, 
Pečar Marija, kmet. hči, Stopče, 
Cimerman Maks, železničar, Tratna, 
LedinSek Franc, kmet. sin, Tratna. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. maja 1949. 

Zadr VII 138-5 6262 

561. * 
Sedež: Sv. Jurij ob Taboru. 
Dan vpisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sv. Juriju ob Taboru. 
Izbrišejo  se   člani   upravnega odbora: 

Lesjak Franc, Arat Anton, Pustoelemšek 
Ivan, Terglav Ivan, Jančigaj Stane, Flo. 
rijan Gonovefa, Strnad  Franc.  Reberäek 
Stanislav, Natek Rudolf, vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kobale Janko, kmet, Tabor 8, 
Laznik Pavli,    administrator.    Sv, Mi- 

klavž 10, 
Marko Martin, kmet, Crni vrh 51, 
Florjan Kari, kmet. ain, Kapla 81, 
Leokovšek Ivan, kmet, Ojstriška vas 16, 
Rotar Franc, kmet, Kapla 44, 
Strožič Franc, kmet, Crni vrh 16, 
Zilnik Milka, kmet. hči, Pondor 23, 
Pavline Marta, kmet. hči, Loko 15.    • 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. maja 1949. 

Zadr VII 82 5911 
* 

562. 
Sedež:, šešče. 
Dan vpiea 28. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Šeščah. 
Izbriše se član upravnega odbora: Go. 

lavšek Anton, vpišeta ee nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Zagožen Peter, kmet, Matke 11, 
Cestnik Pavla, gospodinja, Sešče 7. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. maja 1949. 
Zadr VIII 19-5 6068 

* 
563. 

Sedež: Vrbno, okraj Celje. 
Dan *piea: 80. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. j. v 

Vrbnem, p. Sv. Jurij pri Celju. 
Izbrišejo se   člani   upravnega odbora: 

Podgoršek Marija, Novak Lojze in Mrav- 
ljak Ivan, vpišejo se novi izvoljeni Člani 
Upravnega odbora: 

Kresnik Anica, poslovodja* Vrbno 18, 
Hajnc Leopold, električar, Vrbno 47, 
GajSek Franc, posestnik, Vrbno 16, 
Boršič   Avgust,   strojni   ključavničar, 

Vrbno 8, 
Stojan Angela, gospodinja, ••••••• 38. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. maja 1949. 

Zedlr VII 87-8 

564. 
Sedei: Zidani most. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga •    o. J. 

v Loki pri Zidanem mostu. 

izbrišejo se   člani   upravnega odbora: 
Culetto   Jože,   Zagoro   Franc,   Lapomik 
Pepca, Novak Leopold  iz Brega, Novak 
Leopold iz RadQZii m Ribič Anton, vpišejo 
se novi izvoljeni člani upravnega odbora; 

Stanič Jože, tečajnik, Rog. Slatina, 
Kumar Frailc, železničar. Loka 61, 
Culetto Dominik, železničar, Rečica 8, 
Culetto Stelka, gospodinja, Rečica 1, 
Morine Jože železničar, Radež 10, 
Jež   Manja,   gospodinjska    pomočnica, 

Loke 33. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 23. maja 1949. 
Zadr VIII 23—7      ;      590Ö 

* 
565. 

Sedež: Bitnje. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo:   Potrošniška  zadruga z ome- 

nim jamstvom v Bituju. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora Ku- 

ralt Marjan, Gorjanc Ludvik in Langer- 
holc Viktor, vpišejo se novi člani uprav- 
nega odbora: ^ 

Stanovnik Jože, tkalski mojster, Sr. Bit- 
nje 43, 

Knez Vinko, računovodja, Zg. Bitnje 86, 
Alič Franc, invalid. Zg. Bitnje 41. 

Okrožuo sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

Zadr VI 148/2     ,        5768 
* 

566. 
Sedež: Bukovšcica. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Bukovščici. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Rant Janko, Bernik Pavla, Benedikt Josip, 
Pogačnik Franc in Benedik Marija, vpiše- 
jo se novi člani: 

Tomažin Zdravko, nameščenec OZKZ, 
Bukovšcica 10, 

Okom Janez, kmet, Knape 7, 
Pogačnik Franc, kmet, Knape 3, 
Bernik Ivan, tesač. Bukovščina 20, 
Jelene Janez, kmet, Knape 10. " 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1949.      * 

Zadr VI 28/3 5765 
*    , 

567. 
Sedež: Dolsko. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo: Kmet'jska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Dolskem. 
Izbrišejo se   člani   upravnega   odbora 

Medved Mila, Janež Julija, Zaje Tine, Mali 
Jakob, Ložar Ivan, Prošek Franc in Jetnc 
Franc, vpišejo ee novi člani: 

Jemec Franc, pes. sin, Klopce 1, 
Prošek Avgust, delavec, Dolsko 37, 
Vode Mate, kmečki sin, Sv. Helena 7, 
Velepič Andrej, kmet, Vinje 8, 
Peterka Fanči, delavčeva hči, Vrh 119, 
Gostinčar Marija, kmečka hči, Vinje 17. 
Gradiseli Ivan, železničar,, SenoŽeti 37. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

Zadr V 191/2 5758 
* 

568. 
Sedež: Duplje. 
Dan vpiea: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrug« z omeje- 

na jamstvom Duplje. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora 

Grašič Peter, Rozman Matevž, GradiSar 
Jernej, Pern Lovro, Gradišar Jartez, Zu- 
pan Jerca, Papov Marija in vpj&ejp novi 
čkai upravnega odbora: 
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Grazie Franc, kmet, Sp. Duplje 30, 
Skrjano Martin, kmet, Sp. Duplje 18, 
Snedic Franc, kmet, Sp. Duplje 56, 
Boncelj Jakob, kmet, Sp. Duplje 22, 
Marčua Ignac, kmet, Zg. Duplje 22, 
Črnivec.Jože, kmet, 2eje 3, 
Urbane Slavko, kmet.-sin, Zadraga 9, 

,   Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. maja 1949. 

Zadr VI 63/2 5856 
* 

iS«. 
Sedež: Golnik. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 

^ Besedilo: Delavsko-nameščenska zadru- 
ga i omejenim jamstvom, Golnik. 

Izbrišejo se Êlani upravnega odbora Fi- 
far Zora, Dolen Franc, Kokolj Maks in 

amljen Alojz, vpišejo se nova člani: 
Dolinar Rozika, uradnica. 
Mali Ivanka, nameščenka, 
Likar Terezija, gospodinja, 
.Trata» Karel, monter, ysi • Golnika 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

,Zadr VI 20/2 5757 
* 

670. 
Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom Gorenja vas. 
Izbrišeta  ee člana upravnega  odbora 

Feriali Franc In Tuiek Franc ter vpišejo 
uovi člani upravnega odbora:1 

Bizjak Ciril, kmet, Trata 15, 
Bogataj Janez, kmet, Gorenja vae 24, 

.Sfrenar Franc, kmet, Zirovski vrh 1?. 
Okroïno sodiSče v Ljubljani 

dne 31. maja 1949. 
Zadr VI 129/2 6102 

* 
•. 

Sedež: Jesen'ce. 
'Dan vpisa: 24, maja 1949. 
Besedilo: PotroSniSka zadruga z omeje- 

aim jamstvom na Jesenicah. 
Izbrüajo ••  člani  upravnega  odbora 

8pec Zvone, Kejžar Štefan, Ivančic Franc, 
KAJ  Pavel, Zorman  Stane in vpišejo 
nòvi člani upravnega odbora: 

Slamnik' Alojz, vratar, Jesenice 4.6, 
Ulčar Mirko, računovodja, Jesenice 76, 
Brun Berti, nameščenec, Hrušica 10, 
Motorio'Anton, žel, ektadiSČnik.HTufcica 

». 58, 
, Grohar, Alojz, delovodja. Koroška Bela, 

Poljska pot 3, 
• Šetinc Martin,   delavec,  SI.   Javornik, 

Mladinska »it. 3. 
•  Okrožno sodiiče v Ljubljani 

dne 24. maja 1949. 
Zadr V 41/6 5947 

/'V • * 
572. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa:'12. maja 1949. 
Besedilo: Obrtnika prodajalna in pre- 

delovalna zadruga z o. j, v Kranju, 
.Na zboru 17. III. 1949 so se spremenila 

«adružmV pmvila. ' 
Besedilo odslej: Čevljarska obrtniška 

proizvajalna4.'V predelovalna zadruga 
i o. j. Kranj;. i 

Iïteïejc !eé  članj upraivnega  odbora 
Juìigele Franc, ( Prfngi« Borita, Razpofnik. 
Stefan, Go.dnjavec Joža, : Kralj  Valentin 
'n Vpišejo ncWi ••1 upravnega odbora: 

Ivec Anton, Kranl Komenskega 3,  • 
TurliS Jože, Kranj, Savski breg S, 
Krme 1 j Frane, .Koknca 42,-   .. 
Batoh AVeaeVBlaoč 44, 

Pernus Ivan, Kranj, Ljubljanska 2, 
Poličar Pavel, Na Hujali 34 in 
Zepic Jakob, Na Kokrici 76. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. maja 1949. 

Zadr V 5/7 5405 
* 

573. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: i*l. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom v Kranjski gori. 
Izbrišejo se člani upravnega edbora 

Oman Jože, Kloiutar Peter, Šenk Kata- 
rina, Martine Luka, Lavtižar Jože, Zupan 
Alojz in pooblaščendec aa eopodpisovanje. 
Gregorčič Herman ter vpišejo, novi čla- 
ni upravnega odbora: 

•••••• Andrej, -kmet, Kranjska gora, 
Log, 

Pečar Miha, kmet, Kranjska gora, Log, 
Peterman Alojz, kmet,,Kranjska gora, 
Čeme Andrej, kmet, Kranjska gora, 
Pečar Jože, kmet, Kranjska gora, 
Hlebanja Franc, kmet. sin, Srednji vrh. 
Pooblaščenca za sopodpleovanje sta 

Gregori Alojzij in Ipâvec Franc, oba 
iz Kranjske gore. 

Okrožno sodiSče v Ljubljani 
dne 31. maja 1949. 

Zadr  VI 59/2 6161 
* 

574. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. junija 1949. 
Besedilo: Dom Jugoslovanskih obrtni- 

kov, zadruga z omejenim jamstvom, Ljub- 
ljana. 

Izbrišeta se člana, upravnega odbora: 
Vidmar Karol, Praznik Ivan in vpišeta 
nova člana upravnega odbora: 

Kregar Josip, zid', mojster, PovSetova 
it. 19, 

Bev-čar Alojzij, zid. mojster, Lepodvor- 
eka 26, oba v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. junija 1949. 

Zadr III 91/13 6306 
* 

575. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna <•- 

druga fotografov z o. j. za Slovenijo • 
Ljubljani >Zafos«. 

Na tfboru dne 20. II. 1949 so še spreme- 
nila zadružna .pravila in. se 9, toaka 2. čle- 
na glasi: da prevzema .zastopstva inozem- 
skih tvrdk fotografske stroke in opravlja 
nabavljanje tega blaga tudi za nečlane v 
skladu z določbami ljudskih oblasti. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Smuč Lojze, Japelj Mirko, Maraž Bogomir 
in vpišejo novi ciani upravnega odbora: 

Staut Gorgonij, fotograf, Ljubljana. Tyr- 
ševa c. 35 a, 

Zore Nada, fotograf, Maribor, Goeposika 
St. 23, 

Kobal Alojzij, fotograf, Ajdovicma, Gre- 
gorčičeva 27. 

Okrožno epdiSče v Ljubljani 
.   dne 23. maja 1949;- 

Zadr 65/2 5854 
* 

576. t- •    -. 
Sedež: Muljava, 
Dan vp'isa: 28. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje-, 

nini jamstvom na Muljavi. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 2>it- 

nik Alojzij, Zaje Ciril-, Breear Anton, Po? 
držaj Jože in ypWejo novi flani-upravne- 
ga odbora: '       .~  ' 

Nadrah Jože, kmet, Potok «,. 
Rus Ignacij, posestnik, Muljava 7, 
Struna Anton, posestnik iz Bojanjega 

vrha .7, 
Kadunc Franc, posestnik, Oôelica S. 

Okrožno'sodišče v Ljubljani 
dne 26. maja 1949. 

Zadr VI 36/2 6047 
ft 

577. 
Sedež: Pirniče. 
Dan vpisa: 24. maja 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadniga z omeje. 

nini jamstvom v Pirnicah. 
Izbrišejo  se  člani  upravnega odbora 

Mazi Viljem, Božič Jože, Mravlje Franc, 
Krošelj Miha, Rozman Martin in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Knez Ivan, kmet. sin, Sp. Pirniče, 
šubic Ivan, pom. tekstilnega mojstra, 

Zg. Pirniče, 
Merjsaec Jože, delavec, Zg. Pirniče, 
Bohinc Stanko, kmet. Verje, 
Kopač Jakob, kqet, Zg. Pirniče. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. maja 1949. 

Zadr V 206/2 5Ö45 
* 

578. 
Sedež: Preddvor. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Preddvoru. 
I brišejo ee člani upravnega odbora 

Senk Tončka, Stalcer Ana, Hribar Franc, 
Celar Janez, Rogelj Franc, Tekavec Tonči, 
Arh Jože in Cenčič Lenart, vpišejo'ee 
novi člani:     \ 

Morozov Marija, gospodinja, Preddvor 
Št. 29, 

Skrvada Rozika,  gospodinja. Preddvor 
St. 19, 

Urbane Jože, mesar,. Zg. Bela, 
GaSperlin Valentin. Žagar, Bašelj, 
Strnila Janez, čevljar, Preddvor^ 
bombar Janez, mlinar, Nova vas, 
Polajnar Peter, čevljar« Sr. Bela, 
Guček Miha, zagar, Preddvor 24. 

•   Okrožno ••••• v Ljubljani 
dne. 20. .maja 1943. 

Zadr VI 91/2 , 5764 
* 

579. 
Sedež: Sovoïtenj. 
Dan \TOiBa: 23.jnaja 1949. 
Besedilo: Kmečko gospodarska zadruga 

z omejenim jamstvom v Sovodnju. 
Na zboru 301 L M49 so se spremenila 

zadružna, pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim 'jamstvom v SoVòdnju. 
Izbjrisejo se člani upravnega odbora Po- 

dobnik Janež, Eržen Hilda, Pagon Franc. 
Primožio Vinko, vpileio se novi člani,: 

Kavčič Vinko, posestnik, Javorjev doli, 
JezerSek Terezija, hiSar, Stara Oselica 

št. 57," ' 
Sifrer Janko, eadr. uslužbenc, Sovddenj' 

5t. 10, ','.'• 
Podobnik Jakob, čevljar, Hob'ovïà.î.:" 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. maja 1949. 

Zadr V '181/2 3857 
* 

580. 
Sedež: Sv. Križ. 
Dan vpisa: 28. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sv. Kr^u. 
• IzbiiSejo se člani  upravnega odbora: 

Vodnik, Ivan, Jemee Franc, Veleplo An- 
drej SuStar Franc, Kaetelic Marjeta iti 
Vpišejo novi cimi upravnega odbor«:    • 
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, Merela Maks, posestnik, Sv. Križ 104, 
Pcvirk Lovro, kovač, Sv. Kril 105, 
Ribi« Valentin, tesar, Sv, Križ 93, 
Bokalj Jože, žel. delavec, Dolsko 1, 
Kor-inšek Jakob, posestnik» Sv. Križ 99, 
Povirk Jože, zid. delavec, Zagorica 114. 

Okrožno sodišč® • Ljubljani 
dne 28. maja 1949. 

Zadr V 93/4 6045 
* 

581. 
Sedež: Šenčur. 
Dan vpisa: 21. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

na jamstvom v Šenčurju. 
Na skupščini 18. VII. 1948 se Je Stroj- 

ua zadruga v Šenčurju pri Kranju, zadru- 
ga z omejenim jamstvom (Zadr. III 3/53), 
združila e to zadrugo. 

Okrožno sodisi© v Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

Zadr VI 223/2 5766 

582. 
Sedež: St. Jurij. 
Dan vpisa: 6. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v St. Juriju. 
Izbrišejo ee člani  upravnega odbora: 

Križman Matej, Vovk Ludvik, Perirne- Ja. 
nez> Hemic Janez in vpišejo novi Sani 
upravnega odbora: 

Kraljic Jože, delavec, St. Jurij 16. 
Kocman Franc, kmet, Poneva vas 34, 
Perme Franc,.kmet, Rogatec 4, 
Tomšič Janez, kmet, Rogatec 5. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 6. junija 1949. 

Zadr  V 189/2 6305 
* 

.   S83. 
Sedež: Trboje. 
Dan vpiea: 6. junija •9. .   . 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

na jamstvom v Trbojah. 
Izbrišejo   se Bani   upravnega odbora: 

Nadižar Anton, Osel Jože, Šimnovec Ja- 
nez, àimnovec Alojzij, Jenko Janez in vpi- 
jejo novi člani upravnega odbora: 

Bohinc Franc, administrator, Trboje 38, 
Obrulek Rudolf, kolar, Može 40, 
Drenovec Jože, kmet, Trboje 52, 
Rekar Matevž, delavec, Trboje 28,\ • . 
Komurka Rudolf, kmet, Trbojé "45. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 6. junija 1949. 
'   Zadr VI ie/4 

584. 
Sedež: V.eles&vb, 

, Dan vpisa: 6. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Velesovem, 
:;, .'Izbrišejo ee Sani  upravnega   odbora: 
•',   pilar Ivan, Kern Janez, Maček ••••• in 

- YpiSejo novi Sanj upravnega odbora: 
' .,'•  Pilar Hînko, kmet, Velesovo 21, 

'.': r   Ahačic' Marija, kmetica, češnjevek 7, 
j   Nastran Jože, kmet, Cešnjevek 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
v     • ..       dne 6. junija 1949. 

Zadr VI 232/2 6304 

: 585. 
Sedež: Zali log. 

* Dan vpisa: 31: maja 1949. 
.Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim Jamstvom v Zalem logu. 
r „••fckiJSeta • ee člana  upravnega   odbora 
*•• prane to Zfeontar Anton ter'Vfltëeta 
nOTaeTena'uipiaTOegai'odl^       « 

Rant Leopold, gozdni manipulant, Zali 
log 40, 

Cemažar Ciril, kmečki ein, Potok 3. 
Okrožno sodieče v Ljubljapi 

dne 31. maja 1949. 
Zadr VI 201/3 6101 

* 
586. 

Sedež: Zapotok. 
Dan vpisa: 23. maja 1949.    - 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga t omejenim jamstvom v Zapotoku. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Steblaj  Anica.  ••• Vidai Steblaj Ma-fi 
rija, Ganoni Marija, vpišejo ee novi člani 
upravnega odbora: 

Hribar Anton, kmet, Zapotok 14, 
Ganoni Lado, kmet, Zapotok 10, 
Zgonc Edvard, kmet, Zapotok 13, 
Habič Alojz, kmet, Zapotok 32, 
Purkart Frančiška ml., kmetica. Zapo- 

tok 2. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

due 23. maja 1949. 
Zadr V 110/2 5855 

* 
587. 

Sedež: Žalna. 
Dan vpisa: 21. : maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, 2alna, . 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora Se- 

me Jože, Koprivec Janez, Strlekar Janez, 
Brian Jože, Možina Anton, Erjavec Mar- 
tin in Okoren Jožo, vpišejo ee novi Člani: 

•Hribar Jože, delavec, Zagradec 34. k 
Brian Janez, kmečki delavec, Zagradec 

št. 18, 
Skubic Franc, kmet, Plešivica 17, 
Zupančič Martin, kmet, Plešivica 6, 
Lužar Janez, žel. upokojenec, Žalna, 45, 
Polokar Franc, kmet, Luče 50, 
Zabukovec Jože, kmet, Vel. Loka 32. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

Zadr VI 10/2 5759 
* 

588. 
Sedež: Bolehničici. 
Dan vpisa: 28. aprila 1949.   . 
Besedilo: Kmetijska  zadruga   z o., j. 

Bolehni^ci. 
Izbrišejo   se  člani   upravnega odbora: 

Ranteša Julij, Zrnec Alojz, ••••• Jože, 
Stebih Franc, Slana Franc, Kupljen Ma- 
rija, vpijejo se novi izvoljeni Člani uprav- 
nega odbora: 

Mihah« Alojz, krnel, Berkovci,» 
Plaveč Franc, kmet, Bolehničice, 

Rantaša Jul% Zmec Alojz, Kapün Jože, 
Horvat Franc, ikmet, Berkovci 23,  • 
LupSa Frančiška, kmetica, Bolehhičice, 
Vibnjak Alojz, kmet, Berkovci,   . 
Horvat Franc, delavec, Berkovci 7, 
Sijanec Franc, ,delavec, Bolehničice, 
Hodnik Ivan. kmet, Zihlava, 
Marinič Jakob, kmet, Ziblava, 
Rakuäa Franc, lunet, Berkovci, 
âijanec Alojz, kmet, Žihlava. 
Predsednik upravnega odbora je Miha- 

lič Alojz, podpredsednik' Belak Joïe, tef- 
nik'ipa Plaveč Franc. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. oprila 1949. 

Zadr IV 14 5S53 

Izbriše se član upravnega odbora; 
Dakskobler Franc, vpišejo aé novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Bart Franc, nameščene, DravogTad, 
predsednik, 

Korošec Jožef, nameičenec, Dravograd, 
podpredsednik, 

Cebular Dana, nameščenka, Dravograd, 
II. podpredsednik, 

Stibler Kristina, šivilja, Šmartno, 
Bricman Franc, kmet, Sv, Primož na Po- 

horju, 
AberJek Kari, uslužbenec, Dravograd, 
Mravljak Viktor, kmet, Vuzenica, 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 19. maja 1949. 

Zadr III 62 .   5848 
* 

590. 
Sedež: Fokovci. 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. ]. 

Fokovci. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Lepoša Ludvik, Kranjec Stefan, Jakiia 
Evgen, Vereä Aleksander, Kardoš Alek- 
sander, Novak Leopold, vpišejo ee nori iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Počič Dezider, predsednik. 
Janit  Gustav, podpredsednik, 
Lanšček Aleksander, 
Smodiš Koloman, 
Vo.tek Frane, v , 
Sinkec Marija, 
Zrinski Irma. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. maja 1949. 

Zadr III 86 
* 

5850 

589. ; ••        ....'-•• 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 19: maja 1949. " 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih ja- 

drug za okraj Dravograd, z, a o. j. v Dra- 
• Wgradu. - 

591. 
Sedež: Hoče. 
Dan vpisa: 23. mala 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. J. 

Hoče. 
Izbrišejo se člani upravnega , odbor*: 

Primée Mirko, JanuŠ Stefan, Koren Av- 
gust, Premzl Franc, Kovačič Edvard, tob. 
nik Jurij, Ceh Martin, Karer Jožef, vpiše- 
jo ee novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora:    . 

Bratoš Rudolf, kmet, Spod. Hoče, 
2itko Ernest, kmet. sin. Rogpzia, 
Kozar Franc, kmet, Bonova^ 
Rečnik Jožef, kmet, Spod. Hoče, 
Rečnik Janko, kmet, Spod. Hoče,   . 
Kučer Ivan, kmet, Spod. Hoče. 
Bratoš Rudolf je predsednik. FrangeS 

Alojz, podpredsednik, Žitko 4 Ernest pa 
tajnik upravnega odbora.** 

Okrožno sodišče v Mariboru 
;dne 25. maja 1949. 

Zadr II 110 5845 
N * ' 

592. 
Sedež: Hotinja vas. . 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Hotinji vasi. 
Na zboru 18. IV. 1949 «o bila epreme, 

njena pravila.       >     .    , 
Besedilo odele!: Kmetijska zadruga 

z o. j. Orehova—Hotinja vas. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 12 članov.. 
Izbriîejo se člapi xiipravnega odbora; 

Smiderl Franc, Keršič Matija, •••••&• 
Fttinć,- Sušeč'Alojz, Fingušt Ivah, vplîejo 
ee člani upravnega odbora: 

Klasinc Franc, kmet, Hotinja' vas, pred- 
sednjk, ' 

Klajnšek Anton, kovač, Hotinja vas,,ipod- 
predsednik, 

Lešnik Avgust, tonet, ein, Orehov» vas, 
tajnik, — 



»tran 822. URADNI LISI LR8 Stev. Jt>. — 14 VI. 1Ô49 

Meaanč Franc, kniel, Urehova vas, , 
Snuderl Roman, kmet. sin, Hotinja vms, i 
Korman Ivanka, delavka, Hotinja vas, 
Divjak Matija, kmet, Orehova vas. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
due 20. Dinja 1949. 

Zadr Ili 108 5849 

im. 
Sedež: Jareiiiiia. 
Dan  vpisa:   2, junija  19-19. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. v 

Jareiiini. 
Izbriäejo «e člani upravnega odbora: 

Spari Franc, Jameraik Aleksander, Šume. 
njak Man.u, SaUsida .Jože, v\,:ifU} sc u.uvi 
iz-vljeiu (.'.um.  upi.ivue(;;i <«!;••\1: 

KUibitu..,; Vlado, l;m>';. .ijreimiiMU doL 
picddcduik. 

Kos Marija, nameščanka, Jareumski dol, 
tajnik, 

Horvat Adam, kurir, Jarenmeki dol, 
Cvilak Ivan, administrator, Polički vrli, 
Truntič Franc, kmet, Bočnik, 
Dajčman Dominik, delavec, Vajgen, 
iDinko Mirko, kmet, Polički vrh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. junija 1949. 

Zadr III 94 6301 
* 

(94. 
Sedež: Kamnica. 
Dam vpisa: 2. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kamnici. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa iz- 

fednega zbora 25. V. 1949 v likvidacijo. 
Likvidator: Draksler Darko, zadmž. po- 

•Hovodja, Kamnica št, 22. 
Likvidacijska firma, kakor doslej e pri- 

javkom  »v likvidaciji«. 
Likvidator podpisuje likvidacijsko fir- 

•• tako, da pristavi pod besedilo firme 
evoj podpis. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. junija 1949. 

Zadr III 72 6300 
* 

695. 
Sedež: Križevci, Prekmurje. 
Dan vpisa:< 24. maja 1S49. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z o. j. 

Križevci — Prekmurje. 
Izbrišejo ee Slani upravnega odbora: 

Cahuk Ernest, Lepoša Kokraian, Kutol 
Vincenc, Cagar Zoltan, Fliear Janez, vpi- 
jejo ee novi izvoljeni Člani upravnega od- 
bora: " 

Cahuk Bela, kmet, Križevci, 
Hari Josip, kmet, Križevci, 
Pozvek Josip, kmet, Koearevei, 
0£•• Edvard, kmet, Križevci, 
Kuronja Josip, kmet, Križevra, 
Cahuk Bela je predsednik, Novak Alek- 

•ander podpredsednik, Hari Josip pa taj- 
nik upravnega odbora. 

'Okrožno sodišče v Mariboru    ' 
dne 24. maja 1949. 

Zadr. III 74 0008 
* 

686. 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpiea: 19. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j\ 

Marenberg. 
Izbrišejo a« Sani i\pra\nega odbura: 

Repolusk   Jožko,   Brodarič   Franc,   Vaje 
i van, Uršič "Franc, Langbauer Lovro, vpi- 
ejo se novi izvoljen! Slani upravnega od- 

bora: 
Kovactf Majda, aameščenka, Maren- 

»erg, 

Praznik Jože, kolonist, Marenberg, 
Korent Jožef, kmet. sin, Zg. Vižinga, 
ïernik   Franc,  zadr,   nameŠČ.,  Maren- 

berg 
Bremee Stefan,  kroj.   mojster,  Maren- 

Marenberg. 
Stramec Antonija, kmet. hči, St. Janž, 
Hajnc Ivan, zadr. namešč. Zg. Vižinga, 
Jugovič   Valentin,   hran.   nameščenec, 

Marenberg. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. maja 1949. 
Zadr IV 76 5844 

* * 
597. . 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 26. maja 1949. 
Besedil«: Potrošniška zadruga t o. j. • 

Ptuju. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Veluušek Oton, Bratina Berta, Rudolf 
Ivan, Krajne Janez, Matjašec Stefan, Voljč 
Ignac, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Vrbnjak Jože, nameščenec, Ptuj, Orešje 
št. 1, 

Kolarič Miha, nameščenec, Ptuj, Lacko- 
va št. 8, 

Sotler Jože, nameščenec, Ptuj, Zg. Breg 
št. 10, 

Rola Vladimir, nameščenec, Ptuj, Masa- 
rykova 1, 

Kancler Julka. učitelj, Ptuj, Prešerno- 
va St. 7, 

Rubin Maks, prede, sod,, Ptuj, Krčevi- 
na 53a. ~ 

Predsednik upravnega odbora je Baj- 
got Ivan, pooblaščenca za sopodpisovanje 
sta  Gaspari  Peter, upravnik In Lenart 
Branko, knjigovodja, oba v Ptuju. 

Okrožno sodiate v Mariboru 
dne 26. maja 1949. 

Zadr II 98 6••• 

598. 
Sedež: Razvanje. 
Dan vpisa: 28. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Razranju. 
Na zboru 4. II. 1949 so bila sprejeta 

nova-pravila: 
Sedež' odslej: Razvanje, okraj Maribor 

okolica. 
Besedilo odslej:  Kmetijska zadruga t 

o. j. v Razvanju. 
aloge zadruge so: 1.. da na Hm boljši 

in čim kulturnejši način odskrbuje svoje 
člane z "vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke ta izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest m drugih Industrijskih sre- 
diSč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture, M v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraSčanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna _ gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne poetale, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in  obrtne delavnice za 

potrebe svojih članov In Izrablja pri tem* 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 10 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. , 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji Član] upravnega 
odbora: Trinko Rajko, Varžič Ivan, Pe- 
čenko Aleksander, Lazar Anton, Pintarič 
Jurij,. Qradiânik Oton, Rečnik Franc; vpi- 
šejo ae novi Izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Krček Prane, trafikant, Razvanje. pred- 
sednik, 

Lorbek Martin, vrtnar, Razvanje tajnik. 
Pukl Konrad poljedelec, Razvanje, 
Lobmik Terezija, gospodinja. Razvanje, 
Golob Ivan, mesar, Razvanje, 
Kac Oton poljedelec, Razvanje, 
Mešiček Anton, kmet, Razvanje, 
Cebe Julijana, gospodinja. Razvanje. 

Okrožno sodšče v Mariboru 
dne 28. aprila 1949. 

Zadr III 80 4900 

stra. 
Sedež: Savci. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Savci. 
Izbriše se član upravnega odbora Ku- 

kovec Ivan, vpišejo se novi člani uprav- 
nega odbora: 

Cajnko Viktor, delavec, Savel, podpred- 
sednik. 

Goričan Peter, kmet, Savci, 
Toplak Anton, kmet, Savci, 
Rakuša Alojz, kmet, Savci, 
Podplatnik Franc, kmet, Savci, 
Stuhec Franc, kmet, Savci, 
Pintarič Anton, kmet, Rakovci, 
Lukačič Martin, viničar, Rakovci, 
Markrab Franc, kmet. ein, Rakovci 

.   Okrožno sodiSče v Mariboru 
.    dne 18. maja 1949. 

Zadr III 121 5Ô25 
*    • 

600. 
Sedež: Sladki vrh. 
Dan vpisa: 10. maja 1949. 
Defedilo: Kmetijska zadruga • o. j. 

Sladki vrh. 
Izbrišejo  se  člani  upravnega odbora: 

Niki Janez, Ferner Ludvik, Pajnik Oskar,, 
Senčič Franc, Lilek Viktor, Ozvald Anica 
Raduha Miha, vpišejo se novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Žemljic Konrad, delavec, Svečane, 
Kramberger Jožef, kmet, Vranji virh, 
Koefcftk Peter, kmet, Sladki vrh. 
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Gimgl Ferdo, tov. delavec, Sladki vrh, 
Straser Marjeta, kmet., Vranji vrh, 
Peldar Konrad, tov. delavec, Sladki vrh, 
Hedl Stefan,  delavec.   Vranji   vrh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. maja 1949. 

Zadr IV 81 5633 

6ol. 
Sedež: Slemen. 
Dan vpisa: 23. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Sle- 

men. 
Na zboru 27. II. 1949 so bila sprejeta 

••• pravila. 
Sedež odslej: Janževa gora, okraj Mari- 

bor okolica. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga i 

o. j. Slemen-Selnica. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potresnimi predmeti, V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev naÇrt potrošnje: b) skle- 
pa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji m s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobavo industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov, posebno skrbi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo Člani dobro "poetreženi, da bo tr- 
govina založena s potresnimi predmeti, da 
ne bo imela.blaga, ki 6e slabo prodaja, 
da bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 

1 ljeni itd.; 2. da ustanavlja za potreb© 
svojih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjetja, tako obrtne delavnice, pod- 
jetja za konzerviranje sadja, povrtnin, 
jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sindi- 
kalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zaradi smotrnega n i-spešnejšega Izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaSa 150 din, plača ae 
Ob' vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih; Delež zadruž- 
nükovega družinskega Člana znaša 10 din. 
Vsak zadružnik odgovarja še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglaenih 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 de 11 članov. 
Njegova dolžnost traja eno teto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru  pooblaščeni uslužbenec za- 

t druge, » 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Majeter Jože. Jauk Franc, Tajh- 
majeter Franc. Marčič Rado, Vidovič' Jo- 
že,. Vajngerl Miroslav, vpišejo se novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

'    Rečnik Leopold', delavec, Janževa gora, 
LovrenSč Peter, kmet, Slemen, 
Krčoivnik Ivan, čevljar. Janževa gora, 
Gradišnik Albin  iagar. Janževa gora, 
Strnad Maks, zidar, Janževa gora, 
Vidmar Ivan, delavec. Slemen. 
Rečnik Leopold je predsednik. Lovren- 

ci« Franc, podpredsednik, Golob Anton 
P« tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišč« v Mariboru 
dne 23, aprila 1949. 

Zadr III 93 

602. 
Sedež:  Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 14. aprila 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Slov. Gradcu. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Jurjec Jože, Slapernik Anton, Nabornik 
Julka, Skraber Ivan, Jehart Stanko, Pri- 
slan Alojz, Potočnik Ivan, vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Bari Franc, poetar, 
Ferber Mara; gospodinja, 
Jurjec Tone,  ekonom, 
Krahulec Franc, brivec, 
Naglic Jože,  založnik piva, 
Planinšek Anton, upokojenec in 
Stumberger Ivan, dimnikar. 
Kovačič Franc je predsednik, Planin- 

šek Anton podpredsednik in Bari Franc 
tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. aprila 1949. 

Zadr IV 126 6205 
* 

603. 
Sedež: SobetLnci. 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Franček Simonie«: z o. j. v Sobetinoih. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Plohi Jakob, Strelec Stanko, Golob Alojz, 
Munda Janez, •LozinSek Stefan, vpišejo ee 
novi izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Prelog Franc, predsednik, 
Firbas Franc, 
Horvat Franc, 
Turk Ivana, vsi zadružniki v Sobetin- 

om. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 20. maja 1949. 
Zadr III 68 5847 

* 
604. 

Sedež: Središče ob Dravi. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo Kmetijska zadruga i o. J. 

Središče ob Dravi. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Skorjanc Ivo, Ploh Frano in Zidarič Ivan, 
vpišejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: • 

KolariČ Anton, 
Skrget Franc, 
Golob Jakob, 
Veselko Rudolf, 
Jamtrovič Srečko, vsi kmetje v Sre- 

dišču. 
Podpredsednik upravnega odbora je Ho- 

čevar Anica. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 26. aprila 1949. 
Zadr III 26. 5207 

* 
605. 

Sedež: Stojncd, 
Dan vptea: 12. mak 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruge z o. j. 

Stojnci. 
Izbrišejo se člani upravnega odbor«! 

Solina Anton, Bezjak Konrad, Vedak 
Franc, Kostanjevec Lovro, vpiiejo ee novi 
izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Meznarič Jožef, 
Pllinger Janez, 
Smlgoc Andrej, 
Tomažič Janez, vei kmetje v Stcjtacffi. 
Janžekovič Alojz Je predsednik, Toma- 

žič Janez pa  tajnik upravnega  odbora. 
PooblaŠčehka za sopodpieovanje Je Vu- 
kaeovič Ruža. poslovodja KZ v Stojnctti. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. maja 1949.    • 

Zadir III 188 5028 

606. 
Sedež: Strpčja vas. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga  z  o.  j, 

Stročja vas. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega odbora: 
Plhlar Avgust, Jaušovec Ivan, Zemlji« 

Ema, Sovič Avgust, Novak Janez, vpišejo 
so novi člani upravnega odobra: 

Bedekovič    Avgust,    kmet,    Globoka, 
predsednik, 

Koprivnik Florjan, kmet, Stročja  vae, 
podpredsednik, 

Golob Anže, kmet, Stročja vas, tajnik, 
Macun Jožef, kmet, Pristava, 
Sever Viktor, kmet, Stročja vae, 
Lešnik Ivan, kniot, Podgradje, 
Erjavec Stefan, kmet, Podgradje, 
Perger Ivan, kmet, Globoka, 
Šiško Jožef, delavec, Globoka, 
Puconja Lovro, kmet, Pristava. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 18. maja 1949. 

Zadr III 96 5624 
* 

607. 
Sedež: Sv. Trojica v Slov. goricah. 
Dan vpisa: 16.  maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Sv. Trojica v Slov, goricah. 
Zadruga temelji odale]* na novih pra- 

vilih, sprejetih na zboru 28, I. 1949. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o. j. 

Sv. Trojica, Slov. gorice. ' 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke y 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo megt in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja m povećanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične dn agronomske metode v kmetiijr 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijekj? 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenitae postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih Jo drugih sadUc 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in tarablja pri tem 
predvsem lokalne eurovime; 6. da zbira 
kmečke prihnanjie v obliki hiwoiWJi 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da eWM za go- 
spodarski strokovni, kulturni in. pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in poMčna 
predavanja kulturne prireditve, erro- 
kovme tečaje, razetave, pirodvafenia fil- 
mov, goji fiakuMuro itđ. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanj© svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim nia. 
črtom. 

Vsak zadružnik odgovarja še t. deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 
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Upravni odbor sestavlja 9 do 15 êlanov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva Ciana upravnega odbora! 
katerih enega lahko nadomešča po uprav, 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge, 

IzbriSejo se člani upravnega odbora: 
Heric Anton, Vračič Marija, Lorber Franc, 
Golob Jakob in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Heric Stanko, kmet, 
Mlinaric Erneet, kmet, 

,    Beka Stanislav, kmet, 
Hoje Andrej, kmet, 
Novak Tine, kmet, vei od Sv. Trojice., 
MajŽir Matija, Senareka, 
Eubar Ernest, kmet, Zg. Senareka, 
Ozvatič Franc, kmet, Sp. Senareka, 
Kukovec Janez, kmet, Zg. Verjane, 
8tleč Martin, kmet, Sp. Senareka, 
Bauman Avgust, kmet, Sp. Porčič, 
Zavetnik Avgust, kmet, Zg. Porčič. 
Heric Stanko je predsednik, Krajne Ja- 

nez pa podpredeednik upravnega odbora. 
Okrožno sodišč© v Mariboru 

dne 10. maja 1949. 
Zadr III 98 6618 

* 
608. 

Sedež: Sv. Duh na Ostrem vrhu. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Sv. Duh na 0?trem vrhu. 
Izbrišejo »e člani upravnega odbora: 

Pokeržnik Make, Pokeržnik Ivan, Rakovi« 
Jože, Tacer RudolI, Vališer Franc, vpišejo 
ee novi izvoljeni člani upravnega odbora;, 

Vrcko Franc, kmet. ein. Gradišče, pred- 
sednik,        ; 

Namestnik Kari, kmet. Vel. Boč, pod- 
predsednik, 

Maček Jožef, administrator, Boč, 
Volmajer Rudolf, kmet, Vurmat, 

' Gradišnik Ivan, kmet, Vurmat, 
Tacer Edi, kmet, Gradišče, 
Grdi Maks, kmet. Gradišče, 
Vrhovnik Ludvik, kmet, Boč. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. maja 1949.     , 

Zadr IV 10 5846 

60». 
Sedež: Sv. Jurij, okraj M. Sobota. 
Dan vpiea: 12. aprila 1949. 
Besedilo. Kmet'jska zadruga z o. j. pri 

Sv. Juriju, okraj Mursko. Sobota. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora; 

Fromen Jožef, Celeč Štefan/ Skraban Ru- 
dolf, Donosa Jožef, Prsna Andrej, Hajdi- 
njak Viljem, vpiSejo *e novi izvoljeni 
Blani upravnega odbora: 

Vtdonja Jožet, predsednik, 
Maric Aloja, blagajnik, 
Frcko, Franc, 
Gotnbòc Frano. 
Kornhauser Valjem, 
Ceder Janez. 
Holeedl Jožef, 
Hajdlnjak •••••, 
Hajdtnjak Franc, vei poljedelci pri Sv. 

Juriju. 
Okrožno ' sodišiSo v Mariboru 
1     dne 12 "aprila 1949. 

ï Zadr III 110 4758 
".   ••'>',',  '»• 

610. ;•,"'.•;,    '.'i':.   , 
Sedež: Sv, Martin pri Vurbergu, 
Dan vpiea: 21. aprila' •49. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. J. Sv. 

Martin pri Vurbergu.:       v,. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

OruSovtiik Icnac,   Vuzem Jožef, 'Pibtor 

Ivan,   vpišejo   ee   novj   izvoljeni   člani 
upravnega odbora: 

Rizman  Marija,  delavka, tajnik, 
Himelrajh Franc,  •••••, 
Sabeder Ivan, krojač, 
Toplak Peter, lernet, , 
Smigoc Stanko, tov, delavec, vsi pri Sv. 

Martinu pri Vurbergu. 
Izbriše se pooblaščenec za sopodpisova- 

nje Kobler Vlado in vpiše kot pooblašče- 
nec za eopodpisovanje Pahole Hilda, po- 
slovodja, Sv. Martin pri Vurbergu. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. aprila 1949. 

Zadr III 88 4755 
* 

611. 
Sedež: Sv. Miklavž pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. pri Sv. Miklavžu, okraj 
Ljutomer. 

Zadruga temelji odslej na novih pravi- 
lih, sprejetih na zboru 9. V. 1948. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
* o. j. Sv. Miklavž. 

Naloge zadruge so; 1. da na Sim boljši 
in 5im kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošn'mi 
predmeti; 2. da odkupuje.v svojem .oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvaja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na , svojem 
področju, tako, poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dragih kultur, 
gozdarstvo, domačo _ ?brt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmeti i^ke 
proizvodnje hi s tem za naraščanje bla- 
gostanja ovojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavija 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo s žlivine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. đa organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in, notranjäh posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da tìkrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni .in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd', 1er ustanovi 
svojo knjižnico. . 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog jždela potrebne na. 
črte v jkladu s splošnim državnim na. 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 15 di- 
narjev. Vsak' zadružnik odgovarja še z 
desetkratnim zneskom vpfsanih obveznih 
deležev. ( 

Upravni odbor sestavlja do 10 članov. 
Izbrišejo ee clami upravnega odbora: 

Struci Ludvik, Markuš Ernest, Plohi Franc, 
Lukman Ivan, Ivanuša Kristima^Snajder 
Anton, vpišejo 46' nova izvoljeni ciani 
upra'vnega odbora: '•.',•'*. ;   > 

Stampar Slavko, kmet, Kuzmetinci, 
predsednik, 

Pulavec Franc, kmet, Zasavci, podpred- 
sednik, 

• . Megla Zvonko, učitelj, Sv. Miklavž, taj- 
nlk, 

Novak Matevž, kmet, Ilovc!, 
Šnajder Bolfenk, kmet, Hermane), ' 
Tomažič Vladimir, delavec, Kuzmetinci. 
Zadravec Janez, kmet. Sv. Miklavž, 
Zadraveo Matevž, cestar, Sv. Miklavž, 
Mlinaric Franc, kmet, Zasavci, 
Krajne Andrej, kmet, Vinski vrh, 
Plohi Vincenc, delavec, Kajžar, 
Plohi Alojzija, delavka, Vinski vrh. 

Okrožno Bodišče v Mariboru 
dne 13. maja 1949. 

Zadr III 9 5634 

612. 
Sedež: šalamenci. 
Darf vpisa: 22. aprila 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Šalamenci. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Gomboši Franc, Dervarič Erneet, Boldižar 
Ludvik, Kovač Koloman, vpišejo ee novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Berglez Geza. * 
Berciez Ilonka, 
Andrejč Franc, 
Horvat Stefan, vet poljedelci v Sala- 

mencih. 
Berglez Geza je predsednik, Vlaj Ste- 

fan, podpredsednik,* Bèrglez'Ilonka, tajnik 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru   , ;  > dne 22. aprila 1949. 
Zadr 111,91 . 4754 

* 
C13. 

Sedež: Salovci. 
Dan vpisa: 7. maja 1949. 
Besedilo; Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. Salovci. 
Izbrišejo so člani upravnega odbora: 

Fram Vilko, Sebok Janez, Nemeš Josip, 
Orban Ludvik, Konje Derider, Sparaš1 

Leopold, šanca Josip, Kozlov Nikolaj, 
Horvat Anton, Janko Josip, vpišejo se 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Smodiš Kari, predsednik, 
Belinger Franc, podpredsednik, 
Svetec Aleksander, tajnik, 

4 Svetec Jurij, 
Abraham Janez,   . 
Sebok Štefan, '   '       < 
Janko Gabor, 
Abraham Ludvik, 
LepoSa, Janez, 
Zupanek Aleksander, vei kmetje v Sa- 

lovcih. •   . 
Okrožno sodišče v Mariboru 

' dne 7. maja 1949. 
Zadr III 10 6866 

614. 
Sedež: St. •• pod Turjakom. 

,   Dan vpisa: 10. maja 1949. 
Besedi»:  Kmetijska   zadruga  t  o.  j. 

St. Ili pod •••jakom. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 

Gobec Konrad, Rozman Olga, vpiSeta se 
nova izvoljena člana upravnega odbora: 

Krajne Jožef, kmet, 
Zphar Antonija,, gospodinja, ota Si. Ilj^ 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne-10. maja 1949. 

Zadr IV 79     ' 5371 
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11. POSEBNI DEL 

1. POGLAVJE 

Bilanca 

1. Splošne pripombe 
Tasta državna gospodarska podjetja lokalnega pome- 

: na, ki so v letu 1948 vodila svoje knjigovodstvo po pred- 
pisih za poenoteno knjigovodstvo po temeljnih kontnih 
planih za dotično panogo (n. pr. trgovina, gostinstvo, grad- 
nje itd-), sestavljajo bilanc« za to- leto po navodilih, ki 
veljajo za podjetja zveznega in republiškega pomena za 
ono panogo. 

Državna industrijska proizvajalna podjetja in državna 
storitvena podjetja lokalnega pomena, ki so dolžna od 1. 
januarja 1949 dalje voditi svoje knjigovodstvo po odločbi 
o temeljnem kontnem planu za državna industrijska pro- 
izvajalna podjetja in minimalnem kontnem planu za 
državna storitvena podjetja lokalnega pomena (Uradni 
Ust LRS, št. 8/1949 — Finančni zbornik, št. 7a/1949), se- 
stavljajo bilanco po priloženem obrazcu št. 1, ki je sestav- 
ni del teh navodif. 

Vsa druga podjetja okrajnega pomena, kolikor niso 
navedena v gornj'h dveh odstavkih, morajo svojo bilanco 
•• leto 1948 prilagoditi navedenemu bilančnemu obrazcu, 
ki velja za industrijska proizvajalna in storitvena podjetja 
lokalnega pomena. 

Državna gospodarska podjetja krajevnega pomena 
sestavljajo bilanco po priloženem obrazcu št. 2, ki je 
sestavni del teh navodil. 

K bilanci se priložijo priloge, ki so navedene v 7. 
točki teh navodil v 

Pri podjetjih, ki vodijo poenoteno knjigovodstvo po 
kontnem planu za podjetja zveznega in republiškfiga po- 
mena, morajo posamezne bilančne postavke ustrezati sal- 
dom istoimenskih kontov sintetične evidence na koncu 
leta 1948. Pri podjetjih, ki so s L januarjem 1049 uvedla 
knjigovodstvo po objavljenem osnovnem kontnem planu 
oziroma minimalnem kontnem planu, je bilančni obrazec 
sestavljen tako, da ustrezajo bilančne postavke za leto 
1948 sintetičnim kontom novega kontnega plana za leto 

Predpisani bilančni obrazec bo torej pokazal stanje 
,, sredstev podjetja na dan 31. decembra 1948, obenem pa 

bo ta bilanca služila za odpiranje poslovnih knjig za leto 
1949 po novem kontnem • planu. 

Podjetja, ki eo s 1. januarjem .1049 uvedla knjigovodstvo 
po  novem osnovnem  kontnem  planu ali minimalnem 

.' kontnem planu, morajo torej brezpogojno zaključno bi- 
lanco za leto 1948 sestaviti tako, da bodo zaključne bilančne 
Postavke Obenem otvoritvene postavke za leto 1949. 

'"",'   Bilanca mora izkazovati celotno stanje po knjigah, 
." 'n sicer" natanko v določenih bilančnih postavkah. Neiz- 

koriščene bilančne postavke ostanejo neizpolnjene, vstav- 
';'• i Janje novih bilančnih postavk ni dovoljeno. ; 

^ Bilance naj se sestavijo načeloma po navodilih za upo- 
rabljanje ustreznih kontnih planov .za zvezna in repu- 
bliška podjetja oziroma, po navodilih za uporabo osnov- 
nega kontnega plana za lokalna industrijska podjetja in 

Navodilih za uporabo minimalnega kontnega plana za 
^kalna storitvena podjetja. 
\ /Bilančne postavke se izkažejo v bilanci po bruto na- 
čelu, to je brez poprejšnje izravnave (kompenzacije) po- 
sameznih kontov zrazličnimi, to je aktivnimi ali pasivnim^ 

saldi. Ako so na primer med kupci nekateri s pasivnim 
saldom, je treba kupce z aktivnim saldom izkazati na 
aktivni strani bilance v 34, bilančni postavki, kupce s 
pasivnim saldom pa posebej nekompenzirano izkazati na 
pasivni strani v 10. bilančni postavki 

2. Pripravljalna dela 

Preden se izdela bilanca, je treba opraviti tale pri- 
pravljalna dela: 

1. Analitična evidenca se mora »praviti v sklad s sin- 
tetično evidenco, prav tako se morajo vsa pomožna knjigo- 
vodstva 'popolnoma ujemati z ustreznimi konti v glavni 
knjigi 

2. Vsi tekoči računi se morajo ujemati z izvlečki, ki 
so jih podjetja prejela od prizadetih podjetij, ustanov itd. 
Kolikor se tekoči računi ne ujemajo, se izlaže v bilanci 
knjižno stanje po knjigah podjetja, v poročilu pa mora 
podjetje morebitne  razlike posebej obrazložiti» 

3. Dokončane investicije in velika popravila je treba 
še pred zaključkom bilance preknjižiti na ustrezne ra- 
čune osnovnih sredstev, popravkov vrednosti in na druge 
v poštev prihajajoče konte. 

4. Konte časovnih razmeijtev je treba razčistiti, opra- 
viti prenose, razmejitve z novim letom 1949 pa izkazati v 
bilanci (tranzitorne postavke). Pri tem postopajo podjetja 
skladno s predpisi o temeljnih kontnih planih za dotične 
panoge. 

5. Konti zalog materiala, polizdelkov, nedokončane 
proizvodnje in izdelkov se morajo spraviti v sklad s po- 
pisom-inventuro na dan 31. XII. 1948. Primanjkljaji in 
presežki se morajo preknjižiti, kakor je to predpisano 
v navodilih za popis-inventuro za leto 1948 (Uradni list 
FLRJ, št. 104/1948). 

3. Osnovna sredstva, investicije, velika popravila 
Osnovna sredstva se izkažejo v bilanci po knjižni 

vrednosti. Podjetja, ki vodijo indirektne odpise, odšte- 
vajo v aktivi v pomožnem stolpcu od skupnega zneska 
knjižne vrednosti osnovnih sredstev celotne popravke 
vrednosti, nakar vpišejo neto znesek vrednosti osnovnih 
sredstev v glavni stolpec bilančnega obijazca. 

Na dan 31. decembra 1948 nedokončane investicije in 
velika popravila se izkažejo v bilanci posebej (10. postav- 
ka aktiv-konto 044 in viri îinansiranja med pasivi v sku- 
pini A (postavka 3 ali 4, to je konto 841 ali konto 842). 

Ce je podjetje med letom finansiralo investicije in 
velika popravila iz obratnih sredstev in to finaneiranje 
do, konca leta ni bilo urejeno, mora podjetje brezpogojno 
v posebni prilogi k bilanci predložiti posebno specifikacijo 
teh investicij in obrazložiti, iz katerih razlogov je izvršilo 
to finansiranje in s Čigavim dovoljenjem, 

4.. Zaloge 
1. Zaloge surovin, materiala in nabavljenih polizdel- 

kov se ocenijo po dejanski nabavni ceni. 
2. Nedokončana proizvodnja se oceni po dejanskih 

proizvodnih stroških, posebej pa se izkaže režija (602, 
603) ter kvar in lom (530), 

3. Zaloge izdelkov se ocenijo po dejanski lastni ceni, 
to je po polni lastni ceni iz leta 1948. 

5. Druge postavke 

Konti odnosa do operativnega upravnega voditelja in 
odnosa do proračuna so praviloma pasivni konti. Kolikor 
so ti konti zaradi preplačil prišli v debet, jih izkažejo pod- 
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jt.jd v uiiauu na aktivni strani, morajo pa jih v portv.u 
natanko obrazložiti, to je navesti razloge tako nastalih 
terjatev do operativnega upravnega vodstva in do pro- 
računa. 

Vrste dobičkov, izgube, izredni dohodki m izredni 
razhodki se v bilanci ne izkažejo posamično, temveč sal- 
dirane kot razlike (ealde) kontov 260 in 261. Bilanci pa 
morajo podjetja priložiti prepis konta 260 oziroma konta 
261, ki kažeta na dao 31. XII. 1948 še ne odvedeni dobi- 
ček oziroma posandone prenose z ustreznih kontov finanč- 
nega rezultata na  konto 260 oziroma 261. 

Vzabilančnem razvidu izkažejo podjetja med aktivi in 
pasivi v skupnem zuesku saldo razvidnostnili računov 
(n. pr. priglašeno oziroma potrjeno vojno škodo in popra- 
vek vrednosti vojne škode, višino dovoljenih in izkorišče- 
nih kreditov pri banki in podobno). 

6. Zaključek poslovnih knjig 

Podjetja zaključijo poslovne knjige za leto 19-1S in 
odprejo nove poslovne knjige za leto •49 na podlagi said 
zaključne bilance 1948, ne da bi čakala na potrditev 
bilance. Vse morebitne spremembe na podlagi ugotovitev 
organov za potrjevanje bilanc, se napravijo v letu •49 
tedaj, kadar bodo podjetja prejela od navedenih organov 
odločbo o potrditvi bilance. 

7. Priloge k bilanci 
Podjetja morajo k bilanci obvezno priložiti tele 

priloge: 
1. prepis konta 260 oziroma 2G1 s podrobno razčle- 

nitvijo; 
2. specifikacijo spornih in neizterljivih terjatev; 
8. stanje in gibanje sklada osnovnih sredstev; 
4. stanje in gibanje sklada obratnih sredstev; 
6. stanje in gibanje sredstev sklada vodstva; 
•, stanje in gibanje sredstev sklada za samostojno raz- 

polaganje; 
7. stanje in gibanje sredstev sklada za kadre; 
8. rekapitulacijo rezultata opravljenega popisa-inven-1 

ture na dan 31. decembra 1948. ' 
Priloge pod točkami 3 do 7 morajo obsegati začetni 

saldo na dan 1. I. 1948, spremembe med letom 1948, in 
sicer je treba podrobno navesti povečanja in zmanjšanja, 
in končni saldo na dan 31. XII. 1048. V prilogi 8 pa je 
treba za posamezne sintetične konte navesti stanje po 
knjigah, ugotovljeno dejansko stanje in razlike, to je pri- 
manjkljaj ali presežek, ter dalje, na kakšen način je pod- 
jetje , izknjižilo primanjkljaj aid presežek. 

II. POGLAVJE 

Obuouu   izpolnitve   finančnega    plana 

Podjetja sestavijo obračun izpolnitve finančnega plana 
na posebnem obrazcu, ki se v celoti sklada z obrazcem Pp 1 
začasnih navodil za sestavljanje in predložitev finančnih 
planov za leto 1948 za državna gospodarska podjetja lokal- 
nega pomena (Finančni zbornik, št. 31 z dne 14. VIII. 
1948), samo s to razliko, da ima obrazec za obračun izpol- 
nitve finančnega plana v zneskovni koloni tri pomožne 
stolpce. V prvega se vpišejo »planirani zr.oski«, v, druge- 
ga »doseženi zneskk in v tretjega pozitivne (+) ali ne- 
gativne (—). razlik». • 

Proizvajalna podjetja vpišejo torej v stolpec dose- 
ženo« zneske, ki se nanašajo na doseženi obseg proizvod- 
nje, v stolpec »planiranoi pa zneske, ki se nanašajo na 
planirani obseg proizvodnje, pri tem pa je treba upošte- 
vat! popravke, ki so nastali med letom zaradi spremenje- 
nih proizvajalnih nalog, to je zaradi sprememb letnega 
proizvajalnega plana. 

A4alogno postopajo neproizvajalna podjetja 

III. POGLAVJE 

Poročilo  o   poslovanju 

1. Poročilo podjetja 
Poročilo podjetja o poslovanju v letu 1948 naj pokaže 

celotno delo podjetja med letom, vse napore delovnega 
kolektiva v borbi za izpolnitev plana, organizacijo dela, 
motnje, ki so ovirale izpolnitev plana, katere napake so 
bile odpravljene in katere bo mogoče odpravjti šele v 
letu 1949. Treba je navesti vse napake v poslovanju pod- 
jetja v preteklem letu in opisati ukrepe," ki jih je podjetje 
storilo, da se napake odpravijo. 

Zlasti mora poročilo podjetja obsegati analizo izvr- 
šitve proizvajalnega, investicijskega in finančnega plana. 

Izpolnitev proizvajalnega plana oziroma delovnega 
plana je treba pokazati v naturalnih in denarnih pokaza- 
teljih, dalje je treba navesti podatke o doseženi lastni 
akumulaciji in davku od p'rometa proizvodov in končno 
o izpolnitvi plana znižanja polne lastne cene. 

S tem so navedeni samo glavni momenti, ki jih mora 
podjetje osvetliti, v svojem poročilu, vsako podjetje pa bo 
še posebej obrazložilo specifične momente, ki bodo dali 
fTavilno sliko o delovnih pogojih v podjetju v preteklem 
letu. 

2. Poročilo direkcije oziroma uprave 

Poročilo direkcije (uprave) obsega dva dela: 
a) poročilo o poslovanju same direkcije (uprave), to je 

poročilo o izvršitvi predračuna dohodkov in izdatkov same 
direkcijo in podrobni opis dela direkcije glede vodstva 
podjetij, potrebnih ukrepov za čim uspešnejše poslovanje 
podjetij in podobno; 

b) kritično analizo dela in uspeha podjetij pod vod- 
stvom direkcije. Direkcija mora v poročilu staviti kon- 
kretne predloge za izboljšanje poslovanja podjetij in za od- 
pravljanje motenj pri izvrševanju proizvajalnega m finanč- 
nega plana. 

3. Poročilo resornih poverjenikov in poverjenikov za 
finance 

Resorni poverjeniki kritično ocenijo in analizirajo 
poročila podjetij in direkcij in v svojem poročilu k zbi- 
ralnemu računu za vsa podjetja nakažejo vso problema- 
tiko v zvezi s poslovanjem državnih gospodarskih podjetij 
lokalnega pomena. 

Prav tako ocenijo in analizirajo poročila resornih po- 
verjenikov poverjeniki za finance s tem, da zajamejo pro- 
blematiko vseh podjetij na območju okraja. Zlasti poročila 
poverjenikov za finance morajo obsegati podatke o mot- 
njah, ki so nastajala v minulem letu v okraju v poslovanju 
podjetij, in o ukrepih, ki jih je okraj storil za odpravo 
motenj. 

Poročila .poverjenikov za finance naj zajemajo na eni 
strani •••••• .pregled gospodarskega efeunja podjetij, na 



St*v. i& — 14. Vi. ••. ÜKAÜM Lrbf LKS Strna • 

drugi strani pa opis perspektivnih nalog za izboljšanje 
lokalnega gospodarstva. 

IV. POGLAVJE 
Predhodni pregled, obravnava in potrje- 

vanje zaključnih računov 

1. Predhodni pregled zaključnih računov 

Zaključne račune pregledajo najprej določeni stro- 
kovni uekiibeinci pristojnih direkcij (uprav), kjer pa teh 
ni, uslužbenci resornih poverjeniŠtev, nakar sestavijo 
poročilo za komiaijo za pregled zaključnih računov. V 

. poročilu je treba opozoriti na napake v bilancah, na mo- 
rebitna potrebna nadaljnja pojasnila," ki jih bodo morala 
dati podjetja k biknoem, in na druge za presojo zaključ- 
nega računa važne okoliščine. 

2. Pregled zaključnih računov pri komisijah 

Komisija za pregled zaključnih- računov pri direkciji 
(upravi) obravnava in pregleda zaključne račune podjetij, 
pri čemer se naslanja na poročila strokovnih uslužbencev, 
ki so opravili predhodni pregled zaključnih računov. Ko 
komisija ugotovi pravilnost bilanc oziroma'ugotovi nepra- 
vilnosti, odredi sejo za obravnavo zaključnih računov, na 
katero povabi predstavnike podjetij. Po zaslišanju pred- 
stavnikov podjetij stavi komisija višji komisiji predlog 
glede potrditve ali nepotrditve zaključnih računov. Pred- 
loge mora komisija podrobno utemeljiti. 

Obenem predloži komisija višji komisiji tudi zbiralni 
zaključni račun z analizo in poročilom. 

3. Delo višje komisije za pregled zaključnih računov 

Višja komisija pri resornem poverjeništvu pregleda 
zaključni račun direkcije (uprave) na isti način in po 
ietem postopku, po katerem pregleduje zaključne račune 

' podjetij komisija pri direkciji. Ce je ljudski odbor nepo- 
sredni operativni upravni voditelj podjetij, pregleduje 
višja komisija zaključne račune takih podjetij po postop- 
ku, ki je določen za komisije pri direkcijah. 

Ko je višja komisija pregledala vse zaključne račune 
in sprejela potrebne sklepe, določi sejo za obravnavo 
naključnih računov, na kateri se v navzočnosti predstavni- 
kov direkcije (uprave) oziroma, kjer teh ni, v navzoč- 
nosti predstavnikov podjetij zaključni računi podrobno 
obravnavajo, določijo popravki in analizirajo uspehi poslo- 
vanja podjetij, nakar resorno poverjeništvo za • finance 
zaključne račun© potrdi in da svojo privolitev k razde- 
litvi dobička oziroma h kritju izgube. 

Odločbe o potrditvi bilanc oziroma zaključnih računov 
morajo obsegati: 

a) vsoto bilančnih aktiv in pasiv, 
b) skupni dobiček ali izgubo, 
o) podatke o planiranem in doseženem znižanju polne 

" «ptne cene; ' ' 
V    <5) podatke o razdelitvi dobička in razdelitvi dose- 
ženega, znižanja polne lastne cene, 

d) način kritja Izgube. 
' ÖdWSba o potrditvi bilance mora nadalje obsegati vse 

nifcepe za utrditev gospodarnostnega računa in povečanje 
j^WÖbUnosti podjetffj^ izboljšanje proizvodnje, okrepitev 
"Ctettööe discipline, odpravo nepravilnosti v poslovanju 
^gti in podobno. 

PoMjto h?,' resorna poverjemištva potrdijo zaključne 
raöune direkotj in podjetij, sestavijo zMralni zaključni ra- 

čun in ga s predpisanim sumarnim poročilom predložijo 
poverjeništvu za "finance. 

4. Delo poverjeniŠtev za finance 

Potem ko poverjeništva za finance analizirajo tïnaad- 
ni uspeh podjetij in dado svojo privolitev k razdelitvi 
doseženega dobička oziroma h kritju izgube, sestavijo 
sumarni zbiralnik zaključnih računov in ga predložijo ' 
s svojim poročilom ministru za finance LRS, poverjeni- 
ku za finance oblastnega ljudskega odbora in izvršilnemu 
odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

Zbiralni račun okraja sestoji iz dveh delov: 
a) iz zbiralnega zaključnega računa vseh okrajnih 

podjetij po posameznih panogah, 
b) iz zbiralnega zaključnega računa vseh mestnih, 

rajonskih oziroma krajevnih podjetij po posameznih pano- 
gah za ves okraj. 

Posebej se zbiralnemu računu okraja priloži zbiralni 
zaključni račun vseh direkcij o izvršitvi predračuna do- 
hodkov in izdatkov. 

Po 12. točki odredbe lahko poverjenik za finance da 
svoje pripombe k odločbam o potrditvi zaključnih raču- * 
nov. Te pripombe se bodo nanašale na bilanco, ugotovljeni 
finančni rezultat, njegovo razdelitev in kritje, znižanje 
polne lastne cene in na ukrepe za, okrepitev gospo- 
darnostnega računa, finančne discipline in rentabilnosti 
podjetij. 
^ Co resorni poverjenik pripombe poverjenika za finan- 
ce upošteva, spravi svojo odločbo v sklad s temi pripom- 
bami. Ce pa se resorni poverjenik s pripombami poverje- 
nika ne strinja in pripomb ne upošteva, izda rešitev o 
spornem zaključnem računu izvršilni odbor okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora. 

5. Prehod podjetij iz ene pristojnosti, v drugo 
Ce so podjetja med letom 1948 prešla iz lokalne pri- s 

stojnosti v republiško ali zvezno pristojnost, okrajni ljud- 
ski odbori oziroma komisije pri direkcijah in višje komisije 
zaključnih računov teh podjetij ne pregledujejo in ne po- 
trjujejo. 

Podjetja, ki so med letom 1948 prešla iz zvezne ali 
republiške pristojnosti v lokalno pristojnost, morajo sesta- 
viti svoje zaključne račune, ki jih pregleda in potrdi pri» 
stoini resorni poverjenik. ** 

^ Zaključne račune tistih podjetij, ki eo bila 31. decem- 
bra 194® v pristojnosti ljudskih odborov, pa so s 1. ja- 
nuarjem 1949 preŠk v republiško ali zvezno pristojnost, 
morajo pregledati komisije pri sedanjih operativnih 
upravnih voditeljih po postopku, ki velja za zvezna in 
republiška podjetja. Novi operativni upravni voditelj pa ' 
lahko pritegne za pretres zaključnih računov tudi organe ' 
prejšnjega operativnega upravnega voditelja, da se na ta 
način doseže popolnejša ocena poslovanja podjetja. 

6. Uporaba navodil za »verna in republiška podjetja 
Pri celotnem delu v zvezi s sestavljanjem, pregledom 

in potrjevanjem zaključnih računov je za lokalna podjetja 
po potrebi smiselno uporabljati navodila, ki veljajo za 
posamezne panoge 'za zvezna in republiška podjetja (po- 
sebne izdaje Uradnega lista FLRJ, Št. 16/1949) 

St. 170-6&/1949 
LJubljana dne 7. ••••• 1949. 

,   " Minister m 'finance LRS: 
Zoran Polič 1. F. 
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OBRAZEC ŠT. 1 
Podjetje: 

O. u. vodstvo- 

Aktiva 
Bilanca 

na dan 31. decembra 1948   . 

St. St. 
postavke konta 

1 000' 
£ 001 
3 002 
4 003 
5 ' 004 
6 007 
7 090 

Naziv   postavke 
Stanje 81. 12. 1948 

Predetolpec Glavni stolpec 

9 
10 
11 

33 
34 

880 

040 
044 
049 

12 300 . 
13 302 
14 303 
15 304 
16 305 
17 306 
18 307 
19*1 308 
20 309 
21 301 
22 390 

28 500 
24 501 • 

25 ,502 

26 , 503 

27 530 
28 590 

£9 620 , 

'30 623 

•aï'vv''" i     629 
8Sf4 ,' C 628 

.100 : 

A, OSNOVNA SREDSTVA 
Poslovna osnovna sredstva v uporabi 
Poslovna osnovna sredstva izven «porabe 
Osnovna sredstva, izročena drugim v uporabo 
Druga osnovna sredstva 
Nprabna osnovna sredstva 
Kapitalna dela, izvršena v prid tujih osnovnih sredstev 
Likvidaciju osnovnHï sredstev 

Skupaj 

Popravki vrednosti (odštevSi) 

B. INVESTICIJE IN VELIKA POPRAVILA 
Amortizacijski sklad podjetja 
Nedokončane investicije in velika popravila 
Dokončane investicije in velika popravila 

', C. ZALOGE ~ 

I, surovine.in material .:'• t , •• \ 

Surovine In osnovni material      ; 

Pomožrli in izdelavnj material 
Gorivo 
Lastna embalaža 
Pomožni material za vzdrževanje in &s5enje 
Drobni inventar na zalogi 
Drobni inventar v uporabi 
Odpadki * > 
Material in nedokončana proizvodnja v tuji predelavi 

• Razlike v cenah surovin in drugega materiala 
Razlika med dejanskimi in planskimi cenami surovin in 

materiala 

II. Nedokončana proizvodnja 

Proizvajalni stroški osnovne dejavnost , ', 
1 Proizvajalni stroški druge dejavnosti '• 

Režija osnovne dejavnosti '•'"''.', 
Režija druge dejavnosti • 
Kvar in lom 
Razlika v cenah surovin in drugega materiala 

III. Izdelki 
Izdelki osnovne dejavnosti 
Izdelki druge dejavnosti /      ' t 

Skupa] 

Obračunani finančni rezultat 
Trgovsko blago 

Blagajna 
(tanka  , 

C, FINANČNA IN OBRAČUNSKA SREDSTVA 

I. Denarna sredstva '   •;,    . 

Freno* 

\! I- 
;S: 

\ '• <"»* 
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Aktiva 
l" 

st. 
postavke 

t» 
, Stanje 31. 12, 1948      | 

OL, 

konta 
Naziv   postavke ., 

Predetolpec Glavni stolpec 

'1 
Prenos ' 

V II. Obračunska sredstva 
35 110 Odjemalci 
36      ' 112 Dobavitelji 
37 119 Sporne terjatve 

1 

38 113 Tuja embalaža 
39 120 O. u. vodstvo — redni račun 
40 121 Priplačila za prispevek skupni uprava 4 

41 122 Preplačila zà prispevek za kadre 
42 123 Preplašila' za obvsznosti za osrednji sklad 

43 129 Drugi odnosi z o. u. v. «t 

44 130 Preplačila za davek od prometa proizvodov T. 

45 131 PreplaSila dobička v proračun 
46 132 Preplavila odtegnjenih davkov 

47 133 Preplavila drugih vplačil -- 

48 134 Razlike y cenah surovin in materiala 

49 135 Razlike v cenah izdelkov 

50 136 • Regres za razlike 
51 139 Razlike v rabatih 
52 140 Poslovni predujmi , t 

'•   53" 141 Predujmi na zaslužene plače 

54 142 Lastno finansiranje investicij 

'      55    - 143 Kavcije in depoziti 

66 144      • Druge terjatve 

57 147 Preplačila za  vkalkulirano amortizacijo 

58 148 Preplačila za socialno zavarovanje 

D. DRUGA  AKTIVA , 

59 270 Aktivne časovne razmejitve 
60 280 Interni obračun 

E. PINANÛNI RBZULSMT ' ' 

i      61 261 Izguba                               '   .                         '...''•, 

VSOTA 

4 

, • 

62 99 

F. ZABILANÖNI RAZVID 

Zabilančni konti V 

i 

' 

•                              -                  ' 

- ? 

Pasiva 

• '• st. 
postavke 

1     št.    • 
konta 

V                        Na^iv  postavke 
Stanje 31 . 12. 1948 

> 
Puedetelpec Glavnrsjolpec 

:„i '   1 
-   2, 

3 
4 

•    890 
840 

' 841 
842 

• ^790 
' • , 7S1 - • 

•', 792 ' 
•'."',\798'" 

A. VIRI OSNOVNIH SREDSTEV IN FINANSIRANJE 
INVESTICIJ 

Sklad osnovnih,#redstev         ,     ' 
Amortizacijski sklad podjetja 
Dobavitelji dn graditelji izvrSenih dobav in del 
Fraaneiranje investicij in veliWtì popravil 

B. VIRI OBRATNIH SRHDSTBVJ IN RAZLIČNI SKLADI 

Sklad obratnih sredstef      ' .\.                            .           , 
Sklaa vodstva 
Sklad sredstev za samostojno uporabo 
Prispevek za kadre          ' 

• ».                                 •                             '    •   Erenoa 

0 

•>>5,   .'•• 
6 

4*\,7...','i 

J v''8'V 

M 

•J:',! • ;,•';",•„' i 

_ - , '• • . 
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8 st. 
postavke 

St. 
feonta 

Naziv   postavke 
Stanje 81. 12. 1948 

. Predetolpec Glavni stolpeo 

Prenos • 

C. •1• JblMANOiNlH IN UBRACUKSKIH SREDSTEV, - » 

I, Izposojena sredstva 
9 101 ••••• 

JO 110 Odjeraaloi 
11 112 Dobavitelji 

II.  Operativni  upravni  voditelj 
12 120     . 0. u. vodstvo — redni račun , 
18 • Obveznosti za prispevek skupni upravi - 
14 122 Obveznosti za kadre 
IB 123 Obveznosti za osrednji sklad 
16 129 Druge obveznosti do o. u, vodstva 

III. Proračun 

17 130 Obveznosti za davek od prometa proizvodov 
18 131 Vplaäla dobička v proračun 
19   . 182 ' Obveznosti za odtegnjene davke 

.   20 133 Druga vplaSla v proračun 

IV. Drugi viri 
21 184 Razlika v cenah surovin in materiala - 
22 186 RazMke v cenah izdelkov ( 
23 139 Razlike v rabatih 
24 143 Kavcije in depoziti" 
25 146 Obveznosti za še nefakturirano blago, surovine in drugi 

material 
26 146 Obveznosti za plače 
27 147 Obveznosti za vkalkulirano amortizacijo 
28 148 Obveznosti za socialno zavarovanje 
29 149 Druge obveznosti 
30 

Ï. 

160 Dotaolje     '                                                       \ 

O. DBUGA PASIVA 

• 

• 
81 2?1 Pasivno časovne razmejitve                                   / 
32 280 Interni obračun               ' 

D. FINANČNI REZULTAT m 

QO 260 Dobiček 88 
•                             V   iVSOfM- 

V4     ••••••  AVAUI   I>, A mrvv* 

84 99 
E. ZAeALiAJNONI RAZVID 

Zabilanfai konti 

-, -   1 .. 

{••• 
2ig podjetja: 

^•••••••• 
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Podjetje: 

0. u. vodstvo: 

AKTIVA 
Bilanca 

na dan 31. decembra 1948 

OBRAZEC ST. a 

PASIVA 

A. OSNOVNA  SREDSTVA 

1. Zemljišča 
2. Zgradbe 
3. Stroji,   strojne  naprave,  prevozne 

naprave 
4. Oprema,  orodja,  modeli 

B. OBRATNA SREDSTVA 
6. Zaloge 
6. Terjatve do odjemalcev 
7. Druge  kratkoročne terjatve 
8. Banka 
9. Blagajna 

C. DRUGA AKTIVA 
io :...„. 
n    
12  „   

A.  LASTNA  SREDSTVA 

1. Sklad osnovnih sredstev • 
2. Sklad  obratnih eredstev 

B.  IZPOSOJENA SREDSTVA 
3. Banka 
4. Obveznosti  do dobaviteljev 
5. Druge kratkoročne obveznosti 

C. DRUGA PASIVA 
6. „     
7 „  
8,   

C.   FINANČNI  REZULTAT 

9. Dobiček  poslovnega  leta 

VSOTA 

C. FINANÖNI REZULTAT 

18. Izguba poslovnega leta 

VSOTA 

Razhodki in dohodki za poslovno leto 1948 t 
RAZHODKI DOHODKI 

1. Razhodki   proizvodnje,   blagovnega 
prometa, 6toritev 

2. Davek od prometa proizvodov 

3. Razlika med začetno in končno in- 
venturno  vrednostjo  pri   nedokon- 
čani proizvodnji, polizdelkih, izdel- 
kih»ali blagu 

4. Razni razhodki 

^8. Izredni in neposlovni razhodki 

6. Dobiček poslovnega leta 

SKUPAJ RAZHODKI 

1. Kosmati dohodki od prodaje blaga 
in   proizvodov   (vžtevši   davek   od 
prometa proizvodov) 

2. Kosmati dohodki od storitev (vštev- 
ši davek od prometa proizvodov) 

3. Razlika med začetno in končno in- 
venturno   vrednostjo   pri   nedokon- 
čani proizvodnji, polizdelkih, izdel- 
kih ali blagu 

4. Razni dohodki 

5. Izredni  in neposlovni dohodki 

6. Izguba poslovnega leta 

SKUPAJ DOHODKI 

(računovodja) 

F" 

7àg poctfeljaî 

O 
""P'reffir)" 
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116. 
Na podlagi 6. člena uredbe o elementih lastue crne, 

o akumulaciji, skladu vodstya in osrednjem skladu držav- 
nih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena 
(uradni list FLRJ,'št 106-87.7/.48), tet na podlagi navodila 
ministrstva za finance FLRJ, zaup. št. 8649 z dne 20. no- 
vembra 1948 in v sporazumu e plansko komisijo LRS in 
ministrstvom za komunalne zadeve LRS izdajam 

* 
odločbo 

o amortizacijskih stopnjah državnih industrijskih 
proizvajalnih podjetij lokalnega pomena in o raz- 
delitvi amortizacije med splošni državni amortiza- 
cijski .sklad in amortizacijski sklad lokalnih indu- 

strijskih podjetij za leto 1949 
1. Amortizacijske stopinje na individualne planske pro- 

izvajalne stroške podjetij jLn razdelitev, amortizacijskih zne- 
skov na splošni državni amortizacijski sklad in na amor- 
tizacijski sklad podjetja so tele: 

Razdelitev amortizacij- 
,    ,     .   , Amorti-        . sitih zneeiöv na 

Gospodarske etroke •••••••       lošni drž.    ••••(!•••••8• 
Stopnje     amortizacijski sklad 

sklad podjetja 
Premogovniki   ....     5      ,      75 25 
Plinarne 8 70 30 
Pridobivanje nekovin (kre- 

men) brez predelave     .3 60 40 
Pridobivanje nekovin s pre- 

delavo in predelava .     .8 70, 30 
Livarne brez predelave    .4 60 40 
Kovinska industrija splošna 

(tudi kombinirana z li- 
varno)     8 75 26 

Precizna mehanika, kovin- 
ska galanterija in zla- 
tarna     .....    8 75 25 

Elektroindustrija    ...     5 75 26 
Kemična industrija, izdelo- 

vanje suhih barv ...     3 80 20 
Druga kemična industrija .4- 60      .     40 
Opekarne in apnenice 4 60 40 
Druga Industrija gradbene- 

ga materiala ....    5 75 25   , 
gage    ......    4 70 30 
Druga lesna industrija 5 75 25 
Papirna industrija ...    0 80 20 
Predilnica, tkalnica in iz- 

delovanje klobučevine 5 ,   75 25 
Pletilstvo    .....     8 75 26 
Konfekcija,   dežnikaroe, 

predelava žime, vrvarne     1 75 25 
Čevljarska industrija in ga- 

lanterija usnja   ...    1 70 SO 
Usnjarska industrija 5 70 30 
Mlini ta tovarne testenin   .3 75 26 
Industrija kisa, sadnih so- , " 

kov ïn alkoholnih pijač  .2 76 26 
Oljarne, mesni izdelki', in- 

dustrija ; bombonov, čoktf- 
lade in;keksov, pražar- 
ne, mlekarne .    .    8 76 26 

Pivovarne, klavna 
ne kvasa .'   •.",,".•-'.;    .6 75 25 

2. Ta odločba velja od 1- januarja 1949. 

St. 241093/2—1949 
Ljubljana dne 21. maja 1949. 

Minister za ïinance LRS: 
Zoran Polič Lr. 

Predsednik planske komisije Minister 
LRS: za komunalne zadeve LRS: 

Sergej Kraigher 1. r. Milko Goršič L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 44 z dne 25. maja 1949: 

37(2. Odredba o stalni posebni kotroli kakovosti in o opre- 
mi suhih in soljenih črev, namenjenih za izvoz. 

373. Odredba o stalni posebni kontroli kakovosti in o 
opremi suhih gob, namenjenih za izvoz. 

374 Odločba o uporabi navodila za sestavljanje predloga, 
kreditnega plana ,za leto 1949. 

876. Odločba o preskrbi bolnikov v zdravstvenih ustano- 
vah in otrok v dečjiih jaslih z živili zvezne zagotov- 
ljene preskrbe. 

St. 45 z dne 28. maja 1949: 

376- Uredba o stroških državnih podjetij, ki se bavijo z 
izvozom in uvozom. 

377. Uredba o stroških državnih podjetij, za posle med- 
narodne odpravniške službe. 

378. Uredba o ustanovitvi centralnega znanstveno-razisko- • 
valnega instituta, za rudarstvo. 

379. Uredba o ustanovitvi instituta za lahke kovine. 
380. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o usta- 

novitvj in delovnem področju Akademijskega sveta 
FLRJ. 

381. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi Jugoslovan- 
skega dramskega gledališča.    . 

382. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev 
v pomorstvu. > 

383. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev v 
resoru gradenj. 

384. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev 
v elektrogospodarstvu. 

385. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev 
geodetske, službe. ; 

886- Odredba o ustanavljanju gradbišč. • 
Ukrajina ratificirala konvencijo o režimu plovbe na Do- 

navi. - - • 
Popravek zakona o aAtcaži. 
Popravek temeljnega zafeona o razmerju med starši ta 

otroki. 

St. 46 .i dne 1. junija 1949: 
887. Pravilnik o spremembi in "dopolnitvi pravilnika za 

!   izvajanje uredbe o pòkojoiinah vojaSMtì oseb. 
888. Pravilnik, o iapdtih' za čine oficirjev narodne milice. 
389. Navodio za izvajanje pravilnika o premijskih dodat- 

kih osfbja knjigovodstva v državnih gospodarskih 
podjetjih dri ,y. generalnih do glaivnih" direkcijah. \ 

390. -Navodilo ò kaitegorHTpacijt planinskih in neprehodnih 
terenov pri določanju dodatka zaf terensko delo. 

•»«•«1*•"••• "II"   <WJ*„J.   I • 

Izdaja   »Uradni liet LRS« — Dfcs&tor ta odgovorni urednäj? 
Liubljani  Naročnina: četrtletno éO. polletno 120, celoletno 240 
12.diia,za 48 etowi, •^••• «tesni, po ••• 2.50 fffo veï. - 

, •^••••\•^•^&•;'^•••• 49-90. 

'V     V    "v ,    ,      '   ••».'   l'1,1   

 j)brat 1  - veJ • 
din- —Posamezna Številka: 4 din za 1Rstran|Pfdm za §2 strani 
Uredništvo1 in unravništvo: Ljubljana. •••••••••• ujjga St 

upravmištvo 65-73. — Čekovni raêun 6-9018WÛ. 

./'/;•( 



Poštnina flačana ? ffOtorJai 
:,M-, 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE • 

Letnik VI.                                        V Ljubljani vdne 28, junija 1949. Številka 20. 

VSEBINA: 

,117. uredba o prilagoditvi predpisov o prekrških v uredhah ii 
'     odredbah vlade LR5 temeljnemu zajtöjttu o prekrških.   ' 
113. Uredba o uatanovjJVi direkcije,za rejo prašičev. 

r 11». Odredba o dopolnitvi odredbe o doloCfvj krajevnih (meat 
"    '      nih) ljudskih odborov, ki opravljajo overitve podpisov, pi 

save in prepisov 
120. Odrêdha o. sestavi in .predložitvi finančnih planov državnih 

" Ijetij lokalnega pomena za leto ' 194Ô. gospodarskih podje 

121. Odredba o dopolnitvi odredbe o varovanju redke flore. 
122. Odločba o programu strokovnega dela izpita za-nižjega 

pravnega referenta, ki ee opravlja pri "komiteju za zako- 
nodajo in izgradnjo ljudske oblast: pri vladi LRS. 

123. OdloCba o začasnem programu strokovnih izpitov za pri* 
pravnike ia za uslužbence tistih nazivov v administrativni 

• stroki, za katere ni pripravniške službe in je zanje pred- 
pisan strokovni- izpit. ,     ' : 

•v,t 

iras, ••••.•••••• • •••• 
VLADE LJÇOSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

\  *       Na :j>odlagi prvega odstavka 148. člena temeljnega 
• zakona, o prekrških izdaja vlada«*LRS 

,;;v',!'.', ..   uredbo 
o prilagoditvi predpisov o prekrških v uredbah in 
odredba vlade 1RS temeljnemu zakonu o prekrških 

r\vO: ! '   •   ,4-:' ' 1. člen' •'."' ••• 
':! .Kjer, je> uredbo ali odredbo vlade LRS predpisana 

kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, velja, da je 
' , 1 predpisana v isti višini kazen poboljševalnega dfcla. 

'•.-y';y .v';";,,w
v" • ',•'•    ,' 2. čien ; "       "'•;••,•,/• 

•"'; Denarnekazni, ki so predpisanem uredbo ali odredbo 
-      vlade LRS, se'stekajo V proračun LRS ne glede na dose- 
f     danje pTedpise. .,    /•'',,. 
';•/,,'.'. ;. :'ì\:ì.', • ; '-i ''' '    ' : • 3. člen    :   .  >•' ',   '' 

; Kjér je z uredbo ali odredbo vlade IiRS določeno, da 
, izrekajo kaznd za prekrške okrajni oziroma mestai izvr- 

V •'.. &$£4 «wibori, jih y meetifa,'kï so razdeljena na rajone, izte- 

."'"'-'/::
v. ,.''":'", ".'   ? , '" •  ,.' 4. Člen    ',,        •   '  . '' 

"'' ;'•,      O pritožbahzpper kazenske•^1•5•§o praskah, dolo: 
;/Oe^iih z uredbo, alf 'odredbo.vlade/LRS, odlora na drugi 

V.1'«öpnji ne glede na doseclanji predpis nej^redfeio vis$i' 

^.•''•^•"'i •".....;'•.•'•<• ^:,*v:.' •:';.>*'®«ïiM "";'';:'''•' ,      . ;• • . 
&" >: Kjer soy TKodbaè indépedbah ytagel^dpfoftfeqa 
»'••••• nek*er4}iW9ai ésmnae;kaoni," v^ta,nawee#> • 
••• ČeJtrti in peti ôdetavek 32. člena tein#twge zatoni 
\if^, •••••^•'.; -v, ':•;,•', ;,..•,.,- •• •"•''-'v: > v ,'•,/0   ' ' . ' 

•v'.;'.' •}'• '"•r;.:.'•{'.'-•'•<•/•, : ,' y,„-,6., Člen'" '• ',' ''.,   :;^ '';' ' ,'i," :   " •• , 
Ta:uredba veija od dneva objave v »Uradnem Betu 

;0*tò&<7;-:,\ '.. ;,;,•;;.;'• , •  t.»\ •'   . | .   v'ij.•. .-.•! v-     ' 

>\'4,l;LjublJana!idne;24.,junija;l«49.;i;;'i »., v'^,',:,;':\i'' '',••/• 

••-•• 

Püedsedndjk vlade LR6: 
;   Miha MarJnko 1. r. 

118. 

Na podlagi 1. •1••• zakona o pooblastilu vladi Ljud. 
eko Beptiblike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva izdaja vlada-LRS pò predlogu 
miirietra za državne nabave, LRS 

uredbo ,' 
o ustanovitvi direkcije za rejo prašičev 

,     1. člen 
Pri ministrstvu za državne nabave LRS se ustàno"vI 

direkcija za rejo prašičev.        . : 

.   2; člen 
Direkcija za rejo prašičev je operativni upravni i-o- 

•ditelj' republiakih pooljetij za rejo prašičev. ,     -, 
Poleg tega ima direkcija še tele naloge:,     ., 
a) skrbi za pravilno organizacijo mreže podjetij za 

rejo prašičev; 
b) komercialno vodi izvrševanje plana vzreje pra- 

šičev.       ' 
3. člen 

Direkciji aačeluje direktor, ki odgovarja za njeno 
delo minjsjlru za državne nabave. ; 

DjiDefetoßja imenuje minister za državne nabave v 
••••••••• e, predsednikom vlade LRS; 

. • '       '•>•.' 4. člen   ' ',;":, ',' '. '. '•" 
DiTekctja se vzdržuje ii prispevkov podrôjeruh pod- 

jetij. Podjetja eia'Cujelo prispevke po •||•^•, |'«i določi 
mšoistier za državne nabav e '•••••••••'* ••••••• za 
fiiiaiiee lß&. ,•'•'. '   ';'•'' '•;':_; • !':„_ 
" '    .      ! '   ' '5. člen   ,'   ._/[. "•'i\}"\ 

•vodstvo • ijp^vo pó načelih, kl 
larefea podjetja. 

DireJjEcijà ima kolegij, •\ • •^•\}•• 
kretar d1(retciiè in vodje dn^ni*a<äisk1n 

veljajo za '•••'';gä 

in vodi ddneiktor. 
•se. dfeiels^r ae, s$r$Bfa •.e pr-edlogi kol* 

kolegija ••••••-^••• mipièVr« za <^,vne 
iW5 tô" pa'ne •••• iavirSi-tve direktorjevega oirfloga. 

• •$$, sé 
sanjaj ì& 

y. .^04e^|u_ yj 
ipni: posveti ia&\i 

sme 

i ài- 



Stran 184 URADNI LISI LRS Ôtev. 20 — 28. VI. 1949 

rekcije im drugi strokovnjaki, ki jib pokliče direktor. V 
takem primeru se kolegij razširi v strokovni svet kot iv- 
svetovalni organ direktorja. / 

8. člen 
Natančnejše predpise o organizaciji m pooiuvanju di- 

rekcije predpiše minister za državne nabave LKS. 

9. člen  » 
Ta uredba .velja od dneva objave v > Uradnem listu 

LRS«. 
•S tem dnem preneha Uprava za rejo prašičev pri mi- 

nistrstvu za državne rfabave LRS, ki je bila ustanovljena 
% uredbo vlade LRS S—zak žt. 625 z dne '&. oktobra 1Ö48 
uradni list LRS, št. 45-241/48). 

S-zak št. 466 
Ljubljana dne 21. junija 1049. 

Minister 
za državne nabave LRS: Predsednik vlade LRS: 

Milan Skerlavaj 1. r Miha Marinko 1. r. 

I 

119. 
Po 2. Členu zakona o overitvi podpisov, pisave in pre- 

pisov izdaja vlada LRS 
odredbo 

o dopolnitvi odredbe o določitvi krajevnih (mestnih) 
ljudskih odborov, ki opravljajo overitve podpisov, 

. . pisave in prepisov 

1 
V, 

Odredba o določitvi krajevnih (mestnih) ljudskih od- 
borov, ki opravljajo overitev podpisov, pisave in prepisov 
(Uradni list LRS, št. 31-170/48) se dopolni tako, da se v 
okraju Idrija določi krajevni ljudski odbor Cerkno za 
opravljanje overitev podpisov, pisave in prepisov. 

2 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak 473 
Ljubljana dne 24. junija 1949. 

Minister za pravosodje LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

••1&••••£••.•••0•1••••)&•• 
MINISTRSTEV LJUDSKE HEPUBLIKE SLOVENIJE 

120. 

Na podlagi 26. člena temeljnega zakona o proračunu 
in 57. ' člena splošnega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih ter v zvezi s splošnim navodilom ministra za 
finance FLRJ, št; IV.-9572/48 z dne 7. januarja 1949 in 
navodilom št. 13983 z dne 16. aprila 1949 izdajam 

odredbo 
o sestavi in predložitvi finančnih planov državnih 
gospodarskih podjetij lokalnega pomena za leto 1949 

1. Državna .gospodarska podjetja lokalnega pomena 
morajo sestaviti predlogo finančnih planov za leto 1949 po 
navodilih za sestavljanje finančnih planov državnih gospo- 
darskih podjetij lokalnega pomena za leto 1949, ki je ob- 
javljeno v posebni izdaji Finančnega zbornika. 

2. Tako sestavljene predloge finančnih planov mora 
vsako podjetje predložiti svojemu ljudskemu odboru naj- 

pozneje do 15. julija 1949. Ta rok ne velja za ekonomije in 
komunalne banke ter krajevne liraniluice, za katere bo 
predpisan rok pozneje. Predložene finančne plane morajo 
ljudski odbori pregledati, popraviti napake, vpisati po- 
pravke in plan potrditi. Na podlagi potrjenih finančnih 
planov sestavijo ljudski odbori zbiralnike. Finančne plane 
podjetij, ki izkazujejo regres, mora okrajni ljudski odbor 
do 20. Vil. 1949 poslati v pregled in potrditev ministrstvu 
za finance LRS ter ee smejo šele po potrditvi regresa 
vnesti v zbiralnike. 

3. Zbiralnike finančnih planov krajevnih podjetij po 
panogah, industrijskih proizvajalnih podjetij pa tudi po 
strokah, morajo krajevni, ter tem po stopnji enaki ljudski 
odbori predložiti na ustreznih obrazcih okrajnemu (mest- 
nemu) ljudskemu odboru najpozneje do 80; julija 1949. 
Zbiralnikom morajo priložiti finančne plane podjetij-z 
vsemi obrazci. 

4, Zbiralnike finančnih planov okrajnih (mestnih) 
podjetij po panogah, industrijskih proizvajalnih podjetij 
pa tudi po strokah ter zbirne preglede finančnih poka- 
zateljev okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, v katere 
se vnesejo tudi zbiralniki finančnih planov krajevnih 
ljudskih odborov, morajo okrajni (mestni) ljudski odbori 
predložiti na ustreznih obrazfcih oblastnemu ljudskemu 
odboru najpozneje do 5. avgusta 1949. Zbiralnikom morajo 
priložiti finančne plane okrajnih podjetij z vsemi obrazci. 

Preden vnesejo okrajni (mestni) ljudski odbori v svoje 
zbiralnike îinancnê'pokazatelje področnih krajevnih ljud- 
skih odborov, jih morajo pogledati, ali so formalno in 
vsebinsko pravilni, in morajo morebiti potrebne popravke 
takoj izvršiti, razen tega pa te popravke javiti prizadetim 
ljudskim odborom, da se vskladljo pokazatelji.   . 

, 5. Za podjetja oblastnega pomena sestavijo zbiralnike 
oblastni ljudski odbori. Na podlagi teh zbiralnikov in zbi- 
ralnih pregledov okrajnih ljudskih odborov morajo sesta- 
viti zbiralne preglede finančnih pokazateljev za vse 
območje oblasti na isti način, kakor so sestavljeni zbiralni 
pregledi okrajnih (mestnih) ljudskih odborov in jih poslati 
ministrstvu za finance in ministrstvu za komunalne za- 
deve najpozneje do 15. avgusta 1949. Tem zbiralnim pre- 
gledom morajo priložiti finančne plane podjetij oblastnega 
pomena in zbiralne preglede okrajnih (mestnih) ljudskih 
odborov, ki so jim bili podlaga za sestavo zbiralnih pre- 
gledov oblasti. 

Preden vnesejo oblastni ljudski odbori v svoje zbi- 
ralne preglede zbiralne preglede okrajnih (mestnih) ljud> 
skih odborov, jih morajo pregledati, ali so vsebinsko in 
formalno pravilni, in morajo morebiti potrebne popravke 
takoj izvršiti, razen tega pa te popravke javdti do 16. avgu- 
sta prizadetim okrajnim (mestnim) ljudskim odborom, da 
se vskladijo pokazatelji. 

6.' Poleg letnih finančnih planov se morajo sestaviti 
tudi' polletni finančni plani in ustrezni zbiralniki, in sicer 
za prvo polletje 1949 v 7 dneh po preteku rokov, postav- 
ljenih za letne finančne plane,,in za drugo polletje 1949 v 
nadaljnjih 7 dneh. 

7. Direkcije sestavijo svoje predračune dohodkov in 
izdatkov in jih p'redložijo pristojnim in nadrejenim ljud- 
skim odborom ter ministrstvu za finance najpozneje do 
30. julija.   . 

8. Ta odredba velja od dneva objave v >Ur«dnem listu 
LRS«. .'• •,,.'' 

St, 2008334949-18.649 ,       ' 
Ljubljana dne 18. junija 1049. 

•\'.'•'•. Minister,za financei LRS: 
\       ^ 2fowm Polio l r. ;„ 
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121. 

üclredba 
o dopolnitvi odredbe u varovanju redke flore 

1. eleu odieuse o ^avaiovanju redke flore z due 
•i7. maja I9i7 fratini list LBS, št. '23-138/47 • dne 7. ju- 
nija 194V), dopolnjena z odredbo o njem dopolnitvi z dne 
al), junija 1947 (Uradni list LUS, it. 20-155/47 z dne 28. 
junija 1947) de dopolni z nadaljnjim besedilom: 
•iO. Kociiov svišč — Ueiitiaua •••••• Fers, et Song, 
•il. triglavski svisò — üentiana trdglavensis Hacq., 
42. veiikonocnica — Anemone grandis Wender Kern, 
43. omanohstni glavinee, »rapontika« — Centaurea gele- 

niiïolia — Uren. et Uodr. (Fritsch), 
44. ozkolistm narcis — Narcissus angusWolius Curt., 
io.  »lati koren — Asphodeius albus Mill., 
46. loganca — Frittilama maleagris L., 
47. srebrna krvomočnica —  Geranium atgenteum, 
48. alpska azaleja — Loiseleuria procumbens L. Desort, 
49. progasti kobul — polopospermum pelloponaeeiacuni 

L. Koch, 
50. triglavska neboglasnica  —  Eritricbium  nanum All. 

Schrad., 
51. vrčka — Hedraianthus croaticus L. graminifolius D. C, 
92.  bodika ali božji les — Iles aquifolium L., 
53. plazeča sretena — Geum reptans L., 
54. vodni orešek — Trapa natans L., 
55. mahovnica — Vaccinium oxycoccus L., 
56. Wulfenov jeglič — Primula Wulfeneiana Schon. 

2. člen 
Druge določbe odredbe ostanejo nespremenjene. 

3. člen 
Ta odredba velja od dneva-objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
IV št. 4Ü39/3 
Ljubljana dne 1. junija 1949. 

Minister za prosveto LRS: 
Dr. Jože Potrt 1. r. 

122. 
Na podlagi drugega odstavka 7. člena pravilnika o 

pripravniški službi, strokovnih izpitih jn tečajih v pravni 
stroki in o prehodu uslužbencev iz drugih 9trok v pravno 
stroko (Uradni list LRS, št. 49-266/48) izdajam 

odločbo 
o  programu   strokovnega  dela  izpita   za   nižjega 
pravnega reierenla, ki se opravlja prt komiteju za 
zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti pri vladi LRS 

I. Pripravniki za nižjega pravnega referenta, razen 
tistih, ki so v službi v resoru pravosodja, javnega tožilstva 
in. ministrstva za notranje zadeve ali v njemu podrejenih 
enotah (uradih, ustanovah, podjetjih, notran|ii oddelkih 
oziroma odsekih pri ljudskih odborih), opravljajo stro- 
kovni izpit pri komiteju za zakonodajo in izgradnjo ljud- 
ebe oblasti pri vladi LRS. 

Strokovni izpit se opravi pred wpitno komisijo, ki jo 
iaenuje predsednik komiteja za zakoWxlajo in izgradnjo 
ljudeke oblasti pri vladi LRS. V komisijo »o tfapujo fflj- 
JDaaj en predstavnik resora, pri katerem kandidat mar 
fr^e, in fen zastopnik personalne službe. 

H. Pripravniki za nižjega pravnega referenta opravijo 
P•viloma ustni del strokovnega izpfia po enotnem •••- 
SWfflti Ta izpit opravijo ti pripawraakl uè glede na vem, 

v katerem službujejo oziroma v kateri panogi pravne 
delavnosti »o zaposleni. 

V posameznih resorin opravijo pripravniki zaradi spe- 
cifičnega dela, ki ga morajo poznati tudi uslužbenci 
pravne stroke, še posebni del strokovnega izpita. Pro. 
gram za posebni del izpita predpiše pristojni član vlade 
URS oziroma starešina samostojne ustanove • vlade LKS. 

Posebni del strokovnega izpita se opravi prav tako 
pred komisijo komiteja za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti pri vladi LRS, in sicer samo ustno in pred ostalim 
delom strokovnega izpita. 

III. Pripravniki za nižjega pravnega referenta, ki ni- 
majo pravne lakuiieie, se izprašajo v polnem obsegu, upo- 
števajoč pri tem tako praktično kakor tudi teoretično 
stran tvarine, ki jo obsega predpisani program. Priprav- 
niki s pravno fakulteto pa morajo predvsem opraviti izpit 
iz tiste teoretične in praktične tvarine, ki je potrebna za 
strokovno opravljanje del v poklicu, ki ga dobijo po na- 
pravljenjem izpitu. 

IV. Da bi se pomagalo pripravnikom pri pripravlja, 
nju za strokovni izpit, se ustanovijo pri komiteju za za- 
konodajo in izgradnjo ljudske oblasti pri vladi LRS t< čaji 
za pripravnike, ki nimajo pravne lakultete. Pripravniki 
za nižjega pravnega referenta, ki nimajo pravne faiuutcie, 
so dolžni obiskovati tak tečaj, lahko pa ga obiskujejo* tudi 
pripravniki e fakultetno izobrazbo, če s© zanj priglasijo. 

Načrt in program takega tečaja kakor tudi njegovo 
organizacijo določi in izvede sekretariat vlade LRS za 
personalno službo. Pri določitvi programa se je treba 
držati tvarine, ki je v V. točki te odločbe predpisana kot 
program strokovnega izpita za nižjega pravnega referenta. 

V. Pripravnik za nižjega pravnega referenta mora 
opraviti strokovni izpit iz ten predmotov: 

1. nauk o socialistični državi; 
2. ustavna ureditev FLRJ in ljudskih republik; vo- 

livni sistem; 
8. nadela organizacije državne uprave v Federativni 

ljudski republiki Jugoslaviji; 
4. organizacija posameznih panog državno uprave; 

naloge in delavnost (pristojno) organov državne uprave • 
posameznih panogah po pozitivnih predpisih; 

6. organizacijia in naloge ljudskih odborov; 
6. gospodarski sistem in ekonomska politika Federa- 

tivne ljudske republike Jugoslavije-, 
7. splošni sistem prava in posamezne panoge prava • 

pozitivno zakonodajo: 
a) predmet, vsebina in naloge civilnega prava in po- 

zitivna zakonodaja na področju civilnega prava; civilni 
sodni postopek; 

b) predmet, vsebina in naloge kazenskega prava in 
pozitivna kazenska zakonodaja; kazenski sodni postopek; 

c) akti državnih organov, upravno pravo s postop- 
kom; 

•) organizacija sodstva, javnega tožilstva in odvet- 
ništva; 

d) kmetijsko zadružnietvo; 
e) delovna razmerja dejav«ev in uslužbencev' 
VI. S posebnimi navodili ee naznani podrobnejši pro- 

gram za posamezne predmete kakor tudi pravni viri, Kte» 
ratura in drugi piipomo6ki' za Studij. 

VIL Pri Izpitu morajo kandidati pokazati, da ne ob- 
vladajo le teorijo, temveč da dobro poznajo tudi ••••••• 
predpise iz posameznih predmetov. 

VIIL Kar je v tej odločbi določeno za pripravnike za 
ntfjega pwwoega Mfawata, vetya tusél ta usiitÉw&èe, ki 
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VIII. Kur je v tej odločbi določeno t& piipravuike. za 
morajo napraviti izpit po prvem pddtavku 31. Mena pra- 
vilnika o pripravniški službi, .strokovnih izpitih • tečajih 
v pravni stroki» kolikor niso v drugem odstavku 81. člena 
omenjenega pravilnika «prosceni tega izpita. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradneui listu 
LRS«. 

St. 060/1—49 
Ljubljana dne 20. junija 1949. 

Za  predsednika  vlade   LRS 
podpredsednik: 

Dr. Marijan Breceij 1, .r 

123. 

Na podlagi drugega odstavka 9. • drugega odstavka 
24. člena pravilnika o pripravniški službi, strokovnih iz- 
pitih in tečajih v administrativni stroki ^Uradni list LRS, 
št. 64 z,dne 21. XII. 1948) v zvezi z navodilom komiteja 
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti vlade FLRJ- 
št. 1673 z dne 14. V. 1949 izdajam v sporazumu s sekre- 
tarjem za personalno službo vlade LRS 

odločbo 
o začasnem programu strokovnih izpitov za priprav- 
nike in uslužbence tistih nazivov v administrativni 
stroki, za katere ni pripravniške službe in Je zanje 

predpisan strokovni izpit 
I 

* Pripravniki za nazive: a) debatnega stenografa, nižje- 
ga personalnega referenta, administrativnega pristava in 
nižjega upravnega referenta in b) uslužbenci, ki so bili 
nastavljeni kot: pisarji II. razreda, pomožni administrativni 
manipulanti, administratorji, strojepisci III. razreda, 
stenodaktilografi, korespondentni stenografi in višji 
debatni stenografi, ki pa nimajo zadostnega teoretičnega 
in praktičnega znanja za opravljanje del, ki spadajo v pod- 
ročje njihovega naziva in morajo zato po navedenem pra- 
vilniku opraviti strokovni izpit, opravljajo strokovni izpit 
praviloma pred izpitno komisijo, fci jo imenuje predsednik 
komiteja za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti pri 
vladi LRS, 

Pripravniki za nazive pod a) in uslužbenci pod b) 
prvega odstavka te odločbe, ki službujejo v ministrstvu za 
notranje zadeve ali v njemu podrejenih enotah (uradih 
ustanovah, podjetjih, notranjih oddelkih oziroma odsekih 
pri ljudskih odborih), opravljajo strokovni izpit pri mini- 
strstvu za notranje zadeve LRS. 

. 'Pripravniki za naziv nižjega personalnega referenta 
opravijo strokovni izpit pri sekretariatu vlade LRS za 
personalno službo. Začasni program tëh izpitov bo predpi- 
sal sekretar za personalno službo pri vladi LRS v spora- 
zumu s predsednikom komiteja za zakonodajo in izgrad- 
njo ljudske oblasti vlade LRS, 

II 
Vei kandidati opravijo izpit po enotnem programu, 

razen tega po predpisih, Iti jih za posamezne stroke izdajo 
resorni mfcnifitrd in pwdsednjki komitejev in komisij iz 
speoif ita« tvairane, katere znanje je potrebno za strokovno 
opravljanje naziva, v katerega se razvrate po opravljenem 
tcpit» «raroma ueïtàbenti pod I-b v nazàv, v katerega so 
U naetavl}enl. 

• 
Strokovni izpit obsega poleg .tvanin. epto^nejga dela, 

ki je prodatean « ••%•••• ••&•• •&••••••• «tela stro- 

kovnih izpitov, objavljenem dne 10. januarja t. L, po 
predmetih tole izpitno tvarino oziroma se zahteva od 
kandidata tole znanje: 

PRIPR4VN1K1 

A. Pripravniki za debatnega stenografa — dela ustni 
strokovni izpit samo iz. splošnega dela, za pismeni izpit 
pa pwe dva diktata težjega besedila, trajajoč po 10 minut, 
s spretnostjo • besed, v minuti, vsak stenogram mora 
razbrati in izdiktirati m pisalni stroj v 60 minutah. 

Kandidat mora obvladati slovenski pravopis, ločila, 
pisanje velikih in malih začetnic, deljenje besed na zloge, 
krajšanje izrazov. 

B. Pripravniki za nižjega upravnega referenta: 
1. državna ureditev FLRJ in LRS: ljudska oblast, 

enotnost oblasti, demokratski centralizem, federativna 
ureditev, ekonomska ureditev, organi državne oblasti, sod- 
stvo, javno tožilstvo; 

2. organizacija in delo državne uprave: 
organi državne uprave: zvezni, zvezno republiški, 

republiški, organi upravno-teritorialnih enot (vlade in 
njihovi člani, izvršilni odbori, poverjeniki izvršilnih odbo- 
rov; predsedstvo vlade, ministrstva, komiteji, komisije, 
poverjeništva izvršilnih odborov; državne ustanove, upra- 
ve, direkcije, oddelki oziroma odseki poverjeništev izvr- 
šilnih odborov), — njihova notranja ureditev in naloge; 
razmerje organov državne oblasti in državne uprave, raz- ' 
merj© nižjih in višjih organov državne uprave, odgovor- 
nost organov državne uprave, enotnost oblasti in zakoni- 
to3t v državni upravi. 

Zahteva ee dobro poznanje organizacije in dela ma- 
tičnega resora; 

3. splošna načela upravnega postopka (Ur. list LRS, 
št. 49 iz leta 1049, 108. člen spi. zakona o ljudskih odbo- 
rih): zakonitost upravnega postopka (8. in. 46. člen ustave 
FLRJ), načelo neposrednega zaslišanja strank in prič, 
enakost državljanov pred zakonom, javnost »in kontradik- 
tornost upravnega postopka, racionalnost upravnega po- 
stopka, pristojnost (krajevna, stvarna), sistem dveh in- 
stane v upravnem postopku, dokazi (zaslišanje prič, izve- 
dencev, strank, lokalni ogled, ogled stvari) in njihovo iz- 
vajanje, izdaja odločb, oblika odločb (uvod odločbe, izrek, 
obrazložitev, pouk o pritožbi) pritožbe, epremenitev od- 
ločb, poprava odločb, postavitev v prejšnje stanje, obnova 
postopka in pravica nadzorstva nad izrekanjem odloöb; 
borba proti birokratizmu v upravnem postopku. 

4. delovna razmerja delavcev in uslužbencev: delov, 
na razmerja v etari Jugoslaviji in v socialistični' družbi; 
podlaga novim delovnim razmerjem (družbena lastnina 
proizvajalnih eredstev), omejevanje možnosti eksploatacije 
delovne sile, zajuteresir-anost delavca na učinku dela, 
socialietiöaa deîovm disci^n» in odnos do dela, precjpisi 
o ustanovitvi ip, prenehanju delovnih razmerij, služba za- 
poslovanja dekvcev, upirava za delovno silo m njene na- 
loge, upiave za strokovne delovne kadre, vključevanje 
žena v. gospodarstvo, predpisi' o učencih v gospodarstvu, 
predpisi o deiovoih knjižioah, predpisi o plačah delavcev 
iu uoancev v gospodarstvu, o delovnih normah, o službi 
deja>veke preskrbe, o plačanem letnem dopustu, o za- 
Zflge&i deja in o delavski inšpekciji, predpisi' o vojaški" 
obvezttosW; — naš uskižbenski sistem in njegove glavne 
značunasti, ustanovitev in prenehanje usktžbenskega raz 
mer-ja, ^••••, praviee ïa oiigovoj^Dst uslužbenca, potek 
el*#>£, §••&®àa8h steç^t.o&im in •••••••^ erstem na- 
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dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
odnos, se ubrani pred iz&orSčevalskimi 
in ppekulativnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi države in 
tako ustvari boljše in kultumejše življe- 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemsi onlSnleo. v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vpreino in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in •••••, razen živine, živinske krme 
in semen, določenih za ohišnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, wpxezna in plemenska 
zwïna, živinska krma in semena, ki so 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki $•1•& zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristopnino 150 din, kot 
članaka vlogo pa do X% vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
Članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora^ 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
Saigaj Franc, kmet, Lukavci, predsednik, 
Panie Franc, kmet, Lukavci podpred- 

sednik, 
Eilipič Marija, uradnica, Lukavci, tajnik, 
Makovec Franc, kmet, Lukavci, 
Vaupotič Franc, kmet, Lukavci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. junija 1949. 

Zadr V 51 6450 
* 

667. 
Sedež: Ranca, okraj Maribor okoHea. 
Dan vpisa: 13. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Pesnica. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

29. V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani izkoriščevalsikih elemen- 
tov na vasi ter sodeluje pri socialistični- 
!s5graditvj države ea boljše in kultumejše 
Življenje 

ZadruMfel vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemli ohmico kot zakup. Poleg 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišnici nieo po- 
trebne, in/ventar, vprežno In plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, 2'Vinske krme in semen, razen Ži- 
ža ohišnico Gospodarske zgradbe, kmetij- 
ski »troji, naprave in orodje, vprežna in 
plemenska Mvina, živinska krma in se- 
mena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo 
last zadruge, ki izplača zadružnikom na 
Podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v 
dokffienem rolrn. 

. Ob vstopu v zadrugo plača vsak SJan 
v korist zadTufee pristopnino 120 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% vrednosti vlože- 
••••.•••••••••• po sklepu zbora. P*i- 
*«ynin8. in claiMflte vloge postanejo laet 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
3» leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
S«ov. Upravrt, odbor je izvršilni organ 

•^••^' T>rede<fiv]jja p;a zadrugo in podpi- 
*•'V?2?io v «»eau u&Nwnéga odbora 

•1•• upravnega odbora so; 
fcirunček Franc, ekonom, Rospoh, pred- 

sednik, 
Drozg Kari, kmet, Ranca, podpredsed- 

nik, % 
Verikovntk Franca, gospodinja, Ranca, 
Fra» Franc, kmet, Jelenče, 
Piitner Franc, viničar, Košpoh, 
Kerenčič Romana gospodinja, Ranca, 
Bnmec Rudolf, zidar, Ranca. 

. AIUìJIO todiSže v Maribora 
ine là. junija 1949. 

Zadr V 61 6766 
* 

tìtìò. 
äedez: blata .Nova vat,, okraji Ljutomer, 
Da., vpisa: y. junija 1048. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga Stara Nova vas. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

27. V. 19-19 za nedoločen čas.     - 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo ia s «kupnim dalom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in talco poveča 
odnos, ese ubrani pred izkoriščevalskimi 
in êpekukiiivnimî elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični, izgraditvi države in 
tako ustvari boljše in kulturnejše življe- 
nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemal ohišnico, v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krme 
m semen, določenih za ohišnico. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
napnrve in orodje, vprežna in plemenska 
Utirana, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v eadrago, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom, na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristonmno ISO din, kot 
člana&o vlogo pa do 1% vrednosti vlože- 
nega premoženja po sMepu, zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvrSimi organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Razlag Ivani, •••••••, 
••• Franc, 
Vajs Anton, 
Sa&mun Tomaž, va kmetje v Steri 

Novi vasi. 
Okrožno sodiSèe v Maribora 

dne 9.. ••••• 1•. 
ZfférV52 64S4 

* 
669. 

Sedež: Strofa vai, otoaj Matomer. 
Dan vpisa; I«. jttn% 1949 
Besedilo: KmeTuîÀa «fbdelovahin zadru- 

ga Statola ras. 
Zadruga je bila ustanovljena' na zboru 

26. V. 1949 za ••••••• • 
Naloga zadruge je: da s kupnimi sred- 

stvi za proizvodna in s ••• đeioft 
ustanovi isadamantì ••••••• e napred- 
no organfeactìo, ••••&• jpwJÈWKtojò. -vi- 
soko prođ«!ktfvtios%) delà na osnov' so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, ee ubrani tokorieeevalekih elemen- 
tov na vasi ter sodeluje pri socialistični . 
{«graditvi đr«asw za bojpe te ••$••> 
živijenjej ' .       ' *   I 

Zadružniki vložijo v zadrugo SVOJO zem- 
ljo, izvzeniši ohiSnico kot zakup Poleg 
zemlje Vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ©hišnici niso po 
trebne, inventai-, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ž - 
vine, žhinske krme in semen, potrebnih 
za ohiänico Gospodarske zgradbe, kmetij- 
sSi stroji, naprave in orodje, vprežna in 
plemenska živina, živinska krma in se- 
mena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo 
last zadruge, ki izplača zadružnikom' na 
podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost \ 
določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristopnino J50 din, kot 
člansko vlogo pa do \% vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traju 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 6 
članov. Upratni. odbor je izvrSilni organ 
zadVuge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
Pihlar Avgust, krnet, StroČja vas, pred- 

sednik, 
Lešnik Janez, kmet, Podgradje, pod- 

predsednik, 
Lebar Štefan, kmet, Pristava, 
Koprivnik Flonijan, kmet. sin, jjStročja 

vas, 
Sovič Avgust, kmet, Presita, 
Makovec Anton, kmet, Globoka, 
Erjavec Steîan, kmet, Podgradje. 

Okrožno sodiSČe v Mariboru 
dne 13. junija 1949. 

Zadr V 58 mi 
¥ 

670, 
$ed«ži: Viueniea, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 7. ••••• 1949. 
Besedilo: Poćrosniska zadruga z o. j, v 

Vuzenici. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

30. V. 1940 za nedoločen iSas. 
Naloga zadruge je: 1, da «a &m boljôi 

in čim kuitumejši in gospodarska način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potresnimi predmeti. V ta namen; a) 
ugotavlja potrebe svojih članov iu sesta- 
vi na podlagi ugotovitev naert jpotroSnje; 
b) sklepa pogodte s proimjeimmi pod- 
jetji, z drZavntoii trgovekiini podjetji in e 
kmetijflteimi zadrugami oziroma njiovimi 
zyezami «a aobavo itodwtrijsfcib. ia kme- 
tijskih profavodov, zlasti sfcrbi za dobavo 
pövrtain, sadja, mleka itd.; o) sfcrbi, da 
bo trgovsikoVposlovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovr&eno In kultur, 
no, da bodo člani dobro poetreSeni, da bo 
trgovina založena s p^ro&nini, predmeti, 
da ne bo wn9Îa blaga, • se rfabo pro- 
dato, da bo zaiževala zafcontto dopustno 
matto, da bodo •• in izložbe okusno 
•••,•••|•• itd.; 2. dà ustanavlja za po- 
trebe svojih Članov po poitrebi in mož- 
fflosrtî lastna podjetja, «o obrtne delav- 

tutjte in prosvetne r'aVni in z» zadružno 
vzgojo svojih, Članov. 

Z&radi smotrnega in, uspešnejšega • 
valanja svojih •••• •• ogtrebne na- 
čjffe v" steladu g sploStiim 'tin&mfm na- 
črtom, • 

Zadružni delež znaëa 1••). din, ••••• 
se ob vstopu v •••&•••. Upravni cđbor 
i-îWfo dovoli piacilo v obrokih, De32?_2T- 
druïniltovega družinskega člana OTîja 
20 din. Ssmdm» ie omeježo, vleeîc zadraž- 
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nik odgovarja se • petkratnim ••••••• 
vpiiuiiiii obveznih delezuv. 

MdLugd razglaša važnejše sklepe v 
svolti poslovnih prostorih in lia razglae- 
nih deskah svojih  poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja ti do 9 članov, 
Nj&gova dolžnost traja eno lòto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Ulani upravnega odbora eo: 
Balia Josip, delavec, Vuzenica, pred- 

sednik; 
Herman Ivan, delavec, St. Janž, pod- 

predsednik, 
Volmajer Karol, vj/ok., Vueeniea, tajnik, 
Ramovš Marija, učiteljica, Vuzenica, 
Afanazijev  Peter, delavec, Vuzenica, 
Andrič Franc, železničar, Vuzenica, 
Dolenc Janko, fin. uslužbenec, Vuze- 

a^a, 
Okroino sodišče v Mariboru 

dne 7. junija 1949. 
Zadr V 60 6448 

* 
A71. 

Sedež: Ajdovščina, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ajdovščini. 
Zadruga jé bi.la ustanovljena na skup- 

ščini 9. I. 1949. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in •• kultornejäl način oskrbuje svoje 
•••• z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8- da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt ltd,, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture» ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje 5n s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante «a živino, plemenilne aostaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira aemensko službo, «fttrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe erojih Članov !n izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da »bira 
kmečke prihranke y obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokom, kulturni ta pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno (pčaje, razstave predvajanja fil- 
mov, soji fizkultUTo itd. ter ustanovi 
evoJo knjižnico. 

Zaradi smotrnega k uspešnejšega te- 
T?;an;a svojih nalog Izdela potrebne na- 
čne v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež znala 200 .din. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobcitve se razglašajo v poslovnih 
problouh zadruge • na razglašal deski, 

Upiavn; odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor mued zadružnikov Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo 'podpisujeta 
d\a člana upravnega odbora, katerih ene- 
ga sme nadomeščati pooblaščeni uslužbe- 
neu zadruge. 

Člani upravnega jdbora so: 
Marc Ivan, mesar, Sturje, Levstikova 1, 

predsednik, 
Vodopivec Viktor, pos. sin, Ajdovščina, 

Drevored Lokarja 2, tajnik, 
Kompare Alojz, mlinar, Ajdovščina, 

Ulita 24. septembra, blagajnik, 
Cona Ivan, kmet, Rozmani 11, 
Krasna Franc, delavec, Sturje, Idrijska 

št. 5 
Božič Ivan, kmet, Sturje, Polževa 6, 
Curie Ivan, delavec, Sturje, Idrijska 21, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. maja 1949. 
Zt 20/49-2 - Zadr VII/104   6570 

* 
872. 

Sedež: Babna polica, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 19. maja 1949, 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga >>'ova polica* z. o. j. na Babni polici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3 IV. 1949. 
Naloge zadruge so: s skupnimi proizva- 

jalnimi sredstvi in s skupnim delom čla- 
rov organizirati zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, z načrtno proiz- 
vodnjo in z visoko produktivnostjo dela 
na osnovi uporabe sodobne znanosti in 
tehnike ter tako povećati dohodke, so 
obraniti izkoriščevaieltih in špekulantskih 
elementov na vasi, sodelovati pri socia- 
listični izgraditvi države za boljše in kul- 
turnejšo življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 
zemljo, razen ohišnice, m sicer v obliki 
zakupa. Za vloženo zemljo plača zadruga 
zadružnikom letno zakupnino. Skupni 
znesek te zakupnine določa «bor, vendar 
re more biti večji kot 30% od letnih 
dohodkov zadruge po odbitku skladov. 
Ta zakupnina se razdeli med zadružnike 
v sorazmerju z vrednostjo njihove v za- 
drugo vložene zemlje. Ves donos zemlje, 
kj so jo zadružniki vložili v zadrugo, je 
last zadruge, ki razpolaga z njim po prav- 
nih predpisih, pravilih in sklepih zbora. 

Pri vstopu v zadrugo plača veak za- 
družnik v korist zadruge kot pristopnino 
100 din, kot članako vlogo pa po 1% vred- 
nosti v zadrugo vloženega piemoženji» po 
sklepu zbora. 

Priobcitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpfemje v imenu odbora 
predsednik. 

Članj  upravnega odbora so: 
Mihelčič Janez, kmet, Babna polioa 7, 

predsednik, 
Mlakar Ivana, kmetica, Bobna polica 15, 
Mlakar Neža, kmetica, Babna polica 6, 
Mlakar Ladislav, kmečki sin, Babna 

polica 6. odborniki. 
Okrožno sodišče T Postojni 

dne 19. maja 1949 
Zt 23/49-2-ßadr VII/1'12    6576 

878. ' 
Sedež: Budanje, okraj Gorica. 
Dan vpisa.:  19.  maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Budanjah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 23.  VI. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijslun pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdela po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v »klad o finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta na. 
men (statistične podatke, ki jih daje v 
uporabo tudi svoji poslovni zvezi, Glavni 
zadružni zvezi LRS • okrajnim ljudskim 
odborom; 5. da odkupujo v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in oskrbuje 
člane z vsem kmetijskim orodjem • dru- 
gimi kmetijskimi potrebščinami ter po- 
tresnimi predmeti po postavljenem na- 
črtu; 5. da sklepa pogodbo s kmetovalci 
v svojem okolišu za odkup kmetijskih 
pridelkov in izplačuje v ta namen pred- 
ujme (kontrahiranje) ; 7. da sklepa po- 
godbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da 
«krti za večjo produktivnost dela svojih 
članov in 9. da skrbi za kulturno in pro- 
svetno izobrazbo svojih članov in za nji- 
hovo zadružno vzgojo. 

Svojo nalogo opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zvezo in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik odgovarja e štirikratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobcitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge  in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
2 člana upravnega odbora, katerih enega 
sme nadomeščati po4>lašf->ni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gorup Ivan, kmečki delavec, Budanje 

61,  predsednik, 
Koren Silvester, kmet, Budanje 102, 

tajnik, 
Žgavec Cvetko, zidar, Budanje 14, bla- 

gajnik, 
Krasna Jožef, kmečki delavec, Buda- 

nje 22, 
Pire Viktor, kmet, Budanje 47, 
FerjanČič Viktor, kmet, Budanje 41, 
BOžič Valentin, mizar, Dolga Poljana 

30, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. maja 1949. 
Zt 7/49-4—Zadr Vil/110      8570 

* 
874. 

Sedež: Dolenja vas pri Senožečah, okraj 
Postojna.        , 

Dan vpisa: 19. maja 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Gaberk< z o. j. v Dolenji vasi. 
Zadruga ie bila ustanovljena na drap, 

«čini 28. •. 1949. 
Naloge zadruga so: g skupnimi proizva- 

jalnimi sredstvi in s skupnim delom čla- 
nov orgaofeirati zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, z načrtno proiz- 
vodnjo in z visoko produktivnostjo dela 
na osnovi uporabe sodobne znanosti in 
tehnike ter tako povečati dohodke, so 
obraniti izkoriščevalskih in Spriîulanjtskin 
elementov na vasi, eodelovatj pri socia 
listični izgraditvi države za boljše in kui 
turnejše življenje. 
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Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 
zemljo, razen ohisnice, in sicer v obliki 
zakupa. Za vloženo zemljo plača zadruga 
zadružnikom letno zakupnino. Skupni 
znesek,te zakupnine določa zbor, vendar 
ce more biti večji kot -30% od letnih 
dohodkov zadruge po odbitku skladov, 
Ta zakupnina ee razdeli med zadružnike 

• v sorazmerju z vrednostjo njihove v za- 
drugo vložene, zemlje. Ves don« zemlje, 
ly m jo zadružniki vložili v zadrugo, je 
last zadruge, ki razpolaga z njim po prav- 
nih predpisih, pravilih in sklepih zbora. 

Pristopnina znaša za vsakega nad 
161et«ega člana družine 10Ü din. Pri vsto- 
pu plača veak zadružnik člansko vlogo po 
1% vrednosti v zadïugo vloženega pre- 
moženja po sklepu zbora. 

Priobčitve   se  razglašajo  v   poslovnih 
- prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni  odbor sestavljajo predsednik 
.;   in 4 do 8 Članov. Zadrugo zastopa uprav- 
,   m odbor, zanjo podpisuje v imenu uprav- 

nega odbora predsednik. 
Člani upravnega odbora so: 
Perhaveo Jože, kmet, Potoče 10, pred-' 

eednik, 
Vidmar Franc, kmet, Dolenja vae-8, 

podpredsednik,     ' . * 
Može Miro, kmet, Dolenja vas 18, tajnik, 
Grahor Franc, kmet, Dolenja vae 26, 
Može Josip, kmet, Potoče 9, 
Vidmar Ivar> kmet, Dolenja vas 27 io 
Ferrila Jakbb, kmet, Potoče 11, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v  Postojni 

dne 19. maja 1949 
Zt 25/49-3—Zadr VIII/lU     6574 

* 

Sedež:    Govejk,   KLO   Ledine,   okraj 
» Idrija. 

Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Govejku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

/ Sčtni 13. III. 1949. 
;'• Naloge zadruge eo: da na čim boljši 

in čim kulturnejSi način oskrbuje svoje 
Sane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Kšu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
ekladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mesi in drugih industrijskih ero 
diS5 in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse  panogo 

- kmetijskega    gospodarstva    na    svojem 
področju,   tako    poljedelstvo, živinorejo, 

, «adjaretvo,    vinogradništvo,    bebelarêtivo, 
.gojitev   industrijskih   in   drugih   kultur, 

gozdarstvo,   domačo   obrt   itd.,   posebno 
Se  tiste' panoge oziroma  kulture, 1«  v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspo- 
rio; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

' proizvodnje in s lem za naraščanje bla- 
"gostanja svojih članov naprednejše teh- 
i^e.rn agronomske metode v kmetij- 
stvu io v ta namen nabavlja kmetijske 
etroje,  .umetna   gnojila   itd.,   ustanavlja 

,. ^Aulente za živino, plemenita* postajo, 
organizira selekcijo živine,   gradi silose, 
0rfamizira   plemensko  službo,  skrbi   za 
gojitev sadnih,   gozdnih in drugih sadik 
•»-;    5. da organizira predelavo, kmeraj- 
"US?1 pridelkov  in  obrtne   dej&vnice  za 
P°*rebe "svojih članov-in izrablja pri tem 
P^ödveem lokalne surovine; 6. da zbiša 

"Tke   prihranke   v   otiti ki, bmaJÊmh 
ih notranjih posodi za ustvarjanje 

mih  sredstev1  in  pode%vanje kre- 
"evojim 61anj0oi; 7. da Mmfi. za go- 

; strokovni  .kulturni   in   pro- 
• wen prerowScev      ' 

lisa tako, da prireja v svojem zadružnem 
domu strokovna in politična predavanja, 
kulturno prireditve, strokovna tečaje, raz- 
stave, predvajanja filmov, goji fizkulturo 
itd. ter ustanov; svojo knjižnico, 

Zaradi smotrnega Ln uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 151) din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Veak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanih, deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja ü članov, ki jih 
voli zbor  izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih onega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zdruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Podobnik Viktor, kmot, Govejk 20, pred. 

sednik, 
Kavčič Srečko, kovač, Žirovnica 10, 

podpredsednik, 
Tratnik Jože!, kmet. delavec, Žirovni- 

ca 8, tajnik, 
tVehnr Stanko, kovač, Govejk 22, 
Vehar Frauc, kmet, Dol. Vrsnik, odbor- 

nika 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. maja 1949. 
Zt 21/49 6580 

* 
«iti. 

Sedež: Lože, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. maja 194Q. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom bože.  , 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. marca 1949. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko-. 
liSu vsa kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panogo oziroma, kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za- ••••^•••• bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomsko* metode v kmetij- 
stvu, in v ta namem nabavlja ••••••••* 
stroje, umetna _ gnojila itd., uetawvßa 
arailralante za živino, ••••-méniline poetaife^ 
organizira selekcijo živine, gradi ejlosè, 
orf&inizira plemensko službo, sjä$81 za 
ttojitev sadri*, godnih in dmigih sadik 
fra.; 5. đa o^iirtófe predelavo •••- 
••• pridel&ptv in obrtne delavnice za 
potrebe svojih èlàaov in izraffija pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmeelie ppbtìmike v obliki hranilnih 
vlog in notrampi posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev ln podeljevanje, kre- 
ditov svojim članom; 7. da^koM za go- 
spodarski strokovni, _ kulfiirni in pro- 
svetni dvig vseli prebivalcev *^•••••_*••- 
liša tako, da prireja v svojem ••••^•&• 
domu strokovna in .politična pre^av*iri!ja, 
kulturne ptóraijtve, «troFovne tè^e, !Raz- 
sfav.e, predvajaiija 1••, goji ••••••, 
itti, ter usteiKm ew>Jo "'•""*" 

Zaradi smotrnega • uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalo^ izdela, potrebne na- 
iiete v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovegn družinskega člana 16 din 
Vsak iadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de«ki. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zdruge. 

člani upravnega odbora so: 
Nusdorîer Viktor, kmet, Lože 57, pred- 

sednik, 
Jamšek Marijana, trg. pomoeniaa, Lože 

St. 32, tajnik, * 
Bencina Anka, hišna, Lože 86, Mag*!- 

nik, 
Jež Jože, kmet, Lože 28, 
Senienič Alojz, kmet, Mance 5( 
Ferjančič Kegina, hiSna, Mance 8, 
Skrjano Alojz, kmet, Mance 17, odbor» 

niki. ' • 
Okrožno sodiSče v Postojni      • 

dne 4. maja 194Ô. 
Zt 22/49 - Zadr VII/108      8878 

,     Sp remembe 
6J7.     ' 

Sedež: Velenje. 
Dan vpisa: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z e. j. » 

St. Andražu pri Velenju. /> 
' Izbrišeta ee člana upravnega odbora: 
Plaskan Franc in Rebernik Jakob, vpiôeta 
se nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Krt Ivan, km. sin, St. Andraž 20 in 
Mak Alojzij, kmet, St. Andraž 74, 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30, maja 1949. 

• Zadr VII 167-4 6340. 
* I- 

67». 
Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Beeedilo: Poirosniška zadruga s omeje- 

nim jamstvom v Gorenji vasi. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 1 

dne 12, VI. 1949 je zadruga prešla v li- 
kvidacijo. 

Za izvedbo likvidacije se pooblaSča ce- 
lokupni upravni odbor. 

LMwidacijska firma: kakor doslej « 
pristevKom »v likvidaciji«:. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva 
doeedanja člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. julija 1949. 

' Zadr VII 20/2 6• 
* 

67». * 
Sedež: Jezersko. , 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom na, Jezerskem. )    . 
Na zbor« dne 22. VII 1949 sta se Ži- 

vinorejska zadruga z omejenim jamstvom 
na .Jezerskem (Zadr V 58/2) in Lesno- 
produktivna zadruga z omejpâ&m jarg- 
stvom na Jezerskem (Zadr V 48/2) epe " 
s to zadrugo. 

Okrožno eodiäoe v LM>! 
, dne 23. jua% 1949.' 

Zadr ¥Im/3 6964 

. / 
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630. 

Sedež; Rakitna. 
Dan vpisa: 17. junija 194•. 
Besedilo: Kmetijska zadruga ss ome je. 

oìm jamstvom Rakitna. 
Na astoni 12. V. 1949 eo se spremenila 

zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 6 d<> ö članov, 
izbriše ee član upravnega odbora âkr- 

bec Franc • vpišejo &e novi člani uprav, 
nega odbora: 
' PetrovSe- Leon, delavec, Rakitna 53, 

Mikuž Me, delavec, Rakitna 89, 
Bezek Anton, kmet, Rakitna 4S, 
Breoce Franc, kmet, Êakitna 40. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. junija 1949. 

Zadr V 192/3 6889 
* 

Sedež: Vrh Treh kraljev. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Vrh Troh kraljev. 
Na zboru 15. •••• 1949 eo se spreme- 

nila zadružna pravila v 18, členu. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 olanov. 
Iabrtôejo s©' ciani upravnega odbora: 

Pintar Janez, Guzelj Janez, Trček Anton 
in vpiSejo novi Slani upravnega odbora: 

Treven Marija, kmetica, Vrt 10, 
Guzelj Matevž, tajnik, Hlevnj vrh 14, 
Zuist Jože, kmet, Hleviše 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani; 
dne 21. junija 1949. 

Zadr VI 153/2 6898 
,«82- ' ,•. ' '  '  * \ 

Sedež:  Dravograd. , 
i , Dan vpisa; 7, junija 1949. 

Besedilo: Obrtna nabavnu.prodajna za- 
druga st o, j. v Dravogradu. 

Izbrišejo ee člani ' \ upravnega   odbora: 
Zupančič Janko, Gašper Martin, Debelak 
Anton,   Potočnik  Ivan,  vpišejo  se  novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Spiljak Vinko, krojač, Dravograd, 
Kaker Zofka, Šivilja, Mušenik, 
Rameak Josip, klepar, Muta, • 
Pungartnik Anton, kovač, Mežica. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje te Ju- 

eč Alojz, zadruž. poslovodja, Prevâîje. 
Okrožno sodile v Mariboru 

•''-•"" 4ne 7. junija 1949. • 
"'.', Zàdr IV lSl, 6447 

'   "    ';. [4t   <• *     ' •..  : '   '••:. 
688,      /       • ,••,"."' , \' 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 11. junija 1949. , "«, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Cezanjevci pri Ljutomeru. 
•,., Izbrišejo se Slani , upravnega,.odJbora:. 

'-'Murkovič Dragò, Vargazon Fôrdo, Nidor: 
;. 1er,,:Janez,,Sonenvald Fraìic, ' Zagrinec Jal 
:„iiez, vpišejo se'novi izvoljeni člani tiprav- 

: nega odbora;  ".        t " •,       , 
;;:.Hanžel Josip,, mizar, Cezanjevci, 

Vogrinec Franc, kmet, Cezanjevci, 
' Stelânèc Franc, kmeit, Cezanjevci 
/Cernei-Franc, kmet, Stara ^cesta, 
; MarkoviB1 Franc kmet, Cezanjevci,      ., 

1 Glavnik Jože, kmet, Sipodnji ••••••••, 
Smear' Franc, .uslužbenec, Stara cesta, 
Zgoxnikjîvaiykmet, Kamensčak.    ;    , 

'   Okrožno sodišče v Mariboru 
/ ;dne 11.. juMja/1949, 

<?84.1   • , i .•"••'."',•,•;'',•'*../•:.••.' ; 
x ••&: Maribor:  :;; 

•»• vpisa: 10, Junija : 1949 ;,       ,:   ' 
tïeeedîfo:  Koroïka • (MaVskfl.'H'.nui žen- 

, r"..u.potroSniSka ' zadruga « o. j.', y Mari- 
' tem.       '        ' v '''-'• V.\';)'r ,'"'' 

v;!   V 'I 

Izbnsejo  se Člani  upravnega odbora: 
Ilih Milovan, Cijan Jože, Kurfcus Ludvik, 
Jevšnikar Frano, Markič Angela, vpišejo 
ee novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Letonja Mara, predsednik, 
Sorgo Rudolf, tajnik, , 
Vojsk Ruža, 
Jelen Adoli, 
Uršič Rafael, vsi ,v Mariboru. 

Okroino sodišče v Mariboru 
dne 10. junija 1949. 

Zadr IV 31 6682 
* . 

686. 
Sedež: Radvanje. 
Dan vpisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omaje, 

ii im jamstvom Radvanje pri Mariboru. 
.   Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
izrednega zbora z dne 1. VI. 1949 v li- 
kvidacijo. 

Likvidator: Belèak Ivan, Maribor, Stu- 
denci, Obrežna ceeta 25. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri- 
stavkom >v likvidaciji«. 

likvidator podpisuje likvidacijsko firmo 
tako, da pristavi pod besedilo firme svoj 
podpis. > 

Okrožno sodišče v Mariboru ' 
dne 10. junija' 1949. 

Zadr IV 1 6581 
* ' 

GS6. 
> Sedež: Godovič, okraj Idrija. 

Dan vpisa: 13. màja 1949.      / 
Besedilo: Obnovitvena zadruga % o. j. v. 

Godovieu. '•'.',:",' 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 

Pagoa Franc inLukan Vincenc, vpišeta 
se nova  izvoljena člana upravaega od- 
bora: ' •   '   ' '" "' •'' 

Kune Pavel, Godovič 21, predsednik, in 
Vidmar Franc, Godovič, odbornik. 
Tajnik   upravnega  odbora   je   Rupnik 

Franc, Godovič 18 
Okrožno sodišče v Postajni 

dne 18. •••• 1949. 
Zt.••-8 - Zadr II/Ji?      6530 

• ,"•   *:..    , 

'687. 
Sedež: Idrija, i 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena in stavbena za- 

druga z o. j, v Idriji., 
. Izbrišejo se Žlani upravnega odbora: 

Cibej Leopold, Bevk Janko, Voačina Ani- 
ca, Bajt Anton, LlpuŠcek Milan, Kenda 
Valentin, DidiC Ivo, Kuštrdn Filip, PiSlar 
Ignac, vpišejo ; se novi Člani ujpraraega 
óabora:        •'•';',1 ,' '.",':'', 

Bedenjk Avgust, rudar, Idrija, Studen- 
1•••• 8, predsednik,  • ' '    , . 

Pišlar Ignac, strojevodja,!Idrija, Can- 
karjeva 8, blagajnik, ,,., "'  •';. ,'•.  •'",'-<'•• 

Logar Anton, Idrija,'ulica zmage 18,; 
takik, <" '•     . ' >".  ,'-,/ ',    '" ,';'•' •*  :: •  '-' 

I4,pajne Valentan; posestnik, ICekovnik 
M. m,        v (.,4'».\' -•'•'•• '• .-• •  ' 

Rovtar Ivan, posestnik, Sp. Kanomlja 
5t. 45,"''     , ' .'.; :'; '•   ' ''       v   "" '• 

Vidmar Franc, «osestniik, Sp. Idrija 64, 
; ••• Alojz, ktaeLi^rfticeJAasofe.OT« 

Lazar Tomaž;.posfStgik, 0pr. Vn6ûïk|o, 
Vèlikajne IgaSc/ISdir, Idrija, OanMr-. 

Jeva 3,        ,', .,' ' ;",';"»' '" .*. ',!.  ,' 
itaj Fraoc,,posjs%, 

^:o4lbOlrn^k;i., ;•>']; ''•/ -,';'..'„v,, ;' 
Okrožno sodifflSe v Postojni 

'      dne 4. maja 1949.: ( \ 
;zt 2/4*-'io -*• &.& i/o•;; 

688. 
Sedež: Kozana,' okraj Gorica. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Beeedito: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kozani, • , 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 

"Dolmark Pavla, Debenjak Franc, Prinčič 
Franc, Nanut Ivan, Debenjak Angel, Prin- 
čič Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega .odbora: 

Reya Ivan, kmet, Kozana ,70, predsed- 
nik, 

Dolmark Lenart, Kozana 147, tajnik, 
Žuljan Melanija, nameščenka, Kózana 

st. 129, 
•   Mavric Alma, poslovodja, Kozana 18, 

Rusjan Jožef, kmet, Kozana 84, 
Dolinark Peter, kmet, Kozana 74, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 23. maja 1949. 
Zt 91/48-5 — Zadr VI/28     6558 

689. 
Sedež; Kožbana, okraj Gorica. 

/Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kožbani. ..':       ' 
Izbrišejo se  člani  upravnega   odbora: 

Markočič Anton,' Korečič Jožef in Perigoj 
'Lovrenc,  vpišejo pa  novi  izvoženi člani . 
upravnega odbora: 

Miklavčič Aleksander, kmet, Brdice 1, 
podipredeednik, 

Blažič Miroslav, kmet, Nožno 4, tajnik, 
Sirk Teodor, delavec, Kožbana 7,    i 
Enzetič Jožef, kmet, Brezoveïc 13,    t 
Debenjak Bernard, kmet, Brdice 4, od- 

borniki.- '    „ ,   -' ..-. •'• 
/Predsednik je Sirk Izidor, prednji pod-, 
predsednik.       •        \ •      -  .    ; 

,  Okrožno sodišče v Postojni 
dne 23. maja 1949. 

Zt 43/48-4 - Zadr V/20     6550, 

690. 
Sedež: Kriiada, okraj, Gorica. ' 
Dàn Vpisa; 23. maja 1949.' v 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

•N«biu,-      ,  ••:• -',;••,    .; - ;:,:, 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

6ibav Ciril, Mavric Alojz, Medfvešcek Ivo; 
Marinič Jo^ef, EreetiÖ Friderik, vpišejo pa 
novi Izvoljeni olajni ujXcÄVnega odbor^: 

Kodermaç. Zorko,. krotó,. Netolo,, tajnik, 
,   Simičič Emil, Met, sfovrenc, blagajnik, 

Riboljoa Kärlo, kmet, Fojana, "', 
Eržetič Sevërln,,kimet, Neblo,   '•  'r' 

• Savrin Odilija, kmetica, Slovrenc, odbor- 
niku,, '  / , ;.• :'v ': ,   ' ' :   ',...',', 
 Okrožno sodišče v Postojni 

dne ,23.;màja 1949. , 
,        Zt 21/48-5 - Zadr V/5     6546 

/ ••; 

zadruga z o. J. t 

691. ',' '- •<'',;•"•. - • ',' ;  ,-:• •,• 
Šaž: Lokovec, «kraj Gorica. • 

.'Witt:.'ft.. •••&49. 
ïdiïo: Kntetir* 
CU.''  • /'",",'"' 

I«br|še}o se člani upravnega odbora: 
Strligoj ••••, Hvala Rafael, Suligoj Jožef, 
Suligoj Stefan hi Suligoj Neža, vpišejo se 
novi izvoljeni.člani: ' '    :,.'       ^;      ' , 
•)^ ^anietóv, doneti S> Lokovec ,2Ì, 

,'.':•|%:•••,-:•^^.,'1•••••••:.,4•;     . 
; '.VOTjJfaa Albert,': tón>et,;Op'. Loko*eç 74-^ 
,l; auiigójlAlbert kiinet,,Sp. Lokovec,77.'   •' 

V ! Okrožno sodišče v Postojni" 
!'.• .'; ;.." .    dne -13, •*••:••,',    .,, *''/•/,,' 

;,;'.,'" Zt 50/46-7 - Zadr.v '• ': 6666 
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Letnik VI. Priloga k 20. kosu z dne 28. junija 1949 Številka 20. 

Razglasi in oglasi 

• Opozorilo naročnikom 1 
Nasa založba je prevzela, v. prodajo brošuro 

Začasni program posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence 
finančne stroke, ki jo je izdala uprava »Finančnega zbornika«, inter- 
esenti laihko naročijo to knjižico pri upravi Uradnega lista LRS, Ljub- 
ljana, Gregorčičeva 23. Cena 7 din. 

V nasi založbi so v i. 1•4•. tzšii: , 

Zbirka gospodarskih predpisov l. del. Druga izpopolnjena izdaja. — 

.Strani 565, cena 88 din. , • 
Druga izpopolnjena izdaja Knjižice Iz leta 1•4>. Iti je že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter s popravki in novimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
snov, Na sistematičen in pregleden uačrn urejeno gradivo prinaša predpise 

<      . o gospodarskem načrtu is organih •• načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenab v industriji in rudarstvu. 
v gradbeni, gostinski to trgovski »ttoki dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise v upravi državnln gospodarskih, podjetij m o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki Je dodanih 12 prilog In zaradi lažje 
preglednosti In praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
strok in poklicev, z literaturo in navodili Strani 45, cena ? din. 

Brasino vsebuje *  pi vem, delu pouovuo ponatisnjen •• v  tri skupine raz- 
, •   deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseb 

•   , .. '      strok  ki. bodo polagaf^izplte   V  drugem delu so k posameznim temam 
dodane se kiatke teze ; • vsa , potrebna literaturo,  sekretariat vlade LRS 

. .   za personalno. službo j ki Je program,, sestavil In priredil. Je s to brošuro 
podal snov'za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih In seminarjih pri- 
pravljali za izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olajšala deló tudi predavateljem 

Zbirka gospodarskih predpisov 11. del. Strani 752, cena 105 din. 
V tej obsežni zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših. predpisov, 
k> so izšli od marca 1947 do maja 1948 in je nepogrešljjv pripomoček za 

"'       •      vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva. V lenii- 
,',   žici je razvrščena snov o upravi 'državnih gospodarskih podjetij, predpisi 

' o  arbitraži, pogodbah,   plačevanju medsebojnih   obveznosti,  registraciji, 
.       vknjižbi lastninske pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in 

t cenah/knjižica ima  vrsto preglednih tabel  in zaradi lažje uporabnosti 
, •'     :} praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov, |zà li1945--194?.''Stram 453, cena 60 din.  - 
,1 Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
j nem listu DFJ in FLRJ, v uradnem listu NVS in, SNGSa oziroma LRS od 

'//' j   / \ osvoboditve do kraja 1. 1947, predpisi zveznega in republiškega pomena, 
"•'•'iv • '     kakor tudi predpisi o cenah inLdoločitvi cen, ki so bili objavljeni v navede- 

,,';•; nih glasilih oziroma v Službenih! obvestilih zvezne vlade m v Vestndku 
v;. urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, W je uvrščena po abe- 

; r"i      ; čednem redu in časovnem raždobju'je za vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, fcer-jibo eledilo prav tako 

'"••,-V;-(    "Zbrano • Se izpopolnjeno gradivo vseb predpisov.za leto 1948 v,novi' 
•/;',/:  ,'; .zbirki   • .••';_/''     . , '.' \ „'.''.., V./ ,„. >;        ',    .,,,'';     ' '      -, 

Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih po§t in zemljevidom ljudskih odborov 
LRS (v priredbi; Statističnega urada LRS). StranI156, cena 70, din; 

•;.' •';.•_ • ; Odkar Je bilo naši nòvi domovini priključeno ozemlje Slo venske, Frimor-, 
,.f t, / , ! .«ke, je š tem! imenikom zadoščeno veliki1 potrebi, ki je nastala v,poveča- 

,,,'.< ''-•' Oim ih .reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler.ne bomo 
.,,   ,   ; dobili.popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 

•, \ „ za vsakogar pri orientaciji in poznavanju; razporeditve 'krajev, okrajev In 
,v   ."••••;';';Po80y Ljudski^publiki Sloveniji.     'v\t/ 'i;1'' ,:-,;;,.."«.. \.., \..',Nv,    i  .".';'.' 

'•'• •''•';,'''ì-ì^y: '', ':.•;::•; ''''•' '•/:•'-• \•:?: 'il '"'Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRSo •• 

Razglasi ministrstev 
St. IV-1880/1 6658 

• Sprememba 
rodbinskega imena 

Z odločbo ministrstva za notranjo zade- 
ve št IV-2880/1 z dne ,10. junija 1949 
je bila po 21 členu, zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba priimka 
Oeel Francu, bivajočemu v Pristavi 14, roj. 
19. .II. 1909 v Pristavi 17, državljanu 
FLRJ eloveneké narodnosti, ženi FranS- * 
ški roj. Stopar, iirojeni 9. IX 1901 v Loki, 
državljanki FLÉJ slovenske narodnosti in 
mladoletnim otrokom Pavli, rojeni 2. XIL 
1936, Mariji, rojeni -4.. XII, 1938, Francu, 
roj. 19. XI. 1940 in FranÄi, rojeni 11» 
IV 1944. v. Pristavi, v priimek >Jam- 
š e k«. ( 

Ministrstvo za notranje zadeve LUS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1401. 

Sedež: Bled. , ' 
Dan vpisa: 14. Junija 1949:    ; 

Besedilo; Gozdarsko avtapodjetje Bled. 
Poslovni predmet: Avtomobilski prevoz 

gozdnih proizvodov, lesnih,eortioientov in 
drugega materiala za notreibe republiških 
podjetij in ustanov iz, resora, mmietretya 
za gozdarstvo in lesno industrijo," '• •" 

Ustanovitelj podjetja: ,Vlada.LRS; od- 
ločba, št. S--zak 102 z dne 8. II. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna»di» 
rekcija' republiških gozdarskih avtopodje- 
tij pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS.     ' '.:'••' 

Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo: 
. Cajnko Radoslav, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja;       ' -, , ...        "-»,j 

Djurfcovič Borie, šel prometno tehnične- . 
ga odseka, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja v istem obsegu kot,-oni;''V'1:,' 

Pavm; Ivanka, knjigovodja, ki sopodpi- 
su je lietttè- po 47. «Temi zakona o drž. go. 
spođarekih podjetjih,     ,     ,;   -'•:'•] >. ' 

: Ministrstvo za finance LRS, ! * 

dne(14. junija 1049.     •»."'•• 
'    St. 248••/6•-49      ,       6745 

;i462./     :'.V„. ,;"!."• i*. "•   '.'•'"••."'   .   ' '•.   "., ./ 
j Sedež: Kočevje.- f      ,'   '    '', 

Dan vpisa:. 22.- Junija 1949.   •'* 
Besedilo: Gozdarekt) avtopodjetje Ko. 

8••••.:';
; ','"':,'.,'/'-' <^\ ;•.      '•   •/ ••      , 

: Poslovni predmet: Avtomobilski prewo* 
gozdnih proizvodov, lesnih sortimentov in    , 
drugega materiala  za potrebe republi-,  ;, 
5kiù podjetij in ustanov iz resora rainistr- 
etvaiza gozdaretvo in lesno mdiuetrijo.4,  ', 

.Ustanovitelj podjetja:, ^lada LRS, od-•/ 
loSba.št. S-zak,102'z dne Q.ll.lW.  1. 

lhOperativni .upravni voditelj::Glasna dl* 
reikciiia irepuibliških gozdarekili^^vtopodjer    - 
flj pfl minietuetvu aa' gozdaretvo in lemio 
industrijo LRS.' . ",V i  : i-.';'.-   ' •' J's ' 

'* 
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Podjetje zastopajo io zanj podpisujejo: • 
Grča Petw, direktor, samostojno, v ob- [ 

eegu zak. poobiutii.il in pnwil podjetja, 
Medio Albert, Sel promotuo-teha.čnega 

odseka m namestnik direktorja, v odsot- 
nosti direktorja v istem obsegu kot oni, 

Èkrbec Franc, |e( planskega odseka, v 
odsotnosti,direktorja m njegovega namest. 
uika, v istem obsegu kot direktor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. junija 1949. 
Št. 2*13319-1949 6935 

* 
•463. 

Sedež: KrSko. 
Dan vpisa: 9. junija 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet z lesom 

ErSko. f 
Poslovni   predmet:   Odkup   in  prodaja 

-' gozdnih proizvodov iu lesnih Izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—aak 169 z dne 16. marca 1949. 

•Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom pri ministrstvu 
za gozdarstvo Jn lesno lindustnijò LRS. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Pipan Franc, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zak. pooblastil in pra- 
va! podjetja. 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

•       dne >7. junija 1949. 
St, 243298-1949 6475 

1464. -, 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa:'9. junija 1949.      „ ' 

' Besedilo: Državna banka za kreditira- 
nje kmetijskih zadrug LKS. 

Poslovni predmet:  Kreditiranje in fi- 
nanciranje kmetijskega zadružništva. 
' Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba oziroma uredba št. S—zak 728 t 
dne .18. decembra 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za finance LRS. t 

Podjetje ima 
* podružnici ; Maribor, Ajdovôî 
poslovalnici: Celje, Murska Sobota, 
Podjejtje nastopajo in zanj podpisujejo: 
AvbelJ Pavel,  direktor, • samostojno v 

obsegu, zak. pooblastil in pravil podjetja; 
, "   Cerne Etbin, namestnik direktorja, v 

"odsotn/oati direktorja, v Istem obsegu kot 
oni; 

Cepuder Ivo, knjigovodja, listóne po 47. 
51enu zakona P drž. gosp. podjetjih; 

Modio Ludvik, upravnik, v vet|b. zade- 
•'' vah  podružnice  Maribor; 

Germ Rudolf, namestnik upravnika, v 
( odsotnosti upravnika podražnivce Maribor, 

y istem obsegu kot oni; 
' Rajh Ivan, Ujpravndk, v vseh zadevali 
poslovalnice v Celju ; 

„ ,' Lutar Karel, upravnik, v vseh zadevah 
poslovalnice v Murski Soboti. ' 

' Mîntetwtro • finance LB8, 
"'",.'•;.-" , Ljubljana, 

gje 7, junija 1•. 
••••-•• dm 

••!•:•••: ' * 

1465. 
'Sedež: ••••••. \" .••.,''•      -, • 
Dan V(p*sa: ••••• 194«. . • 

' Bordilo: Tovawia Aetnih ta naraTnffi 
brüst.,- — skrajšano: >BrAk. Maribor. 
*• Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje umetoöi  in naravnih brusov. te* 
étti ";,'      ,<: •./ 

Ustanoviielj • podjetja: Vlada LRS, -od- 
ločba Št S-zak 303 z dne 29. aprila 1949. 

Operativni upravni voditelj: Ulavna di- 
rekcija keniične jndustdje LRS pri mini- 
strstvu za industrijo LRS. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cerneo Franc, drrektor, samostojno v ob- 

segu zak. pooblastij in pravil podjetja; 
Franko Anton, v. d. glavnega računo- 

vodje, listine po 47. členu zakona o drž. 
gosp. 'podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, V 
Ljubljana, 

dne 13. junija 1949. 
St 240809 in 243309/1-1949   6742 

* 
1466, 

Sedež: Marxbor. 
Dan vpisa: 14. junija 1949. 
Besedilo: Tovarne »Zlatorog«, Maribor 

— skrajšano: »Zlatorog«, Maribor. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje vseh vrst mila in pralnega praška, 
topljenega loja in tehničnih maščob, gli; 
cerina, kozmetičnih sredstev, maziv in le- 
pil za tehnične namene, predelovanje dre- 
vesne smole ter regeneracija mineralnih ' 
odpadnih olj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 291 z dne 29. IV. 1949. 

Operativni upravni Voditelj: Glavna di- 
rekcija kemične industrije LRS pri mini- 
strstvu za industrijo LRS.    . 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Spragar Branko, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja;    j - 

Safran Eia, glavni računovodja, listine 
po 47. členu zakona o drž. gosp. podjet- 
jih. . 

Ministrstvo za .finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. junija 1949. 
St. 2434/10-49 6747 

* 
1467. 

Sedež: Ruše pri Mariboru. 
Dan vpisa: 26. maja  1949. 
Besedilo: Pohorska tovarna kovanega 

orodja. 
•Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje raznega kovanega orodja, ko», er- 
pov, krampov in sekir. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 
ba St. S-zak. 426 z dne 9. IV. 1949.    * 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kovinske industrije LRS pri mihi- 
etrstvu »a industrijo LRS. 

Podjetje sestopata.in zanj podpisujeta: 
• Krač Ivo, v, d; direktorja, ki podpisu, 
je samostojno v obsegu z^k. pooblastil'in 
pravil podjetja,       . . 

Stefan Rajnelda, računovodja, ki sopod- 
pkuje lietlne po 47. členu zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 

dne 26. maja 1949, 
Si. •••-• . 

* 
1468. , 

Sedež:1 Sloveni. Gradée. 
Dan vpisa: 9. junija 1949. , 
BeeedMo: govorna nenia stoyenj Gradec, 
Poslovni predmet: Izdelovanje jemne»- 

l& io podplûtnega, ueafa ma foduetrlj- 

Tjstancvteij podjetja-.. Vlada LRS, •- 
loiSba It. S—zak 198 z dne 16. marca 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija usnjarske induetrHe pr* ininlstr- 
s««u «a iaduetrijo LRS.      ,    •,. .. 

Podjetje zastopata • zanj podpisujeta: 
Babnik Franc, ravnatelj, samostojno .v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
Kramar Josip, glavni računovodja,,^ li- 

stine po 47. členu zakona o dri. gosp. pod- 
jetjih, 

Ministrstvo za finance LES, 
Ljubljana, 

dne 7. junija 1949. 
St. 243204/1-49 6476 

1469, V 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Parna žaga MLO Celje. 
Poslovnj predmet: Rezanje lesa na raz- 

ne načine. 
Ustanovitelj  podjetja:' MLO Celje, od- 

ločba št. I 303/1-49 z dne 6. II   1949. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cukala Marija, ravnatelj, ki firmo zasto- 

pa in zanjo polnoveljavno podpisuje v ob- 
segu zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja, ( 

2geč  Marija, računovodja,  sopodpisuje 
vse listine po 47. členu zakona o drž, go- 
spodarskih podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
poverjenigtvo za finance, 

dne 21. junija 1949. 
at, IX—733-1949 6823 

1470. * 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Sadje MLO Celje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

na debelo in nà drobno sadja, zelenjave, 
kmetijskih pridelkov in gozdnih sadežev, 
predelava zelenjave. 
..Ustanovitelj podjetja: MLO Celje. 
Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 

ìlw za#govino in preskrbo MLO Celje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Deželak Jože, ravnatelj, v obsegu za- 

konskih pooblastil in pravil podjetv- 
"Mestai LO Celje, 

poverjeniStvo ca finance,     , 
dne 23. junija 1949. >, ' * 

St. ,IX/977-1049 9954 
* 

1471. 
»Sedež: Celje. ' 
Dan vpisa: 28. Junija 1949. 
Besedilo: Valjčni mlin MLO Celje. ; 
Poslovni  predmet:   Proizvodnja' mlev- 

ekih  izdelkov,  mletje žita ' in   vsa  dela 
mlinske stroke.      ,      ' ' -        ' ' 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, 
Operativni upravni voditelj: MLO Ce-   * 

lje, poverjenietvo za trgovinp in preskrjbo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
MihelK Franc,  ravnatelj,   v obsegu *za. 

konsklh pooblastil in pravil podjetja, sku-       ' 
paj z njim 

Lužar Vera, računovodja, vse listine po 
47. Memi zakona o drž. gosp. podjetjih. 

, Mestni LO Celje, 
peverjenlïtvo, za finance, 

dne 28. junija 194$. 
"    It 9•8-••-194• 6988 

1472. 
Sedež: Pfevorje. 
Dan vpisa: 22. junija ,1949. 
Besedilo: Trafika ELO Prevorje. 

-   Posloval predmet: Prodaja ^ciga-ret m ' 
tobft&a; v 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Prevorje, 
odločba «.'680 z dne 17. VI. Jft». 

srat4«mi upravni voditelj: KLO Pre- 

\' 
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Podjetje zastopata in zanj podpisujeta; 
Skale Stanko, poslovodja, v vseh zade- 

vah Ju tu 000 din, 
Beve   Miha, predsednik KLO, («opodpi- 

ftuie za zneske nad 10.000 din. 
ükrajui LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

due 22. junija 1949. 
St 1108/1—49 6894 

* 
1473. 

Sedež: uri M je. 
Dan vpisa; 20. junija 1949. 
Besedilo: Mlin in žaga KLO Griblje. 
Poslovni predmet: Mletje žita ia žaga- 

Ustanovitelj podjetja: KLO Griblje, od- 
ločba št. 314 z dne 27. V. 1949. 

Oper. upravni voditelj: KLO Griblje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Jakoičič Matija, upravnik, v mejah za- 

konikih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. junija 1949. 

St. 917/1 6824 

1474. 
Sedež: Paka, KLO Predgrad. 
Dan vpisa; 20. Junija 1949. 
Besedilo: Suha roba KLO Predgrad. 
Poslovni predmet: Izdelovanje suhe 

robe. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO   Predgrad, 

od] *ï>a št. »59 z dne 20. III. 1949.   . 
Oper. upravni voditelj: KLO Predgrad. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Lukanič Jože,   upravnik,   v mejah za- 

konskih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeništvo za linance, 
dne 20. junija 1949. 

St. 918/1 6825 
* 

1475. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 7  junija 1949. 
Besedilo:   Okrajne lekarne Dravograd, 

jeđež Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in na- 

oava zdravil, prodaja po receptih ali pro- 
sto, kakor tudi drugih drogerijeko-Tiigien- 
skih predmetov. 

Ustanovitelj podjetja- 0LO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: OLO Dra- 

vograd. 
Poslovalnice: Okrajna ••••••• Dravo- 

grad, Slovenj Gradec in Črna. 
Podjetje zastopa in zanj podpieuje do 

roote obratnih sredstev, 
••. Klobučar Herman, ravnatelj. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. junija 1949. 
St. 802/1-49 6458 

,    ' '/ * 1476. 
Sedež:  Kamnik. 

(Dan vpisa: 18. junija 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje Št 4. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja al- 

koholnih in brezalkoholnih pijač, prodaja 
toplih in mrzlih jedil. / 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, od- 
loga št. 1250/49 z dne 5. maja 1949. 

„   Operativni   upravni   vodftélj:   IzvrMni 
*4»r MLQ Kamnik. 

Podjetje zastopata 1• zanj podpisujeta! 
Lorbek Matilda, poslovodja, samostojno 

, *a dnevne nakupe do zneska 5000 din 
wkirnik Franc, upravnik Uprave mest- 

nüi.podjöttj, aamoetofno do zneska ÌOQìOOO 

dinarjev, za zneske nad 100.000 dia pa po 
poprejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniStvo za linance, 

dne 18. junija 1949. 
St. 1412 - III 1949 6840 

# 
1477. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko padjetje Et. 6. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, od- 
ločba št. 1250/49 z dne 5. maja 1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Kamnik. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Reraik Rozalija, poslovodja, samostojno 

za dnevne nakupa do zneska 5000 din, 
Sekirnik Franc, upravnik Uprave mest- 

nih podjetij, samostojno do zneska 100.000 
dinarjev, za zneske nad 100.000 din pa po 
poprejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik,   • 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. maja 1949 

St. 1412 - III 1949 6841 
ft 

1478. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Mestno penzijsko gostišče, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja al- 

koholnih in brezalkoholnih pijač, prodaja 
toplih in mrzlih jedil in oddaja tujskih 
sob. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, od- 
ločba št  1490 z dne 14. junija 1949. 

Operativni upravni voditelj: IzvrSllai 
odbor MLO Kamnik. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Uršič Albert, poslovodja, samostojno za 

dnevne nakupe do zneska 5000 din. 
Sakirnik Franc, upravnik Uprav« mest- 

nih podjetij, samostojno do zneska 300.000 
dinarjev, za zneske njad 30O.OO0 din pa po 
poprejšnjem sklepu MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. junija 1949. 
St. 1419 — III 1949 6842 

« 
1479. 

Sodež: Kamnik. 
Dan vpisa: 13. junija 1949. 
Besedilo.:    Okrajno    odkupno   podjetj* 

>Mleko< Kamnik. 
Poslovni predmet: Odkup in promet i 

mlekom, mlecoimi izdelki, jajci, perutni- 
no, divjačino, medom in voskom. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, od. 
loflba st. 278/4 z dne 10. V. 1949. 

Oper. upraivni voditelj: OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Podlipnik Jakob, upravnik, 
Rozman SlaMca, knjigovodja, skupaj do 

100.000 din, za zneske nad 100.000 dm pa 
z upravnikom ali knjigovodjem 

Beôter Alojz, podpredsednik OLO, 
Juvan Stanikb, tajjnik OLO ali 
Pavlin Albin, poverjenik za trgovino to 

preskrbo. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. junija 1949. 
St. 1389-311, 1949 6628 

1480. 
Sedež: Kamniška B%trica. 
Dan vpisa: 13 junija 1949. 
Beeedilo: Krajevni kamnolom kalcit« 

Kam, Bistrica, 
Poslovni predine-t: Proizvodnja in •••• 

daja kamina kalcita. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kam. 

Bietrica. 
Ustanovitelj (podjetja; KLO Kam. Bistri, 

ca, odločba št 96/49 dne 7. VI. 1949. 
Podjetje zastopata in zanj podpiaujetas 
Adamič" Jože, upravnik, in 
Močnik Angela, tajnica KLO Kam, Bi- 

etrica, 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. junija 1949. 
St. 1365 - III. 1949 6621 

* 
1481. 

Sedež: Ribnica na Dol. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Krajevna hranilnica KLO Rib« 

•1•• na Dol. 
Poslovni predmet: Organiziranje ljud- 

skega varčevanja in zbiranje hranilnih 
vlog: zbiranje prostih denarnih eradetev 
lokalnega gospodarstva in organov lokal- 
ne,drž. uprave; kreditiranje lokalnega go- 
spodarstva in dajanje potrošniških posojil 
in kreditiov za gradnjo stanovanj krajev, 
nih ljudskih odborov v poslovnem podroö- 
^ Dolenja vas, Ribnica, Sodražica in Lo- 

i potok. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ribnica. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Ribnica na Dol. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Smatc Anton, upravnik, eamostojho • 

vseh zadevah, v finančnih zadevah pa sku- 
paj z njim 

Levstik Janez, do zneska, določenega e 
prevali podjetja. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjonKtvo za finance, 

dne 14. junija 1949. 
St. 509 6Ö92 

1482. 
Sedež: Äigmarice. 
Dan vpisa: 28. maja 1949. 
Besedilo: Šmlsko podjetje KLO 2igma- 

rioe. 
Poslovni predmet: Izdelava žensku 

oblek in perila po naročilu. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žigmarice. 
Operativni upravni voditelj: KLO Žig* 

merice. 
Podjetje zastopajo .in zanj podpisujejo: 
Arko Edvard, poslovodja, samostojno • 

vseh zadevah, 
Pire Franc, predsednik KLO, ki sopod- 

pisuje vee listin© po 47. Členu zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih, za ra- 
čunovodstvo eopodipisuje vse listine 

Zaje Jože, ki ga v odsotnosti zastopa 
Zaje Franc, referent za finance, vsi pa 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO Koèevje, 
poverjeništvo za finance, t 

dne 14. junija 1949, 
St 415 ß690 

]|( 

1483. 
Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa: 21, junija 1949. 
Besedilo:   Krajevno trgovsko   podjetje 

Gorenja vas. 
s Poslovni    predmet:    Vsa   garantirana 
preskrba in prosta prodaja po planu II, 
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Poslovalnici; 
Gorenji see &,& gwatöma «M* i 

ekrba, 
Ciuieuja >.•• et, 2i fifpsta •••°>•« po 

ßlauu IL 
' Ustanovitelj   podjetja;   KLO   Gorenja 

pes, odločba 5t 6067.49 e dne 14. VI.1949, 
Operativni upravni roditelj; KLO, Gore- 

Ola vas. 
Podjetje zastopajo: 
••• Ivo, upravnik, iti podpisuje sa- 

mostojno v obsega zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, 

Hrovatii Milka, pomočnik upravnika, lu 
podpisuje v odsotnosti upravnika v istem 
obsegu kot oni, ., 

Pivk Janko, knjigovodja, ta podpisuje 
listine po 47. vjenu zakona o državnih go. 
epodarekih podjetjih. 

Okrajni LO Kranj,, 
poverjeništvo za lioance, 

dne 21. junija 1949. 
Ôt. II-1107/1-49 6826 

Ä 
1484. 

Sedež: Naklo. 
Dan vpisa; 16. junija 1949. 
Besedilo: »Predilnica volne« Naklo. 
Poslovni predmet: Predelava volne. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Naklo, odlok 

ba it, 404/49 z dne 9. aprila 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Naklo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Fister Prano, upravnik, samostojno, v 

obsegu zak, pooblastil in pravdi podjetja, 
7 finančnih zadevah pa skupaj z njim 

Poljšak Albert, knjigovodja, tudi v od-, 
eomosti upravnika In listine po 47. členu 

, zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. junija 1949. 
Št •-1079/1-49 6664 

1485. 
Sedež; Za^i log. 
Can vpisa: 6, junija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Za- 

fl log. , 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

In brezalkoholnih puač. 
Ustanovitelj podietja: KLO Zali log,, od-' 

toSba St 135/49 z dne 10. •. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Zali 

tog •        • ''•'  .'..'* 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zbontar Ivan, upravnik, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in praivil podjetja, 
Zbontar Marija, knjigovodja, Metke po 

t    47. členu zakona o drž. gospodarskih pod- 
tetjdn. '   

Okrajni LO Kranj, 
- poverjeništvo za finance, 

'      .       dne 6. junija 1949. 
St II-985/1-1949 6346 

• l4W;,v:.v . .v'; '" 
Sedež:'DoLiBoStanj 6. 

*      Dan vpisa: 27. maja 1949. 
Besedilo: Lo9no industrijsko podjetje 

KLO Dol. BoStanj St. 5. 
Poslovni predmet: Proizvodnja rezane- 

ga lesa, okrajnikov in drv ter prodaja po 
• navodilih MKZ.-;,i'A"'.J •'.<   ,' 

.,      Ustanovitelj.jwdMja: KLO BoStanj, od- 
ločba it. 8tt/40>*'$& 16. V. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Bo- 
•',.',    Stanj. .''^V-V1'".1.' 

Podjetje zastopa in zanj podptoiejo: 
Teraž Franc, upravnik, eamoJtoftie,, v 

odsotnost} njegov ••••••••• ''': ;'.-, - 
\',;••    Marott S.tan3to, y ejmkein obsegu: Viija- 

ounorodstvenih zadevah pa skupaj z enim 
>'•')'• ",!' '    '    '      , " » '   :.  : '.' 

izmed teb 
BedeaäeK Frano, knjigovodja, io sicer 

za yse obveznosti do zneska 60.000 din, za 
obveznosti nad tem zneskom pa poleg 
enega izmed navedenih še 
. Zagrajàek Ivan, predsednik KLO Bo- 
stanj. 

Okrajni LO Kržko, 
poverjeništvo zu finance, 

dne 27. maja 1949. 
Št. 20/54 6945 

* 
HHÌ. 

Sedež: öp. Suäica et. 36. 
Dan vpisa: 21. marca 1949. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Bizoljsko. 
Poslovn: predmet;  Vsa mizarska dela. 
ustanovitelj podjetja:   KLO  Bizeljsko, 

odločba ât. 54/49 z dne 21. L 1949.   , 
Operativni  upravni voditelj: KLO Bi- 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kovačič Ivan, poslovodja, skupaj.z njim 
Iljas Franc, delegat, za vse zadeve upra- 

ve in za posle računovodstva do obvezno- 
sti 20.000 din, večje zneske pa poleg na- 
vedenih,še 

Balon Ivan, predsednik KLO ali 
Sekoranja Ferko. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. marca 1949. 
Ôt. 20/41 6948 

* 
1488. 

Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva ul. St. 5. 
, Dan vpisa: ,14. junija 1949. 

Besedilo: Ključavničarska delavnica. 
" Poslovni predmet: KljuSavnicarska dela. 

Ustanovitelj,podjetja: RLÖ IV, odločba 
št. 2228/49 z dne 23. V. 1949.   . 

Operativni ••••••! voditelj: IzvrSilni 
odbor RLO' IV, poverjeništvo za obrt in 
industrijo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ploe Jože, upravnik, samostojno, v ra- 

čunovodskih zadevah pa skupaj z njim 
Drnovšek Milka, računovodja. 

'.     MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949 
Fin. St. 1977/49 6689 

*: 

1489. 
Sedež: Ljubljana, Opekarska 18. 
Dan! vpisa: l4.-juoiija 1949. 
Besedio: Prevoz IV. 
Poslovni predmet: Prevozi raznega ma-, 

teriala. ' ' *    ' 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV Rakov- 

nik, Vi« 
Operativni upravni voditelj: RLO IV, 

poverjeništvo za komunalne zadeve.- 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
KroJlic Lovro, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah pa skupaj z-njim 
Zaletel Vinko; računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana,   ! 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. junija 1Ô4Ô, 

Fân St. 1827/49 
' . \ > * --,' 

1490. ' 
Sedež: Ljubljana,, Pod Ježami St 1. 
Dan voiefc: JB. ijuoija-1949.  v 
Besedilo: Mizarska delavnica L rajona. 
Poslovni predmet: Mizarska deta. 
Ustanovitelj podjetjar RLO I, ódloooa 

St. 5110 z dne 18. V. 1049.   v 
••••••• upravni ;%>•••:   izvrSJIsi 

odfesr RLO I, ••••••••••• ža obrt va. 
dûetrijo. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Jevnikar Anton, upravnik, do namesti- 

tve knjigovodje pa le 
Stenic Viljem, povećemu m industrijo 

•, obrt, • 
Gartner Stav-ica, knjigovoûja. 

MLO  za glavno  mesto  Ljubljana, 
puterjenUtvu i& imame, 

dna 18. nmija •9. 
Fin. št. 1949/49 6639 

* 
1491. 

Sedež: Ljubljana, Poljanska c, 75. 
Dan vpisa: 21. junija* 1949. 
Besedilo: Tapetniška delavnica RLO •. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh del 

tapetniške stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Moste.   . 
Operativni  upravni   voditelj:  Izvräülni 

odbor RLO III. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lèmùt Alojzij, poslovodja, v vseh zade- 

vah samostojno, v računovodskih zadevah 
pa skupaj z njim 

Žužek Jože, računovodja, v njegovi od- 
somoetd pa ' 

Delkin-Oatanek Marija, tajnik RLO III, 
MLO za giamo mosto Ljubljana, 

poverjeništvo ža finance, 
dne 21. junija 1949. 

Fin St. 1818/49 .        ,   ß888 
*   ' 

14»2. 
Sedež: Ljubljana, Tržaška 54 
Dan \pisa: 14. junija 1949,   ' 
Besedilo: Odpad IV. 
Poslovni predmet:  Izbiranje odpadkm 

v industrijske namene., 
Ustanovitelj podjetja: RLO'IV Rakov- 

nik, Vič>, 
Operativni   upravni  voditelj:  RLO IV. 

poverjeništvo za komunalne zadeve. 
Podietje zastopata in zanj podpisujeta: 
Krofliž Lovro, uprainjk, samostojno, y 

računovodskih zadevah pa skupaj z njim 
Zaletel Vinko, računovodja 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949 
Fin St. 1827/49 6688 

3Î6   * 

1493. 
Sedež; Ljubljana, Zavrti St. 1. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Odpad RLO ,•. 
Poslovni predmet: Zbiranje starega že- 

leza in odpadkov,      . 
, Ustanovitelj podjetja: RLO Moste. 

Operativni upravni J voditelj: IzvrSilni 
RLO Moste. ' 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jancič Franc, samostojno, v racunovođ- 

stóli zadevah pa skupaj z njim 
Medica Franc, v njegovi odsotnosti pa 
Delkin-Ostanek Marija, ,tajnik RLO lil, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo, za finance, 

dne 21. junija 1949. > 
. , Fin St. 2002/49 6887 

,   v ,     *'   '   '' 
1494. *'   • '•'.,' 

gedež: Dobranje-Sostro. 
Dan vjpfea: 10, junija 1949. 
Besedilo: Krajevna gospodarska pod- 

jetja, DoBrunje-Sostro.,    t 
Piosfov&lnice: Krajevna krojaSka in Sl- 

vilfifea delavnica, Čevljarska dela/vmlcji, 
gostima • ip menza, mesarija, pekadja, 
kamnolom', gramoiàia jama. • 
••^•••••• podjetfe: KLO ßobruiate- 

,Sfl^o,; •••• M. 994/49; z äds 1•••: 
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Operativni upravni voditelj: KLO Do- 
brunje-Sostro. 

Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo: 
Mezga Jože, upravnik, samostojno, po 

à, in 6. členu pravil; 
Perenta Alojz, namestnik, samostojno, v 

odsotnosti upravnika; 
Lavrič Zofka, računovodja, poleg uprav- 

nika vse listine po 47. členu zakona « 
drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 10. junija 1049. 
St. 1697/2 6375 

* 
1495. 

Sedež-,   Frani. 
.   Dan vpisa: 10. junija 1949 

Besedilo: Okrajni mlin Frani. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj    podjetja:    OLO   Maribor 

okolica. 
Operativni   upravni   voditelj:   Uprava 

proizvodnih   podjetij   za   okraj   Maribor 
okolica. 

Za podjetje podpisuje: 
Cvetko Janko, ravnatelj in poslovodja, 

, samostojno in neomejeno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 14. junija 1949. 
St. 1523/2-49 V/6 6626 

1496. 
Sedež: Lenart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 14. junija 1949. 
Besedilo:    Okrajna   lekarna   Lenart   v 

Slov. gor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil, 

,   nakup in prodaja sanitetnega materiala 
ne drobno. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor 
okolica. 

Operativni.upravni voditelj: Poverjeni** 
Stvo za ljudsko zdravstvo okrajnega 10 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
dr.-Weixl .Bruno, neomejeno, kot za- 

časni upravnik podjetja. 
•    Okrajni LO Maribor okolica,       ' 

poverjenistvo, za finance, 
dne 15. junija 1949. 
Št. 1541/2—49 V/6 6702 

* 

Sedež: Podvelka. 
Dan \pisa: 10. junija 1949. • 
Besedilo: Krajevna mesarija Podvelka. 

V Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 
slov mesainske stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Podvelka. 
.Operativni upravni voditelj: KLO Pod- 

:,-' Volka. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ferk Franc, poslovodja, neomejeno, 
Mesaric Janko, knjigovodja, za adminl-; 

etrativne. zadeve,,  • '    ; ' 
>•'.",   Rutard Rajko, predsednik KLO, za oper. 

. 'ipravno vodstvo. • 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

poverjenistvo «a finance, 
,•   ; , dne 14. junija 1949 • 

St. 1448/2—49 V/6   . '     6684 

1488. , V   *.  . . ... 
r    Sedež: podvelka. .      . ' 

Daavpisa:. 10. -junija 1949. 
SeeedUo: Krajevna pekarna Podvelka. 

.Poslovni predm-et: Izvrševanje vseh po-' 
•w.p^kaireke stroke. . > ' "\ 

^Ustanovitelj podjetja:  KLO Podvelka. 
.Operativni upravni .voditelj: KLO Pod- 

•;. veSka.",vr '• ', "• \<-     • ••. ••/, " 

Za podjetje podpisujejo: 
Vrečar Anton, poslovodja, neomejeno, 
Mesaric Janko, knjigovodja, za admi- 

nistrativne zadeve, 
Rutard Rajko, za ope-r. upravno vodstvo. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 14. junija 1949. 
Št. 1447/2-40 V/6 6628 

* 
1499. 

Sedež: Solčava. 
Dan vpisa: 11. junija 1949. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO Sol- 

čava. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh del 

krojaške stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Solčava, 
Operativni upravni- voditelj: KLO Sol- 

čava 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Herle Mirko, poslovodja, 
Prelesnik Anton, tajnik KLO in 
namestnika: 
Ugovšek Jožica, 
Knez Anton. 
Okrajni LO Mozirje — sedež Šoštanj, 

poverjenistvo za finance, 
dne It, junija 1949. 

Št. 1790/49 6667 
* 

1500. 
Sedež: Sv. Prim«4 74. 
Dan vpisa: 11. junija 1949. 
Besedilo:   Siviljško-krojaška   delavec* 

KLO Ljubno. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh del 

šiviljeko-krojaške stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ljubno. 
Operativni    upraivni     voditelj:    KLO 

Ljubno. 
Podjetje zastopajo in zan] podpisujejo: 
škorjanc Stanko, predsednik KLO,   '. 
Nareke Franc,- upravnik OP in        '> 
namestnika: ' \ 
Remic Stanika, poslovodja, - 
Sem Jakob, knjigovodja. 
Okrajni LO Mozirje — sedež Šoštanj, 

poverjenistvo za finance, 
dne 11 junija 1949.  .  * 

št 1585/49 6668 
* 

1501. 
Sedež: Sogtaaj-Gorica., 
Dan vpisa: 20. ..junija 1949 
Besedilo; Opekarna MIK) Šoštanj, 
Poslovni predmet: Izdelovanje suTove 

in žgane zidne in stresne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO SoStanj. 

,   Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 
odbor MLO Šoštanj. 

Podjetje zastopajo in zao] podpisujejo: 
Pejovnik Vinko, .predsednik MLO, 
Pocajt Viktor, odbornik MLO. . 
namestnika: 

, šukovič Slavka, v. d, tajnika MLO, 
:   Jesenšek Rudi, odbornik MLO. 

Okrajni LO .Mozirje —' sedež SóitanJ, 
• ' '" poverjehîatto za finance, 

dne 20., junija 1049. 
Št. 1964/49 

* ,   , " 
:1502. ;   ' 

Sedež: aostani, Kolodvorska c 2. '      ' 
, Dan ••••••:; 20. junija 1949. " " i • - • 
Besedilo: Menza MLO Šoštanj. r'ì'V 
Poslovni predmet: 'Preskrba,: prebaval- 

stva s hrano (drž. ^uelužbencev-ra dèîàv- 
cev), •'    ;     '•'.•;• ;. •  'i'1'" „ ' :'[ 

- Ustanovitelj, podjetja:' MLO Šoštanj. '• 
Operativni   upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor MLÖ SoStanj, 

Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo; 
Pejovnik Vinko, predsednik MLO, 
Koren Viktor, upravnik menze, 
namestnika: 
Šukovič Slavka, v. d. tajnika MLO, 
Jesenšek Rudi, član MOL. 
Okrajni LO Mozirje — sedež Šoštanj, 

poverjenistvo za finance. 
dne 20. junija 1949. 

Št. 1963/49 684Ä 
* 

1503. 
Sedež: Dol. Toplice št. 62. 
Dan vpisa: 16 junija 1949. 
Besedilo:   Gostinsko  podjetje z delav> 

sko menzo, 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in nealkoholnih pijač ter oskrbovanje go- 
stov z raznimi jedili. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. To- 
plice. 

Operaiivno upravno vodstvo: KLO DoL 
Toplice. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Sobar Franc,   poslovodja,  po pravilih 

podjetja 
Okrajni LO Novo mesto, 
uovorjeništvo ta finance, 

dne 16. junija 1949. 
Št. 2055/1' 6699 

* 
1504. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 6. junija 1949. 
Besedilo: Ekonomija splošno bolnice 

Novo mesto. 
Poslovni predmet: Ekonomija. 
Ustanovitelj podjetja: Splošna bolnica 

Novo mesto. 
. Operativni  upravni  voditelj:   Splošna 
bolnica Novo mesto. •* 

Podjetje zastopata in zanjt podpisujeta: 
Modic Danica, upravnik in 
Saje Miroslav, posamično v vseh rade» 

•sah, čeke, nakaznice za dvig,y neomejeni 
višini, za izplačilo pa do zneska 50.000 
dinarjev. ,   , , 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjenistvo za finance, 

dne 6 junija 1949. 
št. 1760/2 ,•*••» 

* 
1505. 

Sedež: Novo mesto, Djjaneeva nI. 1. 
Dan vpisa: 6. junija 1949.    . 
Besedilo: Zajtrkoralnica MLO Novo me- 

sto. •   J> 

Poslovni predmet: Oskrbovanje gostov 
e toplimi, in mrzlimi, jedili, s pecivom in 
slaščicami, s toplim in mrzlim ' mlekom, •> 
čajem in nealkohomimi pijačami. " 

Ustanovitelj podjetja:. MLO Novo «este. 
Operativni upravni voditelj: MLO Novo 

mesto.' ,   ' 
Podjetje zastopajo .in.zanj .podpisujejo: 
Murn Iva, poslovodja, v vseh zadevah 

do 20.000 din, v finančnih* zadevah nad 
tem zneskom eopodlpisuje 

Mirti? Alojz, .upravnik uprave komunal, 
nih podjetij MLO, v# odsotnosti 

Rozman Alojz,' knijiigoTOdja komunalnih; 
podjetij• ali'] /••-'"' •'•   (, 

Zupančič' Alojz, predsednik MLO. ' - 
Okrajni LO Novo mesto,    , 
poverjenistvo za finance, 

dne 6. iunija'1949. '• .' > •, : 
Št. 7940/1-48; •\•• 

''•   \   •   '   ' * :'.    T'''" 
1506. '•/ • ,>   ••-     '.-'.v  vi-.'-'' 

• -t Sedež: Novo mesto, v" mltn 1    : : rs   • 
Dan Vpiea:-6. junija 1949     , | » ;'v .' 
Besedilo:   Praln'ca operila in kemična 

čistilnica MLO Novo mesto. 
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Poslovni predmet: Pranje penia m iz- 
delkov iz tkanine, po potrebi tud. likanje 
in krpanje perila. 

Ustanovitelj podjetja: MLO NOVO me- 
ato. 

Operativni upravni voditelj: MLO Novo 
mesto. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo. 
Mirtič Alojzjj, poslovodja, v vseh zade- 

vah neomejeno, v odsotnosti pa 
Zupančič Alojz, V knjigovodstvenih za- 

devah sopodpieuje 
Rozman Alojz, glavni knjigovodja upra- 

ve komunalnih podjetij 
Okrajni LO Novo meato, • 
poverjoniltvo za Umiuce, 

dne 6. junija 1949. 
Št. 7929/1-1948 6413 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 26. maja 1949.        # 
Besedilo: Mestno kopališče. 
Poslovni predmet: Nuditi prebivalstvu 

udobno kopanje. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Slov. Bi- 

et nka. 
Operativni .upravni voditelj: MLO Slov. 

Bistrica. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Podhraski Kari, upravnik, skupaj z 

njim 
Fluher Ernest, računovodja, v njegovi 

odsotnosti pa 
Kamenik Ignac, 
Beve Maks, fin poverjenik MLO Slov. 

Bistrica, skupaj z eaim imenovanih v od- 
sotnosti katerega koli 

Okrajni LO Poljacne, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. junija 1949 
St. 2605/49 6S28 

* 
1508. 

Sedež: Slov. Bistrica.   - 
Dim vpiea: 26. maja 1949. 
Besedilo; »Uprava stanovanjskih in po- 

slovnih zgradb.« 
Poslov• predmet: Upravljanje stano- 

vanjskih zgradb in gradnje novih stano- 
vanj za krajevne potrebe 

St. 2614/49 6343 
Besedilo: Rentontno podjetje. 

-Poslovni  predmet:    Popravila zgradb, 
gradnja manjših objektov, popravila kana- 
Szacij. 

Ustanovitelj obeh podjetij: MLO Slov. 
Bistrica »' 

s Operativni upravni^voditelj: MLO Slov. 
Bistrim. 

Podjetji zastopajo In zanje podpisujejo: 
Fodhraski Kart, upravnik, skupaj z 

njim 
Fluher Ernest, računovodja, v odsotnost! 
Kamenik Ignac, 

' Beve Maks,  fin.  poverjenik pri  MLO 
Slov. Bistrica,  skupaj z enim ••••••- 
nilh v odsotnosti katerega koli. 

Okrajni LO Poljïane, 
poverjeništvo za linance, 

dne 6. junilja 194& 
-      'St. 2613/49 6944 

* 
150B.     . 

Sedel: Slov. •••••. 
Dan vpisa: 26. maja 1949. 

Besedilo: Delavsko uelužbenska ••••. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje delav"- 

cev in natnoSJf.ncev z dovoljno in primer- 
no hrano, točenjo pijač •• abonente^ 

&t. 2610 

Uetstjdilo: tiüuuuinija Burni. 
Poslovni jiredmet: Pr doiovanje po- 

vrtnine, zelenjave m krme, reja prašičev, 
živine in perutnine. 

St. 26UÖ/49 

Besedilo: Hotel Beograd, 
l'oslovni predmet: Izvrševanje vseh go- 

stinskih poslov, točenje pijač, postrežba z 
jedili nestalnim gostom, oddaja preno- 
čižč. 

St. 26U3/49 

Besedilo: Ključavničarska- in mehanična 
delavnica. » 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh del 
te stroke. 

St. 2S98/49 

Besedilo: Klobucarstvo, 
Poslovni predmet: Izdelovanje, popra- 

vilo in prodaja moških klobukov ter sto- 
ritve te stroke, 

St 2596/49 

Besedilo: Kolarske delavnice. 
Poslovni predmet: Kovaška dela in sto- 

ritve. 
St. 2595/49 

Besedilo: Kovaške delavnice. 
Poslovni predmet: Kovaška dela in sto- 

ritve. 
St. 2611/49 

Besedilo: Kurivopromet. 
Poslovni predmet:   Oskrbovanje prebi- 

valstva z drv m i in premogom. 
Št. 2612/49 

Besedilo: Lekarna. 
Poslovni predmet: Nabava in oskrbova- 

nje zdravil za bolnike in ustanove. 
Št. 2606/49 

Besedilo: Mesarija. 
Poslovni predmet: Sekanje mesa za po- 

trošnike, izdelovanje mesnih izdelkov. 
St. 2609/49 

Besedilo; Mestna tehtnica. 
Poslovni predmet:  Tehtanje živina in 

tovora z vozili.oziroma kamioni- 
št 2606/49 

Besedilo: Mestni kino. 
Poslovni predmet: Predvajanje kultur- 

nih in znanstvenih filmov. 
St 2602/49 

Besedilo: Pogrebni zavod. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje * po- 

grebnimi predmeti. 
&t. 2607/49 

Besedilo: Vodovod. 
Poslovni predmet: Okrtoovaaje prebival- 

stva, podjetij to ustanov % vodo. 
št, 2604/49 

Besedilo: Zaloga piva. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje gostin- 

skih obratov v Slov. Bietrici in okolica • 
Piv-om- Ôt. 2600/49 

Ustanovitelj vseh navedenih podjetij: 
MLO Slov. Bistrica. 

Operativni upravni voditelj: MLO 9h>v. 
Bistrica. 

Podjetja zastopajo in zanje podpisujejo: 
Podnraeki Karel, upravraik, efcupaj % 

njim 
F,iuher Ernest, računovodja, v njegovi 

odsotnosti pa > 
i    Kamenik; Ignac, 

Beve Maks, fin. poverjenik pri MLO 
Slov. B.stnca, skupaj z enim' imenovanih, 
v odsotnosti katerega koli 

Okrajni LO Slov. Bistrica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. junija 1949. 
6329—33, 6335-42, 6346 

1610. * 
Sedež: Strnište. 
Dan vpisa: 7. junija 1949. 
Besedilo: Ekonomija Tovarne günice in 

aluminiju Strnišče. 
Ustanovitelj podjetja: Tovarne glinice 

• aluminija Strnišče na podlagi razpisa 
Gospodarskega sveta pri vladi FLRJ z dne 
18. XI. 1947, pon it. 3621 in ministrstva 
za rudarstvo FLRJ i dne 27. XI. 1947, 
št. 9419. 

Operativni upravni voditelj: Generaina 
direkcija zvezne industrije aluminija in 
bakra v Beogradu. 
/ Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 

Stopar Viktor, direktor, v njegovi od- 
sotnosti 

Grünfeld Franjo, glavn:  inženir, 
dr. Lilek Milan, komercialni direktor, 
Brain  Drago,   Šef  računovodstva,   vsi 

uslužbenci  Tovarne  glinice in  aluminija 
Strnišče 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. junija 1949. 
Št. 491/1-49 6463 

1811. * 
Sedež: Videm št. 13. KLO Sv. Jurij ob 

Scarnici. 
Dan vpisa: 11. junija 1949. 
Be3edilo: Krajevna meh;«nična delavni- 

ca Sv. Jurij ob Šcavnic'. 
Poslovni predmet: Vsa dela mehanične 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jurij ob 

Scavnici. 
Operativni  upravni  voditelj:  KLO Sv. 

Jurij ob SČavnici. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kocuvan Jožef, poslovodja, 
Belec Mirko, tajnik KLO Sv. Jurij ob 

scavnici. 
N Okrajni LO Radgona 

poverjeništvo za finance, 
dno 11. junija 1949. 

St. 26/36 6507 

Spremembe 
1512. 

Sedež: Celje." 
Dan vpisa: 8. junija 1949. 
Besedilo: Goerinäko podjetje >Hotel &T- 

ropa« — Celje. 
Izbriše se Durini Duèan, ravnatelj in 

vpiôe: 
Cunder Boris, ravnatelj, • podpisuje 

mostojno v obsegu zak. pooblastil In pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo m finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. junija 1949. 
Št. 243297-1949 fttM 

J513. * 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 8. Junija 1949. 
Besedilo  »Slovenlja-avtoprome«, skraj- 

šano >SAP« Celje. 
MfciiSe ee Janežič Franc, šef eksploata- 

clje in vpiše:   ' < 
Simon» Leopold, šef, eksploatacije, M 

podpisuje za podjetje v odsotnosti dtirek- 
torja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. junija 1949. 
Št. 243131/4—194© 
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1514. 
Sedež: Dolenjske Toplice. 
Dan vpisa: 14. junija 1949. 
Besedilo: Zdraviliäko-gostinsko podjetje ; 

»Dolenjske Toplice«, j 
Izbriše se Pecelj Vinko, v. d. ravnate- ' 

lja in vpiše: 
. oljaiišek Joìe, ravnatelj, ki podpisuje 

samoti to jno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne .13. junija 1949. 
St. 243314 in 243314/1—49     6741 

'* 
1516. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 9.  junija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Hotel Ev- 

ropa« — Kranj. 
.Izbriše ee VrbanČič Make, ravnatelj in 

vpiše: 
. Goneli Stanko,. ravnatelj, ki podpisuje 

saniostojnOj v obsegu zak. pooblasti] in' 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
I Ljubljana, 
r dne 7. junija 1949. 

&t 243288/1--1949  .        6480 
* 

1616. 
Sedež: Kranjska gora. 

,   Dan vpisa:'8  junija 1949, 
Beeediìo: Gostinsko podjetje »Dom pod 

Prisojnikom«, Kranjska gori». 
Izbriše ee Žitnik Iva, glavni računovod- 

ja In vpiše:  , 
Sevftntkar Ivanka, glavni računovodja, 

ki sopodpjsujo v&e listine po 47. Členu 
zakona o drž. gosp. podjetjih 

Ministrstvo za'finance LRS, 
Ljubljana, 

"    .    dne (i. junija 1949. 
Št. 248193-Ì-1949 6469 

* 
1617. 

Sedež: Kropa, 
Dan vpiea: 22. junija 1949. 
Besedilo: Plamen, tovarna  vijakov in 

tebljer, Kropa. »r 
Izbriše se Videti« Jož©, direktor in 

vpiše: 
Koder Lojze, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zakonskih pooblastil in 
pratU podjetja. 

Ministrstvo • finance LRS, 
Ljubljana, 

dn» 20. junija 1949 
9t, 243111/1-49 6930. 

Sedež: 'LJubljana. 
Dan vpisa: 8. junija 1949. • • 

• Besedilo: Podjetje za cestno-vzdrževal-" 
na dela in produkcija gramoza, Ljubljana 

• — ekrajšaro >Cegrad« Ljubljana. 
f Izbrišeta ee Goreoc Franc, direktor in 

; Leretilk Lavoelav, šel tehničnega odseka 
'i namestnik direktorja, vpile ee: 
,8Mnor Vilko, v. d. direktorja^ ki pod-" 

Pieuje samostojno; v obsegu , zak. poobia- 
5» in. pravil podjetja.        , - ' 

''.,*'    Ministrstvo za finance LRS, 
.       - Ljubljana, 

dne 7. junija 1949. 
;   • ' v   ^    St. 2431 ."i7'1-1949 6474, 

•19. 

Vpiše se nova ustanovljena podružnica 
v školji Loki. 

Ministrstvo za finance L^« 
Ljubljana, 

dne 21, junija 1949. 
St. 24397/2-1049 6939 

* 
152U. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besedilo: Državna založba Slovenije. 
Izbriše se Vuk Jakob, glavni računo- 

vodja in vpiše: 
Pehani Manja, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje listine, navedene v 47. členu 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

jinustrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, . 

dne 20. junija 1949. 
St. '24397/1—1949 6931 

* 
1521. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. junija 1949 
Besedilo:    Gostinsko   podjetje   >Hotel 

Union«, Ljubljana. 
Izbriše se Juričev Milan, v. d. ravnate- 

lja in vpiše: 
Primožič Jože, ravnatelj, ki'podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za linance LRS, 
Ljubljana^ 

dne 2Ü. junija 1949. , 
Št. 243807 in 307/1—4©        6932 

* N 
1522.    ,     "* 

Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa:. 28. junija 1949.   " 
Besedilo: Drž   gospodarsko podjetje za 

promet  s   farmacevtskim  materialom  — 
»Kemofarmacija«, , 

Zaradi izvrJene likvidacije ee iztoriie 
poslovalnica v Ajdovačini. 

Ministrstvo za. finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. junija 1949.    • 
»Št. 243222/1-1949 6940 

* - 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa; 23. junija 1949. 
Besedilo:  Lesno  industrijsko   podjetje, 

Ljubljana, 
Operativni, ••••••• voditelj odslej: 
Glavna .direkcija za žagarsko proizvod- 

njo pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno 
"industrijo LRS. 

"Vpiše se 
Hrpvatič Jože. personalni referent, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obspgu kot oni. 

>. Ministrstvi» za finance LRS, 
'    0   Ljubljana, 

dne 21. junija 1949. 

Jež: Ljubljana. 

/ St.- 248321/1949 6937 

1824. \ 
, Sedež: Ljubljana. ' 

Pan vpisa: 8. junija 1940» 
Besedilo: Podjetje za protektiranje av- 

toplasîev »Protektor«, Ljubljana. 
Izbriše se. Čop Vekoslav, v. d. glavnega 

računovodje in vpiSe ee: 
v   Kocjan   Elza,   glavni   računovodja,   ki 
sopodpisuje listine po 47. členu zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za4 finance LR8. 
obijana, 

dne 6. junija' 1949» 
Št. •100/1--4•» •• 

1525. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besfd.io;  itepubliska kmetijska gospo- 

darstva Slovenije, Ljubljana. ' 
Izbriše se šušteršič Franc, direktor pod, 

jetja. • '     :'        • 
Ministrstvu za finance LRS, ' \ 

Ljubljana, 
dne 20. Junija 1949. 
ät. 243166/2—1949,     '    6934 

* 
t526. 

<  Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. junija 1949.   ' 
Besedilo:     Semenarna    za    Slovenijo, 

Ljubljana. 
Izbnše «e ing Bajec Viktor, direktor 

In vpiše: 
Kramar Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno v  obsegu zak. pooblastil im   - 
pravil podjetja.' 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. junija 1949.' 
St. 243292-1949 6744 

1527. • « 
Sedež: Ljubljana. " 

. * Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovenlja- 

avto«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 
Ministrstvo za lokalni promet LRS.        f 

•   Izbrišejo se: Zalaznik Jakob, poslovodja 
prodajalnice 9 in Sentjurc Hari, poslovod- 
ja  prodajalnice  10 v  Celju, vgišejo ee 
poslovodje:, 

Česen Alojeij, ki podpisuje za prodajal- 
nico 6, 

Zalaznik Jakob, ki podpisuje za proda- 
Jalnico 9, < 

Gračnar Make, ki podpisuje za prodâ- 
Jalnico 10 v" Celju, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne,21. junija 1949. 
št. 24361/2-1949 

152«. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan 'vpisa: 8. junija 1949. 
Besedilo:  Izvozno podjetje »Slovenija- 

Sadje«, Ljubljana.- 
Izbriše •• Lutar Rudi, Sef ekspoziture 

v Mariboru i« vpiäer 
•Rad'šelj Jože, v. d. Sel ekspoziture v 

Mariboru, ki podpisuje za ckepoziituro v 
Mariboru v  obsegu "pooblastil, določenih v 

v pravilih, podjetja. 
Ministrstvo za linance LR8, 

Ljubljana,        , 
.        dne 6. .junija 1949. 
v St. 243244/2-1949 6470 

* 
i63t» 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. junija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tkanina« 

Ljubljana: 
VpiSejo ee spremembe:,   > 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje i 

galanterijo«, Ljubljana. • 
'Poslovni predmet odslej: Nakup in pro- 

daja galanterijskega^ kozmetičnega in 
drobnega* blaga ter šolskih in pisarniSkiJi 
potreben. 

Operativni upravni voditelj: Glavna , di- 
rekcija drž. trgovskih podjetij pri mini- , 
strefvti za trgovino in preskrbo LRS.   <•'' 

Ministf4'-T  73  finance LRS;1 

Ljubljana. ,  ,«• 
dne 11; julija 194 
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mo. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 13. junija 1849. 
Besedilo: »Tovarna inosnlb izdelkov«, 

Morska Sobota. ' 
Iabriše se Cvetnič Olga, namestnica di- 

rektorja, vpišeta se: f 
Stare Regina, nižji knjigovodja in 

•    Keiner Jože, pomožni fin. manipulant, 
ki   podpisujeta   v  odsotnosti  direktorja 
skupaj in v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LR& 
Ljubljana, 

dne 10. junija 1949, 
St. 243276/1-1949 6740 

1631, . 
Sedeži Ptuj* 
Da0 vpisa: 28. Junija 1949. 

'   Besedilo: Republika kmetijska gospo- 
darstva Slovenije, Ptuj. 

Izbriše se oper. upravni voditelj: Glavna 
direkcija republiških gospodarstev Slove- 
nije la vpiSe: 

Ministrstvo za kmetijstvo LES. 
Ministrstvo za finance LRS, 

,   Ljubljana, 
i dne 21, junija 1949. • 
.    -        S). 243148/1—-194g, 6936 

1532. 
Sedež: Skofja, Loka, 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 

i   Besedilo:   Tovarna   klobukov,   Skofja 
Loka. 

Izbriäe <e Cerar Franjo, ravnatelj in 
vpise: 

«, ? Gerbec Vladimir, ravnatelj, ki podpisu- 
je 'samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil* podjetja.    ','!.,:>' 

v Ministrstvo za finance LRS,     ' 
Ljubljana,  . 

. dne 20. Junija 1949. 
.Št. 24381/2-1949 '   6933 
f 

1533. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Celjska zlatarna MLO Celje. 
Priključi   se   nacionalizirano   podjetje: 

Standekar Ivan, zlatarna Celje. 
:     Mestai LO'Celje, t f 

, povcTjeniStvo za finance, 
dne'21. junija 1949. < 

-S."..-';•   , St. 1••-•92~•9        '6959 
.•',.'**'    ••' ','. 

'",1634.;; ,  - \ ",, 
Sedež: Celje., 

•    Dan vpisa: 21. junija 1949. \ 
"','  Besedilo: Gostinska podjetja MLO Celje. 
.. Priključita',.se:.podjetji: .    ' 

'.'•' 'Hotel PoŠta. .Celje, ASkerceva ulica,,,   "< 
'•••    Hotel, in  restavracija. Bell vol, CeJJe, 
/Aškerčeva, ulica,, ;    '••<•'     ',•'',"• 

^' Mestni LO Celje, ; 
poverjeniStvo za finance, 

; dne 21t Junija 1949 
",•/.'•''.';.   št, 653-1949 6957 

1635.:'/; "'''""'Vy'''    •:.   • •      •;'. 
-Sedež: ••1•••:ff.:•.'• 
Dan vtplea: 28.! Junija 1949, 
Besedilo:-Gostinska podjetja MLO Ce- 

lje.  ' •1v/-";:Viv;v;'/-^. ;''; 
Operatimi}- upravni voditelj >o<! 

verjeniStvo za tómunAe, ' zadeve 
.' 'Celje. '.'(v '.''vi I'

,;
 ' ',.- ''v-*•' 

'       Ukinè se p^lorató«\iZalóga  pfra 
'  MLO Celjec, •••••• ulica 6.      ••     . 

;!      Izbrllô se ravnatelj \Mjwifk ^Jatìgo In 

i   Bergtea Adolf, raWtelj^ki podjetje aa- 
y ttopa in zanj pic%>teujé Samos^o, V ob- 

segu zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja, 

Bostic Anton, namestnik ravnatelja, ki 
podpisuje. v   odsotnosti   ravnatelja   in 
upravlja podjetje v istem obsegu kot oni. 

Mestni LO Celje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 23. Junija 1949. 
St. IX-884—1949 

1530. ' 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Gradbeno podjetje MLO Celje. 
Priključi se nacionalizirano podjetje: 
Aljančič Franc, tesarsko podjetje, Celje- 

OstroŽno, '     - 
Mestni LO Celje, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 21. Junija 1949. 

St. 6Ï5-IX-1949 

1537. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Instalacije MLO Celje. 
Ustanovi se nova poslovalnica!  ' 
Kleparstvo II. Celje, Veselova 10. Pri 

že registrirani poslovalnici: InStalacije- 
kleparstvo, Celje, ZidanSkova 9. se do- 
da >I<. • ' 

Izbrise se ravnatelj Svetek Dušan in 
vpiše : . 

Ota Stanko,, ravnatelj,1, ki zastopa , in 
podpisuje podjetje samostojno .v obse- 
gu zakonskih pooblastil In-pravil podjetja- 
i'.',.,:';•'",   ' Mestni LO Celje, /'i"    ,'' •.'•'. 

V      poverjeniStvo za finance, 
, dne 21. junija 1949. ,  ; 

, St. 694-IX—1949 ;  , 

' *       ! 

6960 

1538., 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Komunalna banka Celje. 
Izbriše se Jerman  Riko, računovodja 

in vpise ,. •'   • ''   i  • ; 
: Krivec Marjeta, računovodja, ki podpi- 
suje vse listine po 47, Slenu zakona o 
drž. gošp. podjetjih.> ,.   > 

•   Mestni LO Celje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 21. Junija 1949." 
: št. IX-815-1949    ,., 

1539. '•• -    '" 4v i: .-". •,•   •   <'*, 
Sedež: Celje. , ,'. i , '".''' ',/ ; 
Dan vpisa: 23. Junija, 1949. * 
Besedilo: Mestna lekarna MLO Celje. 

,   Na novo se vpiSejo poslovalnice: 
II. mestna   lekarna | Celje, / TomU«ev 

,trgVi.       ". "• •'•• ' 'i1 ' *. "ii,".-;; •> *;' *r " 
III. mestna leikarna Celje, Stftnetòva 5.' 
LekamlSka postaja v/Dobrni. '"'/ ' ;,' *\ 
Izbrišeta se< Ntr.pb. Zorè MiÖea; rav» 

natelr iri' Kamenfök Lea, wunovodja ter 
vplgeV",    ' •,;:'; ''," • •:;' Vi', • ':•;,A 
; ì^r. ph. Vranje&SmäJao, ravnatelj, ki; 
zastopa podjetje in zftûfAddpiôul« tìtono-1 

stoino, v obsegu ••••••• ' •••••• In 
pravil podjetja,.-.'-; ,.'v,'\'/-','i'.v.'" ','r\l 

Struji Julija, ••^•••••, 
eu je vie lietiitó po 47. cleûu : zal 
gosp. .pMJetjlb.;/,-;;;,,;-':,';. w^-- •^.V 

„,'•'• 'Mestni LO;CèlJe,'r-.'•..'<•', ;^•'::", 
poverjenjïtvo za linânce,        .' 

St. 1•^•^,1&4 ; ,  '  6955, 

l / 
1540. . 

Sedež:-Celje.    ,' 
Dan vpisa; 23. junija 1949. 
Besedilo: Mestni magazin.MLO Celje. 

|   Podjetju se  prikljuÈi Se poslovalnica: 
Zaloga piva Celje, Levstikova 6. 

Mestni LO Celje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 23." junija 1949. 
•     St. 888-IX-1949 6952 

v      * 
1541. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa : 21.' junija 1949. 
Besedilo.  Mestni magazin MLO Celje. 
Ustanovi se nova >P'oslo\amica za mno-,, 

žično  prehrano«, Celje,  ZidanSkova uli- 
ca 7. 

Mestni LO Celje, 
poverjeniStvo za (inance, 

dne 21. junija 1949. 
St. tX-834-1949 .6822 

,'    *' 
1542. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Oblačilne delavnice MLO'Ce- 

lje. 
Priključi se nacionallziranopottjetje: 
Pajk Kari & drug; tvornica za izdelova- 

nje perila, Celje, Tovarniška ulica !10.   \ 
Ustanovi ee nova,poslovalnicam 
Pletilstva Celje, Ljubljanska c. 6 

Mestni LO Celje, 
poverjenjStvo za finance, 

dne 21. junija" 1949. 
- Št, IX-621—1949 6968 , 

1543. , ..••".'.. .''.:,•   •••.};,   '- ."';""•; "• 
; Sedež: 'Celje •;;,.,•' , ••>>'' '   '   f; 

j, Dan vpisa: 16. junija 1949 -V'' 
Besedilo:   Okrajno podjetje  za  odkup .. 

klavne in   plemenske ìiv*ne  OLO Celje 
okolica, Celje. 

Izbriše se   upravnik   Ropaš  Tone   ta 
vpiše: 

Godler Dominik, v. d  upravnika 
, Okrajni LO Celje okolica, 

poverjeniStvo za finance;    »  ,    . 
> dne 16. junija ' 1949. 

št. 1105/1-49 •• .,   •   6700 ; 

1544. ;'' '  '•' .      . -' ' l ;'-•'. '<r     "•'   •• 
t Sedež: Celje. ' ;'    '••-{ 'i         -,v', ^ 

Dan vpisa: 2\. j^nijà»1949. 
Besedilo: Podjetje za ceste in kanaliza- 

cije MLO Celje.     -::-f,
1, "' '   . •   ,•-,",',   - 

1   Operativni upKnni^voditelJ odslej: Po- 
verjeniStvo za, lokalni promeL MLO Celje. 

••' Mestni LO;Celje,";, [••• 
>,  ; i;    poverjeE|Stvo za finance, 

;       ,•„.'• dne 21,junija 1949.   ,„.:,! 
;",;, ' \<     - v St. IX-1218-1949 >M < 6821   ' 
:<< '  ,:   ;/." '    '-*•,,    .':• -   i;"'!':.;-   . 

'l645,.v, V,-   •,":'%,"••>.",'. '••  ^.V '-•' 'i/-';•"i 
Sedež: Celje. ; ,. -: ""'"' V :•.•';   i'. . ',' '••' 

' Dan vnfea: 21-Junija 1949.   '; • ! 

'Besedilo: ppebianbeni obrati MLO Celje. 
Vl I^>riSe ee,ravnatelj podjetja •••• To- 
ne, namesto njega-pa vpiše    < 

tVarleo Ivan, ki firmo zastopa in zanjo , 
samostojno podpisuje v obeegu zakonskih- . 
p^óMastil in'pravil'podjetja, i '     „''    l 

Mestni LO Colje, 
poverjeniStvo za finance, 
'dne 21. junija 1949. 

•••-,  6t; 1X^-612-1949   ; 
;'•:••:, ;•• "'.:.>.*'.',' :•%.;,. -, 

,6820 

•8.-;. •..•:•• /."•••:- .r.. .,•„•  .-, v;;.', 
. Sedež: Celje.       '   •:",,   ;, ,,,:, r.'/ 
• Dan. vpisa': 21. Junija 1949. ' :     ;•, 
'   Besedaó: Beehranhénì obìsatì MLO ••^ 
Ila1'1 j!.'. '        '" ,: •   ''...''    l'."' ,' ,»'.'',•;,  " .,' . 

,'J 
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Ustanov v* se uova poslovalnica: 
Mesnica 15, Celje, Mariborska cesta. 

Mestni LO Celjç, 
poverjeništvo za finance, 

,   .        duo 21. junija •9. 
St. IX-854—1949 6947 

* 
1547. ,    , 

Sedež: Celje. 
' •• vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Prevozništvo MLO Celje. 
Izbriše se Mimik Janko in vpiše: 

•   Zelinka Jože, ravnatelj, ki podjetje za- 
stopa m zanj podpisuje samostojno, v ob- 
segu zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. » 

Mestni LO Celje, i 
poverjeništvo. za finance, 

dne 23, junija 1949. 
Št IX-593-1949 6950 

* l 

154». 
*   Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Prevozništvo MLO Celje. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

ve* ieniätvo za lokalni promet MLO Celje., 
Mestni LO Celje, • 

poverjeništvo' za finance, 
/dne 21. junija 1949.        '  V' 

St. IX-1152-1949    ,       «949 

',«».," ; '• 

Eedež: Rimske Toplice,. 
(an vpisa: 16. junija 194• 

Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje s 
termalnim kopališčem Celje okolica. Rim- 

; »ke ïoplice. 
Izbriše, se   upravnik   Pavlin   Alojz  in 

' Wpiâe;   '.<     • '        ''    ,- 
-•••••• Miha. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, ,   . 
,,, dne. 16. junija 1949. 

:  .   . '.    St. U06/49  , v   fi701> 
; •  '   ' '   ,   . ,   '   , * -   , .     -   . •    ' " - 

1550.  , '     '•.,.'    ,, \ " '    "     ', 
•Sedež: öriWuplje.  '". .  •  /\ 
': Dar* vpisa: 11., junija 1949 .     ; 

;   Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje 
Grosuplje. •    . 
.Izbriše se Traven Anica, blagajnifarka 
• knjigovodja, vpile ee ž istimi poobla- 
či za podpisovanje ,  y 
'• Vratnik Ivan, komercialist,'   „ 

Okrajni LO Grosuplje,    , 
pbverjeiiištvo za finance, 

..','...:•"'    "dne U. junija 1949.     ,.' 
,::' ' ,,/ „.     * Šit. 1.185-1949     ..'... ••••• 

' ,    • 'I        ' ' ' T ' •• ,    , 

•«*;.,./,-:•,    M.-'.' . .•' i,,:"W 
Sedež: Stična. \  ; '.'. '• '. ;' •.", ; 
^•• vpisa: 18. junija 1949.     ,       • 

^Besedilo: Krajevna obrtna podjetja KLO 
Stlïna; • '  '•(' ••'.,;,' ,,f 
.'"Vpiše'se še obirat ,*,       ••'.«'.' 

>Kr»jevaa   obrtna    podjetja,   Gostilna 
pod lipo« s sedefei v Sileni. '  • ''•• 

, : Poslovni "predmet:, Poleg pr< 
•**«jà, alkoholnih' in brgblfconou^ 
<»y> prodaja hrane abonentom in preh< 

..^'«OetOtri;'/ 'j; :  ,;:: ';-,.'-. .,,.'.''     •     • 
,      'i;,   Okrajni LO Grosuplje, 

;   poverjeništvo za finance, 
'>    i . •: • •:,,/ dne, 18.' junija ,1949,. ',.'•,,   ' ; 
''•'•."• Vr;;.•'.'• ;    Si i.216-1949 , ' .:;' • 6795 
;•  ' '•-'.'  •'   . v'"1 ",, ,"' •       •',"       .    ' •• ,.,'  .' 

Sedež: Fođgrađ.        .    -, „• •<' ;,v •:•> v, 
.;:'.°«i vpisa:' 8. januarja 1948:...... ,> , A. 

«Wedflo: ; Krajevna • gostilna i — - tyd- 

Izbriše se Dekleva Krizman, upravnik 
m vpiše: 

Stanič Jože, upravnik, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil ;n 
pravil podjetja. 

Okrajni LO II. flétrie»,   . 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. junija 1949. 
, ät. 917/20-48 6827 

* 
1553. i 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 13. junija 1949.    - 
Besedilo: OkrajnV kmetijsko gospodar- 

stvo Kamnik. 
Izbrišeta se Rozman Anton m Keglo- 

vič Alojz, vpišeta se: 
Ponikvar Slavko, direktor, in 
Puntar Hedvika, pomoìnik direktorja. 

Okrajni LO-Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. Junija 1949. 
St. 1346-111. 1949 .        6622 

, s* 
1554. 

Sedež: Kočevje. . ; , 
Dan. vpisa: li ; junija 1949. 
Besedilo:    Okrajno   gradbeno   podjetje 

Kočevje. 
Izbrišeta se Kruljc Bernard, ravnatelj 

in njegov namestnik Pahulje Janez, vpi- 
še ee: 

Lenac Zvonko, ravnatelj, z Istimi po- 
oblastili. - . 

Okrajni LO Kočevje, 
, overjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949. 
St. 648 

1555. 
Sedež: Kranj. '   ' 
Dan vpisa: 17. junija 1949. 

' Besedilo: Okrajna lekarna Kranj.       /; 
"'; Izbriše-se mr. ph. Piccoli Jurij-Marjan, 
upravnik in, vpiše: ' '       ' . " •   . ' 

Brecelj \ Vida,  upravnik, ' • " isHmi po- 
oblastili. ,     .^ 

Okrajni LO Kranj. 
- poverjeništvo za finance, 

dne 17. Jđaik 1949. 
St. •-10•8•-49 . 

«»d. .',.';y-: 

1556. ' 
.Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 8.-junija 1949. ' * 
Besedilo: Preskrba MLO Kranj. 
Besedilo odslej: Trg.podjetje Preskr- 

ba« Kranj, ••••••••: »PreskrW ' Kranj. 
; P^elovoi ••••••^ Nataro in prodaja 
sadja, zelenjave, tMBefeth ••&•; T•-' 
ka in •1••• izeejkov, "i ••••• in pro- 
daja kolonialnega,- Špecerijskega in deli- 
katesnega, blaga. ^. 

:   Izbriše se  dosedanja poelovaloioa  B, 
'Kranj, Jenkova ul- Ž, vpieefo se •<••• po-, 
elovalnice, • prodajaMe in jàleteaioe: • 
.'Poslovalnica 3, •••{, TRov %.^; 

' • Prodajalna sadja in zelenjave B,,Kranj, 
•Maistrov tré 8,   •"" ; ;' 

v   Prodajalna sedja in zelenjave E, Stra- 
;žis|e34,^^;  ; ...,.: '.;', '       :, •••.,; 

Prodajalna sadja in zelenjave F, Kranj, 
:^•••^ Sava,        ••'": ' i! \\ 
>.. ••••••••..'1, CirSe, " • " • '' ''y- 

Mlekarna. 3,;••••],,®•••5•• cesta 16,, 
Mlekarna 3,' Kranj, ' Titov %' 2, • ' 

|  : Mlekarna 4, Kranfj Sav^d Weg 18,:; 
j Mlekarna 5, Kranja Jeeerska cesttf;9, 
Mlekarna,6i Kranja Jeaeïeka ceeta;S7, 

i. ; Mlekarna ':7; 9tražiS8e •.   :. '   >;. v' \,'\ \ 
\ ;-'Miekarna 8, Stražišje.   „ ' „^• ''•'.'.' .;• • 

Mlekarna 9,' StraSÉfe,' Balvarija, 

Mlekarna 10, Kranj, Üorenja Sava 21. 
Izbriše se šipic Anica, knjigovodja in 

vpiše: « 
Fende Dana, knjigovodja, ki podpisuje 

za podjetje z istimi pooblastili in v istem 
obsgu kot ravnatelj, v njegovi odsotnosti. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. junija 1949. 
Št. II—786/1—1949 Ô40Ô. 

*' 
1557..        ^ 

Sedež: Strazze. 
Dan vipisa: 7. junija 1949.   ' 

• Besedilo:  Okrajna opekarna Straž^ce. 
,   Iabrige se  Zaje Milan,    upravnik   in 
vpiše 

Gros- Franc, upravnik, z istimi poobla- 
stili. ' '        " 

Okrajni LO Kranj,    . 
poverjeništvo za Kinançe,   , 

dne 7, junija 1949. 
.   '   *       St. H—1023/1-49 684Y., 

* *' 
1558.   ' ,   i' 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 2•, junija 1949.,   " \ 
Besedilo: Okrajni magazin Dolnja Len- 

dava. ' ... 
Ulfline ee,poslovalnica àpecerije at. 8 V 

Kranjčevi-ulici v 1• Dol. Lendava. •       .' 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. junija 1949 

Št, 506/1-49 6889 
'       »•        •   . / 

1559. 
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 23. 
Dan vpisa:.4. junija 1949. . 
Besedilo: Gostinstvo ,— Viï. 
Vpišeta se 

, Ekonomija, Tržaška cesta 175.in       ,,, 
"2ganjekuha, Opekarska cesta 52. ".;! 
: Izbriše iee knjigovodja Cehovin Nerina   ., 

'In vpiše      ' ; . ' .'•    '• • -. ,v,;''\'«,. •' ','•'-,•. • , 
Jamhik Marija, knjigovodja.; , , 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo. za finance, 

•   dne-4. junija 1949. '    • , 
Fin. št., 2005/49 s .,       6377 

1560. • 
Sedež: Ljubljana, Delničarjeva nI. 1 
Dan vpisa: 4••••|• 1949. .        •       ,  • 
Besediloi.-TrgoVsko podjetje »Sadje —. 

zolenjava«.,    ' .'.;•,.',-,»*'• 
., Vpiše, se -, ; v    -   ", • v';' vi;;.(   • 

'   Medved Alojzija ravnatelj. '.   • "«,,'.;   *'• 
MLO, za glavno mesto Ljabl|an»,; ,: ; 

poverjeništvo .za financé,; ;;;;,'. 
. ,    l dne 4. junija ' 1• ' .":' "• "'"'"'    • 

i      '.    ,    Fin. št.,10%, ,2052(49::    ' 8380. 
/,.-:.    ,.\,'    ''   '' .•:-*' !•M!i "'.,)''" v^"';-'" 

,1561. .     r   ,    M,-,'   v:«''':!•'•>;'/V',.. 
Sedež:'LjubMana. Ižanska .cesta 18.     . 
Dan Vpi9a:,f0.!•fu•ija.'194•.^•,,.^ 
Besedilo:  Mestilo  tesarsko podretje  v 

Ljubljani.        "i ^   ',',';i':i'.'u,, .,* .,.*'; 
11 'Za podjeU?' podpisuneta .odslej: • .. 

; Stanič. ^«ì,.•rBvnik;fa.     ,    .    •    i 
•Zupančiž'Almo,, računovodja. ,• -<• 

MLO za gtevtop mesto Ljubljana, l 
/      •••••••••• za finance,        ! 

,   '.. 'dne l'0.v juniia 1949] .•       ';"   •.   , 
', :;,:•,. ,r;v;^Fin:'št. 2•/49   • '    . 646• •;;" 
'' ' '    '','/:". •'.•' / ft   ' ''  î    ''i' ".      ,   '''•*,"  i', 

lÄ>i;:,'.-'.',,.\ ;'   -   l ,'S:,,.',,• ' ' •:\^i:;;'f/' 
'Sedež; Lšiibljorta, Kotnikoma 10. V 

;.;,.Daniv.r«ii»à: 14.'••)•;'1949.•,  '''.< ,'•-. ;.'•'l',":;•,' 
! B^'edilo:   Mestno   gradbeno   podjetje 
»Megrad«. ' , ''\r,\*\ '•'•:'/'.'.',••''»'',.',V^'..',;''' 
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Za poajetj« podpisujejo odslej: 
Urek Jovio, direktor,    ( , - 

• Zupan  Miroslav, ishnrëiii  šel, 
' •••• Miroslav, kcmercuiui set.    , 

Planinec Kuni, kaikulant. 
MLO   za glavno  mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 14. mai» 1919. 

Fin àt. 1316/49 6756 
* 

1563. 
Sedež: Ljubljana, Lepa po» 1.       , 
Dan vpisa: 9. juu:ja 1949. 

,     Besedilo: Ccvljarua. 
Podružnica; Cesta na Brdo 136. v, 
Za podjetje podpisujeta odslej: 
Bačar Jakas upravnik in 
Porenta Viktor, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljanu 
povevjeništvo za ïinance, 

dne 9. junija 1S49. 
* Fk št. 1976/49 6406 

* 
1664. 

Sedež:' Ljubljana, Poljanska cesta 21. 
Dan vpisa: 4. junija 1949, 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO Cut- 

icole. 
Za podjetje podpisujejo odslej: 

. Robežnik  Angela,  upravnica, 
Trtaik Nežika, gospodinja, 
dr. PrelovSek, računovodja in 

,   Soline Pavla, blagajnik. 
MLO za glavno mesto Ljubljana., 

poverjenistvo za finance, 
dne i junija 1949. 

4 Fin. «t. 1994/49 6376 

1665. 
Sedež: Ljubljana, Slomškova 4., 
Dan  vpisa:   18.  Junija  1949. 
Besedilo: Mestno kleparsko in instala- 

cijsko podjetje. 
Za podjetje podpisujejo odslej:      ' 
Jager Janez, upravnik, 
Černič Verena, knjigovodja, 
ing. Gogala Evgen, tehnični vodja, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18, junija 1949. 
Fin. St. 1777/49 6898 

* 
1668. 

Sedež: Ljubljana, Sv. Petra cesta 41. 
Daa vpisa: 4. junija 1949: 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO Usnje 

•*> čevlji, Ljubljana. * 
Izbriše ee glavni računovodja Masič Vl- 

ila in vpiše 
Lenlcak Vida. glavni računovodja.       , 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjenfétvo za finance, 

dne 4. junija 1949. 
Fin. St. 2057/49 6379 

1567. 
""    Sedež: Ljubljana, Selenbtirgova 5. 

Dan Vpisa: 18. junija 1949.   •        » 
Beeedilo: Trgovsko podjetje MLO »Stroj- 

ih«. ,    •'   ., 
Vipiše se poslovalnic« v  šelenburgovl 

ul. St. 4.    -     ... 
MLO » glavno mesto Ljubljana, 

poverjenistvo za finance. 
dne 18. junija 1949. 

Fin. St. 1918/4«     -        0837 
» '    ' .' * 

1568. ..,   '„, . 
Sedež: Ljubljana, Zaloška H 
Dan vpisö: 10. junija 1949,   ' 
Besedilo: »Pletenina« tovarna trikotaž- 

nega perila. 

Izbrise ou upravnik Vogler Leo m vpiše 
namesto njega: 

Pajk Rudolf, ravnatelj. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance, 
.     due 10. junija 14)49, 

Fin. št. '•15/49 6464 
* 

1569. 
aedež: Dobrunje-Sostr». 
umi vpisa: 2• maja 1949. 
BtMudao: Krajevna podjetja, Uobrunje- 

Sostro. 
V smislu 22. člena pravil državnih go- 

spodarskih podjetij <se izbrišeta: 
Krajevno podjetje kroja^tvo in čevljar- 

stvo, Dobrunje-Šostro ter 
Krajevna menza in mesarija, Dobrunje- 

Sostro. 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

po K-rJMiištvo za finance, 
dne 10,- junija 1949. 

&U  1697/1 6374 
* 

157Ü. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa; 14. junija 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje i& odkup- 

poljskih pridelkov Ljubljana okolica.   ' 
Izbriše se Kovač Jernej, upravnik in 

vpiše 
Strojan Franc, upravnik, ki podpisuje 

za podjetje z istimi pooblastHi. 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

poverjeniätvo za finance, 
dne 14. junija 1949, 

Št. 1732-49      ,.    ^6618 
* , 

1571. 
Sedež: Hoče. 
Dan vpiea: 6. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Hoče. 
Sedež odslej: Hoče St. 34. 
izbrišeta ee s pravico do podpisovanja 

Divjaik Fanika dri Ceh Martin, vpišeta se 
s pravico' do podpisovanja 

Divjak Jože, poslovodja An 
Yabi5 Make, poóblaèSeneò operativnega 

upravnega voditelja, 
Okrajni LO Maribor okolica,   , 

poverjemStvo za finance, 
. dne 14. junija 1949. 
' St. 1379/1-49 V/6   .        6681 

A ' 
•2-. 

Sedež: Hoče. / . 
Dan vjptea": 6. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna krojačnica Hoče. 
Sedež odslej: Hoče St. 7. 
Izbriše se- e praivioo do podpisovanja 

Ceh Martin in vpii© e pravico za podpi- 
sovanje.  • 

Valbič Maks.   • 
tOkrajni LO Maribor okolica, 

poverjeniStvo za finance, 
. dne 14. junija 1949. 
I St. 1Ô76/3—49 V/6 6629 

1573. '  .    ' • 
Sedež: Maribor, Jurčičeva uM«a.    ' 
Dan vpisa: 3, junija •9. 
Besedilo: Okrajni magazin Maribor oko- 

lica. .     N .''••' 
Izbrišeta se e pravico do podpisovanja 

Koîoman GaSparfe, ravnatelj in Strnad 
Mirko, poverjenik za gospodarelkj odsek 
in se vpišetafe pravjoo dò podpisovanja 

KeSpret »Franc, ravnatelj in v, 

Konic Rudolf, glavni računovodja za ra 
cuüQVOdske zadeve. 

Izbriše se poslovalnica v Kamnici, vpi- 
šeta se novi poslovalnici v Svečini pri 
Mariboru in prj Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 14. Junija 1949. 
St. 1260/3-49 V/6 

1574. 
Sedež: Mozirje, , 
Dan vpisa: 13. junija 1949 ' 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

odkup   živine,   mleka,  mlečnih   izdelkov, 
jajc jn perutnine. 

Izbriše se Marolt Jože ,in vpiše: 
Kolenc Franjo, direktor. 
Okrajni LO Mozirje — sedež Šoštanj 

poverjeniStvo za finance, 
,  dne 13. junija 1949.' 

Št. 1617/49 6666 
* 

1575. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 21. junija 1949 
Beeedilo: Okrajna klavniea'Soštanj. 
Izbrišeta   se   Fale   Franc  in  Stropnik 

Ivan/ vpišeta ae: ) 
Stvarnik, Zdravko, 
Mikek Jože,  vsak zase samostojno.     ' t 
Okrajni T/O Mozirje .— Sedež Šoštanj 

• v;.eništvo za finance, 
Ine 21. junija 1949. »; 

St. 1981/49 6846/ / 
• 

1676. 
Sede*. Šoštanj, 

?  Dan vpisa: 21. Junija 1949. 
.Besedilo: Okrajna lekarna Soitan}.' 
Izbrišeta se mr. MatevŽič Zora in Ken- 

da Ludvik, vpišejo se: 
mr. ph. Piccoli Jurij-Marjan, upravnik, 
dr. Medic Stane,  zdravnik, v njegovi 

odsotnosti pa 
Podobnik Draga, farmacevtska pomoč- 

nica, r •   • 
Okrajni LO Mozirje — sedei SoSttfhj       ' 

' noverjeniStvo za finance. > 
,    - dne 2L junija 1949. 
s '       St. 1986/49 

1577. .   •       • 
Sedež: Murska pobota. * * 
Dan vpisa: 4. junija 1949. 
Beeedilo: Okrajna ml'hska in žagarska 

podjetja v Murski Soboti. " 
Izbriše se dosedanji knjigovodja Kram- 

berger-Kuzma Danica pri podjetjih: Okraj- 
ni mlin y Hodošu, Puconcih, Bakovcih, 
Beltincih, Skakovcih. v Murski Soboti in 
FertoKh, pri okrajnem podjetju 'žaga v 
Hodošu, Moravcih, Mačkovcih, Beltincih* 
in" Murski Soboti, vpiSe se 

Podleeeik Ema, pom. fm, manipulant, kl 
eapotipisuje v smislu 47, člena zajsona o 
dVž. gosrrodarekih podjetjih. 

•••• LO Murska Sobote, 
poferje ništvo za finance, 

etne 4. junija 1949. 
Št. 357/49 634,° 

* 
1678. 

Sedež: Murska Sobota. 
_ Dan "vpisa: 15   junija 1949 

Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za N 
živino in meso Murska Sobota. 

Izbriše ee tvpravnik Bučar Ivan in vpiSf 
1 Berendijas Martin, upravnik. V njegp 
vi odanosti podpisuje " 

ščanfer Prane kot nanwetoik, za raou"! . 
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acnodstvo •• Kramberger-Kuzma Danica, 
knjigovodja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 15. junija 1949. 
St. 498/1949 6665 

k lt. 1388. 
-    •     Sedež: Murska Sobota. 

Dan vpisa: 17. maja 1949. 
' '      Besedilo: Mestno proizvodno podjetje v 

Murski Soboti. 
Izbriše se En Janez, ravnatelj pri pod- 

jetjih Uprave mestnih proizvodnih pod- 
jetij   v  Murski   Soboti:   Kleparetvo,  Mo- 

*      tlarstvo,   Pionir,   izd.   otroških   igrač  in 
x.   Poljska opekarna. Vpiše se 

Štertak Alojz, ravnatelj, ki podpisuje za 
Podjetje do zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Soboja, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. maga 1949. 
;" Št. 284-1949 5616 

* 
1*79. 

Sedež:  Lože pri Poljèanah. 
Dan vpisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Opekarna Loče pri Poljèanah. 
Izbriše se Grum  Martin, upravnik.in 

vpiše: 
•i      Trojar Malija,   upravni^. 

Okrajni LO Poljčano, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. junija 1949. 
Št XVII 3044/49 6462 

1580. 
Sedež: Cerknica. 
Dan spisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Gostilna in menza KLO Cer- 

", knica. 
VirMše ee poslovalnica Dolenja vas. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 

'dne 24. junija 1949. 
;    . Št. 24 1224/1-49 6943 

» 
1581. 

Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Okrajno avtopodjetje, Tolmin. 
Izbriše  ee   Zvodar  Zvonko, upravnik, 

.      'piše ee: 
•*,,''•       VidiS Alojz, upravnik, s' pooblastili po 

:>   ;   Pravilih podjetja. 
' Okrajni LO Tolmin, 

poverjeni&rVo za finance, 
dne 18. junija 1949. 

5L 8/66-49 6738 

Izbrisi 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 14. junija 1949. 
Besedilo:    Tovarna   umetnih    brusov 

*Swa*y«, Maribor. 
Zaradi epojiitve   z  Industrijo brusnih 

*ai»ttov, kamnolom Sv, Rok pri Rogatcu. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
•  dne 13. junija 1949. 

'      .    &t. 648309 In 248309/1-49     6?48 

Zaradi spojitve • »Destilacijo natte •• 
regeneracijo olj«, Maribor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 13. junija 1949. 
Št, 2434/10-1949 6746 

* 
1584: 

Sedež: Rečica ob Savinji. 
Dan izbrisa: 9. junija 1949. 
Besedilo: Tovarna usnja Rečica ob Sa- 

vinji. 
Zaradi spojitve s Tovarno usnja Slo- 

venj Gradec. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dno 7. junija 1949. 
St. 243204/1-1949 6477 

1•8•. * 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan izbrisa: 9. junija 1949. 
Besedilo: Tovarna usnja Slovenj Gradec 

(ustanovljena  z odločbo  vlade   LRS  St 
S—zak. 85 z dne 26. X. 1946) 

Zaradi spojitve s Tovarno usnja Rečica 
ob Savinji. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. junija 1949. 
Št. 243204/1-1949 6478 

,-dež: Maribor. 
. v*n «forfea: 14. Junija 1949. 

Besedilo: Tovarna »Zlatorog«, Maribor 
ustanovljena z odloSbo vlade LRS St. 
8-w* 47 z dne 86. I. 1949). 

1586. 
Sede; Celje. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo:  Dirokcija   državnega  žitnega 

fonda, filiala, Ljubljana, baza Celje. 
Ker je z dnem 1   VI. 1949 prenehala 

obratovait. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. junija 1949. 

Št. 1177—1949 6404 
* 

1587. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Podjetje   za   odkup   poljskih 

pridelkov OL0 Celje okolica, Celje. 
Zaradi    razglasitve   podjetja «a  repu- 

bliško. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. junija 1949. 
Št.  256/8-49 6847 

1588.    v 

Sedež:, Celje. 
Dan izbrisa: 16. junija 19<W. 
Besedilo: Podjetje za odkup sadja, vina 

in zelenjave OLO Celje okolica, Celje. 
Zaradi razglasitve podjetja za republi- 

ško.      Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 16. junija 1949. 
Št. 255/2-49 6797 

* 
1589. 

Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 7. junija 1Ö49. 
Besedilo: Okrajna lekarna Dravograd. 
Ker je prešla v sestav »Okrajne lekar- 

ne  Dravograd« s sedežem v Slovenjem 
Gradcu, 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

rine 7. junija 1949. 
Št. 802/1-49 64*59 

«S. 

1590. 
Sedež: Kočevje. 
Dan izbrisa:  11. junija 1949. 
Besedilo; Gospodarska podjetja Kočevje, 

trgovina z zelenjavo in sadjem. 

Kei je prešlo v upravo Okrajne poslov. , 
ne zveze kmetijskih zadrug v Kočevju. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finanee, 

dne 14. junija 1949. 
Št. 633 6693 

* 
1591. 

Sedež: Uvold, 
Dan izbrisa: 11. junija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Li- 

vold. 
Zaradi prevzema po Kmetijsko obdelo- 

valni zadrugi »Bračič* v Livoldu. 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. junija 1949. 

Št. 503/1 6691 
* 

1592. 
Sedež: Sodražica. 
Dan izbrisa: 11, junija 1949. 
Besedilo: Okrajno mizarstvo in stolar. 

stvo Sodražica. 
Ker je prešlo v sestav Okrajnega od- 

bore vojnih invalidov Kočevje. 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeništvo za fiuince, 
dne 14. junija 1949. 

Št. 647 6695 
* 

1593. 
Sedež: Sodražica. 
Dan izbrisa: 11. junija 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje žičnih tka- 

nin, Sodražica. 
2Žaradi prevzema po Okrajnem odboru 

vojnih invalidov v Kočevju. 
Okrajni LO Kočevje, ' 

poverjeniStro za finance, 
dne 14. junija 1949. 

št. 646       . 6694 
* 

1594. 
Sedež: Stara va«. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: >Apcsk« Stara vas. 
Ker postane podjetje republiškega po- 

mena. . 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. junija 1949. 

Št. 20/55 6944 
* 

1595. 
Sedež: Ljubljana, Ambrožev trg 7. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo:    Mestni   industrijski    servis, 

Ljubljana. 
Ker ee t odloEbo MLO gl. mesta Ljub- 

ljane, tajo. ït. 4396/49 z dne 10. III. 1949 
preimenuj«4 v Komunalni servis. 

MLO za glavno nieeto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. Jum% 1949. 
Fin št. 1281/49 6465 

* 
1596. 

Sedež: Ljubi ja na, Lepa pot 1. 
D»n izbrisa.: 10. junija 1949, 
Besedilo: Precizna mehanika. 
Ker z odločbo RLO IV z dne 23. V. 

1Ö49, §t. 2221/49 preneha obratovati. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. junija 1949. 

nn m. 1938/49 mt 

"i - :   ' 
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1597. 
Sedež: Dobrom. 
Dan izbrisa: 21. junija 1949. 
Besedilo:   Krajevna kolarska delavnica 

Dobrovce. 
Ker je prešlo v zadružni sektor. 

Okrajni LO Maribor «kolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. jun<ja 1949. 
St. 1656^2—49 •/6 6893 

* 
••. 

Sedež: Frani. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Okrajni umetni mlin Fram. 
Ker ee je združil z valjčnim  mlinom 

? Framu, 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. junija 1949. 

Št. 1522/49  V/6 6633 
* 

159». 
Sede?: Fram. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Okrajni valjčni mlin  Fram. 
Ker se je združil, z valjSnim mlinom 

y Framu. 
Okrajni LO Maribor okolioa, 

poverjeniStvo za finance, / 
dne 14. junija 1949. 

St. 913/2-49 V/6 6625 

1600.    -, 
Se,dež: Kamnica. 
Dan izbriea: 16. junija 1949. 
Besedilo:, Krajevna vrtnarija Kamnica. 
Zaradi   odcepitve   KLO   Kamnica   od 

oSraja Maribor okolica in priključitve k 
MLO Maribor mesto. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeniltvo za finance, 

dne 22. junija 1949. 
St. 1574/2-49 V/6 6892 

* 
1601. 

Sedež: Kamnica. 
Dan izbriea: 21. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna .Kamnica. 
Za radi odcepitve KLO Kamnica od okra- 

È Maribor okolica in priključitve k MLO 
arib     mesto. 

Okrajni LO Maribor okolica 
poverjeništvo  za finance, 

' dne SS, junija 1949, 
8t. 1575/2-49 V/6 6891 

••• 
1602, 

Sedež: Maribor, Partizanska cesta 4. 
„'•'• Dan izbrisa: 21. Junija 1949. 

• , Besedilo:    Okrajno   trgovsko   podjetje 
»Sadje«, Maribor okolica. 

Ker je prešlo v republiški sektor. 
:.   ; Okrajni ' LO Maribor okolica 

v •., poverjeniStvo  za finance, 
'"''".',•,:•'doe ,22. junija 1949.   • 

'"• 1657/2—49 V/6 6890 

l6oa.     '•'•'•-,„ '.,.,' 
Sodež: Slov, Bistrica. 
Daa'tzbriea: lO.ijüniij« 1949. 
Besedilo: Pekarna. ,   ; 
Zaradi   registriranja vsakega podjetja 

posebej      ".Irugacnega naziva. "' 
Okrajni LO Poljcane, 

poverjeništvo za finance, 
; dne 10., junijf 1949.'       ;/ 

'; ;* ' št. 3043/1-49 '     '     '6460 

16U4. 
Sedež: Slov, Bistrica. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo; Slaščičarna, metlicama in sve- 

čama. 
Zarada   registriranja  vsakega  podjetja 

posebej in drugačnega naziva. 
Okrajui LO Poljcane, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10, junija 1949. 

St. 8043/49 6461 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1605. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 8  junija 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna 

lovskih patrone Kranj. 
Izbriše se Omersa Nuša, honorarni 

knjigovodja. 
Ministrstvo za finance LBS, 

Ljubljana, 
dne 6. junija 1949. 
Št 243266/1—1949 6468 

* 
1606. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. junija 1949.    - 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Domata 

obutev« Ljubljana. 
Operativni upravni, voditelj odslej: 

Uprava invalidskih republiških podjetij v 
Ljubljani. '•' 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 1. junija 1949. 
št. 24318/3—1949 6481 

1607. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa:- 13. junija 1949, 
Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje 

»Embalaža«, Ljubljana. 
Izbriše se Potočnik Vinko, upravnik Jn 

vpiše: 
Kokolj Franjo, upravnik, ki podpisuje 

samostojno v okviru pooblastil po'pravi- 
lih podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 11. junija 1949.   ' 
St. 24346/5-1949 6748 

•'   ',• 

1608. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan \pisa: 14. junija Ì949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Fotolik«, 

Ljubljana. 
Vpiše se novo ustanovljena poslovalni- 

ca podjetja v Ljutomeru. 
Ministrstvo za fiinanco LRS, 

Ljubljana,     ' 
dne 14. Junija 1949. 

St, 24822/2-fl949 6753 
* 

1609. 
, Sedež: Ljubljana. 

Dan vpjsa: 22. junija 1949. ' 
Besedilo:  Invalidsko podjetje, »lugore- 

klam«, Ljubljana. Ti   .?""',,) "\, • ' •' 
Za oddelek »Kolektura •••••« je opera- 

tivni upravni voditelj ooMëj:' •; ,    \ •>-'•'•' 

Glavna direkcija za promet e tobakom 
v Beogradu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. junija 1949. 
Št. 243213/1—1949 6941 

* 
1610. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. junija 1949, 
Besedilo: »Invalidsko prodajno in go- 

stinsko podjetje »Kantina«, Ljubljana. 
Podjetje Je prešlo v likvidacijo. 
Besedilo odslej: Invalidsko prodajno in 

gostinsko podjetje »Kantina«, Ljubljana 
— v likvidaciji. 

Likvidatorja: 
Weiss Franc, računovodja in 
Savrič Franc, blagovni knjigovodja,    • 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. junija 1949. 
St. 243306-1949 6752 

Izbrisi • 
1611. 

Sedež: Gor. Radgona. 
Dan izbrisa: 14. junija 1949. 
Besedilo:    Invalidsko podjetje »Kroja. 

Stvoc Gor. Radgona. 
Zaradi prehoda v sklop drž. gosp. pod- 

Jetij KLO Gor. Radgona. 
Ministrstvo. za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 14. junija 1949. 

št. 243313-1949 6749 
\     '* : 

1612. 
Sedež: Kamnik. 
Dan iabrisa: 4. junija 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Čevljar- 

stvo« Kamnik. 
Zaradi priključitve It podjetju: In v. pod- 

jetje »Domača obutev«, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne. 1. junija 1949.. 
St. 24818/3—1949 6482 

* 
16•. ' 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 14. junija 1949. 
Besedilo:   Invalidsko podjetje »Gostil- 

na« Murska Sobota. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Ministrstvo za finance LR8, 
,   Ljubljana, 

dne 13. junija 1949, 
St, 248310-1949 6751 

.•.••*'.'  - V    •     ' 
1614. 

, Sedež: Murska Sobota. 
Dao Izbrisa: 14. junija 1949. 
Besedilo; Invaliđsko'pođjetje »Kantina«,: 

MuTSka Sobota. ' 
Zaradi .ukinitve, podjetja. »   ' 

Ministrstvo za finance LRS, 
'      Ljubljana, 

:-dne 13. junija" 1949.      "  ,   '" 
,      St. 243310-1949 6760: 

:•,',:     * '••''' 

1615.   .  " 
1 Sedež: Murska Sobota,  ! 

Dan îzbtriea: 9.' junija 1949, ' 
, Besedilo: Invalidsko  podjetje »Kavar- 

na« Murska Sobota. 
Zaradi ukinitve "poslovanja". •:   '•',.; V\,, • 

Ministrstvo za finance LR8,   • 
Ljubljana,  •' -" ' 

dne -6. junija 1949.v>-.   f •   .   J 
St. 243290-1949^ ,6483 
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ime. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 8. Junija 1949. 
Besedilo; Invalidsko podjetje »Mesnica«, 

Morska Sobota, 
zaradi ukinitve poslovanja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. junija 1949. 
St. 243290-1949 6484 

< •7. 
Sedež: Dolenja vas pri Cerknici. 
Dan izbrisa: 24. junija 1949. 
Besedilo:    Krajevna   gostilna  Dolenja 

ras. ' 
Ker je poetala poslovalnica Krajevne 

"/., gostilne in menze KLO Cerknica.   , 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. junija 1949. 

St. 24 1223/•-49 6977 
* 

1618. 
Sedež; Rakek. 
Dan izbrisa: 23. junija 1949. 

.Besedilo:    Okrajno  gradbeno   podjetje 
^Gradnje«, Rakek. 

< '    Zaradi združitve z Okrajnim gradbenim 
podjetjem >Zidgrad«, Postojna 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. junija 1949. 
•;,„* St.24 1054/1-49 6942 

Zadružni register 

Vpisi 
648. 

.Sedež: Bukovica. 
., ,' Dan vpisa. 2. junija 1949 

• ; - Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
,Sa >Kristana Viktorja« z omejenim jam- 
stvom v Bukovici. 
•',,' Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

','•':' uovnem zboru 80. III. 1949 za nedoločen 
.-:•;(&:•• 

Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 
j:   'zvajaliimi  sredstvi  in skupnim  delom 

organizira zadružno gospodarstvo z ••- 
•u Predno organizacijo, z nacrtno produktiv- 
-, gostjo^dela na osnovi sodobne znanosti in 

tehnike in tako poveča dohodke, se ubra- 
li izkoriščevalskih in spekulàtivù'h ele- 

:  ©entov na vasi ter sodeluje pri sociali- 
j   et.cai izgraditvi države za boljše in kui- 

/'urnejše življenje. 
:   .   Clanslka. vloga znaša 100 din aa 1 ha, 

; 'Zadruga razglasa 'važnejše sklepe v po- 
alovnib. prostorih, vabila  na zbor pa Se 
Preäto OZKZ in OLO Kamnik. 

,      "'Pravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge. Sestavlja ga predsednik in 4 do 8. cla- 

'-'- 0J0V. ° , 

;   :. Predsednik upravnega odbora vodi po- 
sojanje zadruge, predstavlja zadrugo in 

'.PoapJeuje v Imenu upravnega odbora, 
. Dolžnost upravnega odbora traja eno 

*25f upravnega odbora so: 
•>••••_•••!••, kmet, Selo 10, 
g4>an Franc, kmet, Selo 33, 
«»dgorgejj Marija,   kmetica,  Bukovica 

gn' Marija, kajetica, Buikdvjca 64, 
••• Janez, kmet, y esca 16,    , 
ÌT Erano kniet, Vesca 3 
Okrožno sodišče r Ljubljani 
"^    dne 2. junija 1949.. 
Zt,40/49 - Zac&.VII 8W1 

649. 
Sedež: Crešnjevec. 
Dan vpisa: 21. junija 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Crešnjevcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 15. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge sadruge so: da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke ?. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki y 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje dm s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in .agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna- gnojili itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira plemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in, drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovinej 6. da zbira 
kmečke prihranke- v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da eMbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega oko- 
liša tako, da prireja v svojem zadružnem 
domu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, raz- 
stavo, predvajanja filmov, goji fiakiultuFo, 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zfldruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 

Zadruga razglaša važnejše sklepe y svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglašali 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki • 
voli zbor izmed zadružnikov. Njefeova 
dolžnost traja eno leto, 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: . 
Požek Kari, kmet, Krvavčji vrh §2, 
Stubter Jakob, poslovodja, Cerovec 18, 
ParvlSič Jože, kmet, Črešnjeveo 18, 
Kambič Jafcob, pos. sin, Cerovec 4,   ; 

Plut Janez, kmet, Krvavičii vrh 22, 
Stringar Vtacenc, kmet, •••••^•• 36. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
•'     ; dne 21. junija 1949. 

Zt 65/49 — Zadr VII 46'1     6902 
•v.'.'# 

650. 
Sedež: Duplje. 
Dan vpisa: 10. juni ja5.1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Uđni  boršt« z omejenim 
T Dupljah, 

Zadruga je bila ustanovljena a» usta- 
novnem zbor« 7.X, 1949 za nedoločen čas, 

Naloge zadruge so: da s skupnimi in 
zadružnimi sredstvi za proizvodnjo ter z 
organiziranim delom ustvari skupno ve- 
liko in napredno gospodarstvo; da zmanj- 
ša proizvajalne stroške, doseže visoko 
produktivnost dela in poveča donos v kme- 
tijski proizvodnji e tem, da načrtno in 
pravimo uporablja delovno silo, stroje, 
naprave to orodje, kakor tudi druga sred- 
stva za kmetijsko proizvodnjo ter upo- 
rablja pridobitve napredne znanosti agro- 
nomije/ kemije, tehnike itd. in e tem 
zagotovi boljše življenje zadružnikov; da 
pri izgradnji socializma in v borbi proti 
ostankom kapitalističnih elementov na va- 
si postavi močno oporo ljudski oblasti in 
ustvari s tem socialistično preobrazbo 
vasi, katero bodo rešili siromaštva, fcede 
in kulturne zaostalosti, ki je sad malo- 
posestniške strukture v kmetijstvu ter ta- 
ko omogoči močan in stalen vir kmetij- 
skih proizvodov za okrepitev ekonomstëe 
in obrambne moči svoje države. 

Denarni delež znaša 1% na vsakih 
10.000 din cd cenilne vrednosti zemlje, 
nasada in kulture, vložene v zadrugo. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe T 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 ôlanoy. 
Predsednik upravnega odbora predstavlja 
zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Košir Pavel, poljski delavec, 2eje 2, 
Črnivec Jože, kmet, Žeje 3, 
'Stular Franc, kmet, Sp. Duplje 52, 
Lukanc Alojzija, gospodinja, Zadrigé 13, 
Gros Slavko, kmet, Žeje 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. junija •9. 

Zt 45/49-Zadr iVlI 88/1 

651. 
• Sedež: Loka. 

' Dan vpisa: 17. junija 1949. 
ĐesedUo:   Kmetijska   obdelovalna 

druga »Loka« pri Žusmu. 
Na ustanovnem zboru 29. III. 

bila zadruga ultanovljona zâ 
čas. 

Naloge zadrugo so: da s skupnimi 
izvajalnimi sredstvi in skupnim 
organizira zadružno gospodarstvo z .. 
predno organmoijö, z načrtno produktiv- 
nostjo dela na oartpvi uporabe eodubni» 
tehnike dn znanosti in da taka ••^\•" 
todke, se ubrani izkorleCewaîsfâà tojä% 
kulatìvnih elementov ita vapi* d* eearaufö 
pri socialistični izgradnji drŽave. 

članski delež znaša do 1% v vrednosti 
v zadrugo vloženega pnemoŽenja. 

Zadruga razglasa vse \$$•••• sklepe 
v svojih poslovnih, prosfowh. 4';. 

Zadrugo predstavlja, zaetopÄ , in vodi 
vee njeno poslovanje! upravni odjbor. 
Predsednik upravnega .odbora podÄtje 
za zadrugo v .imenu upravnega odboja. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika 
in 4 do 8 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
PetérUn ••••, kmetica, Sp. Tinsko 49» 
Bobek Anton, kinét, Hre»tje 67, 
Užmah, Ivan, kmet, Dobrina 26, 
Gobec Ana, delavka, Loka 65,       .,,. 
Pilko Franc, kmet, Zg. Tinsko 8,   , 

- Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. junjjn •-   •"' 

za- 
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86S. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa:'21. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Partizane v Metliki. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 31. •. 1949 •• nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi m skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
ao organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkorisčevalekih 
elementov na vasi ter 60deluje pri socia- 
listični izgraditvi države za boljše in kul- 
tunnejše življenje. 

Članska vloga znaša 1% vrednosti vlo- 
ženega premoženja. 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, je izvršilni organ 
zadruge,  k:   jo   zastopa,   predstavlja   in 
sodi vse njeno poslovanje. Njegova dol- 
žnost traja eno leto. V imenu upravnega 
odbora podpisuje za zadrugo predsednik. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora so: 
Urh Ivan, kovač, Metlika, 
Nemaniö «Franc, tesar, Radoviči, 
Dragoš Nežka, nameščenka, Metlika, 
iVergot Ivan, kmetski sin, Metlika, 
Hočevar Frauc, zidar, Metlika. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 21, junija 1949. 

Zt 56/49 - Zadr VII 44/1     6903 

Sedež: Planina pri Sevnici. 
JDan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Sergej Krajgher« Planina pri Sevnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. IV. 1949 za nedoločen 
.•••. t 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi 'in skupnim delom 
uetànovd zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
eodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalekih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični izgraditvi države za boljše in kul- 
tumejle življenje. 

Članska vloga znaSa 1% vrednosti vlo- 
ženega premoženja. • 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 Članov, je izvršilni organ 
zadruge, k! jo zastopa, predstavlja in 
vodi vse njeno poslovanje. Njegova dol- 
žnost ••••• eno leto. V imenu upravnega 
odbora podpisuje za zadrugo predsednik. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

dani upravnega odbora so: 
Repar Franc, kmet, Prinova 1, 
Koprivo Franc, kmet, Loke 21. 
Bammkiroher Jože, km. sin, Visoče, 
Leekovšek Marija, kmetica, Tajhte 21, 
puärik Blaž, delavec, Praprotno. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 21 junija 1949. 

Zt "54/49 - Zadr VII 46/1    6900 
» 

654. 
Sedež; Podzemelj. 
Ds.n vpisa:  15. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z umeje- 

nim Jamätvora v Podzemlju. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem ztoru 29. II. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruga so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potruóninii 
predmeti; da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v skla- 
du s postavljenim načrtom zaradi dobre 
oskrbe mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. 
da posipešuje in razvija vse panoge kme- 
tijskega gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev indu- 
strijskih in drugih kultur, gozdarstvo, do- 
mačo obrt itd., zlasti pospešuje tiste pa- 
noge oziroma kulture, ki najbolje uspe- 
vajo v obstoječih naravnih pogojih. 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje 
in s tem za zagotovitev rastočega blago- 
stanja svojih članov naprednejše tehnične 
in agronomske metode (mere) v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., dalje usta- 
navlja ambulante za Živino, plemeniilne 
postaje, organizira selekcijo živine, gradi 
silose, organizira semensko službo, skrbi 
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih sa- 
dik itd.; S. da organizira: a) predelavo 
kmetijskih pridelkov, b) obrtne delavnice 
za potrebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hranil- 
nih vlog dn notranjih posojil zaradi ustvar- 
janja obratnih sredstev in zaradi podelje- 
vanja kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša na ta način, da prireja v 
svojem zadružnem domu strokovna in 
politična predavanja, kulturne prireditve, 
strokovne tečaje, da prireja razstave, 
predvajanja filmov, goji (izkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, lai ee lahko plača 
v obrokih, delež zadružnikovega družin- 
skega Člana 10 din. Člani odgovarjajo za 
obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasili 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrago 
p«>dpieujetai po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Šegina Franc, posestnik, Prilozje 5, 
Pezdirc Anton, posestnik, ZemelJ 23, 
Kure Viktor, posestnik, Grm 9, 
Žnidaršič Jože, posestnik, Kapljišče 6, 
Bajnik Anton, posestnik, Primostek-12, 
Zugelj Jože, posestnik, Dobravice 3, 
Kralj Alojz, pos. sin, Giršiče 7, 
Jelenžek Ivam, upokojenec, Borat 3, 
SimonČič Jože, posestnik, Krivoglavioe 1, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. junija 1949. 

Zt 48/49-Žadr VII 41/1       6705 
* 

665.^ 
Sedež: Bob. 
Dan vpisa: 14. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Bobu, 
Zadruga je t ila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
•••. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsem. potrebnimi potrošnimi 
predmeti; da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v skla- 
du s postavljenim načrtom zaradi dobre 
oskrbe mest in drugih industrijskih sre- 
dišč iu slilepa v ta namen pogodbe; 3. 
da pospešuje in razvija vse panoge kme- 
tijskega gospodarstva ua svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev indu- 
strijskih in drugih kultur, gozdarstvo, do. 
mačo obrt itd., zlasti pospešuje tiste pa- 
noge oziroma kulture, ki najbolje uspe- 
vajo v obstoječih naravnih pogojih; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje 
in s tem za zagotovitev rastočega blago- 
stanja svojih članov naprednejše tehnične 
in agronomske metode (mere) v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., dalje usta- 
navlja ambulante za živino, plemenilne 
postaje, organizira selekcijo živine, gradi 
silose, organizira semensko službo, skrbi 
za potrebe svojih članov iu izrablja pri 
dik itd.; 5, da organizira: a) predelavo 
kmetijskih pridelkov, b) obrtne delavnice 
za potrebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hranil- 
nih vlog in notranjih posojil zaradi ustvar- 
janja obratnih sredstev in zaradi podelje- 

' vanja kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega ••••• na ta način, da prireja v 
svojem zadružnem domu strokovna in 
politična predavanja, kulturne prireditve, 
strokovno tečaje, da prireja razstave, 
predvajanja . filmov, goji fizkulturo itd. 
ter  ustanovi  svojo  knjižnico, 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvez. 
nosti zadruge z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oz. dru- 
žinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dvà člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, 

Člani upravnega odbora s«: 
Peterliti Ludvik, delavec, Dolščakj •, 
Klančar Janez, kmet, Mački 1, 
Steblaj Alojzij, kmet, Vel. Oeolnik 4,' 
Pečnik Franc, delavec, Podlog 1, 
Nered Franc, delavec, Mohorje, 
Podlogar Jernej, kmet, Tiomažinj 8,' 
Petrič Janez, posestnik, Laze 3. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 14. junija 1949. 

Zt 49/49—Zadr VII 40/1 ,      6707 
•    * 

656. 
Sedež: Trzin. 
Dan vpisa; 8. juni Ja 194$. 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna   za- 

druga »Tine Zaje« z omejenim jamstvdin 
v Trzinu. , 

Zadruga je bija ustanovljena na' 
novnem zboru 27. IV. 1Ô49 za nČdol< 
ca«-. 

Naloge zadruge so, da s s-kupnimi pro- 
izvajalnimi   sredstvi  jn  skuptìim   delom 
organizira, gospodarstvo z napredno  or- 
ganizacijo, z načrtno roroduktivnoetio de- 
la na «snovi  uporabo sodobne tehnike 
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• znamen • da tako poveča dohodke, 
• ubrani izkoriščevalških m spekulativ*, 
nih elementov na vasi. da sodeluje pri 
socialistični izgradnji države ter tako 
ustvari sebi boljše in kulturnejse živ- 
ljenje. 

Članska vloga zanaša 100 din na en ha. 
Zadruga razglaša vse važnejše sklepe 

v svojih poslovnih prostorih, vabila na 
zbor pa še OZKZ in OLO Kamnik. 

Upravni odbor je izvržilni organ zadru- 
ge. Sestavlja ga predsednik in 4 do 8 
članov. Njegova dolžnost traja eno leto, 

. t Zadrugo "predstavlja in zanjo podpisuje 
predsednik upravnega odbora. . 

Clanj  upravnega odbora so: • 
••• Janez, kmet, Trzin 74, 
Mušič Franc, kmet, Trzin 80, 
Muaič . Ivan,  kmečki  sin, Trzin 80, 
Mušic Janez, kmečki sin, Trzin 74, 
Jemec Janez, kmečki sin, Trzin 66, 
Habjan Manja, gospodinja, Trzin 63. ' 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 8. junija 1949, 

,    Zt 41/49-Zadr VII 37/1      6350 
# 

••. ' . 
Sedež: Velika Piregica. 
Dan vpisa: 2,1. junija 1949; 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Velika Pirešxca. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 16. III. 1949 za nedoločen 
cae 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
ao organizacijo, načrtno proizvodnjo, in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 

, sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkori&čevalekih- 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični izgraditvi države za boljše in kul- 

.'tuimejise življenje. 
. ' Članska vloga znasal% vrednosti vlo- 

, • lenega premoženja. 
,   ,  Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 

nik in 4 do 8 .članov, je izvršilni .organ 
zadruge,  k;   jo  zastopa,  predstavlja"  in 

: *ódi vse njeno poslovanje. Njegova dol> 
&wet traja eno leto. V imenu /upravnega 

„•   odbora podpisuje za zadrugo ,••••••••. 
'Zadruga razglasa važnejše sklepe v avo- 

ua poslovnih prostorih.    » 
; ', Ölani upravnega odbora so: 

Pe&ik Franc, kmet, Vel. PireSicaSSi' 
.    Puncer Ivan, krnet, VeL Pireäica 6, 

Salobif Anton, kmet, Vel. Pireäica 22, 
ïgank Jakob, kmet, Vel Pirešica 47, 
Rednak Marija, kmetica, Vel. Pirešica 44. 

Okrožno sodišče • Ljubljani, 
dne 21. junija 1049. 

Zt 53/49 _ Zadr VII 48/1    6901 
* 

«T  658. 
•• Sedež: Benica, okraj Dol. Lendava. 

Dan vpisa- H. junija 1949, 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna, zadru- 

/8» >Aleksander Rjmkovié« v Benici. 
•1<,^ađru£a J° ^*3 ustanovljena na zboru 
x?. V; 1949za nedoločen čas.      's 

• Jj^loga zadruge je: da * skupnimi sred- 
stvi •• proizvodnjo in s skupnim delom 
°I?Snizira zadjru•t> gospodarstvo, z na- 

i< ï®4n° organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
'   !x•° produktivnostjo dela nft oenovi »o- 

••••'znanosti In tehnike in' tako poveča 
,  ;?°noe, ee obrani pred' iakoriSfevalsklmi in 

Wouantekimî elementi na vael In  eo- 
^••6,,?1' eecialieHöni ^zgraditvi «Wave 

••:..,• .*,Wjltf;JB JttttóunjftJW 0^»,    . 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 
zemljo, izvzemal ohisnico, v obliki zaku- 
pa. 1'oleg zemlje vložijo zadružniki v za- 
drugo vprežno iu plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, ži- 
vinske krma in semen, določenih za ohiš- 
nico. 

Kinetički, stroji, naprave • orodje, 
wprezna in plemenska živina, živinska 
krma in semena, ki se vložijo v zadrugo, 
postanejo last zadruge, ki izplača zadruž- 
nikom na podlagi ocenitve ugotovljeno 
vrednost v določenem roku. 

"Pri vstopu v zadrugo plača vsak član v 
korist zadruge pristopnino v znesku 150 
dinarjev, kot člansko vlogo pa do 1% 
vrednosti v zadrugo vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

"Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
Članov. Upravni odtor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

vMani upravnega odbora so: 
Zbdger Vladimir, predsednik, 
Valentinčič Danica,-   *"* 
Pavlin Albina^ 
Podgoruik Mirko, 
Kolenc Ralael,1 vsi poljedelci v Benici. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
, dne 11. junija 1949, 

Zadr IV 7       '      '6586 
* 

659. 
.  Sedež: Boreči, okraj Ljutomer. 

Dan vpisa: Ì8. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zaidru- 

a Boreči. 
f Zadruga je bila ustanovljena na zboru 
26. V. 1949 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je:-da s skupnimi sred- 
stivi za proizvodnjo in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela na, osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani izkoriščevalških elemen- 
tov na vasi ter sodeluje pri socialistični 
'.zgraditvi države za boljše in kulturnejše 
življenje 

Zadružniki, vložijo v zadrugo ••••• zem- 
ljo, izvzemsi ohisnico kot zakup Poleg 
eemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradb«, ki .ohišnici niso po- 
trebne, inventar, vprežno in plemensko 
živino,' živinsko krmo in seme, razen zi- 
gane; živinske krme in semen, potrebnih 
za ohisnico Gospodarske zgradbe,' kmetij- 
ski stroji, naprave in orodje, vprežna. }n 
plemenska živina, živinska krma in se- 
mena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo 
last zadruge, ki „izplača zadružnikom na 
podlagi .ocenitve ugotovljeno vrednost v 
določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak" član 
V korist zadruge pristopnino 160 $k,< kot 
olanetóo vlogo pa do 1% vrednosti vlože- 
ne*» premoženja po sklepu zbora.   , 

Üprarol •••••, katerega dolžnost traja» 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
ompov. Upravni odfbor j« izyrSllni organ 
zadlruge, predstavlja pa radrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. ' 

Okni uppavnega odbora so: 
, Boren Aleksander, predsednik, 
Verbanišček Prane, , 
Kolibi Jakob, 
Sabo Stefan,   ' 
Frank Marija, vsi zadiružniki v Bereolh, 

r Okrožno sodiSČe v Mariboru 
dne 13. Junija 1949, 

Zadr V. M    " 

66U. ' 
Sedež: Brauoslavci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 13. junija 1949. 
Ueded iu; tuuetijika obdelovalna zadru- 

ga Brauoslavci, * 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

20. V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in 8 skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela na oenovi so- 
dobne znanosti in telinike in teko poveča 
donos, se ubrani izkoriščevalških elemen- 
tov na vasi ter sodelujo pri socialistični 
izgraditvi države za boljše in kulturnejše 
življenje * 

Zadružniki vložijo v zadrugo s?ujo zem- 
ljo, izvzemal ohisnico kot zakup. Poleg 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišnici niso po- 
trebne, inventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo iu seme, razen ži- 
vine, živinske krme in semen, potrebnih 
za ohisnico Gospodarske zgradbe, kmetij- 
ski stroji, naprave in orodje, vprežna in 
plemenska sivina, živinska krma in se- 
mena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo 
last zadruge, ki Izplača zadružnikom na 
podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v 
določenem roku. v 

Ob vstopu v zadrugo plača vsaik Član 
v korist, zadrugo pristopnino 160 din, kot 
Člansko vlogo pa do 1% vTedmosti vlože 
nega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
••• leto, sestavlja predsednik dn 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Ölani upravnega odbora so: 
Novak Franc, predsednik, \ 
Juràa Janez, podpredsednik. 
Fitipič Martin, 
Filipič Marije, 
Slavic Janko mL, vsi zadružniki v Bra- 

noslavcih. • 
Okrožno sodišče v Mariboru    t 

dne 13. junija 1949. 
Zadr V 66 6768 

* 
661. 

Sedež: Cven, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 13. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Cven. • 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

27. V. 1949 za nedoločen Čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 

stvi za proiavodnjo in i skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo dela na, osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike,in tako poveča 
donos,'se ubrani izkoriščevalških elemen- 
tov na vasi ter sodeluje pri eociaHstiČnC' 
izgraditvi države za'.boïJSe in kuiturnejše 
živEenle ,     . 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzema: ohiänlco kot zakup Poleg 
zemlje vložilo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbte.'ki ohfênici niso po- 
trebne, inventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine,, Živinske krme 'n semen, potrebnih 
za ohisnico Gospodarske zgradbe, kmetij. 
silfi »troji, naprave in orodje, vprežna in 
plemenska živina, živinska' krma ih se- 
mena, ki se vložijo v zaaWîo« postanejo 
last zadrugo. Ici -izplača zadružnikom' na 
podlagi ocenitve ugotovljeno 'vrednost f 
določenem roku, '   >: 

,\. 
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V 

Ob vstopu v «uiuyu yiaCa vena clan 
v korist zadruge pristopnino 150 din, kot 
člansko vlogo pà. do \% vrednoeli- vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upra\ni odbor je izvršila; organ 
«adruge, predstavlja pa zadrugo in poclpi- 
euje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: • 
Macun Janko, predsednik, 
Kovačih Franc,    * 
Kosi; Franc, ' 
KjiiStofič Marija,.   .    ( 

Rua. Franc, vsi zadružniki na Cvenu. 
; Okrožno sodišče v Mariboru 

dne, 13, junija 1949. 
Zadr V 60 6765 

' ' '•   '   * ' 

662. 
Sedež: Ključarovci pri Ormožu, okraj 

Ljutomer. 
Dan vpisa: 9. junija 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna   za- 

druga KljufaroVci pri Ormožu. 
Zadruga/je bila ustanovljena na zboru 

81.  V. ,1949 za nedoločen čas. 
i   .Naloga.zadruge je: dà s skupnimi sred- 
etv. za proizvodnjo in s skupnim delom 
organfeint' zadružno gospodarstvo z  ua- 

, prodno organizacijo,, nacrtno proizvodnjo, 
visoko.produktivnostjo dela na osnovi so-> 

. dobne .znanosti, in tehnike fn tako poveča ' 
'donos, • se ubrani pred izkwisÊevàJekimi 
in Spekulativnim! elementi na vasi,,sode- 
luje, v, eoclaHstiüni, iœgradifvi, države 'te 
tako ustvari boljle in ; kulturne j še življe- 

'-'-öje. T'.',';   '"/.,.> -'<.y.X',",,"•!   . /»  • '•   ' 
,   . ' Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 'zem- 

ljo, izvzemal  ohišnico",  v  obliki zakupa. 
.   Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 

vpreino in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krme 

'   ia semen, določenih za •••••. 
, Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 

jtìapraye in orodje, vprežna in plemenska 
auyina, živinska ' krma in semena, M; se 
vložijo v zadrugo, postanejo, last zadruge, • 
Kl izplača zadružnikom i ha podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku."1' .'''','' 

Pri vstopu1 v zadrugo plača vsak član 
v korist zadrugç pristopnino 150 din, kot 
člansko vlogo pa'dol % vrednosti vlože: 

• /nega premoženja po sklepu zbora. 
Upravni odbor, katerega dolžnost, traja 

-eno", leto, sestavlja predsednik In 4' do,8 
članov: Upravni odbor ie izVrSilni organ 

"•' zadruge, predstavlja pa zadrugo ia podpi- 
/< euje; zanjo v  imenu  upravnega  odbora 
'   predsednik. ' • i "V. ; V >•/', 
•"," /Clanfupraraega odbora so:' ;       '•' " : 
,;;•: Petek Antoni kmet, Ključarovci, pred- 

;;;, Ga^perič Franc, kmeit, Ključarovci,-' 
'' \I/pnJk Franc, kmet,.RuneČ,  !.. 

;  ' Kosi; Julijana, delavka," 2vab,< ' 
>; Pintarič Martin, kmet, Ključarovci, 

• - Bajh Ivan; delavec,- Ključarovci,       , 
"' Doveèar, A»ton kmet, Senik.   \ ' . '•,' 
'. f     Okrožno sodišče v Mariboni 

•      ;'    •::;\,••'9.'. junija. 1949.' 

• •.' '    :V'" ''^•'"*^''"'./'^ •'''    •   •' :' 66tî.        •  ,,'!;',/ :,\ »V,./-„'/v- , ; 
Sedež: Krapje, >kraj Irtutohién , 

:, Dan vpisa: ,9., junija, 1949,; V , 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna   za- 

' '.druga Krapje. (  .„'', ',: // V/, y •••,:, _ 
, Zadruga je bila itëtaqoyljenàiaazboruV 

' 26. V. 1949 za nedoločen čas';   , 

6452 

Naloga zadrugo je: da e «kupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobno znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriščevalekimi 
un špekulatiivnimi elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi države in 
tako ustvari boljše in kulturnejSe življe- 
nje. ~ •    " 

Zadružniki vložijo y zadrugo svojo zem- 
ljo, izszeinšd ohišnico, • v obliki zakupa. 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprezno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krme, 
in semen, določenih za ohižnico, 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave In orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki, se 
vložijo v zadrugo, postanejo laet zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi; oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem, 
roku. 

Pri vstopu ji-zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristopnino 150 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% vrednosti vlože- 
nega, premoženja po eMepu zbora. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik ta 4 do 8 
članov., Upravni odbor je izvrfilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik.     •        . ,< •'•..,"'•, 

- Člani upravnega odbora •'«•o-  .     :.;.,1,  •* 
.,, Liipša Matija, predeedÄ.     </,;' ,••''" 

'„ SterniSa Franc,   V" •' •' .'•':'. j- •\- 
••••• Janez,   '••,'   •'.•-,[•'    '/>.' '.'A '•',>•}•' 
Ittbaut Franc,• •'',, . v: "/;•' ' ' ''•', '"'' • 

;  Rajh Jože!,   " < ••?.    ". ' ',••;''•'• '..';,;'; ; 
Balažič'Martin,   '• ' •'", '.-  • 
Skèrget Janez, vsi kmetje v Krapju. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. junija 1949. 

Zadr V 53 ,6453 

664. ; 
Sedež: Križevci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa; 9. junija 1949. " 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga Križevci. ,   '••"•!.   .,:,'    .    .''.  ,'c 
Zadruga je bila .ustanovljena na zboru 

31. V. 1949 za nedoločen čaa. 
Naloga zadruge/je: da s Skupnimi sred-, 

atvi za proizvodnjo in.!e skupnim (delom' 
organizira zadružno gospodarstvo z na-, 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko,produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti ia tehaiike in tako poveča 
odnos, se ubrani pred izkoriačevatekimi 
in špekulativniml elementi na «asi, sode- 
luje v i socialistični izgraditvi države in 
tako ustvairi boljše ia toiltumèjSe življe- 
nje. '' <  ':  '   ''"..i''  ,: -•/'J ••••:  '•:•'' / 

Zadružniki••••••zadrugo svojozem- 
ljo, izvzemH'•; ohienlco, v : obliki • zakupa.' 
Poleg zemlje ;vloäjo zadružniki v, zadrugo 
vprezno in pleraenkl»2ivteonžMniko"kr- 
mo in seme; razen živdne, živinske krme 
in semen, dotočenilh ztt onišnlco.'? ; ' *•! 

Goepodaxßke zgradbe, kmeti jeki stroji, 
naprave m orodje, vjweäna in plemenska 
živina, živinska krìna/m semema, Jd^ee 
vložijo v zadrugo, postanejo laet zadruge, 
ki izplača zadr«2nw«n na podlagii oceal-. 
tve ugotovljeno vredooet v določenem 
roku. ' - '    '   V-",. •:'.':,'••;, ,•/:•,,•;,",'i-.'i ',, '. 

Pri vetopu v. zadrugo • plača veak član 
v ko»ist zadruge pitotóAo 1^0 diajikot 
člansiko vlogo • pa' do 1% vrednosti • wlože-; 

'nega premoženja, po^eklepu zbora; •-''*•<\ 
;: Upravni òiibor, katerega dolžnost traja 

,eno leto. sestavlja predsednik ta '4;'đo"8 

clwiov. Upravni odbor je izvrsnu orgau 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu . upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Sadi Anton, kmet, Križevci, predsed- 

nik, 
Tkalec Mina,  kmet,  Križevci, 

. Kosi Jože, kinet, Križevci, 
Horvat Miirko, kmet, Križevci, 
Onišak Ljudmila, kmet, Križevci, 

t Mavric Matija,, kmet, Križevci,' 
\ Vrbnjak Ignac, mehanik, Križevci,' 

Okrožno sodiate v Mariboru 
dne 9. junija 1949. 

Zadr V 55 6451 
-    *' 

665. 
Sedež: Lahonoi, okraj Ljutonler. 
Dan vpisa: 13. junija 1949.     t 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z o. j; Lahonoi. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

29. V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no' organizacijo, načrtno proizvodnjo, vi- 
soko produktivnostjo, dela na osnovi so- 
dobne znanosti in-tehnjke in tako poveča 
donos, se ubrani izkpriščevalskin elemen- 
tov, na vasi ter sodeluje pri socialistični 
izgraditvi države ; za boljSe. in" kulturnejäe 
življenje'. '"' •   " v/   .' 

Zadružniki vložijo "v zadrugo svolo zem 
tjó, izvzemši" ohišnico .kot zakup,   Poleg 
zemlje Vložijo zadružniki  v zadrugo go- 
spodarskè zgradbe, ki oùi^nici niso, po- 

/trèbnë, inventar, vprezno. in plemeiieko 
živino, živinSikp.l krmo in sème, razen ži- 

.vinei živinske "krme, in semen potrebnih 
za ohišnico, Gospodarske.zgradb, kmetij, 
ski stroji, naprave in orodje, vprežna in 
plemenska živina, živinska krma in se- 
mena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo 
last zadruge,' ki izplača zadružnikom na 
podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v 

/določenem roku.,',    C .   ,. • 
ObSstopu y zadrugo plača vsak Slan 

v korist zadruge pristopnino 250 din pdd 
5hk,,500 din od 5, do 40 ha, 1000 din na 
10ha, kot člansko .vlogo pa do \% vred- 
noti vloženega premoženja po sklepu 
zbora.       \       ;v- y .,     ;>,' '•    ,'      '   ',;  " ;\' 

Upravni odbor," katerega dolžnost traja 
.eno leto, sestavlja predsednik in;4 do 8 
članova Upravni odbor je' izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu ; upravnega .odbora 
predsednik.-'""'"' •. ;1;"

;,• ",,'; / ' '',"'•', 
' Člani upravnega,odbora so: ' 

Krajne, Stanko, predsedndik, 
Blagovna Jožef, podpredsednik 
Filipi« Bogomir,     . '      .      y 
Vođopivec Hilda,, ."•'.';"•,    ' ; 

'   Pongračlč Ivan/vsi zadiružriiki.v Lahon-, 
'cih,•.,';»,» ••• ;."-. .•'»-:',;•''"=; '-; '•   ; V" 
•'' Okròfcio sodiïCe v Mariboru 

"-. , ,     dne 13. junija 1949. > „ 
,; '-'-V '„;•„;.,,/Zaèr."V.59 ; ''.,    .'.'.'.6764; 

.-'., "i:y v''.,':"'•';/•"••  *-"''' ,  ••'- '' .'y 
666. 4'r'V •.'.','.';";•'>; :, / •;' '.•„:• '••' "\'• 

Sedeži' Lukavci, okraj f Ljutomer. ,' 
., Dan'vpisa-.-,7. junija 1949. , ' ., '.'"'• 

, Besedilo: Kmetijska obdelovalna ca-. 
druga Lukavci,   -y •'•'•'\i; ',-^ :/.'' 
.Zadruga Je bila ustanovljena" na zboru 

15. V. 1949 • zà "nedoločen Čas. ' • * • V 
-Naloga zadruge je: da s skupnimi ered- 

etvi, za proizvodnjom s skupnim dalom 
organizira zadražflo'gospodarstvo zhna-, 
pređno organizacijo,1 načritno proizvodnjo, 
visoko produktivnostk): dela na osnovi eo- 
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Tožencu se poetavi za skrbnika Stele! 
Jožef, nameščenec OLO Radgona, ki ga bo 
«stopal na njegovo nevarnost in stro- 
6ke, dokler se ••• ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. junija 1949. f 

O 412/49-2 6989 
RiŽnar Marija; nameščenim v Ljubljani, 

Koroška cesta, 12, je violila proti Šmar- 
ju Alojzu, nameščencu v Mariboru, Melj- 
ska cesta 12, tožbo za razvezo zakona. 

Rasprava bo 8. julija 1949 ob 1ÔU0 uri 
pri fem sodišču, eoba 5f. 84,. 

Ker bivališče toženca ni znano, ee mu 
postavi za skrbnika dr. Novak Jože, od- 
vetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnoßt in stroške, dokler ee 

' sam ne oglasi ali ne < imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
/ dne 18, junija •949. 

o £75/49-18 6714 

Oklic dedičem 
V zapuščinski zadevi po F*rancu Luz- 

flarju, ••••. mojstru iz Škofje Loke, Mest- 
ni trg 47, ki je umrl 5; II. 1949 brez spo- 
ročila poslednje vpije, se njegov brat Mar- 
tin Luznar in sestra Terezija Volkheimer, 

, katerih prebivališče sodiScu ni znano, po- 
•zivata, naj v 6 mesecih podasta dedni pri- 
glasitvi ali imenujeta pooblaščenca, sicer 
se bo zapuščina obravnavala s skrbnikom, 
dedni delež pa predal v varstvo skrbstve- 
ni oblasti. 
-\       Okrajno sodišče v Kranju   . 

dne 16 junija 1949: 

Amortizacije 
t R 1006/49 6757 

. ; Na prošnjo KoSir  Marjane,, zasebnice, 
• Kranjeka: gora št; 117, se uvede postopa- 
nje' za amortizacijo vrednQtnicé, ki jo ie 
prosilec baje izgubil • se njen imetnik 
poziva, naj v dveh mesecih ;po objavi y 
Uradnem Mu LRS uveljavi svoje pfavice, 
sicer ee bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica izgubila évo]o •••*•• vejjav- 

^aoat:/- '.   '    '      , ' 
! Oznamenilo vrednotmice:'     i1      • 
/ hranilna knjižica bivše ' PoeoJÜaioe v 
Kranjski gori 8t 2317 zivjćoo v •••" 
1.082.66 din na ime Košir •••••••, Wrm 
sika gora 117. • 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 17. junija 1949. 

R 183/49-^2 6590 
; Na prošnjo Levca Franca,'posestnika k 

•js. TuhiHjà St. 27, ee mede piri ôkr. eo- 
'.d»5u y •••4•• postopanje za amortlza- 

, pijo vrednotnic, ki ji'h je prosilec bäje fe- 
Subii in se; njihov imetnik paziva, naj v 

'   »^Mh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uvel javïi •-v oje pravice, sicer, se: bo. 

; - Po '.preteku rokà izreklo,' da so vrednóV 
; nice izguba» svojo pravno -veljavnost.     : 
,'.'. Ozramenljo vrednotojc:" , 

Wce,r. z,'t n. z. m ... 

,-Hranilna knjižica Šfo 
^eôV*Xa.'Z.na\V>j 

ime Hribar Katarina, Golice, z vlogo 
1838.30 din. 

Okrajno sodišče r Kamniku 
dne 10. junija 1949. 

I R 517/49-8 6401 
, Na pVošnio Straha hana, kmeta, Vevče 
št. 47, p. Polje, Ljubljana, se uvede posto. 
panje za amortizacijo wednotnice, ki jo 
je prosilec baje izgubil.in se njen imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica brez pravne veljavnosti 

Oznamenilo vrednotmce: 
.   vložna knjižica Kmečke hranilnice in 
posojilnice St.  Vid nad LJubljano, štev. 
25/89, noe. Strah Ivan, Vevče 74, z vlogo 
11• din. 

Okrajno sodišče za gl. mesto LJubljana 
v Ljubljani 

dne 2. junija 1949 
••     f 

I R 516/49-3 6868 
Na ' prošnjo Lavriča Andreja, kmete, 

Ljubljana, Jurčkova pot 78, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
je prosilec baje izgubil in se njen imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. v 

Oznamenilo virednoinice: 
vložna knjižica bivSe posojilnice Kmet- 

ske zveze v Ljubljani, St. 3 knj 1/3* s sal- 
dom, 1219v din po valorizaciji na ime La- 
vrič Andrej. 
Okrajno sodili« m glavno mesto Ljubljana 

dne 21. junija 1949. 
•)• 

I R.352/49-6 6620 
Na prošnjo Ogiin Frančiške, kmetice iz 

Loga 51, ee uvede postopanje za amorti- 
zacij vrednotnice, ki jo je prosilka baje 
izgubila in se njen imetnik podiva, naj v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem hštu 
LRS uveljavi eroje pravice, sicer ee bo po 
pretoku roka izreklo, da je vredhotoica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 

Omamenito vì^ctoioó: 
vložna knjižica Št 244 Kmetske hranii- 

nice in pofcfMće ria Logu e Mdfôm 
1.••8 dk 

' znanega bivališča, na predlog Narodne 
banke FLRJ, podružnico v DoL Lendavi, 
naj se uvede likvidacijski postopek po, 
8. členu'uredbe o likvidaciji razmerij, na- 
stalih z zaplembo premoženja z dne 15. 
ìli. •9, št. 196 (Urad« ÎÎBt FLRJ, Štev. 
2371930) sklenilo, da se uvede postopek 
za opravo likvidacije ob^nosti Bauerja 
Evgena in Jožefe rojene Habe glede nji- 
hovega zaplenjenega premoženja nepre- 
mičnin vL št. 19 in 239 k. o Örenfovci e 
••••••• in nepSefoičninam v vredno- 
sti 99.355 din. 
I 294/47-20 6848 

Okrajno sodiSde v Dol. Lendavi je v za- 
plemb eni stvari Ciglarja ••••••, zidar- 
skega ujojstra Y Sred- Bistrici It. 56, se- 
daj v KTTJ Maribor, glede na predlog Drž. 
zavoda za eoe. zavarovanje Dol. Lendava 
in dr., naj sa uvede l&vidacijski posto- 
pek po 8. členu uredbe o likvidaciji raz- 
merij, nastalih z •«•*••• premoženja z 
dne 16. III. •», 8t 196 (Uradni list 
FLËJ, št. 28/1949) aBJenüo, da se uvede 
postopek za opravo tïkvldacije obveznosti 
Ciglarja Rttüotia glede zaplenjenega pre- 
moženja, obstoječega iz raznih terjatev,, 
ki jih ima do razjHh upnikov v skupni 
vrednosti' 146.110 din. 

I R 351/49-6 
Na pi»&4ó Veitoavirh; 

Brezice  tö,  ee1 •&• 
amprtteèitjp Vj-ettnotóse, • 
bòije izgura in se njen • 
nàj v dreh mesecih po objavi v U< 
listu LRS uveljavi evoje Ävioe, 
bo po preteku roka izreklo,. da J 
noMca. izœvtbila »vojo pravno vel 

last Vefevffia Franca. 
'•'',,'• Okrajno somše y 

Okrajno sodiSče v 
,<•   ";,     '' dne 1Ö. junija 

¥••• upwrkom in ••••••• 
•<1'"'"' '' y ', •"' eeéo.1 

,„.oj90aj«^,v^S. lièndapijo v za- 
•••• «VW •••••• EvgeHa m Jožefe1 

röjfenb Habe, (•••.'4-••^•1••• sedaj ne- 

Zp 1/47-37       . 
Okrajno sodiäoe v Dol. Lendavi je v za- 

plembeni stvari Wortmana Ladislava, biv. 
trgovca iz Dol Leudave, sedaj neznanega 
bivališča, na predlog Narodne banke 
FLRJ, podružnice v Dol. Lendavi in dr, 
naj se uvede likvidacijski postopek po 
8. členu uredbe o likvidaciji razmerij, na- 
stalih z zaplembo premoŽenja z dne 15. 
III. 1949, ät. 196 (Uradni list PLRJ, Štev. 
23/1949) sklenilo, da se uvede postopek 
za opravo likvidacije obveznosti Worftia- 
na Ladislava glede zaplenjenega premo-, 
Ženja, obstoječega jz nepremičnin v vl.'.W. 

,75 k. o. Dol. Lendava z vsemi Pfi.tiklj- 
naroi in premičninami y skupni cenilnl 
vrednosti mt8S din. 

•••, ••• v 60 dneh no ob- 
i v Uradnem lisli LRS pri- 
svoje tèfjaT^é, sicer'ne bö- 

Pozivamo u 
javi tega •• 
•••- spdMi »  . 
do vec •••••^^•. 

Okrajno sodjgüp v Dol. Lendavi 
dne 20. jtója 1949 v 

Bazni •••• 
Pteèìfvi imnffisom m tuSKantorn 

i ojsek pri OZ^Z •^•••• v l»i- 
,va ufnj&e" in dSmnlë, naj ••- 

,. M tiiiMfv, <wpi ROfravrijijo' 
obvèfiostL do 15. VM. •9. ,    ' 

ìnostijgotem róÈuse.ne bodo 
*••••• pa -bv3ao '; priglašen© 
irà«. ''• ,',!••'.'.V,y'-}' .'r     ,    '   '' 

r'.;;'-v,-\; •'/, • (••\ 
'fi-z o- z. Radvanje jé , 

--„ i, ^Njga zbora preSla 
i UpA m dölnfld se' po- 
• tlerMve' ozfro- 
ow08n<3sn do'31   iu» 

',\;   "Likvi 
Maribor, 

vložene terjatve ee' ne 'bih ' 
od dlotzOTtpV pa;.se' • bodo; 

ierterjale/ .;      ;'*,'    "_}••'} 

fenci^OBfTSžna, partavŽll", ! 

•V.A'/'1.! 
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6659 
Kmetijska zadruga Kamnica pn Mari- 

boru je profila v likvidacijo. 
Upniki in dolžniki se pozivajo, naj svoje 

obveznosti ozimna  terjatve do zadruge 
urede najpozneje do 16. julija 1949. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
Kamnica pri Mariboru v likvidaciji 

* 
fit. 177/49  ' 6908 

Valjčni mlin Zg. Kungota je po sklepu 
izvršilnega odbora preSel v likvidacijo. 

Vsi dolžniki podjetja ee pozivajo, naj 
di> "->. julija 1949 poravnajo svoje obvez- 
ati, upniki pa, naj v istem roku prigla- 
sijo avoie terjatve. 

Likvidator 
* 

6174-1-2 
Leeno-produktlvna .zadruga  za  Bolvnj 

z. z o. J. v Bohinjski Biatriol je v likvi- 
'   daciji In poziva vse utmike, naj priglasijo 

« evoje terjatve do zadruge do 30, Junija 
1949,   ker bodo po tem roku  zapadle. 
Prav tako poziva dolžnika, naj do istega 
roka poravnajo svoje obveznosti. 

Lesno-produktivna zadruga 
«a Bohinj z. z o. j. v likvi- 
iaciji.   Bohinjska   Bistrica 

fit. 548/49 - 6486 

Objava 
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice v 

Ljubljani razglaša, da je bil Rosina 
Miroslav z dnem 1. maja 1949 vpisan v 
razvdd odvetnikov pri OdvetaiSki zbornici 
v Ljubljani s sedežem svoje pisarne v 
Murski Soboti. 

Odvetniška zbornica v Ljubljani 
dne 10. junija 1949. 

6t. 30/2 
* 

6053 

Objava 
KLO Gora preklicuje svoj 27. V. 1949 

• izgubljeni  uradni lig   (štampiljko)  KLO 
G ra, OLO Kočevje, LR Slovenija. Do na- 
daljnjega bo KLO Gora  uporabljal svoj 
etari žig.     * 

KLO Gora 

Izgubljene "listine 
preklicujejo: 

Bajda Terezija, Maribor, Studena, So- 
kolska 22, evid. tablico S—16/8001 za 
Žensko kolo znamke »Baltia« št. 102729. 

•6488d 
Berner Avgust, Celje, ZIdanškova 1, 

službeno knjižico, izdano od OLO Celje, 
fcikaznico OF, izdano od IV. rajona Ce- 
lje, prometno knjižico za kolo na ime 
>Vino«, Celje, prometno knjižico za kolo 
na ime Bemer. Avgust', živilsko nakaznico 
in oblačilno nakaznico 1er nakaznico za 
60 kg parafina. 6732 

Beri? Viktor, LJubljana, sindikalno iz- 
kaznico St. 5082Q, izdano od Zveze sindi- 
katov Jugoslavije, glavnega odbora za 
Slonijo v Ljubljani.   -,,'. 6876 

Bezlaj Pavja, Ljubljana, «lansko sindi- 
kata« knjižico St. 26584, ledano od Sa- 
veza   radnika  in namoštenika' kožarsko 

i preradjiva&ke industrije Jugoslavije. 
-68Ô1 

i Boh Frane, Ljubljana, osebno izkaznico, 
izdano od NM Ljubljana in sindikalno iz- 
kaznico, izdano od Zveze usnjarjev, Ljub- 
ijana. 6882 

Bole Juuoz, Ljubljana, osebno izkazu'co 
St. 614. izdano 1945 od OLO Kranj.   6872 

Bratu einer AuUa, Wo va vas 55 pri Ce- 
lju, prometno knjižico za kolo znamke 
»ILrgo«, št. ,13651. 6784 

liri tov t,ek Rudolf, Topolšica 9, izkaznico 
OF, St. 159932, izdano od krajevnega od- 
bora OF Topolšica in izkaznico za kqjo, 
štev. 1168913, izdano od NM v Šoštanju. 

6279 
Cander Anica, Ljubljana, tekstilna na- 

kaznico IH 1, izdano 1949 od odbora vo- 
jaških vojnih invalidov Ljubljana.    6681 

Cepin Anton, Ljubljana, Hauptmauer 84, 
preklic o osebni izkaznici, izdani od NAJ 

' Ljubljana, izkaznici za kolo et. 57784, 
izdani od NM Ljubljana in izkaznici OF, 
Izdani od okraj, odbora OF Barje, objav- 
ljen v Uradnem 1'stu LRS «t, 19 z dne 
14. VI. 1049, ker so se list'ne medtem 
našle. 6189 

Cvetko Urnost, Ljubljana, ffavČarjeva 
ul.  12/11, izkaznico OF št. 26. 6684 

tiepido Bobort, Ljubljana, izkaznico za 
kurivo, izdano 1948 od, rajona Šiška. 6793 

Česen Štefka, Stražisce 188, Kranj, 
ukradeno osobno izkaznico, izkaznico za 
kolo, mladineko in sindikalno izkaznico 
ät, 647Ö1. 6228 

ČrnetiČ Stanko, Ljubljana, izkaznico za 
kolo, izdano 1947 od NM Krško.       6651 

Črajaf, Jolanda, Podraga, osebno izkaz, 
nico št. 055984, izdano od NM -Ljubljana 
in sindikalno izkaznico, izdano od pro- 
svetnega odseka Gorica. 6724 

Čuš Anten, Mezgovei št. 8, p. Moškanj- 
c; pri Ptuju, ukradene kupone za prodane 
poljske pridelke po vezanih cenah, 2' ko- 
mada Po 1000 din s Št. 753602, 753606, 
1 komad pp 500 din s ät. 201671.      6354 

DelaìS Ivan, Maribor, Tezno, Tu&kova, 
prometno knjižico za moško kolo znam- 
ke *Styria« žt. 9992, evid. St. S-16/12299, 

6769 
Dobrijević UroS, poročnik, Ljubljana, 

tekstilno nakaznico serije O,' izdano od 
vojne «poŠte št. 3499,/Ljubljana.     - 6814 

Dolinšek Fran&ška, "Ljubljana, svojo 
izkaznico za kolo št. S-16146, izdano od 
NM Ljubljana, dijaško Jzkaznico, izdano 
od gradbenega tehnikuma "Ljubljana ter 
mladinsko izkaznico, izdano od gradbe- 
nega tehnikuma Ljubljana na iine Dolin- 
žek Olga. 6886 

Dove Anten, Ljubljana, onebno izkaz- 
nico št. 026411. izdano 24. VI. IMS od 
NM Ljubljana.. , 6655 

Drž. gosp. podjetje >Gra«lbeni material, 
Maribor, evid. tablico S. 5873 poltovorae» 
ga avtomobila znamke >Ford<, laet ; eko- 
nomije ministrstva za gradnje y Gruäeni, 
Izdano na ime Stanko Tercelj» Grušena 
pri Sv. Juriju ob Pesnici. 4662 

Dušak Anton, Rupe ••, Sînartoo j>ri Ce- 
lju, živilsko izkaznico'TD,- osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo znamke 
>PuclK. 6501a 

Ekonomija hlae*ytyp, CeUe, pjometao 
knjižico za kolo »WaHenraeK St. •7•96, 
izdano od NM Celje mesto. 6802 

Fabjan Marija, •)•• ••, SeŽenp, • roj.; 
23  •. 1907-v •••••••, «& oeéBHOig- 

Frank Dušan, Ljubljana, partizani..> 
spomenico iz 1. 1941- št. 7851, izd-im 
29 XI. 1946 od ministrstva za narodno 
obrambo, Beograd 6812 

G»luf Anton, Lipa 32 pri Storah,.Oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Štore, vo 
'•••• knjižico, izdano od XI. divizije 
IIÏ. brigade KNOJa, eindikabjo .knjižice 
kovinarjev železarne šbre et. 711.064 
izdano od KLO štore, fx-ometao ••••- 
za kolo in izkaznico .Športnega .društvi 
štoie OSI? 

Oorjup Marija, Male Laset št. 26, po- 
trdilo o samoupravnosti ¥• 26/49, Izdano 
9. VI   1949 od OLO Giosuplje, •7• 

GorŠe Fran«, Ljubljana, Š.Jka, sindi«a 
no izkaznico it. 85973,  zdano od ministr- 
stva za Industrijo LRS. •2 

Gorati Ivanka, Ljubljana, evid. tablijo 
za kolo št 2Ô871, Imlano 1949 od NM 
Ljubljana. 6Sfö 

Gorup Ivana, Gabrje St 44 pri Ai !ov. 
Sčlnl, osebno izkaznico. 6140 ' 

Gostinïar Ciril, Kleče, p. Dol, izkaz.i oo 
la kolo, izdano od NM Dol Ï726 

Gozdarsko avtopodjetje Novo mento • -ad. 
tablici za tovorna avtomobila »RenautU 
St. S-2180 in S-8170. 5839-60 

Gradbeno podjetje za ceste LRS, Mari- "" 
bor, prometno knjižico za kolo znamke 
>Junior< ät, 29007, .  ' 6772 

«Gradbeno podjetje za ceste LRS, grad- 
bišče Postojna, Rupa, p. Št. Peter na 
Krasu, ukradeno industrijsko nakaznico 
na ime \Vuga Alojzij S137 

Grešak Ivan, Sostro, sindikalno iztoz- 
nico St. 1501013, izdano 1946. od podjetja 
Koäak, Ljubljana. 6792 

Grotjohannc Hans, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico, izdano od mehanične delavnce   , 
avtoparka Gradiš, osebno in delavsko iz- 
kaznico, živilsko nakaznico ter izkaznico,      t 
izdano od Nemškega kluba. H677 

Gruden Anton, Podpec 7, izkaznico OF, 
izdano od odbora OF Podpec", kmečki bo- 
ni za 500 din in bon za uenja v znesku 
350 din. " , 6788 

Hafrč Antonija, Bizovik 104, osebno iz- 
kaznico, it. 42/45, izdano od KLO Bizovik 
in izkaznico aa kolo ät. 9170, izdano od 
NM Bizovik. 6057 

Hašaj Ivan, Sebeborci, p. Martjanci, iz- 
kaznico za kolo. 5919 

Heel Hilda, Celje, prometno knjižico za 
kolo znamke >Junior« št. 111392. evid. ta- 
blica 3222, 6735 

Iloževar Alojz, Mali vrh 1, potrošniško 
potrdilo, za živilsko karto TD za mesec 
julij, izdano. 1949 od KLO Šmarje.   6722 

Horvat Alojz, gozdna uprava Slov. Ki-       t 
njice, tekstilno nakaznico St. 43780 IR la: 

• 6-2Ì6 
Horvat Stefan, NorSinoi 51, p. M. So-, 

bota, izkaznico za moško kolo tovarniške 
znamke >Puch< tov. št. 53611. 6358 

Humer Franc, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico in izkaznico za kolo, izdano od NM* 
Lfiftljanà. 6654    , 

Husain Ismael, Cinkarna, Celje, indu-        - 
trijeko nakaznico št. 572. 6502a .      ;, 

Jeki Stapko, Št. Rupert, Trebnje, po- 
trdilö o vojaških dajatvah et. 23Î68, ''•      i 
dano od Narodèe banke Trebnje.     & /8' ",' 

Jančar Jelka, Ljubljana, sindikalno iz- .    \ 
ffli<y «t.   1•••, kdano od tovarne 
iorattonih bkanki, obrat B v Ljubljani- 
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Jeretina Ivanka, Skerjaačevo 12', KLO 
Radomlje, knjižico za kolo, št. okvira 
8.2QÖ in osebno iakaznico. 5873 

Jeretina Urška, Vrhovlje, izkaznico- za 
kolo št. 1007, izdano od NM Krašnja. 

6650 
Jerončič Srečko, miličnik,  postaja  NM 

;    Kranj, službeno izkaznico NM št. 54500, 
izdano  od  Uprave  NM   za   Slovenijo   in 
obveznico za ljudsko posojilo št.1992 za 

,     1000 din. 6527 
Jooif Ferdinand, Kranj, Kalvarija 78, 

sindikalno, izkaznico št. 3029973, izdano 
Ì947 od Zveze delavcev krajevne indu- 
strije in obrti za Slovenijo. 6863 

Jordan Avgust, Gabrovlje 122 pri Žalcu, 
vojaško knjižico, izdano od oficirske Sole 
v Zagrebu in osebno izkaznico, izdano od 
KLO Gotovlje. 6686 

Kasesnik Emil, natakar, Mestna resta- 
vracija in hotel, Maribor, KoroSka oe&ta, 
delavsko knjižico, izdano v Beogradu in 
sindikalno izkaznico, izdano v Celju. 6352 

Kepa  Štefka,  Polje  pri  Ljubljani   86, 
osebno izkaznico ät.  078040, izdano   od 
NM Polje, izkaznico za kolo Št. 21850, iz- 

' dano 1949 od NM Polje. 6675 

Dr. Kersnik Aleš, Ljubljana, člansko 
izkaznico, izdano od Zveze delavcev in 
nameščencev gostinsko turistične stroke 
v Ljubljani 9 ät. 1229537. 6721 

Kirn Jernej, Ljubljana, izkaznico za 
kurivo, izdano od rajona center, Ljub- 
ljana. 6879 

Kisela Milivoj, Ljubljana, izkaznico 
aktivnih oficirjev M. 1125, izdano od voj- 
ne poste 9Ô85/8, izkaz o 3. redu za za- 
sluge zâ narod, izdam od Prezidija Ljud- 
ske skupščine, Beograd, izkaz o odlikova- 
nju za hrabrost, izdan od štaba 4. armade 
ter dovoljenje za izhod in vhod v dom 
vojne pošte 9685, Ljubljana 6885 

Klajnsek Marija, Grobelno 3, invalidsko 
potrdilo, poroèni list in krstne liste na 
ime Klajnsek Marjan, Branko, Silva, 
Erika , 6S0S 

Klinar Pavel, Jesenice, Gosposvetska 
o. 82, Gorenjsko, izkaznico za kolo et. 
•02-53, izdano od NM Jesenice.        6646 

Klopïaver Alojzija, Ljubljana, svojo 
osebno izkaenico, izkaznico OF, izkaznico 
• kurivo, tekstilno nakaznico IG, delav- 
sko -izkaznico, živilsko nakaznico ter ži- 
vilske nakaznice na ime KlopSaver Mi- 
ke, Bucar Jožica in Rančigaj Franc. 

Kocelj Jože, Vodice 62, izkaznico za 
kolo ••••••• »Record< »t. 141131, izdano 
od NM Komenda. 6781 

Koèevar Jože, Dragomlja vas št. 5, 
kpjižfco •• kolo »naimlke >Adlerc, itev. 
«evira 262563. 5924 
•••••• Mirko, Zg, Duplek pri Maribo- 

|p. prometno knjižico za moško kolo NSU, 
«• K-16338, evid. St S—17/fll3. 6770 

Kolone  Jurij,   Ljubljana,  izkaznico   za 
•pio   št.   1.28989,   iedano   1949  od   NM 
ubijana. 6602 
Eomaritki Vinko, Dobro 96 pri LaSkeoi, 

•vlleko nakaznico 8D. 6501 
••••••••• Stanislav, Ljubljana, pomoč- 

w•o spričevalo, izdano 1041' od zadruge 
*»«nar}ev v Krlkem. 6596 

KopttMB* Somlea, Sevnica ob Saud, pro- 
metoo knpioo za motorno kolo BMW, 
•^olwira 26960, krt našega obwrta >Pod- 
Pe«"lp< v Rimskih ••••••. 8669 

Koražija Hernia, Celje, Veselova 4, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in knjižico 
za kolo. 6614 

Konìiè Momir, čevljarska zadrugu Cruu 
melj, spoznavno tablico za kolo št- 9-266. 

6177 
Kos Marija, Sv. Martin pri Vurbergu t, 

knjižico za kolo znamke >Puch« številka 
290054 B, reg. žt.  17-556. 6105 

Košenina-žigič Nada, Gornji grad, >6eb- 
no izkaznico, izdano od KLO Gornji grad 
in izkaznico OF, izdano od odbora OF 
Mozirje. 6679 

Kosti Anton, Globoka, p. Ljutomer, iz- 
kaznico za kolo znamke Beon št. 503, 'Z- 
dano od OLO Ljutomer. 6073 

Ketlušek Janez, Ljubljana, dijaško iz- 
kaznico, izdano 1949 od železniške indu- 
strijsko šole Ljubljana, 6S70 

Kovač-Zupaneit Manja, Gajeva M. 6, 
Ljubljana, svojo uslužbensko izkaznico št. 
0268 in sindikalno izkaznico št. 49054 tt>r 
industrijske tekstilne karte št, 8 na me 
Zupančič Marija, št. 40 Zupančič Uršula, 
St. 47 Kovač Štefan in št. 44 Zupančič 
Nataša. •19 

Krasnik Jože, Maribor, Tezno, Ledine, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
»Neger«, 5t. 1436153. evid. it. 89501.   6238 

Kregar Anton, Kamnik, izkaznico za 
kolo. izdano 1948 od NM Kamnik.     6867 

Krivic Mina, Ljubljana, svojo teKs':,no 
nakaznico IG, izdano od glavne direkcije 
živilske industrije in tekstilno nakaznico 
IR 1 na ime Zajdela Tončka, izdano od to- 
varne Lek, Ljubljana. 0811 

Krš Ivan, Ljubljana, sindikalno izkaz- 
nico št. 70932, izdano od tovarne lekora.- 
tivnih tkanin, obrat B v Ljubljani.    6603 

Lahovič Aleksander, Celje, svojo vojaJ 

ško knjižico, dovolilnico za vstop v dom 
JA, orožni list, orožni list na ime Rus 
Stanko ter lovsko izkaznico, člansko iz- 
kaznico lovske družine, sindikalno izkaz- 
nico, izkaznico RK Celje mesto, izkaznico 
ZB, dovolilnico za nakup pušk, industrij- 
sko nakaznico R 2, živilsko karto R2. ra-% 

Sun narodne imovine in Izkaanico za' 
kolo znamke >Ultra<. 6504 

Lamovšek Ivan, Rudnik 53, živilsko na- 
kaznico SD, izdano °d ministrstva za 
lesno industrijo in kmečki boni •• 2000 din, 
izdani «d T'"iietljske zadruge Rudmk na 
ime Martine Jože. 6727 

Langsrhole GaSper, Trnje 4. izkaznico 
za kolo, izdano 1946 od NM Skofja Loka. 

68S1' 
Lazar MatjaS, Ormož it. 82, delavsko 

knjižico reg. St. 6285, izdano od OLO Ptuj 
• St. 1921940 6232 

Lenië Jože, Blatna Brezovica, osebno 
isđcaznico *i. 998, Izdano cd KLO Vrh- 
nika. 6810 

Leskove« Marija, Farna vas, Preval ie, 
ukradeno izkaznico za kolo znamke 
>Mielo, St. okvira 1519592. 6071 

Lešnik Konrad, Looki vrh 80, Sv. Ur- 
ban pri Ptuju, knjižico za kolo št. ok/ira 
5844. St. tablice 7132 in osebno izkazn:co. 

6385 

Likozar Frane, Ljubljana, Sièka, tekstil- 
no wfcaznico, iedano 1949 od JDÄ Šiško. 

6Ö49 

Logar Alfonz, Ljubljana, izkaznico 7S 
kolo in osebno izkaznico, izdani od NM 
LJubljana,   izkaznico  OF,  izdano od   OF 

odbora Ljubljana  •  tekstilno nakazneo 
izdano od  rajona  IV.   Ljubljana.      6680 

Lovrenfrè .lože, Ljubljana, dijaško iz- 
kaznico, izdano 1949 od žele/niSke :nuu 
strijs'ke šole,   Ljubljana,  aiška. 6817 

Lutmau Milan, Dijaški internat, Smihel 
pri Novem mestu, gimnazijsko spričevalo 
Vil.  razreda. Ö645 

Maister Kado, Maribor, Ptujska 72b, 
prometno knjižico za moSko kolo znamke 
>JongsoiK št. 70057. 6773 

Manfredi! Marija, Bukovžlak 70, p Te- 
harje, Celja okolica, roj. 1. VII. 1918 v 
Bučah   pri   Podčetrtku,  oeebno izkaznico 

'>V39 
Huriiicek Johana Leopold, vojašlto 

knjižico, izdano od  voj,  odseka K>ft«\je 
5815 

Marolt Mihu, Ljubljana, dijaško izkaz- 
nico ;t. 9, izdano 1948 od železniške in- 
dustrijske   šole,   Ljubljana-Siska        «W77 

Martine Amalija, Rudnik 53, osebno .z- 
kaznico, izkazuico OF, izkaznico potroš- 
niške zadrige izkaznico RK m izkaîiieo 
za kolo. izdano od MM Ljubljana.     6656 

Maslo Stana, Ljubljanu, sindikalno iz- 
kaznico, izdano od tovarne dekora' i min 
tkanin, obrat B v Ljubljani. 6604 

Masten Emilija, Vrhnika, deiavsko ;z- 
kaiznico št. 1404308. izdano 1945 od ope- 
karne Kotni«. Vrhnika. 688t> 

MauriS Oskar, Ljubljana, zadružno iz- 
kaznico, izdano 1948 od zadruge št. 8 
v Ljubljani. 6888 

Mordua Dušan, Ljubljana, izkaznico za 
kolo  št   17934.  izdano od NM Ljubljana, 

6791 

Mestni   komite   LMS,   Maribor   mesto, 
Prešernova l/I., knjižico za, službeno kolo 
znamke >Viktoria«, tov. št. 1376053.   6112 

ML0 Ptuj, spoznavno tablico dvokolesa 
št. S 20-1173. 6387 

MLO, socialno zdravstveni odsek Mari- 
bor mesto, knjižico «a kolo št  410770-49. 

5963 
Mihelič Vladimir, Ljubljana, vojaško 

knjižico, izdano 1948 od voj. odseka Ljub- 
ljana. ' 6511 

Miklavei« Martina, Gradnje 9, KLO Bela 
cerkev, ukradeno delavsko knjižico, oseb- 
no in OF izkaznico. 3644 

Miklošič Jože, Maribor, Sp Radvanjska, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>Ford«   št.   646501,   evid.   Št.   16/14696. 

6774 
Milavec Nace, Doblarje, osebno izkaz- 

nico št. 20276, izdano od KLO Št. Jernej 
na  Dol. 6ÓP7 

Mislej A. Oskar, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št, 093847, izdano 1946 od NM 
Ljubljena. 6723 

Mišžek Milka, rojena v Seniku 22. VIII. 
1924, rtamijoča v Seniku, KLOKofrnna 
Brda, p. Solkan, ukradenih 1800 din Ku- 
ponov, izkaznico OF in osebno izkazn'co 

6138 
Mlakar Franc, Strnišče 71, osebno iz- 

kaznico, izdano od KLO Pleterje, p. Sv. 
Lovrenc na Drav. polju, izkaznico, izdano 
od tovarne gllnice in aluminija, Strnišče, 
knjižico za kolo št. 11865, izdano od NM 
Cirkovci, izkaiznico RK, potrdilo o zapo- 
slitvi in delavsko knjižico, vae izdano v 
StrnlšČu ter potrdilo za radio aparat na 
trne Sagadin Ivana, Ptujska gora.     6CU 

MuWč Boris. Novo mesto, Trdinova 14, 
spričevalo VII. râweda gimnazije v Ko- 
vani mestu, 6643 
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Oblastni Konnte KPS za Slovensko Pri- 
morje v Postojni, evict tablico S-1587 
osebnega avtomobila BMW. •690 

Obreda Jakob, Celje, delavsko izkaznico? 
izdano 1918 Jâ Gradbenega podjetja za 
ceste, Celje. 6610 

Okrajni odbor OF Maribor okol'ca, pro- 
metno knjižico št. 10397 za osebni avto- 
mobil sMercedes«, evid «t. S-5987, lastnik 
avtomobila Vračko Ivan, KLO Jurij ob 
Pesnici. 6355 

OLO Poljčane, tablico et. S-Ü3ÜÜ1» -,« 
motorno kolo znamke DKW 250 cm3 6384 

Okrajno avtopodjctje üorica, promet- 
no knjižico št. 13622 za tovorni avto 
>Isotta Fraschink S—7900, St. 13348 za 
tovorni avto >OM ïaurus«, S—7706 in št. 
13533 za  priklopnik  »Arsenal«, S—7850. 

5968 

Okrajno gradbeno podjetje »Krka« No- 
vo mesto, prometno knjižico št. 5428 za 
poltovorni avto >Opipek. 6591 

0[>lotuik Martin, Ljubljana, izkaznico o 
zap- suivi, izdano od Mestnega podjetja 
Žale.  • 6648 

Os&t Tatjauu, Celje, Ulica 29. .novembra 
ït. 13, mladinsko izkaznico št. 46477/77, 
izdano od LMS Celje mesto. 6685 

Pateroost Stojan, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico št. 2,o00.OS8, izdano 1948 od sin- 
dikalne podružnice št. 3, Ljubljana. 6729 

Petri« M»lia, major Ljubljana, tekstil- 
no izkaznico št. 40309, izdano od voj, po- 
šte it. 3908, Ljubljana. 6609 

Eedroviè Trilun, .kamnosek, strojni stru- 
gar v Kočevju, rojen 1. II. 1929, delavsko 
knjižico, izdano od okrajne uprave za 
delovno «ilo v Pulju 16. IX 1948 e šte- 
vilko 1536090. 6719 

Pertot Vlasta, Ljubljana, univerzitetno 
izkaznico, izdano 1946 od medicinske fa- 
kultete v Ljubljani. 6878 

Picek Hennma, Novo mesto, osebno iz- 
kaznico, izdano 1945 od NM Novo me§to. 

6789 
Piikl Branko, Ljubno ob Savinji, Szkaz- 

nico za kolo, St. okvira 5368. 6139 
pinci Jože, Polzela 17, prometno knji- 

žico za kolo št. 12651. 6733 

Pirš Jakob, Podgorje, nabavno izkazni- 
co št. 422, izdano od tovarne >T"itan<, 
Kamnik, tekstilno nakaznico IR 1 In tek- 
stilno nakaznico na ime PïrS 'Frančiška. 

6653 

Planine Franc, Dravograd, indeks go- 
epodarske fakultete v Ljubljani.       6599 

Podgorsky Erna, Ljubljana, spričevalo o 
nižjem tečajnem izpitu, izdano 1940 od 
ravnateljstva uršulineke realne gimnazije 
.v Ljubljani. , 6673 

. Pokleka Jože, Zagorje 44, ukradene tri 
oblačilne karte, Šofersko izkaznico St. 282 
s tremi teloni, osebno izkaznico in izkaz- 
nico QF. 6•"15 

Poljšak Matija, Duplje 24, p. Vipava, 
ukradeno osebno tókararico St. 28Ö7, izda- 
no 15. IX. 1948 od odseka za üotr. zade- 
ve, mladinsko izfcamico St. 776, izdano od 
sekretariata •• za Goriško, izkaznico OF 
St. 301485, izdano od odbora OF Duplje 9. 
X. 1947. pod St. 301485, mesečno vozovtti- 
co, izdano od krajevne poslovalnice za av- 

tobusni promet Ajdovačina 2. VI. 1949. za 
progo Ajdovščina—Gorica za dvakratno 
vožnjo ob delavnikih. 68Û8 

Prab Aleksander, St. Rupert, okraj 
Trebnje, osebno izkaznico, izdano od KLO 
St. Rupert. 6813 

Preglj Francka, Ljubljana, Vlžmarje 
it 131, osebno izkaznico, izdano od' KLO 
Celje m izkaznico za kolo, izdano od NM 
Ljubljana. 6875 

Primožič Ludvik, Ljubljana, ©vid. ta- 
blico za kolo a. 11217, izdano 1949 od 
NM Ljubljana. Vič. 6676 

Princ1? Janko, Leskovec pri Krškem, 
prometno knjižico za kolo »Veritas« šte- 
vilka 165965 in izkaznico OF, izdano v 
Leskovcu. 6277 

Prošek Miloš, Ljubljana, .osebno izkaz- 
nico, izdano 1945 od NM Ljubljana.   6869 

Radakov Milica, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico št. 34489, izdano 1948 od pod- 
jetja Union, Ljubljana. 6864 

Rajhar Erdelija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano 1947 od "NM Kranjska 
gora. 6652 

Rejc Marija, Ljubljana, izkaznico OF, 
izdano 1945 od OF odbora Ljtfbijana.   6Ô74 

Repše Janez, Zg. Radvanje pri Maribo- 
ru, tablico It, S—16/10S28 za kolo znam- 
ke ïAdler št. 545648. 

Rode Veronika, Dob 84 pri Domžalah, 
sindikalno izkaznico •. 1324Ž46.       6594 

Rus Frančiška, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano  1945 od NM' Ljubljana. 

6884 
Siiligoj Doroteja, Vipoiže 78, n. Dobro- 

vo pri Gorici, osebno izkaznico, izkaznico 
OF ia izkaznico LMS. '"       6647 

Sindikalna podružnica »ïiskanina«Kranj, 
s.ndikalne knjižice na ime: Mizerit An- 
drej, št knjižice 300971, Galjot Anica St. 
1092747,    Hrovat    Cirila    št    246901. 

6142-6144 
Skok Julijami, Maribor, Studenci, Lim- 

buSka 23, prometno knjižico za žensko 
kolo znamke sMeifrer« St. 788902,    6771 

Skokp Ante, kapetan, II. Bistrica, Bazo- 
viška 42, knjižico za hrano St. 114. izdano 
od vojaškega trgovskega podjetja v II. Bi> 
strici. 6858 

6858 
SkrbinSek Franc, Pobrežje 25, St. Vid 

pri Ptuju, izkaznico za kölo št. okvira 
682198. 6175 

Slamič Franc, Ljubljana, izkaznico za 
trioikelj znamke >Batek St. 5372, evid;. St. 
S—011725, Izdano od NM Ljubljana.   6880 

SlapSak Edi, Zeljne 16 p. Kočevje, roj. 
6.  XII.  1927,  delavsko knjižico.     6ŽSl 

Smeh Terezija, Ljubljana, izkapaico za 
kolo št. 1205351, izdano od NÏT Ljubljana. 

68"18 
Smo.dJč Irena, Maribor, Pobrežje, Lov- 

ska 17, evid. taM'co zà kolo St. 9901, iz- 
dano v Mariboru. 6069 

Sojina Venčeelav, Studenci. Pod Kal- 
varfjo   201,   Matibor,   vojaSKo   knjižico. 

5665 
Storček Peter, Gradbeno podjele »Zi- 

dar«, osebno izkaznico, 62Ž9 

Šauperi Sonja, Maribor, Studenci, Ka- 
meraSkova 188, pronJBtnp •••••• za žen- 
sko kolo znamke >SI>A« št. 40427, evid. 
št, 15/8379. ,,   •. ! ....   6488Č 

Skerlee Peter, Maribor, Smetanova 47, 
tablico št. S—16/14842 za Itolo znamke 
^Brandenburg« št. 2118698. 6388a 

Škrbine Jakob, Vižmarje 39, osebno iz- 
kaznico, izdano od NM Ljubljana.      6816 

Škrbine Terezija, Godič 75, izkaznico za 
kolo št. 109789, izdano 1947 od NM Kam- 
nik. 6728 

Slegl Bojan, Ljubljana, izkaznico za ko- 
lo, izdano 1948 od NM Ljubljana.      6790 

Šoštarič Alojzij, Maribor, Gosposka, uli- 
ca, prometno knjižico za moško kolo 
zzdamke »Junior«, št. 89501. 6237 

jštnijhar Frančiška, Volčji potok 46, pro- 
metno knjižico št. 105253, izdano od NM 
Kamnik. 6521 

Thoran Gerbart, šofer pri GAP Kranj, 
osebno izkaznico za bivanje inozemca, iz- 
dano od odseka za notranje zadeve Kranj 
29. I. 1948 s št. 2594-30/6 1949 in šofer- 
sko izkaznico II. razr št. 33 z dne 3. XII, 
1&47, izdano od uprave NM Ljubljana me- 
sto. 6358 

Traktorska brigada Murska Sobota, pro- 
metno knjižico št. S065 za entonski pri- 
klopnik, izdano od uotr, odseka pri OLO 
M. Sobota na ,me Ustroj M. Sobota.   6145 

Trost Dušan, Ljubljana, vojaško knjiži- 
co, izdano 1946 od voj. odseka Kočevje- 

6725 
Tuš Andrej, Zikarce pri Sv. Barbari, 

Slov. gor., prometno kujiž.co za moSko 
kolo znamke ïSrandarU št. 231006, evid. 
št. 17/436. 6488c 

Viđali (Franca) Roman iz Kubeka 18, 
KLO Gračišče, Sežana, ukradeno osebno 
izkaznico, izdano 1946 od odseka za notr. 
zadeve pri OLO Koper. 6777 

Vojna pošta Št. 6613, NOTO mesto, potno 
dovolilnico serije M št. 84784 .na ime Put- 
nik  Branko,  voj.  pošta   16499, Sarajevo. 

6833 
Voltes Filip, Ljubljana, sindikalno iz- 

kaznico št. 58-286, izdano od kraj. odbora 
Zveze kovinarjev, Ljubljana. 6871 

Vreča Jožef, Maribor, Pobrežje. Ulica 
14. divizije, prometno knjižico za moïko 
koto št. 112311, evid. št. 16/2720.     Ô488e 

Vrtačnik Mara, Ljubljana, uničeno sin- 
dikalno izkaznico, izdano od tovarne ko- 
vinske  embalaže  Saturnus  v  Ljubljani. 

6606 
Zaje Jože, Zadvor 49. KLO Dobrunje, 

diplomo gradbenega tehnika, izdano od 
ravnateljstva"4 gradbene tehnike v Ljub- 
ljani. 6612 

Zakšek Frančiška, Sodražioa 5% Iskaz- 
nico za kolo. Izdano 1941 od NM Kofovje. 

8815 
Zupim Cir4, Predoslje 46, vojaško izkaz- 

nico, izdano od vojaškega odâeka Kranj, 
osebno izkaznico št. 64, Izdano od KLO 
Poženk ter izkaznico %&• kolo, izdano od 
NM&ranj.   | 6•89 

Želoiniski avtiopddelek, Ljubljana, evid. 
tablico avtomobila st. ;0839, izdano od NM 
LJubljana. - 67S0 

Zerovnik P4avl«, Šenčur •. 78 prj Kra- 
nju evid. tablico št. S—4-577.   • 6866 

ŽVko Aleksander, Ljubljana, indeks co- 
spodartìke; fakultete v Ljubljani.        6600 

2nidarič iStaokft Ljubljana, vojaško 
Izkaznico, iwtórtó • o% voj. odseka. Mo- 
ete. .'660& 

ladaja >Uradni list LRSc-Direktor in cidgovc^ uTOdB&rdr.KeefeoMöeeBt; «•••••••••••••••••. obrati —vd v ••••••- 
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Uvedba postopanja 
• razglasitev za mrtvega 
IV • Ö3M9-Ö 6754 

, ÜüvecarRudoUf,roj.27.XI.191üv,L|ublja- 
ni, Sp, šiška, poročen, stan, v Rajhcnbur- 
gu, ae od maja 1946 pogreza. 

Na predlog žene Dovečar Leopoldine, 
gospodinje iz Trbovelj, Loke 378, ee- uve- 
de postopanje za razglasitev •• mrtveca. 
IV ß 58/49—8 G7SG 

'•' Korleale Franc, sin Henrika in Ane ro- 
jene Mes tek, poročen, delavec v Brežicah, 
se od pomladi 1942 pogreša 

Na predlog žene Korleale Ane, gospodi- 
nje iz Planine pri Raki, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega 
IV R 70/49-5 675Ó 

Pötecher Janez, roj. 24. VI. 1899 v Ho- 
heneggu, sin Janeza in Ane, Man. v Pi- 
Šecah, okraj Krško, se od maja 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene "Pötecher Emilije po 
pooblaščenci Sirca Nataliji, učiteljici iz 
Kamnika, Perovo, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, naj to do 15, IX. 1949 poroča sodišču 
ali skrbniku Brložniku Bogomiru, sod. 
uslužbencu v Brežicah. 

Po preteku roka ho sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 16 junija 1949. 

* 
'      IV 1459/49-2 6381 

Brecl Kari, roj. 27. XII. 1924, sin po- 
sestnika Alojza in Marije rojene Borčnik, 

•    samski, stan. v šmartnem v Rožni dolini, 
ee od 7. XII. 1943 pogrela 

Na predlog očeta Brecla Alojza, posest- 
nika v Šmartnem v Rožni dolini, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 

:      do 15. IX. 1949 poroča sodišču. 
Brecl Kari se poziva, da se zglasi pri 

• sodišču ali da kako vest o sebi. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

ftfedlogu. 
Okrajno sodišče v Celju 

dne 4. junija 1949 
* 

tVR 116Q/49-3 6642 
Puncer Stanislav, roj. 17. X. 1917 v Pi- 

felici,   sui Janeza in Elizabete4« rojene 
Pošebal, .©žerojeo, delavec v Vel. Piretici 

' •'.'   J*. 56, se kot vojak nemške -vojske od 
konca 1944 pogreša. 

V;'Na predlog žene Puncer Angele, delav- 
ke i« Vel. Piješice,  ee  uvede postopa- 

',"' n'ie za razglasitev za mrtvega ft ee izdaja 
Kteiiv, da se o pogrešanem do 15.  IX, 
1949 poroča sodišču. 

Poncer Stanislav se (posava, da 9e zglasi 
i,    PaeodiSžu ali da Saio ••& o sébi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
i . predlogo.    • 

••••••• sodAe • GeJJu 
,; ,• dne H. junija 1949. 

-'v' $ 

!VR 1166/49-3 6641 
"z*j° Jernej, roj. 17. VIII. 1919 pri 
•. Rupertu nad Laškim, sin Zaje Rean- 
°«ke, nikar pri Sv. Riipertu nad Lafikim, 

1     iLi?°* P8***28!» izpred Gospiča od marca 
'••< v T? Pogreša. 

, ;^m «liv.  Hjjpi 
:.i   uvede'gar1-----* postopanje za 

:e Zaje Franiääke, de- 
•  " "*-"••    se 

ga • se izdaja poziv, naj so o pogreša- 
nem do 15. IX. 1919' poro,ča sodišču. 

Zaje Jernej se poziva, naj so zglasi pn 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okraju« sodišče v Celju 
dne 11.. junija 19-19. 

* 
IV R 1161/49   ' 0801 

Gunzek Anton, roj. 25 XII. 1925 v La- 
ški vas: KLO Št. Lovrenc, sin Antona in 
Marije 2ohar, potapljaški vajenec, sam- 
ski, se kot partizan od decembra 1944 po- 
greSa. 

Na predlog matere üunzek Marije iz 
Laške vasi 39, so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem^ do 1. X. 1949 poroča 
sodišču. \ 

Gunzek Anton.se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali dà kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodiiče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 15 junija 1949. 

* 
I R 3/49-4 6710 

Cizmazija Štefan, roj 28. X. 1876 v 
Turnisču, sin Franca in Julijane rojene 
Feher; poljedelec, je odšel pred 50 leti v 
Ameriko. Zadnjič se je oglasil pred 38 
leti. 

•• predlog hčere GJerkeš Ane rojene 
Čizmazija, poljedelke iz Turnišča 35, se 
uvede postopanje za razglaaitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
do 30. TX. 1949 poroča sodišču ali skrb- 
niku Horvatu Jožefu, poljedelcu Iz Tur- 
nišča4 30. 
I R 4/49-4 0711 

Šabjan Adolf, roj. 12. IV. 1918 v Ko- 
bilju, sin Pavla in Marije rojene Benko- 
vac, poljedelec, je 1944 odšel na romunsko 
bojišče. Novembra 1944 je bil ranjen in je 
v bolnici umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog tasta Miholiča Štefana, po- 
ljedelca v Kobilju 77, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziiv, da se o pogrešanem do 15. IX. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Kovaču Beli, 
posestniku iz Kobilja 167. ( 
I R 2/49-3 6709 

Tomšič Štefan, xoj. 2. VIII. 1913 v Ko- 
tu, sin Pavla in Katarine rojene Laj, je 
bil kot izseljenec mobiliziran v francosko 
vojsko. Zadnjič se je oglasil 1939. 

Na predlog sestre Éukovec Marije ro- 
jene ••••, poljedelke v Treh mlinih 13, 
ee uvede postopanje za iraaglasitev za mr- 
tvega in ee izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem db 15. IX. 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku Markoji Jožefu, poljedelcu iz 
Kota. 

Cizjaaja Štefan, šabjan Adolf in Tom- 
šič Štefan ee pozivajo, da se zgliušrjo Prl 

eodiSču ali dajo kako vest o sebi. 
Po pjeteku roka bo sodišče odločilo o 

preälo&ih. 
Okrajno sodišče v DoL Lendavi 

dne 13. junija 1949. 

IR 513/49-3 6351 
Sčukovt Angel, roj. 21. XV. 19•, sin 

Antona in Josipine rojene öepmelj, kmft 
v Pre,ser]u št. 45, je bil {••••• 1842 
mobiliziran v itaUkpëk'o vojsko in ge isto 
leto poslan na bojišče v Rusijo, od koder 
ee ni več vrnil. 

Ker je verjetno, da je .nastopila zako- 
nito domneva '•^'.•'9•&•••^•• 

Kerševan Angele poročene Sčukovt, go. 
spodinje v Rihemberku, Prescrje 52, po- 
stupanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv," naj e© v dveh mesecih po 
objavi tega oklica v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Laku Ru- 
dolfu. 

Sčukovt Angel se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 7. junija 1949. 

I R 523/49-7 b^J 
Franko Otokar, roj. 5. IX. 1907 v Sol- 

kanu, sin pok. Alojza in Gabrijele rojene 
Doljak, visokožolec v Solkanu, Šojska 30, 
je odSel po zlomu Italije v III. prekomor- 
sko udarno brigado NOV. Öd septembra 
19-Ì3 se pogreša. 

Na predlog Franko Mance rojene Gor- 
jan, gospodinje v Solkanu, šolska 30, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča 'sodišču ali skrbni- 
ku Lahu Rudolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Franko Otokar se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po preteču roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 9. junija 1949. 

* 
I R 557749-3 Ö716 

Leon Ivan, roj. 13. I. 1908 v Biljah, sia 
pok. Franca in Marije rojene Sulic, je od- 
šel jeseni 1944 v Gregorčičevo brigado 
NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Leon Amalije rojene Rus- 
jan, gospodinje iz Bilja 40, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Lahu Rudol-, 
fu, sod. uradniku v Solkanu. 

Leon Ivan so poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 14. junija 1949. 

I R 231/48—3 6895 
Skomina Alojz, roj. 14. VJ. 1919 v Gra- 

dišču, sin pok. Franca in Terapie rojene 
šlralin, kmet, je odlel •. ÏI. 1943 v Pre- 
šernovo brigado NOV. Od koma leta 1943 
se pogreša. 

Na predlog Skomina Terezije, gospodi- 
nje iz Gradišča 103, se uvede poetafcanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem v dveh marcih 
pp^objavi v uradnem lastu &ES nOKWaeo- 
dišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, eoa. 
uradniku v Gorici, 

Skomina Alojz se neživa, da se zglasi 
prKeodišfci aH da kako vgaj o eebJ. 

Po pretelku roka bo sodišče odlwilo o 
predlogu. 

* 
R 392/49-5 G640 

Ipavee Matevž, roj, 8, IX. 1896, sin to* 
vrenja in lVferijje, fcme$ri d'elafe v Za-, 
vpatou 8, je odM 16. IV. 191&" v avstro- 
ogrifio vojsko. •••••••• je bü $0. peSpol-' 
•ku in poslan na tòmb bibpče> Qo tedaj 
se... "-^-" 
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Na predlog matere Ipavec Marije, kme- 
tice v Zavratcu 34, se uvede postopanje 
pa razglasitev sta mrtvega in se izdaja pô- 
«iv, da ee o pogrešanem do 20. VII. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Sova Jožefi, 
gospodinji v Idriji, Titova 43. 

Ipavec Matevž ee poziva, da se zglasi 
pei sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
psedlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 14. junija 1949. 

«i* 

r R 51/48—4 6687 
Grebene Ivan, roj. 6. IX. 1919, ein po- 

sestnika Jožeta in Frančiške rojene Klun, 
stanujoč v Brezah 5, ee od leta 1945 po- 
greša. Po potrdilu odseka za notr. zadeve 
v Kočevju z dne 11. V. 1049 ni nobenih 
podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog matere Grebene Frančiške, 
gospodinje iz Brez 6, ee uvede postopanje 
za razglasitev sa mrtvega. 

I R 47/49-5 6Ö38 
Tanko Jože, roj. 21. XII. 1926 v Hrvači 

it. 31, sin posestnika Janeza in Ane roje- 
ne AmbrožiČ, samski, ee od leta 1945 po- 
greša. 

Na predlog očeta Janeza po hčeri Ma- 
riji, posestnika iz Hrovače 31, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 10. X. 1949 poro- 
ča sodišču ali ßkrbniku Črnivcu Jožetu, 
sod uradniku v Kočevju. 

Grebene Ivan in Tanko Jože se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče r  Kočevju 
dne 11. junija 1949. 

il R 331/49-1 6455 
Jakše Jakob, roj. 24. VII. 1884 v Rov* 

tah, sin Jerneja in Ane rojene Lotrič, 
Čevljar v Kranju 90, je odšel 1914 k 26. 
domobranskemu pešpolku. Dne 15. VI. 
1918 je baje pade! na italijanskem boji- 
šču. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog sina Jakše Valentina, briv- 
ca iz Kranja, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega, in ee izdaja poziv, da 
se o pogrešanem v dveh mesec'h po objavi 
v Uradnem Üetu LRS poroča sodišču ali 
«ifcrbniku Zelezniku Simonu, sod. uradni- 
ku v Kranju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sod'šče v Kranju 
due 11. junija 1949. 

* 
H R 333/49-3 - 6897 

Planko Anton, roj. 24 V. 1904 pri Sv. 
Lenartu, ein Andreja in Ane rojene Ki- 
•ovec, pek. pomočnik v Olševou Št. 5, ee 
od' jeseni 1944 pogreša ter po sporočilu 
odseka za notranje zadeve pri OILO v 
Kranju ni nobenih podatkov o njem. 

Na predlog ïene Planko Marije, gospo- 
dinjo iz Pritnekovega št. 21, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

II R 334/49-3 6896 
Italijan Jakob, roj 21. II. 1917 v Mile- 

tincu, sin Ivana in Suzane rojene Meder, 
vratar na Hujah pri Kranju, se od leta 
•5 pogreza ter po sporočilu odseka za 
notranje zadeve pri OILO v Kranju ni 
nobenih podatkov o njem, 

Na predlog žene •••••• Pavle, proda- 
jalke v bifeju, Huje it. 53, óa uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih k*i ve, «se po- 
ziva, naj to v Uveh mesecih po objavi v 
Uradnem t'stu LUS poroča sodišču ali Ze- 
lezniku 'Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno »odtfče v Krauju 
dne 22. junij* 1949 

I R 317/49-5 5499 
Bergoč Milan, roj. ». V. 1925 v Selu, 

Ljubljana, sin Mihaela • Frančiške roje- 
ne Klobučar, samski, dijak v Ljubljani, Ob 
Ljubljanici 55, se kot partizan od'marca 
1945 pogreša. 

Na predlog očetu Bérgoèa Mihaela, upo- 
kojenca drž. železnic v Ljubljani, Ob Ljub- 
ljanici 55, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču aii 
skrbniku Peraietu Martinu iz Ljubljane, 
Okiškega 8 oziroma predlagateljici. 

Bergoč Milan se poziva, da ee eglasl 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče za glavno mesto 
Ljubljana 

dne 12. maja 1949. 

1 R 324/49-4 6442 
Cepin Alojzij, roj. 2. V. 1923 v Ljub- 

ljani, îlauiptinanca, sin Antona in Marije 
rojene'Kocjan, samski, mizar v Ljubljani, 
Hauptmanca 84, je bil baje oktobra 1944 
kot borec IX. brigade, 1. bat. 3. čete ob 
bombardiranju Ribnice na Dol. ranjen. 
Prepeljan je bil v partizansko bolnico in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog brata Cepina Antona, name- 
ščenca v Ljubljani, Hauptmanca 84, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se jzdaja pqziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču aH skrbniku Ce- 
pin Mariji v Ljubljani, Hauiptmanca 84. 
I R 3°l/49 3 6443 

Nepfižlan Dragotin, roj. 26. I. 1924 v 
Ljubljani, sin Ivana in Antonije rojene 
Ivančič, absolvent sred. tehnične šole, 
samski, Ljubljana, Robbova 25, je bil ba- 
je 22. IV.* 1945 pred mestom Landshut na 
Bavarskem ustreljen, ko-je opešal v trans- 
portu ^nternirancev. Od tedaj ee pogreza. 

Na predlog Nepužlana Ivana, Žel. upo- 
kojenca v Ljubljani, Robbova 25, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Brelihtt 
Savu, Ljubljana, Linhartove 12 oziroma 
predlagatelju. 

Cepin Alojzij in Nepužlan Dragotin se 
pozivata, da ee zglasita pri  sodišču ali 
dasta kako vest o sebi. v 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče za glavno mesto 
Ljubljana 

dne 9. junija 19*9. 

I R 329/49-• 6441 
Oražem Ernest, roj, 30. X. 1900 v Ljub- 

ljani. Cegnarjeva, sin Antona in Marije 
rojene Zemljak, krojač, ločen, Predovlfceva 
št. 22. je bil interniran v N&tzweilerta v 
NemWji. Od konca maje 1944 ee pogre?a. 

Nu predlog Kanupjut Eleonore, ve^j, 
Ljubljani.  Predovičeva 22, se uvede pi 
stopanje za razglasitev za mrtvega in • 
izdaja poziv, da sa 0 pogrešanem v dveli 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Rebolj Anici. 
Ljubljana, Zaloška 77 oziroma predlaga 
teljiei. 
1 R 334/49 4 6444 

aušteršič Veronika, roj. 7. III. 1919 v 
Ljubljani, Opekarska 32, hči Oušteršič 
Pavle, sameka, šivilja v Medvodah, se kot 
partizanka pogreša.' 

Na predlog Bernik Marije rojene Marn, 
gospodinje v Ljubljani, Slbeniška 19, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve 
in se izdaja poziv, da se o pogrešani v 
dveh mesecih pO objavi v Ura'dnem listu 
LRS poroča sodišču ah skrbniku Tometu 
Antonu, delavcu v Preski 64 oziroma 
predlagateljici. 

Oražem Ernest in SuSteršič Veronika 
se pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče za glavno  mtvsto 
Ljubljana 

dne 10. junija 1949. 
* 

I R 20/49-5 581:-. 
Možina Anton, roj. 1. V. 1913 v Mišjeni 

dolu, KLO Primskovo, sin Franceta in 
Marije, poročen, čevljar, se od leta 194? 
pogreša. 

Na predlog žene Možina Štefke, dela v 
ke, Dobtravca 12, KLO Ig pri Ljubljani, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr 
tvega in se izdaja poziv, naj se o pogre- 
šanem do 20. VII. 1949 poroča sodišču. 

Po preteku roke bo sodišče odločilo * 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 20. maja 1949. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 
R 823/49—5 6670 

Dražbe 
Dne 7. julija 1949 ob 10 bo pri pod- 

pisanem sodišču, soba Št. 24 prostovoljna 
dražba nepremičnine vi, št. 152 k. o. Bre- 
sternica. 

Cenilna vrednost 95.760 din, 
najmanjši ponudek 200.000 din, 
varščina 20.000 din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, 3d Je 
ravnal v dobri veri. 

Sicer se opozarja na dražbeai oklic na 
uradni deski sodišča.   ' 

Okrajno sodišče v Mariboru  »kotit* 
dne 18. junija 1949. 

Oklici •> skrbnikih 
in razpravah 

G 769/48—30 8712 
Baje Antonija, delavka v tovarni peril* 

v Murski Soboti, Kroaka ul. št. 26, je vlo- 
žila proti Bajcu MIlanu, roj. 12. III. 1928 
v Cejfcniçi, delavcu v Apačah St. $?, ee- 
dalneznanega bivÄUfße, tožbo za roe««» 
zakona. 
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grajevanja, načela kadrovske politike, predpisi o social- 
nem zavarovanju; 

o  poznanje načel oziroma bistveno: 
a) o upravljanju,splošnega ljudskega premoženja in 

o varstvu tega premoženja, o državnih gospodarskih pod- 
jetjih, o državni arbitraži; 

b) o načelih planskega gospodarstva, vrstah gospodar- 
skih pianov, temeljnih načelih petletnega plana FLRJ 
in LRS; 

f       o) o zadružništvu, posebno kmetijskem, v načelih or* 
gauizacije; 

d) o našem finančnem sistemu (državni proračun, fi- 
nančni plani, izvrševanje proračuna), o davkih in taksah 
ter o njihovih vrstah; „ 

e) o državljanstvu in razvidu.državljanov, o državnih 
.   matičnih knjigah in o osebnih imenih; 

, f) o nalogah zdravstvene službe in o zdravstvenih 
ustanovah; 

g) o socialnem skrbstvu in organizaciji službe social- 
nega skrbstva, o predpisih o razmerju med starši in otro- 
ki ter o skrbništvu; 

h) o kaznovanju prekrškov, o kaznivih dejanjih proti 
uradni dolžnosti, o kaznivih dejanjih nedovoljene trgovine, 
špekulacije in sabotaže; 

i) predpisi o predvojaški vzgoji, o obveznem obisko- 
vanju osnovnih šol, o Šolskih vrtovih, o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih redkosti, o izrednem šolanju štu- 
dentov in učencev; 

j) o družbenih organizacijah (KPJ, Ljudska fronta, 
sindikati, fizkulturne, mladinske in ženske organizacije 
~ programi in statuti); 

6. administrativno-tehnično poslovanje; poslovni red 
urada oziroma ustanove; sprejem, odpiranje in pregled 
pošte, vodstvo delovbdnika, rokovna evidenca, arhiv, zbir- 
ka načelno važnih okrožnic, reševanje spisov, kolkovanje, 
ravnanje z depoziti, delovni čas, sprejem strank, temeljni 
predpisi o štampiljkah, pečatih in žigih, o overitvah pod- 

/ pisov, pisave in prepisov; poznanje temeljnih predpisov 
.   o statistiki, o virih statističnih podatkov in njihovi uporabi. 

C. Pripravnik za administrativnega pristava: 
predmeti kakor pri pripravniku zâ nižjega upravnega 

,,; referenta pod B. točka 1—5, toda le v temeljnih načelih 
;    in zelo splošno ter z ožirom na pripravnikovo zaposlitev; 

predmet pod 6. podrobno in izčrpno. 
* Razen tega se zahteva še poznanje opraviPekonomata 

(nabavljanje, upravljanje, razvid in razdeljevanje mate- 
riala). , 

DRUGI USLUŽBENCI 
D. Pisar II. jazreda: 
1. administrativno tehnično poslovanje: sprejem in 

odpiranje pošte (navadne in zaupne), ravnanje s spisi 
, (združevanje, izločevanje zadev), hranitev spisov, rokovna 

»videnca, arhiv, 'prepisovanje spisov, pisanje zapisnikov, 
izpolnjevanje obrazcev, odprava pošte (vrócanje, vodstvo 
vročevalne knjige); 

2. temeljna načela zakona o taksah, 'poznanje važ- 
:   ••••• tarifnih postavk, zlasti tistih, ki se tičejo kandi- 

datove zaposlitve, bistveno iz predpisov o štampiljkah, pe- 
čatih in žigih ter o overitvi podpisov, pisave in prepisov. 

E. Pomožni administrativni manipulant; 
- ' 1. Organi' državne uprave FLRJ, LRS in upravno-te- 

rttorialnih enot;,pristojnost teh organov, temeljna načela 
dr2avoe uprave (demokratski centralizem, načelo zakoni- 
ta^, sodelovanje ljudskih množic' v državni upravi, akti 
«raava» uprave (•••, y*eta)$ r 

2• upravni postopek: kakor pod B-3; 
•. delovna razmerja delavcev in uslužbencev: kakor, 

pod ß-4; 
4. administrativno tehnično poslovanje: poslovni red 

urada oziroma ustanove, prevzem, odpiranje in pregled 
poste, vpisovanje v delovodnik,'združevanje in izločevanje 
posameznih zadev, osebni in stvarni indeks, razdeljevanje 
spisov referentom, prepisovanje dopisov in osnutkov, od- 
pravljanje pošte, izpisovanje v delovodniku, rokovna evi- 
denca, arhiv, zbirka načelno važnih okrožnic, reševanje 
spisov — vrste rešitev in njih oblika, kolkovanje viog 
in izdelkov, (predpisi zakona o taksah in pravilnika k te- 
mu zakonu), vodstvo strokovne knjižnice, ekonomsko-fi- 
nančne zadeve: deponiranje spisom priloženih vrednot, rav- 
nanje z depoziti, pobotnice, denarna knjiga, postopek 
pri nabavah, potrošni in nepotrošni material, inventarna 
knjiga, delovni čas, sprejem strank. 

F. Administrator; 
1. predmeti kakor pod C (za administrativnega pri- 

stava); 
2. administrativno tehnično   poslovanje   (kakor  pod 

3. poznanje predpisov o potnih in selitvenih stroških 
državnih uslužbencev, pravilnika o pripravniški službi, 
strokovnih izpitih in tečajih v admiuistratvni stroki; 

4. poznanje predpisov zakona o zastopanju države in 
javnih organizacij v premoženjskih pravnih razmerjih 
pred sodišči in upravnimi organi; 

5. poznanje določb osnovnega zakona o razlastitvi; 
•. poznanje temeljnih predpisov o statistiki; 
7. poatianje prometne, poštne in brzojavne službe 

in tarif v splošnem. 
G. Strojepisec III. razreda: 
Kandidat mora na izpitu pokazati sigurnost sistema-in 

pravilnost pisanja in oblike; poznati mora dele pisalnega 
stroja, znati odpraviti male defekte in stroj pravilno shra- 
njevati. Nadalje mora dobro poznati slovenski pravopis 
(pisanje velikih in malih začetnic, ločil, deljenje in kraj- 
šanje besed) ; biti mora toliko spreten, da napiše najmanj* 
200 znakov v minuti brez slovničnih in tiskovnih napak 
pri prepisovanju. 

H. Stenodaktilograf: 
napiše na izpitu dva diktata lažjega teksta v času po 

pet minut e spretnostjo najmanj 60 besed na minuto in 
razbere stenogram takega diktata ter napiše na stroj naj- 
manj v 30 minutah. Pokazati mora popolno poznanje 
tehnike dela na pisalnem stroju kakor tudi dela na ftošče. 
nem papirju. Spretnost pieanja na pisalni stroj mora biti 
najmanj 200 znakov v minuti brez elovnicnih in tiskovnih 
napak pri prepisovanju. i 

I. Korespondentni stenograf: 
napiše na izpitu dva diktata lažjega teksta v Času po 

deset minut s hitrostjo po 7• besed v minuti* in ste- 
nogram diktata razbere in izdiktira v stroj v 60 minutah, 

J. Višji debatni stenograf; 
napiše na izpitu, dva diktata' težjega teksta v času po 

10 minut s spretnostjo po 110 besed v minuti in steno- 
gram vsakega takega diktâta raztoére in izdiktira v stroj 
v 60 minutah. 

K. Stenografski revizor: 
napiše na izpitu dva diktata težjega teksta v času po 

10 minut e spretnostjo najmanj 120 besed v minuti in Ve- 
nogram vsakega takega diktata razbere in izdiktira y s:.roj 
najmanj v, 60 minutah. ,    , 
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•• 
S posebnimi navodili se naznani podrobnejši program 

za posamezne predmete kakor tudi pravni viri, literatura 
in drugi pripomočki za študij.      - / . 

•' 
fa odločba se uveljavi z dnem objave * v > Uradnem 

listu ;LRS«. 
St: 506 
Ljubljana dne 27. junija 1949. 

Predsednik 
komiteja za zakonodajo in izgradnjo 

ljudske oblasti pri vladi LRS: 
Dr. Marijan Brccelj 1. r. 

i*rçgled »uradnega lista FJLKJ« 
St. 47 z dne 4. Junija 1949: 

891 Odlok Ljudske skupščine FLRJ, o potrditvi uredb, 
vlade FLRJ, ki so bile izdane v, času od 2S. decembra 
•8 do 23. maja •9. , & 

892. uredba o zračni plovbi. 
893. Uredba o sklepanju pogodb za III. in IV. kvartal 

1949 za blago, namenjeno za široko potrošnjo. 
894. Pravilnik o spremembah pravilnika o rednih prejem- 

kih pripadnikov narodne milice in o dodatkth dMl- 
N nim osebam pri narodni milica z dne 13. novembra 

895. Prayüriiik o transportiranju vnetljivih tekočin po jav- 
nih cestah.   ,',,"'/''    '". •"•   '''   .'i'   •"   >,:   ,'Z „ 

898. Odločba o določitvi osnovnih elementov za kakovost 
premoga. 

397. Odločba o jemanju in obdelavi vzorcev za analizo 
premoga. 

398. Odločba o tehnično-kemični analizi premoga.   . 
899, Odločba o razglasitvi okolišev, ki so okuženi s ka- 

parjem. 
Popravek splošneganavodila o sprejemanju in oskcbl 

otrok v ustanovah za varstvo in vzgojo otrok in mla- 
dine. _ 

Popravek zakona o kazenskem postopku, ' 
Uzaœse.   • ,.'/'•"•'                              "•      •'  * '• 
,.     . . - •       , St 48 z dne 8. jjunija 1849;       - \    , 
400 Pravilnik o epremembi pravilnika o pripravniškem 

stažu, strokovnih izpitih ,ta tegajih za zvezne ualuž- 
bence prosvetao-zjaanstvene stroke. , 

^401. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika b 
'\ '!•     ustanovitvi, organizaciji in delu poj^kliniik. 
:402. Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in delu zdorav- 

, i V,-etvenih postaj. 
408. 'Pravilnik o ustanavljanju, organizaciji in delu na- 
V javnih i&dravffišo. '  ';'. 

;404; Praviiliniik o spremembi in,dopolpiityii pravilnika o 
'^.^X-'à^nòvitvi^oiigamzacJjJjìndelu ee^toigikih ambw$nt. 
403. Piravilnik o ustanovitvli, orgaoiiaaci|l in. delu anltitu-; 

. bérfeuloznth1 dispanzerjev. ' ." 
40& Navodilo !o organizaciji in deju dp&jijb. jasel. 
407. Odločba o uporabi navodila za določanje deiaraiih: 

norm y;težld; ind<uistriji . . • 
408. 0dlc^ba;oodpravi:draeM4skih razredov. / 

409. Odioöba o usfidbi ••••••» m detaene pogodbe > 
tgradbentôtviu. 

Jugoslavija  ratificirala mednarodno konvencijo o Wu 
korounîkia«ijah, '       ,      . 

Jugoslavija odpovedala konvencijo o otvoritvi Biroja za 
javno •&ea&> * i 

Urugvaj ratffioiral ustavo Svetovne zdravstvene orga- 
nizacije. . 

Fopiwek pravilnika o projektiranju železniških investir 
' oljskih objektov. * 

St. 49 z dne 9. junija'1949: * 
t ' '     ' 

4J0. splošni zakoa 6 ljudskih odborih. 
•. Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah.     , 
412. Splošni zakon o obrtništvu. 
413. Ukaz o določitvi >Indûstrije mesnih izdelkov v Za- 

prešicu< za podjetje splošnega državnega pomena. 
414. Ukaz o določitvi podjetja »Tovarna izolatorjev Stup 

pri Sarajevu« za podjetje splošnega drž. pomena. 
4116. Ükftz o določitvi podjetja elektrarna Zagreb« za 

podjetje sušnega državnega podjetja.  ' 

St. 50 z dne 11. junija 1949; 
4• Zakon o odkupu zasebnih lekarn. 
•. Zakon o «spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 

'   ditvî ljudskih sodiSč. 
•. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona p držav- 

ni arbitraži. 
4J19. Zakon, v vojaških mornariških zastavah Federativne 

v    '  ljudske, republike Jugoslavije.    '.   \;    .;',./• 
420. Zakon o spremembah:in dopolnitvah zakona.o ove- 

ritvi podpisov, pisave in prepisov.    ''.'w' '. 
421. Odlok o priključitvi območja vasi Kruševo in vasi 

Vučevo ozemlju Ljudske republike Bosne in Herce- 
govine. 

42-2. Navodilo za izvajanje uredbe o zatiranju gobavca 
423. Splošna navodila o organizaciji, delu in kontroli ob- 

vezne prakse rednih študentov in učencev srednjih 
strokovnih Sol (tehnikumov). , 

,42*4. Odredba o zamenjavi bonov za nakup blaga v trgo- 
vini po vezanih cenah članom kmečkih obdelovalnih 
zadrug.   ,,   •       ; r ;\ .... \ ' 

426. Odločna o vrstah   in  tipih kmetijskih  traktorjev/. * 
strojev*,, priprav in orodja, ki so zavezani obveznemu 
presisusu. • •   ,• •.' ,,••[-* . ''''',',' • 

426. Odločba o kupovanju rib po vezanih cenah. 

St. 61 z dne 15. junija 1949: 

42/7. Ukaz o določitvi podjetij lokalnega pomena Rudnika , 
/     lignita Djobrava in RudÄa l^ià PetrovaČki Lesko- .; 

yae za podjetji splô&ifiÉfô Ar^°ßg& jornena.     "' 
4•. ijjedba o •^••*^: •^• dirèkofe zvezne gira- 

'!. lične industrije. " I  ..', v, ;:,:,.• i'.'/, •', :'•;,' ••',':'.   ; ;"' -,' ' ; 
429. Pravilnik o pregledu in prevzemu izvršenih pbmorr 

•  t , skih gradbenih d#.V"';^;v;;.v''.'- •• ,-.. ''• '  .,      ,f/ r ;,- ''. 
480. Pravilnik za '. iav^ate uredbe p zatiranju in prepre- 

čevaniu ž^va|si$ib k#Büi ••&•*- '    ; 
•. PraivanikohranÄem in kreditnem poslovanju feme-  , 

.';'..''; tijsMh.zadttUÄ.  '   ;< .,; • ';.••„-(,./ , !.'iV': ''.'''.'V' 
482., ifavoo^lo, o 'oocoìnitó navodila za izvajanje "uredbe , 
'/•'•;   o medsebojnem pla^vahju-v gospodaretvu.        : 

1 "»'•", ,4 l »J 

izdaja  >0ç8d»I Itet LES« : — : D 
LjubljanL Naroîpita: C^rtletaò •, •••••• 
t2din za 48 strami, 16dp'•• 64 •••••-••:'" 

Telefon: ravnateljetvo 49r4Ò. uri 

đr. ßaetko MoSnffi; tiska IBflasnikpva tiskarna, obrat 1 • val • ,; 
''- -Poàamezua «••:4#^ 1$>••. 8• za 82. «raji, 

Stoütvo in'uprevnHWO: LjOTjatfa. ••^••••• ••••« 2»-, 
upTawl^tTo •5-79. — ••••••• ra^un 6-90i6(W). 

V1/; 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik Vi. V Ljubljani dne 5. julija 1949. Številka 21. 

VSEBINA; 
124. Ukaz o določitvi državnih gospodarskih podjetij lokalnega 

pomena za podjetji republiškega pomena. 
125. Ukaz o prenosu pravice upravljanja splošnega ljudskega 

premoženja. 
126. Uredba o načinu razdelitve dobička državnih industrijgkih 

proizvajalnih podjetij lokalnega pomena. 
127. Uredba o epçemembi uredbe o ustanovitvi komiteja za tu- 

rizem in gostinstvo pri vladi LRS. 
128. Navodilo o specifikaciji in. dokumentaciji razlike v ceni za 

material v strukturi cene državnih industrijskih proizvajal- 
nih podjetij lokalnega pomena. 

129. Navodilo za večje varstvo in nadzorstvo posebno ogroženih 
gozdov in vseh gozdov ob suSi. 

180. Odločba o razdelitvi dobička državnih industrijskih proiz- 
vajalnih podjetij lokalnega pomena za leto 1949. 

181. Odločba o tem, katere izmed eadev, ki so bile • predpisi 
ministra za finance LRS dane v pristojnost republiških in 

lokalnih državnih organov, preidejo v pristojnost oblastnih 
ljudskih odborov. 

132. Odločba o tem, katere izmed zadev, ki so bile a predpisi 
ministra za gozdarstvo in lesno industrijo LRS dane v 

"pristojnost republiških in lokalnih državnih organov, prei- 
dejo v pristojnost oblastnih ljudskih odborov. 
Odločba o tem, katere izmed zadev, ki so bile * predpisi 
ministra za kmetijstvo LRS dane v pristojnost republiških 
in lokalnih državnih organov, preidejo v pristojnost oblast- 
nih ljudskih odborov. 
Odločba o tem, katere izmed zadev, ki so bile s predpisi 
ministra za komunalne zadeve LRS dane v pristojnost re- 
publiških in lokalnih državnih organov, preidejo v pristoj- 

1       npsf oblastnih ljudskih odborov. 
|13&/OdloČba o tem, katere izmed zadev, ki so bile. s predpisi 
\S   ministra za ljudsko zdravstvo LRS dane v pristojnost re- 

publiških in lokalnih državnih organov, preidejo v pristoj- 
nost oblastnih ljudskih odborov.    - 

133. 

134. 

PREZIDI» UimSKE SKUPŠEME • 
124. 

Na podlagi 10. toCfee 72. člena ustave LR Slovenije 
In po predlogu vlade LR Slovenije izdaja Prezidij Ljudske 
skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o določitvi državnih gospodarskih podjetij lokalnega 

pomena za podjetji republiškega pomena 

Za podjetji republiškega pomena se določila: 
1. Okrajna opekarna Gornja Radgona — okraj Rad- 

gona. 
2. Okrajna opekarna Svetec — Ljubečna — okraj 

Celje okolica. 
Ta ukaz izvrâi vlada LR Slovenije. 
U št. 139 
Ljubljana dne 2. julija 1949. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČIN h 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

125. 

Na podlagi 21. člena splošnega zakona o ljudskih 
odborih an po predlogu vlade LR Slovenije izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o prenoeu pravice upravljanja splošnega ljudskega 

.    ' premoženja 
^Pravica  upravljanja   vseh spodaj   naštetih zgradb, 

hkrati z zraven spadajočimi zemljišči, se p: :nese od Mest- 

nega ljudskega odbora Bled v pristojnost Ljudske Repu- 
blike Slovenije: 

1. vila Stare, Bled-Zeleče št. 33, bivša last dr. Ego- 
na Stareta; 

2. vila na Bledu, Zeleče št. 48, bivša  last Rosen- 
berga Rudolfa; 

3. vila na Bledu, 2eleČe št. 46, bivša  last Korena 
Antona; 

4. hiša na Bledu, Zeleče št. 44,   bivša   last   Vaia 
Angele; 

5. vila na Bledu, Zagorice št. 64, bivša last Marica 
Arturja; 

6. vila na Bledu, Zagorice št. 84, bivša last Mitka- 
jcvič Nine; 

• 7. hiša na Bledu, Zagoriice št. 98, bivša last Perciò 
Pavle; 

8. hiša na Bledu, Zeleče, št. 11; 
9. hiša na Bledu, Zagorice št. 40, bivša last Cerny 

Olge; 
10. hiša na Bledu, Zagorice št. 68, bivša last Koman 

Eie; 
11. hiša na Bledu, Zagorice št. 110, bivša last Babica 

Ivana; 
12. hiša na Bledu, Milino Št. 106, bivša last Verbitcky 

Teodora; '> 

13. hiša na Bledu, Mliho št. 61, bivša last Mondekar 
Josipine; 

14. hiša na Bledu, Mlino št, 92, bivša last Babica 
*           Ivana; 
f     16. hiša na Bledu, ••• št. 51, bivša last Babice 

Ivana; 

16. hiša na Bledu, Zagorice št. 53, fbivša last Cerny 
Ölge; 
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17. hiša na Bledu, Zeleče št.  59,   bivša   last  Geor- 
gevič N.; 

18. hiša na Bledu, Grad št 157, bivša last Pallier 
Ludze; 

19. hiša na Bledu, Grad št. 35, bivša last Zupane 
Otilije; 

20. hiša na Bledu, Grad št. 136, bivša last Pollacco 
Bruna; 

81. hiša na Blfedu, Grad št. 181, bivša last Pollacco 
j   Bruna; 

22. hiša na Bledu, Grad št. 161, bivša last Taler Te- 
rezije; 

28. hiša na-Bledu, Grad št. 32, bivša last Janša N. 
iviila Bledeč); 

24. hiša na Bledu, Grad št. 31 — pristava za Goščo, 
ki jo sedaj uporablja državno posestvo pristava 
Bled — PVLRS; 

25. hiša na Bledu, Rečica št. 68, bivša last Olivotti 
Franca; 

26. hiša na Bledu, Rečica št. 101, bivša last Olivotti 
Franca (spada k stavbi št. 68); 

27. hiša na Bledu, Rečica št. 79, bivša last ing. Mi- 
horja Mihe; 

28. hiša na Bledu, Rečica št. 120, bivša last Bertuha 
Maksa; 

29. hiša na Bledd, Grad št. 163, bivša ,last Rusa Ga- 
brijela; 

80. hiša na Bledu, Grad št. 107, bivša last Blinc 
Marije; 

81. hiša na Bledu, Zagorice št. 18,,bivša last Urna 
Ivana; 

82. hiša na Bledu, Grad št. 111, bivša last Ceriča 
Vladimira; 

83. hiša na Bledu, Zagorice št. 126, bivša last Rubin- 
steina Simeha; 

84 hiša na Bledu, Zagorice št. 136, bivša last Marica 
Artura; 

86. hiša na Bledu, Zeleče št. 33, bivša last Georgevica 
Gvida; 

86. hiša na Bledu, Zeleče št. 72, bivša last Savčiča 
Vlada; 

87. hiša — Hotel Troha na Bledu, Grad št. 14, bivša 
last Troha Ivana; 

88. hiša — Hotel Lovec na Bledu, Zeleče št. 27, bivša 
last Pernuša Leopolda; ' 

80 hiša — nedograjeni hotel na Bledu, Zagorka šte- 
vilka 13Î, bivša last Veštra Jožeta; 

40. hiša na Bledu, Grad št. 86, bivša last Fiendja 
Urbana; f 

. 41. hiša na Bledu, Mlino št. 110, bivša last Sdtarja 
Stefana; 

42. hiša na Bledu, Rečic« št. •, bivša last Horaka 
Gustava. 

Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 
0 št. 140 
Ljubljana dne 2. julija 1940. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPSCiNtì . 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE • 

Sekretar: . Predsednik 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar L r. 

UREDBE. ODREDBE. MV0DILA IN 0DL0ÙBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

126. 
Na podlagi prvega odstavka 15. člena uredbe o ele- 

mentih lastne cene, o akumulaciji, skladu vodstva in o 
osrednjem skladu državnih industrijskih proizvajalnih 
podjetij lokalnega pomena izdaja vlada LRS po spora- 
zumnem predlogu ministra za komunalne zadeve in mini- 
stra za finance 

uredbo 
o načinu razdelitve dobička državnih industrijskih 

proizvajalnih podjetij lokalnega pomena 

1. člen 
Določeni planski dobiček in nadplanski dobiček 

državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega po- 
mena kakor tudi tržni dobiček, ki ga navedena podjetja 
dosežejo s prodajo po nižjih enotnih cenah, se razdeli 
po predpisih te uredbe. 

2. člen 
Določeni planski dobiček se razdeli: 
1. na kontrolni znesek za Vplačilo v proraCuu; 
2. na prispevek v sklad vodstva; 
S. na prispevek v sklad sredstev za prosto razpola- 

ganje podjetja; 
4. na del dobička za plačilo obresti; 
5. na del dobička za povečanje lastnih obratnih sred. 

štev; 
6. na del dobička za fioansiranje investicij; 
7. na ostanek, ki se vplača v proračun. 

8. ölen 
Nadplanski dobiček se razdeli: 
1. na prispevek v sklad vodstva; 
2. na prispevek v sklad sredstev za prosto razpola- 

ganje podjetja; 
8. na ostanek, ki se vplača v proračun, 

4. člen 
Tržni dobiček, ki ga državna industrijska proizvajal- 

na podjetja lokalnega pomena dosežejo s prodajo po nižjih 
enotnih cenah, se razdeli:   • 

1. na prispevek v sklad vodstva; ! 
2. na prispevek v sklad sredstev za prosto razpola- 

ganje podjetja; 
3. na   ostanek, ki gre na zbiralni račun ljudskega 

odbora oziroma, če tega ni, v proračun. 

5. člen 
Sklad sredstev za prosto razpolaganje podjetja ee upo- 

rablja za manjše potrebe racionalizacije, za tehnična in 
tehnološka raziskovanja in za izboljšanje varnostnih in hi- 
gienskih naprav v podjetju, ki niso v investicijskem planu.   c 

6. člen 
Višino dela doloöenega plan&kega dobička, ki gre v 

sMad vodstva, dolodl operativni upravni voditelj po 23. 
členu uredbe o elementih lastne cene, o akumulaciji, 

' skladu vodstva in o osrednjem skladu državnih industrij- 
skih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena. 

' Ostalo razdelitev dobička po 2., 3. in 4. členu te ured- 
be predpišeta za vsako leto sporazumno minister za ko- 
munalne zadeve in minister za finance. 
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7. dien 
Navodilo za izvajanje te uredbe izdà po piotrebi mi- 

nister u. komunalne zadeve v sporazumu % ministrom za 
finance. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, u-orablja pa se od 1. januarja 1949. 
St. ä~zak 486 
Ljubljana dne 2. juiija 1949. 

Minister 
z« komunalne zadeve LRS: •      Predsednik  vlade  LRS: 

Milko   Gotšič 1.  r. Miha Marinko i. r. 

Minister za finance LRS: 
Zoran PoliS L r. 

i«. 
Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 

po predlogu komiteja za turizem in gostinstvo pri vladi 
LRS 

uredbo 
o sprememni uredbe o ustanovitvi komiteja 

za turizem in gostinstvo pri vladi LRS 

1. člen ' 
V. 2. členu uredbe o ustanovitvi komiteja za turizem 

in gostinstvo pri vladi LRS z dne 20. avgusta 1948 (Urad- 
ni list LRS, št. 36-195/48) se Črtata 6. točka in 11-c) točka. 

2. Člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak 481 
Ljubljana dne 1. julija 194V 

Predsednik komiteja za 
zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti, podpred- % . 

4        sednik vlade LRS: PredseaniU vlade LRS: 
Dr. Marijan Breçelj 1. r Miha Marinko 1. r. 

128. 
'Na puulagi 10. člena uredbe vlade FLRJ o elementih 

lastne cene, o akumulaciji, skladu vodstva in d osrednjem 
skladu državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lo- 
kalnega pomena izdajam v sporazumu % ministrom za fi- 
nance LRS in predsednikom planske komisije LRS 

navodilo , 
o specifikaciji ta dokumentaciji razlike v ceni za 
material v strukturi cene državnih industrijskih pro- 

izvajalnih podjetij lokalnega pomena 

1 
Vsa državna industrijska ' proizvajalna podjetja lo- 

kalnega pomena morajo pri sestavljanju individualnih 
planskih kalkulacij za svoje proizvode »peoiiioirati in do- 
kumentirati razliko v ceni za material (element 7 iz 
Strukture cene) po tem navodilu. 

2 
Razlika v ceni za material je tisti znesek, ki se dobi, 

ko se od' nabavnih (višjih) cén planirane količine mate- 
riala odšteje vrednost tega materiala po nižjih enotnih 
««nah (element 1 iz eìmxktwe ••••£, J 

Specifikacija in dokumentacija razlike v ceni za ma- 
terial mora obsegati vrsto, enoto mere in količino posa- 
meznega planiranega materiala po normativih, planirano 
nižjo enotno ceno in nabavno (višjo) ceno za enoto mate- 
riala, razliko v ceni za vsako vrsto materiala po enoti 
uiere in za vso planirano količino proizvodov, naziv pod- 
jetja, ki je dobavilo material, ter datum in število fak- 
ture o dobavljenem materialu. 

4 
Razlika v ceni za matenal nastaja praviloma pn pro- 

izvodnji za prosto prodajo (plan II). 
Ta razlika mora biti podjetjem odobrena za vsak po- 

samezni proizvod. 
Zato morajo podjetja v teh primerih predlagati po- 

datke o specifikaciji in dokumentaciji razlik v ceni za 
material hkrati z individualnimi kalkulacijami v potrdi- 
tev pristojnemu organu za. določanje cen. 

Izjemoma lahko nastane razlika v ceni za material 
•tudi pn proizvodnji za zvezni in republiški razdelitveni 
plan (plan I) za tiste količine materiala, ki jih podjetja 
né dobijo po nižjih enotnih cenah oziroma po državnih 
(vezauih) cenah, 'toda le, če je ta razlika v ceni upravi- 
čena in utemeljena. 

V teh primerih specificirajo in dokumentirajo pod- 
jetja razlike v ceni za material takrat, ko predložijo pri- 
stojnemu organu zahtevek za povračilo razlike (regres), 
ki jim pripada po 3. odstavku 10. člena uredbe o elemen- 
tih lastne cene, o akumulaciji, skladu vodstva in o osred- 
njem skladu državnih industrijskih proizvajalnih pod- 
jetij lokalnega pomena. 

To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1949. 

St. 4048/4-49 
Ljubljana dne 13. maja 1949. 

Strinjava sel Minister 
Minister za finance LRS:        za komunalne zadeve LRS: 

,   Zoran Poliï 1. r. fJnršif Milko 1. r. 
Predsednik 

planske komisije LRS: 
Sergej Kraigher 1. r. 

139. 

- Po 14. členu splošnega zakona t> varstvu gozdov pred 
požarom (uradni Hat FLRJ, š-t. 29—216/47) izdajam v 
sporazumu z ministrom za gozdarstvo in lesno industrijo 
LRS 

navodilo   ' 
za večje varstvo In nadzorstvo posebno ogroženih 

gozdov in vseh gozdov ob suSi 

I. Ukrepi za večje varstvo gozdov pred požarom 
1. Gozdovi, ki so razglašeni za gozdove, ogrožene 

od požara, so pod večjim varstvom in nadzorstvom pristoj- 
nih krajevnih '(mestnih, rajonskih) ljudskih odborov, gozd- 
ne narodne milice, gasilske narodne milice in prostovolj- 
nih gasilskih dru&tev; ti morajo skrbeti za izvedbo vseh . 
ukrepov, ki so potrebni, da se preprečijo gozdni požari,   t 

% Po 1$. felenu splošnega zakona o varstvu gozdov; ' 
fired po&twm morajo posestniki gozdov, ki jim posebno 
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grozi nevarnost požara, ali organi, ki  upravljajo take 
gozdove: 

a) izpeljati potrebno mrežo primerno urokih presek, 
ki jih je treba čistiti drevja in drugega lahko vnetljivega 
materiala; 

b) pogosteje redditi mlade dele iglastega gozda ter 
odeekavati nizke suhe veje, zlasti ob robu gozda, ob pre- 
sekah in poteh, ter pospravljati dračje in suhljad; 

c) pospeševati gojitev mešanega gozda,' v predelih 
iglastega gozda pa zasaditi primerne široke pasove list- 
natega drevja; 

č) očistiti ostankov, trsk, suhih vej in suhega drevja, 
slasti v iglastih gozdovih, kraje in mesta, kjer se je sekalo. 

Večje varstvo gozdov  pred  požarom  in> nadzorstvo 
.   nad njimi ob sušni dobi obsega  dasti   tele  varnostne 

ukrepe: / 
1. pouk prebivalstva o varstvu gozdov pred požarom; 
2. stalno pripravljenost, ki se kaže v tem: 

a) da   je   urejena   opazovalna,   obveščevalna   in 
alarmna služba; 

b) da je pripravljeno potrebno gasilno orodje; 
c) da so določena zbirališča in je »rejeno vse za 

odhod na požarišče; 
3. taktiko gašenja; 

1 4. stražno službo in 
5. ugotavljanje vzrokov požarov. 

t, 

. U. Pouk -prebivalstva o varstvu gozdov pred požarom 
Da bodo naši gozdovi čim bolj varni, pred požarom, 

mora pTebivalstvo poznati splošne in posebne varnostne 
ukrepe, predpisan© v splošnem zakonu o varstvu gozdov 
pred požarom. Taki ukrepi so n. pr. prepoved, kuriti 
ogenj;v fbzdu na prostem v času od 1, marea do IS. no- 
vembra, prepoved, kuriti ogenj ob močnem vetru na pro- 
stem v gozdu sploh, prepoved, odmetavati goreče cigaret- 
ne odpadke in vžigalice,- izpeljava požarnih pasov ob že- 

/ lezniških progah, ki vodijo skozi gozdove ali ob gozdovih 
itd. 

V ta namen naj prirejajo zlasti ;v območjih gozdnih 
kompleksov, omenjenih y I. točki tega navodila, poverje- 
hištva zai notranje zadeve okrajnih izvršilnih odborov po 
gasilski NM in e sodelovanjem organizacij prostovoljnega 
gasilstva predavanja in tečaje, na katerih naj se razprav- 
lja o ukrepih, ki' so: predpisani za preprečenje gozdnih po- 
žarov sploh. ; . ' 

'" Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori naj posta- 
vijo za večje varstvo gozdov ob sprehajališčih v gozdu in 

, ob turističnih: poteh opozorilne napiše e poučnimi gesli, 
kako naj  se e  potrebno pazljivostjo preprečijo  gozdni 

V Y P°^ari- !' '' -: 

,, :   /'?." 1,'Za'Uspešno varstvo gozdov in organizacijo gozdne ga-; 
v      eilike službe je potrebno, da "sodelujejo tudi ljudske in 

družbene organizacije v temle smislu: 
Y,:a). prostovoljna gasilska društva naj poučujejo svoje 

čiaae o ukrepih za. varstvo gozdov pred požarom, člani 
teh, društev pi naj širijo in utrjujejo med prebivalstvom 
srn^el in. razumevanje* za požarno .varnost gozdov; 

b) sindikalne podružnice v podjetjih in ustanovah 
,    tet  lovske organizacije naj članstvo opozarjajo na velik 

gospodarski pomen .naših gozdov; , •'<,": 
c) poverjenštva zaiprosv.eto okrajnih izvršilnih od- 

borov in šolska, ;üpraviteljstyanaj opozarjajo učence na 
posledice kurjenja dgaja:v: gozdu ter rm igranje z ognjem 

\in vžigalicami' sploh;y\ •,,;/ '.• .; • •        ' •   '• 
,, I ;    č) organizacije ÄF2 in I?MS naj svoje {članstvo opo- 

zarjajo na nevarne posledice, ki lahko nastanejo, ëe imajo 

otroci vžigalice ali ogenj, in na to, da naj starši strogo 
pazijo na syoje otroke, da se ne bodo igrali z vžigalicami 
in ognjem, 

Bo .odredbi o ukrepih, kako odvrniti nevarnost gozd- 
nih požarov, ki jih utegnejo zanetiti lokomotive gozdnih 
industrijskih železnic in železnic javnega prometa (Urad- ',-, 
ni list FLRJ, št. 54—408/47) morajo imeti v sušni dobi 
lokomotive in motorni vlaki, ki se kurijo s trdim gorivom 

un opravljajo promet na državnih in drugih železnicah, 
ki vodijo skozi gozdove, dobre iskrolovce, ki morajo biti 
montirani v dimniku, 

uprave gozdnih industrijskih ali drugih industrijskih 
železnje „morajo na obeh straneh proge vzdrževati 5 m 
širok požarni varnostni pas. Pri železnicah javnega pro- 
meta mora biti varnostni pas najmanj .10 m širok, Te 
ukrepe, kakor tudi prepoved, kuriti odprt ogenj v gozdu, 
mora poznati osebje, ki je zaposleno pri gozdnih železni- 
ških obratih kakor tudi pri gozdnih delih. Prav tako pa 
morajo poznati požarne varnostne ukrepe tildi vojaki, pa- 
stirji, oglarji, turisti in vsi, ki se mudijo v gozdu. 

III. Stalna pripravljenost 
a) Opazovalna in obveščevalna služba. Začeti gozdni 

požari se lahko hitro pogasijo, če se opazijo pravočasno. 
To službo opravljajo gozdna narodna milica, logarji in 
lovski čuvaji na opazovalnicah itd., na triangulacijskih 
točkah, na visokih zgradbah, n. pr. na cerkvenih stolpih 
in na drugih mestih, ki nudijo odprt razgled. Kjer pa ni 
takih mest, mora •••••••! ljudski odbor zgraditi posebne 
opazovalne stolpe, raz katere je mogoče nadzorovati ob- 
sežne gozdne komplekse. 

Po prej navedeni odredbi p,ukrepih, kako odvrniti, 
nevarnost gozdnih požarov, morajo progovni čuvaji takoj 
po vožnji vlaka skozi gozd obiti progo in takoj pogasiti 
vsak tudi najmanjši ogorek ali ogenj. Ce požara sami ne 
morejo pogasiti, morajo najhitreje obvestiti najbližjo ga- 
silsko četo in poslajo narodne milice. 

, Kdor zapazi, da gozd gori, je dolžan, če, je to mogoče, 
ogenj sam pogasiti. Cfe tega ne more, je dolžan najhitreje 
obvestiti o požaru in kraju požara katerega koli gozdar- 
skega uslužbenca, najbližji ljudski odbor, gozdno gospo- 
darstvo ali kateri koli drug organ državne uprave, vojske 
aH milice in po potrebi uporabiti telefon ali brzojav, če " 
tega ni, pa najprimernejše vozilo. 

b) Skrb za potrebno gasilno orodje. Važen' požarni' 
varnostni ukrep je tudi zadostha.koHčina gasilnega orodja, 
ki je takoj pri roki. Uporaba motornih brizgata pri ga- 
šenju gozdnih požarov je redka, pač pa uporabljamo za 
gašenje gozdnih požarov zlasti orodje, ki se sicer lipo-'* 
rablja pri gozdnih, delih, namreč sekire, lopate, žage, 
krampe,, grabìje. Ce je na razpolago dovolj vode, pa na • 
požariače ni mogoče spraviti motorne brižgaljie ali pa 
je sploh ni na razpolago, je treba5 imetï-pripravljenih 
večje število veder' ali drugih posod.   . ';!, 

Za gašenje gozdnih požarov namenjeno gasilno orodje 
mora'biti stalno pripravljeno in se ne sme uporabljati v 
druge*namene. Za, nabavo in pravilno ravnanje z gasil- 
nim orodjem skrbi pristojni krajevni-ljudski odbor. 
/ Kadar je ßokiicano gasit, gozdni požar večjega ob- 
sega, ^udi •••••• prebivalstvo, morajo krajevni ljudski 
odbori ozi-roma voditelji gasilske akcije sporočiti-prebival- - 
stvu, kakšno ,orodje naj prinese .seboj., ,    * 

'Mè) Doloätev zbirališča, alarmna služba in odhod na 
požarišče. Določitev.zbirališča je za uspešen gasilski na-• 
stopi ßosebnö važna. Zato je.,potrebno, da: krajevni (mest- t,; 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom 1 
Naša založba je prevzela v prodajo brošuro 

Začasni program posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence 
finančne stroke, ki jo je izdala uprava »Finančnega zbornika«, inter- 
esenti kfhko naročijo to knjižico pri upravi Uradnega Usta LRS, Ljub- 
ljana, Gregorčičeva 23. Cena 7 din. 

V. nasi založbi so v L 1949. Izšli: 
Zbirka gospodarskih predpisov L del. Druga izpopolnjena izdaja. — 
Stranj 565, cena 88 din. / 

Druga izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 194?, ki Je.že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter e popravki innovimi ustreznimi predpisi dopolnjeno 
snov. Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje, o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji in rudarstvu, 
v 'gradbeni, gostinski In trgovski stroki, dalje poglavje o enotnih cenah, 

y ' splošne predpise o upravi državnm gospodarskih podjetij in o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki je dodanih 12 prilog • zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazala 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 
strok in poklicev, t literaturo in navodili. Strani 4b, cena ? din. 

Brošure vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen In v tri skupine raz- 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 

•   strok ki bodo polagali izpite   V 'drugem delu so' k posameznim temam 
':     :   dodane še kratke teze in vsa  potrebna literatura.  Sekretariat vlade LRS 

za personalno službo, ki je program sestavu in priredil, le s to brošuro 
;        podal snov za študij uslužbencev,, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 

• ' • pravljali za izpite. Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
olajšala delo tudi predavateljem 

Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani 752, cena 105 din. 
v- - V tej obsežni zbirki Je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 

'ki so izšli od marca 194? do maja 1948 in je nepogrešljjv pripomoček za 
vsakogar," ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarstva, V knji- 
žici Je^ razvrščena snov o upravi državnih gospodarskih podjetij, predpisi 

, ; ... o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, 
vknjižbi lastninske pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in 
cenah, knjižica ima vrsto preglednih tabel In zaradi lažje. uporabnosti 

""      .   praktično sestavljeno stvarno kazalo. 

Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija, prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ,' v Uradnem listu NVS in SNOSa oziroma LRS od 

'• osvoboditve vdo kraja i. 1947. predpisi zveznega in republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvi : cen, ki so bili objavljeni v navede- 

•   nih' glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade in v Vestniku 
^    '     urada zâ cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki- je uvrščena po abe- 

cednem redu in časovnem razdobju je za vse urade in ustanove terposa- 
•;;?       : meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker Ji bo sledilo pray tako 
:. ,! V. "".,.  zbrano in še izpopolnjeno .gradivo vseh predpisov  za  leto1 1948 y novi 

.,'• K", .'., ' zbirki " •• ,•       . .• '        .'',',. • ,. 

Abecedni Imenik naselij 1RS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov 
tRS (v priredbi Statističnega urada LRS).' Strani 156, cena 70 din, 
'.'*','   •'' Odkar je bilo naši- novi' domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 

; /,:, >ke, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
.,;.!':','    -'„• i';, nem m .reorganiziranem upravnem aparatu našega^zemlja. Dokler ne bomo 

\  dobili popoln krajevni-leksikon, bo,ta register krajev koristen .pripomoček. 
• ';,: .:     za-vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev m 
;;:,v-,:, po>t-v"; Ljudski-r^bliki;Slovpnl ji. '•   }•••?••<:.   •'   ,,;.•;; -\:::'\ : •• : .-v 

'J:'-    .'•; '.v''."'''' ';: ' Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS« 

Razglasi ministrstev 
Org. št. 46/47-191 714« 

Prvi oklic 
i 

Sestavljeni eo osnutki novih zemljisU.ii 
knjig za katastrske občine Reber, Sela, 
Stavca vas in Vel. Lipje v sodnem okraju 
Noro mesto in ee določi 

1. avgust 1949 
kot dan, od katerega dalje je treba po- 
stopati s temi osnutki kakor z zemljiškimi 
knjigami. i 

Od navedenega dne dalje Je samo z vpi- 
som v novoosnovana zemljiške knjige 
možno doseči učinke. zemljiškoknjižnega 
vpisa glede zemljišč, vpisanih v teh zem- 
ljiških knjigah. 

II - 
Obenem ee z dnem 1. avgusta 1949 uva- 

ja postopek ta popravljanje navedenih 
novoosnovanih zemljiških knjig. Zato ee 
pozivajo, naj priglasijo svoje zahteve naj- 
pozneje  • 

do vštetega 1. oktobra 1949 
a) visi Hsti, ki zahtevajo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 1. avgustom 
1949, da bi ee spremenili vpisi} ki jih-ob- 
eegajo novoosnovane zemljiške Mmjige in 
ki se •••• lastninskih ali posestnih raz- 
merij, pa najsi se izvede ta sprememba, z 
odpisom, pripisom ali s prenosom ali e 
popravo označbe zemljišč ali s sestavo 
zemljiškoknjižnih tçles'" •• kakor koli 
drugače; b) vsi tisti, ki so pridobili Se 
"pred i. avgustom 1949 na zemljiščih, vpi- 
sanih v novoosnovanih zemljiških knjigah 
alt na njihovih delih zastavne, služnostne 
ali druge * pravd«, prikladne za knjižni 
vpis, kolikor bi bilo te pravice treba vpi. 
sati kot etara bremena, jpa še niso vpi- 
sane ali niso vpisane tako, kakor je 
treba. 

V priglasitvah pod b) je treba natane- 
,no navesti pravico in Vrstni red, .kf'se 
zanjo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjiž- 
ne vložke, v -katerih'se naj izvrši vpis. 
Navesti je treba tudi, na kaj'se opira 
priglašena pravica in. na, kaj zahtevani 
vrstni red. :-  -   '   \ 

Priglasitvam pod, a) In b) je treba pri- 
ložiti izvirnik in prepis listine, iz katere 
izhaja dotična pravica ' oziroma 'dejstvo, . 
in sicer v primerih, kjeri so pravice ali 
dejstva nastala.po 26- juniju 1946, brez- 
pogojno, v primerih, kjer. so nastala pred 
tem dnem, pa kolikor ime tako listino 
stranka; ali njen' zastopnik. 

Priglasitvenè dolžnosti v ničemer ne 
spreminja lo; da se pravica, ki jo je tre-. 
,ba priglasiti, morda razvidna. iz > kakšne 
listine; ki, je že pri sodiScu, alč iz kakšnega 
sodnega.sklepa itd. Pač "pa-so od •••••-" 
.sitvene dolžnosti izvzete:- !;, .:', 

.1. 'pravice in dejsfo*, za katera eo ali 
bodp do vštetega 81. julija 1949 upravi- 

.[čenči1 vložili prošnje ali priglasitve v smi- 
slu 1. ali % točke' razglasa ministrstva za' 
pravoaodifi e dne ,12. junija 1946 (Uradni 
list LRS- št. 44/169 :z dne 2ft, VI. 1946);   ' 
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2. pravice, ki se ne opirajo na pogodbo 
[(n. pr. pravic«, pridobljene zaradi agrarne 
reforme, zaplembe in podobno), ker bodo 
te pravice itak uradoma priglašene. 

Kdor zamud; zgoraj dani rok 1. okto- 
bra 1949, izgubi pravico, uveljavljati pri- 
glasitvi zavezane zahtevke do tretjih 
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice v do* 
bri veri na podlagi vpisov, obstoječih v 
novoosnovanih zemljiških knjigah, kolikor 
ti vpisi niso izpodbijani. 

III 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

etavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v novoosnovanih zemljiških knjigah ob- 
stojali na dan 1. avgusta 19-19, naj vsi ti- 
eti, ki mislijo, da eo z obstojem kakšne- 
ga teh vpisov ali z njegovim vrstnim re- 
dom oškodovani v svojih pravicah, 
vložijo ugovore do vštetega 1. oktobra 

1949, 
ker dobijo sicer ti vpiei učinek zemljiško- 
lmiižnih vipisov. 

IV 
Novooänovane zemljiške knjige so vsa- 

komur na razpolago za vpogled mod red- 
nimi uradnimi urami pri okrajnem sodi- 
Sču v Novem mestu. Pri tem sodišču se 
tudi vlagajo morebitne priglasitve in ugo- 
vori po tem oklicu in sicer p:smeno ali 
ustno na zapisnik. 

Proti "zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostavitev v prej- 
šnji stan in se ti roki ne smejo podaljšati 
la posamezne stranke. » 

Ministrstvo za pravosodje LRS 
Ljubljana dne 29. junija 1949. 

Register javnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1619 

Sedež: Gorenja vas. 
Dan \piea: 27. Junija 1949. 
Besedilo: Krajevno avtoprevozništvo, 

Gorenja vas. 
Poslovni predmet: Prevoz blaga s to- 

vornim avtomobilom. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gorenja vas. 

odločba it. 1094/3-48 z dne 16. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 

rena  vas. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:" 
Sorli Ivan, upravnik, samostojno v ob- 

•egu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja, . 

Vende Ivan, pomočnik upravnika, v 
upravnikovi odsotnosti v istem obsegu kot 
on:, 

Tratnik Franc, knjigovodja, ki eopodpi- 
*uje Mine iz 47. člena zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeništvo za finance 

dne 27. junija 1949. 
St. II—1802/3-49 7152 

# 
1621). 

Sedež: Dubrovnik. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dobrovnik. 
Pr.slovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač, dajanje jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dubrovnik. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

brovnik. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bojnec Jožef, poslovodja in namestnik 
Bojnec Martin, oba po zakonu oziroma 

pravilih. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. junija 1949. 

St. 318/1-1949 6986 
* 

1621. 
Sedež: Kanuuca St. 14. 
Dan vpisa: 8. junija 1949- 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 

Kamilica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 

in ženskih oblačil. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO  ••••••, 

odločba št. 376/1949 z dne 16, III. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kam- 

nica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bernard Anton, predsednik KLO Kam- 

•••, za operativno upravno vodstvo, 
Sosio Anica, poslovodja m računovodja, 

za administrativne in računske zadete. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za. finance, 
dne 8, junija 1949. 
St.  56/103—III—49 7086 

* 
1622. 

Sedež: Kamnica št. 22. 
Dan vpisa: 17. junija 1949 
Besedilo: Krajevna vrtnarija, Kamnica. 
Poslovni predmet: Pridelovanje in pro- 

daja povrtnin. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Kamnica, 

odločba it  2499/48 * dne 15. VI. 1949. 
Oper. upravni voditelj: KLO Kamnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Sulc Leopold, delovodja, 
Bernard Anton, za operativno upravno 

vodstvo. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. junija 1949 

St. Pov. 56/1Ì0—•-49       7042 
* 

1623. 
Sedež: Kamnica St. 86. 
Dan vpisa: 17. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Kamnica. 
Poslovni predmet: Postrežbo, gostom i 

jedili in pijaco. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Kamnica, 

odločba št  3780/48 z dne 30. X. 1948. 
Oper. upravni voditelj: KLO Kamnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pavelio Jožefa, poslovodja, neomejeno, 

.  Bernard Anton, za operativno upravno 
vodstvo, neomejen«. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. junija 1949. 
St  Pov, 56/104-•—49       7041 

1624. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 6. junija 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje >Okras«, Ma- 

ribor. 
Poslovni predmet*. Okra?evanje mesta 

in dvoran ob priliki prireditev in proslav. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 1334/1-49 z dne 16. V. 1949.   ' 
Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 

štvo za komunalno gospodarjenje MLO 
Maribor. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
H*berl Milan, ravnatelj, do zneska 

20.000 din samostojno in tudi v fìnanèblh 

zadevah, nad tem zneskom pa skupno • 
operativnim upravnim voditeljem. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6.  junija   1949. 
Št. Pov. 06/100-111-49 

1625. 
Sedefi  Maribor, Moljaka c 56. 
Dao vpisa:  10. junija  1949. 
Besedilo: Tovarna pletenin in konfek- 

cije, Maribor. 
Poslovni predmet; Izdelava pletenin, 

bombažnih in volnenih izdelkov, konfek- 
cija moških oblek ter proizvodnja moške- 
ga in ženskega perila. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. 1291/1-1949 z dne 1. IV. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
štvo za industrijo in obrt MLO Maribor. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Naglic  Drago,   direktor,  samostojno  v 

okviru pooblastila operativnega upravne- v" 
ga vodstva, 

Natek Jožef, tajnik, namesto direktorja, 
kadar je ta zadržan, 

Zabukošek Robert, pomočnik direktorja 
za finančne zadeve, vs© denarne, materi- 
alne, obračunske in kreditne listine sku- 
paj z N^gličem Dragom, v njegov; odsot- 
nosti pa skupaj z Natkom  Jožetom, 

Horvat Franc, obratni knjigovodja, v 
istem obsegu kakor Zabukovšek Robert, 
kadar je ta zadržan, vn sicer skupaj z Na- 
gličem Dragom, v njegovi odsotnost; pa 
skupaj i Natkom Jožetom. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance 

dne 10. junija 1949 
St. Pov. 56/105/111/1949       7037 

1626. 
Sedež: Gornja Radgona, Jurkovifeva 7. 
Dan vpisa: 27. junija 1949. 
Besedilo: Okrajna delavska in uslužben- 

ska menza, Radgona. 
Poslovni predmet: Oskrba delavcev in 

uslužbencev a zdravo in dobro hrano. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Radgona. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 

.   Berten Avgust, upravnik podjetja, 
Osterc Stanko, upravnik ekonomije, 
Strafela Ivan, poverjenik za trgovino in 

preskrbo OLO Radgona. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. junija 1949. 

St. 26/44-49 7161 
' # 

1627. 
Sedež: Mnršfcak. 
Dan vpisa: 25- junija 194•. 
Besedilo: Krajevna ekonomija, Murlčak. 
Poslovni predmet: Zgledno in načrtno 

poljedelstvo In vinogradništvo, gojitev ži- 
vine, sadjarstva in vrtnarstva. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Murščak. 
Operativni upravni voditelj: KDO Mur- 

Sčak. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

. Fras  Anton, upravnik, 
Stuhec Ivan. predsednik KLO Murščak. 

Okrajni IX) Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. junija 1949. 
št.  26/43 71«0 
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1628. 
Sedež: Slatina Radenci. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 

Slatina Radenci. 
Poslovni predmet: Šivanje :n popravila 

oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Slatina Ra- 

denci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sla- 

tina  Radenci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sraka Štefan, poslovodja, 
Frater Anton, upravnik  KGP  Slatina 

Radenci, 
Juri!? Anton, predsednik  KLO Slatina 

Radenci. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. junija 1949. 

St. 26/21 7121 

1629. 
Sedež: Slatina Radenci. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo:   Krajevna  poljska  opekarna. 

Slatina Radenci, 
Poslovni   predmet:    Izdelovanje   zidne • 

opeke. 
Ustanovitelj podjetje: KLO Slatina Ra- 

denci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sla- 

tina Radenci. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Frater Anton, upravnik   KGP  Slatina 

Radenci, 
JuršiS Anton, predsednik KLO Slat na 

Radenci. 
Okrajni LO Radgona. 

povcrjeništvo za finance, 
•ine 25. junija 1949. 

St. 26/42 7122 

1680. 
Sedež: Cateï. 
Dan vpisa: 3. maja 1949 
Besedilo: Okrajni megazin, poslovalnica 

ta garantirano preskrbo v Čatežu. 
Poslovni predmet: Prodaja mešanega 

blaga tn živil na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

ločba št. 2212/i z dne 11. VI. 1949. 
Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 

nje, 
Podjetje zastopa In zanj podpisuje: 
Slavine  Ouetelj,   ravnatelj   Okrajnaga 

magazina, Trebnje, po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. junija 1949. 

St. 640/1 .    7081 
* 

1681. 
Sedež: Dobrnič. 
Dan vpisa: Okrajni magazin, poelovaj- 

*iea garantirane preskrbe v Dobrniou. 
Poetom!  predmet:   Prodaja mešanega 

Maga in Živil na drobno. 
* Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

WSba St. 2212/1 z dne 11. VI. 1949. 
'Operathai upravni voditelj: OLO Treb- 

nje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
»lavine   Ouetelj,    ravnatelj   okrajnega 

masaame, Trebnje, po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo ïa finance, 
rine 21. junija •9. 

et envi 

Sprememb« 
1632. 

Sedež: Idrija,     y 
Dan vpisa: 27. Junija 1949 . 
Besedilo:  Okrajno avtopodjetje t Idrija. 
Izbriše se Jereb Viktor, upravnik, vpi- 

šeta se 
v Buni:k  Franc,  upravnik, ki   podpisuje 
skupaj s 

Stucinom Frankom. 
Okrajni  LO Idrija, 

povcrjeništvo za tiuance, 
dne 27. junija Ì949. 

St. 4867/1 7117 
* 

1683. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 18. Junija 1949. 
Besedilo: Komunalno podjetje KLO Ko- 

čevje. 
Izbrišejo se: Rigler Janez, ravnatelj, 

Kozina Leopold» poslovodja ta Korelc 
Franc,  knjigovodja,  vpijejo  se: 

Samsa   Alojzij,   poslovodja, 
Premrl Karel, poverjenik komunalnega 

podjetja in 
Balžalorskl Vladimir, knjigovodja UGP. 

• Okrajni LO Kočevje, 
povcrjeništvo za financé, 

dne 18  junija 1949. 
St. 651 6697 

1634. V 
Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa; 23. junija 1949 
Besedilo: Gostinstvo Gorenja vas. 
Izbriše  «e  Ferlan  Alojzi], poslovodja, 

vpiše «a 
Sorl: Ivan, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, 

Peresciuttl Milka, pomočnik upravnika, 
ki podpisuje v odsotnosti upravnika v 
istem obsegu kot oni, 

Tratnik Franc, knjigovodja, ki sopod- 
pieuje listine iz 47. člena zakona o drž. 
.josp. podjetjih. 

Okrajni LO Kranj, 
povcrjeništvo za finance, 

dne 23. junija 1949. 
St. •—1110/2—1949 6987 

# 
1635. 

Sedež: Veliki Kamen. 
.   Dan vpisa: 27. junija 1949. 

Izbrišeta ee SotoSek Anton, •••••, in 
Kozole Jožef, pradeednik KLO, vpiäejo se: 

Kink Anton, tajnik, 
••••• Franc, predsednik, 
Strel Karla, upravnik KLO podjetij, ki 

podpisujejo v okviru pooblastil. 
Okrajni LO KrSko, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. junija 1949. 

St. 20/57 7118 
* 

lese. 
Sedei: Ljubljana, Cankarjeva 2 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >••••••• 

Emonac 
Vpiše ee poslovalnica: Gostinski obrat 

kavarna in slaščicama >Volga«, Cankar- 
jeva 6. 
Mestni LO za glavno mesto»Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. junij» 1949. 

Fin. št. 2-•/49 .7060 

1637. 
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 15. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Podjetje ÜL0 I »Kroj«. 
£a podjetje podpsujela odslej- 
Bernik Danilo,  upravnik, • 
Vrbančič Zdenka,  računovodja. 
Mostni \Si zu glavno mesto Ljubljana, 

povorjoništvo za finance, 
dne 24. junija 1949 

Fin št. 2190/49 7049 
* 

1638. 
Sedež: Ljubljana, Delničarjeva 4. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo:   Trgovsko  podjetjo »Sadje 

zelonjava«. 
Operativni upravni voditelj odslaj: Po- 

verjeništvo za državne nabave ML0 Ljub- 
ljana 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjcniätvo za finance, 
dne 24. junija 1949. 

Fin. št. 2262/49 7058 
• 

1639. 
Sedež: Ljubljana, Komenskega 1. 
Dan vpisa: 28. junija 1949, 
Besedilo:   »Odoja«,  industrija  prešiti* 

odej. 
Za podjetje podpisujeta odslej: 
Zabukovec Angela, upravnica, 
Simoneti Draga, knjigovodja. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
povcrjeništvo za finance, 

dne 23. junija 1949. 
Fin. št. 2285/49 7057 

* 
1640. 

Sedež: Ljubljana, Maistrova 10. 
Dan vpisa: 24   jun''ja 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mlekot. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo RA državne nabave. 
Mestni LO za davno mesto Ljubljana, 

povorjonlštvo za finance, 
dne 24. junija 1949. 

Fn. et. 2234/49 7051 

•1. 
Sedež: Ljubljana. Miklošičeva 15. 
Dan vpisa: 18. junija. 1949. 
Besedilo:  Trgovsko^jodjctje  »Kur*vo<, 

Ljubljana. 
Oparativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo 1• državne nabave. 
Vpiše se 
Nedoh Danilo, ravnatelj. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljano, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. junija 1949. 
Fin. Št. 216049 704T 

* 
1642. 

Sedež: Ljubljana, Pred škofijo 18. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Sokol«. 
Vpišejo &3 poslovalnice: 

' >Belokranjec«,  Florijaneka  6, 
»Dolenjec*-, Dolenjska c. 3 
»Ruclnifan*, Rudnik 58. 

Mestni LO ü!  "lf.vno mesto Ljubljana, 
povcrjeništvo za finance, 

dno 24. junija 1049. 
» Fin. št. 2138/49 7058 
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t643. 
Sedež: Ljubljanu, filmska  17. 
Dan vpisa: 24. junija 1049., 
Besedilo: »Mleko — Vu«, 
Vpiše se poslovalnica na Večni pot: 27. 

Mestni M) za glavno mesu. Ljubljana 
poverjeništvo za finance, 

dne '24. junija 1949. 
Fin. št. 1997/49 7054 

* 
1044. 

Sedež: Ljubljana, Stritarjeva 7. 
Dan vpisa: 18. junija 1949 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO. »Že- 

lezo«. 
Izbrišeta se poslovalnici: 
it.   4 (steklo), Stritarjeva 6 
St. 16 (steklo), Resljeva 8. 
[zbriše se Vreg Miro, glavni računovod- 

ja; vpiše ee 
Korošec Zinka, glavni računovodja. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. junija 1Ö49. 
Fin. št. 1980749 7058 

<•" * 
1645. 

Sedež: Ljubljana, Tvrševa 15. 
Dan vpisa: 18. junija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Prehrana«. 
Izbrišejo se poslovalnico >Prehrana« na 

Vodnikovem trgu 4, »Prehrana« na Mi- 
klošičevi 28, >Prehrana< v Glinski ul, 3, 
•pišeta se poslovalnici: 

>Prehrana< na Resljevi c. 6t. 8, 
>Prehrana< na Goeposveteki št. 7.l 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. junija 1949. 
Fin. št. 2176/49 

* 
•6. 

Sedež: Ljubljana, Zg. Kašelj 122. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kafilerija«. 
Izbriše se Flçgar Avgust, knjigovodja, 

vpiše se 
Cerar Marjeta, administratorka. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
, poverjeništvo za finance, 

dne 23. junija 1949 
Fin. št. 2284/49 7056 

* 
1647. 

Sedež: Maribor, Glavni trg 7/II. 
Dan vpisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, Ma- 

ribor. 
Operativno upravno vodstvo , odslej: 

Uprava za turizem in gostinstvo MLO Ma- 
ribor. 

Izbriše se Cilenšek Anica, namestnik 
' stla.vnpgn računovodje, vpiïe se: 

Zula Slavko, nižji knjigovodja, kot na- 
mestnik glavnega računovodje. 

Mestni LO Maxibor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. junija 1949. 
St. Pov. 66/109-111-49       7035 

* 
1S48. 

Sedež: Maribor, Glavni trg 7/II. 
Dan vpisa: 24. junija 1949 
Besedilo: Gostinsko odkupno podjetje, 

Maribor. 
Izbriše ee Peško Alojz, ravnatelj, vpiše 

ee:     i 

umida JOžU, ravnatelj, ki podpisuje sa- 
j .nostujno   v finančnih zadevah pa. skupaj 

z gLavnim računovodjem. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance 
dne 24   junija 1049- 

Št. Pov   66/115—111—49       7045 

1649. 
Sedež: Maribor, Gosposka ul. 18. 
Dan  vpisa: (i.   junija 1949. 
BestiU.io: Mostno trgovsko podjetje »Me- 

,rup«, Maribor. 
Izbrišejo se poolovaln.ee: 
Prodajalna št, 6, parfumenja, Trg Rde- 

če armade 9 
Prodajalna št. 8, drogerija, Tvrševa 1 
Prodajalna Št. 12, barve, laki in kemi- 

kalije, Gosposka 6 
Prodajalna št. 2, manufaktura, galante- 

rija, Moskovska 6 
Prodajalna št. 4, manufaktura, konfek- 

cija  Partizanska 9 
Prodajalna št. 5, manufaktura, konfek-. 

olja, Limbuška o. 14 
Prodajalna št. 7. manufaktura, galante- 

rija, Ruška c. 43. 
Vpiše še poslovalnica št 4, cvetlicama, 

Meljska c. 2. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. junija  1949. 

St. Pov. 56/101-III-49       7034 
* 

1660. 
Sedež: Maribor. Meljska c. ••. 
Dan izbrisa: 14. junija 194Ó. 
Besedilo: Tovarna pletenin, Maribor. 
Na podlagi odločbe MLO Maribor z dne 

1. IV. 1949, it. 1291/1-49, zaradi združit- 
ve s Tovarno pletenin in konfekcije, Ma- 
ribor, Meljska c. S6. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949. 
St. Pov. 56/108—III—49       7040 

* 
1651. 

Sedež: Maribor, Orožnova ul. 8/10. • 
Dan vpisa: 24 junija 1949. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Maribor. 
Izbriše ee: Obrat št. 2 — Delavnica — 

Glavni trg 11, vpise ee: 
Obrat št. 2 — Delavnica in poslovalnica, 

Studenci, Erjavčeva ul>7. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. junija 1949. 

St. Pov. 56/116-111-49      7046 

1652. 
Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 26. aprila 194§. 
Besedilo: Vullkanizaeija krajevnih go- 

spodarskih podjetij Gornja Radgona, 
Poslovni predmet: Vulkanizacijska dela. 
Izbrišeta ee pooblaščenca za podpiso- 

vanje: Levar Franc, pt-sdeednik KLO Gtpr. 
Radgona, in Njivar Jltìko, poslovodji pod- 
jetja, vpiše se: 

Erman Mirko, začasni poslovodja pod- 
jetja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo Za finance, 

dne 13. junija 1949. 
St. 26/3-9 ' 6989 

1653. 
Preklic odločbe o ukinitvi 

podjetja 
Na podlagi odločbe OLO Celje okolica, 

št. 210/3 t dne 2S. VI. 1949 se prekliče 
odločba poverjea:štva za finance OLO Ce- 
lje okolica, št, 256/3 o izbrisu državnega 
gespodarskega podjetja »Podjetje za od- 
kup poljskih pridelkov OLO Celje oko- 
lica, Celje« iz registra državnih gospo- 
darskih podjetij. 

To podjetje ostane še ao nadaljnjega 
okrajno podjetje in je vpisano v registru 
državnih gospodarskih podjetij pri OLO 
Celje  okolica,   poverjeništvo  za finance. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. junija 1949. 
St   256/4-49 7116 

(J vedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

1 R 327/49—6 5498 
Mavec Franc, roj. 29. I. 1984 v Ljub- 

ljani, Ilovica, sin Franca in dere rojene 
Mohor, študent v Ljubljani,. Volarjev 
stradon 27, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog sestre Mavec Marije, km. 
hčere, Volarjev stradon 27, Ljubljana, 
RLO I, se uvede postopanje za razglasi- 
tev ssa mrtvega in se izdaja poziv, naj ee 
0 pogrešanem v dveh mesecih po tej ob- 
javi v uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbniku Primcu Rudolfu, Ljubljana 
Peruzijeva 100 oziroma predlagateljici. 

Mavec Franc se poziva, naj se zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo g 
predlogu. 
Okrajno sodišče za glavno mesto Ljubljane 

dne 12. maja 1949. 
% 

1 R 881/49-4 6737 
Detoevc Ivan, roj. 19. II. 1919 na Poto- 

jišcu, knieSki sin pok. Jožeta in Marij* . 
rojene Repar, samski,   je odšel 1941 v 
NOV. Od septembra 1943 se pogreša. 

Na predlog Reparja Jatoba, kaneta îi 
Kamniika 7, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem v dveh mesecih ipo obja- 
vi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali siknbniku Koširju Jožetu, kmetu iz Pri- 
stave 2. 
I R 334/49-4 6736 

Kastelic Frančišek, roj. 21. I. 1909 v 
Zalogu, sin Janeza in Frančiške rojene 
Novljan, kmečki delavec, samski, je bil 
13. VI. 1942 kot talec ustreljen. 

Na predlog sestre Kastelic Ane iz Za- . 
loga sp uvede postopanje za_ razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Novaku Ivanu fa Škofljice 49 
oziroma predlagateljici. 

Debevc Ivan in Kastelic Frančišek ee 
pozivata, da se zglasita pri eod'ilou al' 
dasta kako veet o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o. 
oredlogih, 

Okrajno sodišče za glavno mesto . 
Ljubljana 

dne 10. junija 1949,- - 



Štev. 21 - 5. Vil. 1Ü49 URADNI LIST LUS Strau 371 

t R 032/49-3 6851 
Hribar Bogomir, roj. 16. IX. 1917 v 

Ljubljani, Rimska, sin Bogomirja in Mari- 
je rojene Zalar, samski, podoficir, Ljub- 
ljana, Einšpielerjeva 27, je baje kot burec 
2. čete 2. bat. 1. udarne brigade Toneta 
Tomšiča (i. VI. 1943 padel v Poljanah pri 
Primskovem. 

Na predlog sestre Hribar Silve, Ljublja- 
na, Einšpielerjeva 27, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da iäö o pogrešanem v dVeh mese- 
cih, po objavi v Uradnem listu LRS poro- 
ča sodišču ali skrbniku Zajcu Ludviku v 
Ljubljani, Hranilniška 11 oziroma predla- 
gateljici 
I R 330/49-5 6852 

Kosi Jože, roj. 15. X. 1919 v Ljubljani, 
«in Ivana in Jceipme 'rojene Jelačin, po- 
ročen, Student v Ljubljani, Pred škofijo 

\      Št 17, se od maja 1945 pogreša. 
, Na predlog žeue Kosi Rože, uradnice v 

Ljubljani, Pred škofijo 17, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Deljunja Ru- 
dolfu, Ljubljana, Pred škofijo 21 oziroma 
predlagateljici. 

Hribar Bogomir in Kosi Jože ee pozi- 
vata, da ee zglasita pri sodišču ali dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče za glavno mesto 
Ljubljana 

dne 21. junija 1949. 

R 512/49 6589 
Renčel Mirko, roj. 26. IV. 1902, sin Ma- 

tije in Antonije, nameščenec, Maribor, Ob 
gozdu 17, je odšel leta 1942 v Vojvodini 
v NOV. .Junija 10-W je bil v bolnici v Tu- 
butu in ee od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Renčelj Marije, kuha- 
• rice na Pobrežju, Ob gozdu 17, ee uvede 

postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se hdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
15. IX. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Fožarju   Antonu,  vrtnarju  v   Mariboru, 
Nasipna 1- 

Po preteEu roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maxibor mesto 
dne 11. junija 1949 

H= 
R 364/49 6511 

i       Lindental Henrik, roj. 22. V. 1879 na 
Dunaju, oženjen, tesar v Sp. Koreni, jo 

',/     bil 1914 mobiliziran v avstrijsko vojsko. 
Po potrdilu KLO Korena se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog hčere PraviČek Matilde ro- 
jene Linderalal, kmetice v Zg. Koreni 11, 

i ee uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poz'.v, da se o pogre- 
šanem v treh mesecih po objavi v Urad- 
nem lietu LRS poroča sodišču al: skrbni- 
ku Saibederju Ivanu, posestniku v Zg. Ko- 
reni 57. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
.,'•   • dne 11. junija 1949 

>'.'  l « W49-4     "   * '4470 
-urt^?lak Lovrenc, roj. 10. VIII. 1870, 

•      HvnîT n!na in 2tl2e roJelie Kerec» Krop- 

besu. •• vzhodnem bojišču je •7 
zbolel in odšel v bolnico m se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog sin« Hajdrnjaka Alojzija, 
luneta v Vadaroih 70, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v treh mese- 
cih po tej objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Žilavcu Av- 
gustu, kmetu v Vadaroih 99. 

Hajdinjak Lovrenc se poziva, naj se 
zglasi pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 15. aprila 1949. 

* 
I R 67/49 *    5155 

Vehab Franc, roj. 18. VII. 1908 v Gor. 
Lendavi, ein Mihaela in Terezije rojene 
Kočar; kmet v Gor. Lendavi 119, je bil 
3. XI. 1944 odpeljan v zapore v Šzomba- 
thelyju in Kotnarnu, nato pa v Dachau, 
od koder ee ni več oglasil. 

Na predlog žene Vehab Marije rojene 
Ferko, kmetice iz Gor. Lendave 33, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, naj se o pogre- 
šanem v treh mesecih po tej objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Kovaču Francu, kmetu v Gor. 
Lendavi št. 14. 

Vehab Franc se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 4. maja 1949. 

$ 
R 186/49-2 6767 

Cehner Anton, roj. 3. 1 1920 na Tol- 
stem vrhu 70, sin Cehner Elizabete poro- 
cene Dramer, poljski delavec v GuStanju, 
je bil maja 1943 odveden v Mauthausen, 
kjér je baje 4. IV 1945 umrl. Öd tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog matere Dramer Elizabete 
rojene Cehner, gospodinje v GuStanju 72, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega 
R 187/40—10 6768 

Uran Andrej, roj. 16. XI. 1912 v Hu- 
dem kotu, KLO Ribnica na Pohorju, lin 
Alojzije, delavec v Vuzenici, je odSel leta 
1944 v NOV v marentoerSkem okrožju. Bil 
je od Nemcev ujet in poslan v Dachau, 
kjer je abolel in baje umrl. 

Na predlog vartiha nedl. sirote pogre- 
••••• Jesenka Franca, delavca pri Sv. 
Primožu aa Pohorju, se uvede postopanje 
za razglasitev za irirtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- • 
šču aH skrbniku Čegovniku Filipu, sod. 
nameičencu na Prevaljen. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Proraljah 
dne 16. junija 1949. 

R 226/49-5 6798 
Kontelj Rudolf, roj. 17 IV. 1903 v Lan- 

dolu pri Postojni 6, ßin pok. Matije in Ma- 
rije rojene Santelj, trgovec v Sežani 91, 
poročen, se Od maja 1945 pogrela. 

Na predlog žene Kontelj Antonije, go- 
spodinje iz Sežape 219, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

K Ü23/49—a 6799 
Živec Anton, roj 16. V. Ib9ï v Šmar- 

jah 16, sin pok. Franca in pok, Uršule 
rojene Ukiuar, poročen, kmet, se od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Živec Viktorije rojene 
Crnigoj, gospodinje v Šmarjah 16, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega^ 
R 224/49-4 6800 

Živec Stanko, roj. 5 XI. 1926 v 6mar- 
jah 16, kmečki sin Antona in Viktorije 
rojene Crnigoj, samski, se "od aprila 1945 
pogreša. 

Na predlog matere Živec Viktorije ro- 
jene Crnigoj, gospodinja v Šmarjah 16, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to v treh mesecih po 
objavi v Uradnem H»i.u LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Benčiču Mirku, sod-usluž- 
bencu v Sežani. 

Kontelj Rudolf, Živec Anton in Stanko 
se pozivajo, da se zglasijo pri sodišču ali 
dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno tiudišče v Sežani 
dne 17. junija 1949 

& 
R 851/49 4516 

Božič Jernej, roj. 17. IV 1928 v Ra- 
kovcu, KLO Podmelec, kmečki sin pok. 
Jerneja in pok. Terezije rojene Lapanja, 
samski, je februarja 1945 odšel v Gradai, 
kovo brigaao NOV. Iz bojev v okolici Dol. 
Trebuše aprila 1945 se pogreša. 
R 856/49 4517 

Skočir Anton, roj. 6. 1 1896 v Vrenem, 
sin pok. Antona in Terezije rojene Sko- 
čir, poročen, posestnik, je bil 25 V. 1944 
aretiran in odpeljan v Nemčijo. Baje je 
septembra ali oktobra 1944 v Hersburgu 
oziroma Flossenburgu umrl. Qd odhoda » 
Nemčijo se pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanih v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Lipulčku 
Ludviku, sod. uslužbencu v Tolminu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno eodiščo v Tolminu 
dne 18. aprila 1949. 

* 
I R 30/49-2 5638 

Deželak Ivan, roj. 2. V. 1908, orožnik v 
Marnem št. 6, je odšel 1. VIII. 1943 v 
NOV in se od takrat pogreša. 

Na predlog očeta Deželaka Franceta, 
posestnika v Marnem 6 pri Hrastniku, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem do 1. IX. 1949 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 16. maja 1949. 

* 
I R 81/49-2 5684 

Lebar Dominik, roj. 25. VII. 1912 v 
Brestu, KLO Čemšenik, rudar v Zagorju, 
Toplice je bil 28. VIL 1941 aretiran. Od. 
peljan ie bdi v Mauthausen, kjer je baje 
26. XI. 1941 umrl. 

Na predlog očeta Lebarja. Damjana, po- 
sestnika v Brezju 4, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee. izdaja po- 
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zh, uaj se o pogrešanem do 1. IX. 1949 
poroča eodISČu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajuu eudiače v Trbuvtjau 
dne 19. maja 1949. 

» 
I R 70/49—5 6587 

Kladnik Cvetko, roj. 26. VII. 1920 v 
Mokronogu, ein Cvetka in Amalije rojene 
Popit, poročen,, mizar, se od maja 19-15 
pogrela. 

Na predlog žene Kiadnik Milke Iz Ko- 
čevlja 65, se uvede postopanje za razgla- 
eitev za mrtvega. 

I R 71/49-2 6588 
Lavriha Jože, roj. 8 II. 1914 v Dolnjih 

vrhih pri Dobrniču, sin Alojza in Ane 
rojene Kužnik, rudar, Krima, KLO St. Lo- 
vrenc, je odšel "junija 1942 v NOV. Dne 
27. X. 1943 ee je oglasil v Krtini m po- 
vedal, da gre z inženirsko-pontonlrakim 
oddelkom v bližino Krima pri Ljubljani 
Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog bratranca Vavtarja Milana, 
poeestnika iz Krtine 8, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 1. XI. 1949 poro- 
ča eodišču ali skrbniku Grmtalu Janezu, 
eod. nameščencu v Trebnjem 

Po preteku roka bo aodiSČe odločilo o 
predlogih, 

Okrajno godliče v Trebnjem, 
dne 7. junija 1949, 

Oglasi sodišč 

Amortizacije 
IV R 78/49-8 6970 

Na predlog poverjeniêtva komisije za 
Likvidacijo kreditnih zadrug pri ministr- 
stvu za finance LRS Sevnica se uvede 
potapanje za amortizacijo izgubljenih 
vrednotnic In ee njihov imetnik poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, nicer so 
bodo izrekle za neveljavne. 

Oznameniio vrednotnic: 
hranilne knjižice: 
Si. 4311 noe Smuk Henrik. Sevnica t 

•togo 318.87 dm, 
ät. 6013 noe Smuk Adele, Sevnica * 

vlogo 234.15 din, 
št. 6014 noe Smuk Rado, Sevnica z 

»logo 207.51 din, 
St. 6066 noe Flek Jožef, Sevnica z vlo- 

go 1217.29 din, 
št. 0115 noe Smuk Marta, Sevnica z vlo- 

go 114.74 din, vse izdane od Hranilnice 
ta oosojilnlce v Sevnici ter 

3.1569 noe dr. Wradatsch Avgust, Sev- 
nica z vlogo 1847.45 din, 

št. 1570 noe dr. Wradatsch Avgust, Sev- 
niča z vlogo 48.02 din. 

Okrajno eodiîèe • Brežicah 
dne 22. junija 1940. 

JV R 1811/49—2 7195 
Na predlog Kocipra Antona, Ponikve ob 

J. Ž., se uvede postopanje za amortizacijo 
Izgubljenih vrednotnic in «• njihov imet- 
rint poziva, -naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vica, e:«er ee bodo izreklo za neveljavno. 

Oznameniio vrednotnic: 
hranilne knjižice bdvSe Hranilnice in po- 

4 
sojiln-ce v Ponikvi it. 11SJU na ime Cer- 
kev ev. Martina s stanjem 1308 dm, št 
ÜÜJ na uit Zupan cerkev sv. Martina, 
Ö32 diu. •!. ll-ì'i uà mi« Župni urad Po- 
nikva, zò'S un ; it. 102Ò uà une Cerkv. 
konkurenčni odbor, Üü din i št 119« na 
ime Tretjereduu ekupičiuu na Ponikvi, 
87 din; št. 1002 na mie Zaje Marija s sta- 
njem 210 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dno 28. junija 1949. 

* 
I   R  52/49—4 6636 

Na prošnjo Pajnič Marije rojene lic, pos. 
žene iz Gorenje vasi št. 20 pri Ribnie;, ee 
uvede postopanja za amortizacijo vred- 
nostnega, papirja, k ga ju prosilec baje 
izgubil in so ujoga imetnik poziva, naj v 
treh meeeciH po objavi v Uradnem listu 
LRS uveija svoje pravice, sicer «,e bo 
po preteku roka izreklo, da je vrednostni 
papir izgubi svojo pravno veljavnost. 

Oznameniio vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica bivše Vzajemne za- 

varovalnice v Ljubljani št. 20037 na ime 
lic Ivan za znesek 20 000 starih d'n. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 15. junija 1949. 

I R 516/40-8 7069 
Na prošnjo Kocmut Marije, upokojene 

učiteljice, Videm št. 3, p. Sv. Jurij ob 
Sčaviucl, se uvede postopek za amortiza- 
cijo vrednotnice, ki jo Je prosilec baje iz- 
gubil in se njen .imetnik poziva, naj v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, ker 6e bo 
sicer po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotniea brez moči. 

Oznameniio vrednotnice: 
vložna knjižica bivše posojilnice »Moj 

dom« v Ljubljani, št. 187, stran-1, z vlogo 
1280 din, izdano na ime Kocmut Marija. 

OJfrajuo sodišče v Ljubljani 
za gl. mesto Ljubljana 
dne 24. junija 1949, 

i|{ 

I R 481/49-6 •    7128 
Na prošnjo P'Sunder Ferdinanda, župni- 

ka v Rušah št. IG, se uvede pc&topanje za 
amortizacijo treh hranilnih knjižic, ki jih 
Je odvzel okupator ], 1941 m dal za nje 
potrdila, ni pa hranilnih knjižic več vrnil 
in eo sedaj izgubljene, Imetnik teh knji- 
žic se poziva, naj v dveh mesecih od te 
objave v Uradnem listu LRS uveljavi svo- 
je pravice, sicer se bo po preteku roke 
izreklo, da so hranilno knjižice brez moči. 

Oznameniio vrednotnic: 
ncanilna knjižica SpodnjeStaJereke ljud- 

ske posojilnice v Mariboru 6t. 15570 na 
ime >Cerkev Marije Ruše« v \al. imeeku 
3.878.58 din; 

'hranilna knjižica Spodnještajerske ljud- 
ske posojilnice v Mariboru St. 11293 na 
ione »Mariborska ekupšSna duhovnikov- 
tretjerednikov« v val. znesku 692.21 din; 

hranilna knjižica Posojilnice v Rušah 
št. 19-1 na ime >Katolifiko prosvetno dru- 
štvo v Rušah« v val. znesku 757-46 din. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 24. junija 1949. 

Zp 483/46-22 

Poziv upnikom in dolžnikom 
V zaplemben/. stvari soper Novaka Fer- 

dinanda, posestnika ir, Vrhpolja št. 25, ee 
1 v smislu  7, člena  uredbe  •;  likvidaciji' 

razmerij, nastalih z zaplembo premoženja 
(Uradni Let FLRJ, Št. 23-196/49) uvede 
likvidacijski   postopek. 

Zaplunjeno premoženje obstoji iz ne- 
premičnin vi. št. 31, 73 in 336 k. o. Nev- 
ije ;n 078 k. o. Kamnik v vrednosti 
402.549 i1:n in iz premičnin v vrednosti 
55.770 din. 

Pozivajo se upniki iz 9 člena cit. ured- 
be, ki želijo ohraniti svoje pravice do za- 
plenjenega premoženja, naj v 60 dneh po 
objavi tega oglasa priglasijo sodišču svo- 
je terjatve, sicer ne bodo več upoštevane. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 22. junija 1949, 

ttazni oglasi 

St. 052/1949 7334 

Razpis 
Dekanat medic neke takultete v LJub- 

ljani razpisujo: 
1 mesto asistenta na infekcijski klimkL 
1 mesto asistenta na interni kliniki. 
Prošnje s potrebnimi dokumenti je tre- 

ba vložti na dekanatu, Vrazov trg 4/1 do 
15.  julija  1949. 

Dekanat  medicinske  takultete 
v Ljubljani 

St. 13286 7004 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Skladšča Glavne direkcije zvezne tek- 

stilne industrije v Beogradu. Novem Sadu, 
NiŠU, Kraljevem, Prištini, Zagrebu, Osi- 
jeku, Splitu, Ljubljani, Sarajevu, Mostar- 
ju, Tuzli, Prijedoru, SkoplJu In Titovem 
Velesu so bila 28. II. 1949 izročena re- 
publiškim direkcijam in so s tem dnem 
prenehala poslovati. 

Pozivajo se va' dolžniki in upniki, ki 
imajo kakršne koli dolgove ali terjatve, 
ki izvirajo iz poslovanja e temiiekladišcl 
m sektorjem proste prodaje Glavne di- 
rekcije zvezne tekstilne industrije v času 
od 10. XI 1947 do 28. II. 1949, naj svoje 
dolgove plačajo, terjatve pa priglasijo sek- 
torju proste prodaje Glavne direkcije 
avezne tekstilne industrije, Beograd, Ulica 
7. julija ät. 26. 

Te priglasitve se morajo poslati naj- 
pozneje v 30 dneh od dneva objave, ker 
eo sicer po preteku tega roka ne bodo več 
upoštevale nobene terjatve, dolgovi pa se 
bodo izterjali po sodni poti. 

Glavna direkcija zvezne tekstilne 
industrije — Sektor proste prodaje 

* 
St. 513/49 72-11 

Vabilo 
na izredni občni »boj- zadružnikov Kme- 
tijske zadruge Šentilj v Slov. goricah, 
ki bo 10. julija 1949 ob 8. uri zjutraj v 
«gornji šoli v Šentilju. 

Dnevni red: 
1. izvolitev delovnega predsedstva ; 2. iz- 

volitev dveh overovateljev zapisnika; 3-či- 
tanje zapisnika zadnje skupščine; 4. po- 
ročilo upravnega odbora, 5- poročilo nad- 
zornega odbora; 6. potrditev sklepnega 
računa £B leto 1948; 7. sklepanje o raz- ' 
resnici upravnemu in nadzornemu odbto- ' 
ru; 8. volitev upravnega odbora in .na- 
mestnikov; 9. volitev nadzornega odbora 
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m namestnikov; 10. predlogi in nritožbe 
zadružnikov ter 11. slučajnosti. 

Kmetijska zadruga z o. j, *. llj 
v Slov. goricah       * 

dne 29. junija 1949, 
Tajnik: Predsednik: 

Majer Iran 1, r. Bukovec Janez L r 

izgubljene listine 
preklicujejo; 

Avsec  Alojzij,    Ljubljana,    Gajeva 6, 
ukradeno osebno in sindikalno izkaznico 
M kolo znamke »Styrja«, Št. ofcv. 7*2570, 
izdano od uprave NM v Ljubljani.     7018 

Babnik Kristina, Gonfiane 3, ukradeno 
izkaznico za kolo znamke >Dia<mant< it. 
okv.ra 1211999, sindikalno izkaznice ,in 
osebno izkaj^iieo. 6926 

Bagari Ivan, Rakičan, oeebno izkaznico, 
izkaznico za kolo, izdano od uprave NM 
v Murski Soboti in sindikalno iskaznico 
at. 73649. 7028. 

Berciò Janko, Stara Loka 54, p. Okolja 
Loka, izkaznico ea kolo znamke dia- 
mant«, tov. |t. 14695, izdano od uprave 
NM v Kranju. 7313 

Bffrštnar Doroteja, Ljubljana, Gosposka 
13, sindikalno' izkaznice Št. 2G43351. 6929 

Breaigar Marija, Ljubljana, Drenikova 
št. 6, nakaznico za kurivo serije B, izdano 
od MLO Ljubljana. 7142 

Brie Franc, Ljubljana, Sv. Petra C 74, 
'ojalko knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka v Ljubljani in izkaznico za kolo 
znamke >Elite< št. 3611, izdano od upra- 
ve NM v Ljubljani. 7177 

Bujanič Stanislava. Maribor, izkaznico 
OF in izkaznico za kolo št. 163857, 
S-16-11996. 6528 

Capuder Franc, Trzin 3, ukradeno voja- 
ško knjižico, železniško režijsko karto, 
«eboo izkaznico ter iskaznico OF in LMS. 

7017 
Cergol Stojau, Ljubljana, Wolfova 12, 

univerzitetno izkaznico, št. 219, izdano od 
dekanata- medicinske fakultete v Ljub- 
ljani. 6980 

Cvetko Make, Ptuj, Breg 47, šofereko 
izkaznico III. kategorije št. 1751, izdano 
°d uprave NM Maribor mesto. 7147 

,ouš Jožefa. Ljubljana, Stari trg 24, sin- 
dikalno iskaznico št. 1509649. 6921 

Černe Stana, Radovljica, Stalingrajska 
»t. 6, spričevalo "3. nižje gimnazije v Ra- 
dovljici. 6407 

;       Dešman Nežka, Ljubljana, Križavniška 
.     "2, eindikalno in OF izkaznico ter iz- 

«aanico za kolo. 7015 
DiniJS Sofronije, Maribor, Studerai, Kor- 

«etova 3, živilsko izkaznico za preskrbo 
;   »Mmota«   FLRJ  TI.   kategorije  «t.  4954 

;    >BH< 1949. 6364 
: Dobaj Ivana, Maribor, Praprotnikova 19, 

>-    Prometno knjižico za žensko kolo znamke 
»velo« št. 1867ft.    . 6360 
.DoHnIek Anton, Ljubljana, Čopova 1 /II, 

;     "nwaznieo za kurivo, izdano od MLO Ljub- 
ljana. 7182 

•;•'     ' F^bj«n Vitja, Ljubljana. Bohoričeva 16, 
jojasko knjižico, izdano od vojaškega od- 

,     *** v Ljubljani. 7135 
. ^6« Marta. Ljubljana, Gosposveteka 13. 

sindikalno (n osebno izkaznico ter izkaz- 
"'<*> QF. 7019 
atè, ?•,•• ••••••, Hrušioa na Gor., visoka 

•- ' ti-^V.voialk<> tojižico, izdano od II. di- 
j ',,.   vi«ie KNOj;a v Ljubljeni. 6928 

Globeènik Karol, roj. 4. XI. 1910 v Tr- 
žiču, okraj Kranj, sedaj v Tržiču, Cer- 
kvena ul. 26, člansko izkaznico Zveze de- 
lavcev in nameščencev usnjarske prede- 
lovalne industrije Jugoslavije, izdano 14. 
IV. 1949 v Tržiču. 6660 

Grintaj Aygu>t, Ljubljana, Drabosnja- 
kova 3, sindikalno izkaznico, štev. zveze 
81422, štev. knjižice 1291000, izdano od 
sind, podružnice trg. podjetja št. 16 v 
Ljubljani. 7310 

Grmšek Alojz, rudar, Velik; dol 11, 
p. Koprivnica pri Rajhenburgu, sind, član- 
sko izkaznico št. 68761 m izkaznico za 
kolo reg. št. 5416, št. okvira 112001.   6526 

- Gorup Bogomil, Ljubljana, Vožarski pot 
št. 4, delavsko knjižico, izdano od Rud- 
nika Kočevje. 7098 

Gorup Marja, Vrhovlje 44, p. Sežana, 
oeebno izkaznico št. 86.330. 6672 

Gradbeno podjetje za ceste LRS, direk- 
cija Ljubljana, evid. tablico št. S-6239. 

7070 
HamžiČ Senija, Ljubljana, visokaitavba, 

osebno izkaznico št. 004395, izdano od 
sreskega NO Vel. Kladu!. 7138 

Hočevar Janko, Ljubljana, Berneker- 
jeva 35, osebno izkaznico, izdano od KLO 
Hrib. 7136 

Humar Stefan, Ljubljana, Sv. Petra ce- 
sta 62, osebno izkaznico in izkaznicq za 
kolo znamke >Steyer«, št. okvira 1077192 
na. ime Gruden Štefan. 7106 

Jarc Anton, Lukovica 2, p. Brezovica pri 
Ljubljani, izkaznico za kolo znamke »Kin- 
ta«, žt. okvira 257586, izdano od uprave 
NM na Brezovici. 7100 

Juham Frančiška, Žeje 4, p. Komenda, 
izkaznico za kolo znamke >Premier« šte- 
vilka 573118, izdano od uprave NM v 
Kamniku. 7144 

Kardi Ivan, Rakičan, sindikalno izkaz- 
nico št. 73595, izdano 1. 1948. 7029 

Klimeš Janez, i Maribor, Pipuševa 19, 
prometno knjižico' za moško kolo znamke 
»Wanderer« št. 544348. •    6361 

Kn&flič Pavla, Ljubljana, Kongresni trg 
št. 4/1, oaebmo izkaznico, izdano od upra- 
ve NM v Ljubljani. 7025 

Kokalj Dnšanka, Ljubljana, Podmiljšča- 
kova 49, osebno in sindikalno izkaznico. 

7105 
Kolenec Ivan, Avoe št. 82, ukradeno 

oeebno izkaznico, izdano od N00 Grgar, 
sindikalno izkaznico, izdano od sind, pod- 
družnice železarne Jesenice in izkaznico 
za kolo, izdano od NM Solkan. 6518 

Kovat» Anton, Radlek št. 6, KLO Vel. 
Bloke, ukradeno osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF št. 47&300 in potrdilo za delav- 
sko knjižico/ • 6506 

Kozin Jože, Notranje gorice 21, izkaz- 
nico za kolo, št. okvira 2817, št. tablice 
S-2-4080, izdano od uprave NM Brezovica. 

6922 
Kravanja Boris, Ljubljana, Slomškova 

št. 15 ukradeno oeebno izkaznico 5t. 49, 
izkaznico za kolo, evid Št. S-25-8584, me- 
sečno dijaško žel. karto Ljubljena —Ra- 
kek, št. 95. . 7099 

Kregar Anton, Kamnik, izkaznico za 
kolo znamke »Czepel« St. 8284, izdano od 
uprave NM v Kamniku. 7139 

Krištof Alojz, mehanik, St. Vid pri 
Stični, knjižico za kolo znamke "»Puch« 
št. okvira 4228885, sindikalno izkaznico, 
izdano od sindikata v St, Vidu pri Sifóni, 

izkaznico LMS, izdano od aktiva LMS ». 
St. Vidu pri Stični in izkaznxo OF, - i* 
dano od odbora OF St. Vid pri Stlên.. 

6982 
Kuhar Vinko, Zaboršt 12, p. Dol pri 

Ljubljan., šolsko «spričevalo IV,. razreda 
osnovne šole, izdano 1. 1946/47 od šole v 
Dolu pri Ljubljani. 7184 

Kurent Ivan, Mali Mengeš 103, evid. ta- 
blico motorja št. 01259, izdano od NM 
Kamnik. 7231 

Lauier Anton, Maribor, Studenci, Ruška 
št. 17, vojaško knjižico, izdano L 1918 od 
vojaškega odseka Maribor. 6365 

Lenarčič Rozalija, Fodgora 14, p. St, 
Vid pri Ljubljani, izkaznico za kolo znam- 
ke >Wafïenradt, tov. št. 1003333, reg. 
št. 16814, izdano od uprave NM v Št. -Vidu 
nad Ljubljano. 7137 

Ing. Levičnik Jože, Ljubljana, Tyrseva 
OS, sindikalno izkaznico, izdano od'-sin- 
dikata RZKZ v Ljubljani. 7183 

Liser Alojz, Mavčiče ' $6, p. Smlednik, 
osebno zkazn.co, '.zkaznieo za kolo, ter 
mladinsko izkaznico. 6919 

Ljoljić Mirko, poročnik, voj. pošta 40178, 
Novska, oficirsko oblačilno knjižico ser. 
št. 15741. 6784 

Ložar Anica, Zalog št. 3, izkaznico za 
kolo št. 1025866, izdano od uprave NM 
Polje. 6978 

Luin Antonija, Ljubljana, Društvena 24, 
izkaznico za kolo znamke »Junior«, tov. 
št. 108542, št. tablice S—5548, izdano od 
uprave NM v Ljubljani. 7224 

LuStrik Janez, Goričane št. 43, p. Med- 
vode, izkaznico za kolo znamke »Stadion« 
št. 123325, izdano od uprave NM v Med- 
vodah. 7222 

Magajna Božidar, Ljubljana, Opekarska 
oesta 49, prometno knjižico za kolo, št. 
okvira 76743. 7160 

Malek Anton, Maribor, Krekova 8, pro- 
metno knjižico za moško kolo znamke 
»Nero« št. 4450, evid. št. 16/5411.      6359 

Mam Ana, Ljubljana. Marmontova 30, 
sindikalno izkaznico št. 16391, izdano od 
sindikata kemične industrije v Ljubljani. 

6981 
Mam Frane, Ljubljana, Predovičeva 2, 

šolsko spričevalo malo mature, krstni list, 
potrdilo o odslužitvi kadrskega roka. po- 
trdilo o praksi, potrdilo o nekazno\nnju. 

7312 , 
Mehle Marija, Ljubljana, Lahov štradpn 

št. 40, izkaznico za kolo, izdano od uprave - 
NM v Ljubljani ter industrijsko nakaznico. 

16933 
Milanovi« Jelena, Ljubljana, Vodovodna 

št. 42, osebnp izkaznico, izdano'od upra- 
ve NM v Ljubljani. 6034 

Ministrstvo za gozdarstvo LRS Ljublja- 
na, izkaznico za kolo znamke »Eliter št. 
okvira 232078, izdano od uprave NM v 
Ljubljani. 6984 

Ministrstvo za* pravosodje LRS, promet- 
no knjižico za moško dvokolo »Helvtic« 
št. E 25.300, izdano od NM v Ljubiiani, 

6616 
Mlakar Julija, Ljubljana, Albanska 20, 

izkaznico za kolo. št. tablice 15037, izkaz- 
nico za trokolo, št. tablice 15039, izdano 
od uprave NM v Ljubljani.       •     '   7180 • 

Mrkajit Jclica, Ljubljana, Karlovška ce- 
sta, eindikalno knjižico št. 1699361. iV"no 
od Zveze del. in nam. tekstilne in oMa- 
čibie industrije, podr. št. 13, Ljubljana. 

•     - 7020 
\ 
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Novak Peter, Poženik, Cerklje na Gor., 
delavsko knjižico št. 1393510, izdano od 
urada za delovno silo v Kranju,        7729 

Pacheiuer S. Peter, osebno izkaznico 
it, 231, izdano od OLO v Velikih Laščah 
23. VI. 1945. 6979 

Palma lino,' Golnik, oblačilno nakazni- 
co St. 41642, izdano od poveljstva morna- 
rice v Pulju. 7022 
'Pecar Vera, Ložnica 34 pri Celju, obla- 
čilno izkaznico na ime Pecar Marija.   6787 

Peniž Anton, Kranj, tovarna >Iskia<, 
ukradeno šolsko «pričevalo L—IV, razre- 
da osnovne šole na Prevorju, I. in II. 
razr, strokovne Sole v Pragi XII ter spri- 
Sevalo pomočniškega izpita, izdano od to- 
narne »Iskra< v Kranju. 7228 

Perdan Marija, Sodražica pri Ribnici, 
osebno izkaznico. 7227 

Petek Franc, Borovci 6, p. Sv. Marko 
pri Ptuju, prometno knjižico za kolo, šte- 
vilka 497655, 5t. okvira 163146, št. evid. 
tablice SI 20-4407.    ' 7012 

Petelin Franc, Traka gora, KLO Ločna, 
Nov-o mesto, Dol., oSefcno izkaznico, izkaz-' 
nico OF ter oblačilno nakaznico.        7254 

Podjetje za promet z lesom Kamnik, 
uradne priznanice št. 355 in 356 z dne 
9. IV. 1949, izdane od železniške postaje 
Jarše.'    , 6661 

Podjetje  za   rejo   prašičev,   Ljubljana, 
Cankarjevo nabrežje 5, izkaznico za kolo 

? znamke >Pariz« št. 21944, izdano od ••••- 
, ve NM v Ljubljani. 7102 
.  , Potokar'Ernest, Ljubljana, Cankarjevo 
' nabrežje 15, šolsko spričevalo III. razr. 

gimnazije in male mature, izdano 1. 1949 
od II. drž. gimnazije v-Ljubljani.       7109 

Prokasi Rudolf, Ljubljana, Celovška ce- 
eta 74, novj blok IV., knjižico za kurivo 

i,   K5 št. 270578, izdano od RLO Center ,v 
LjuMjani.    ^ 7349 

Pukmeister Ludvik, Teharje 19 pri Ce- 
lju, osebno izkaznico št. 25, izdano  od 

,v KLO Teharje pri Celju, prometno knjižico 
/ta kolo znamke »Mille«, Št. 450.349, št. 

tablice 317/S 13, in tovarniško izkaznico, 
izdano od   Tovarne   emajlirane  posode, 

' Celje ,' •     Y - . 6786 
* Ravnikar Bernard, Vidrga 3, p. Vače 

pri Litiji,"svojaškO: knjižico^ izdano od vo- 
jaškega odseka v Ljubljani.   • 7101 

Romëek Zolija, Ljubljana, Prešernova 
št. 24, osebno izkaznico, izdano od "uprave 

; NMv Ljubljani.  ,, , 7030 
,    Rozman Josip, ietrojnik, - Dojga vas 60, 

v, prometno knjižico za kölo,'izdano na ime 
!'.  Rozman Jožef, strojnik pri Izvorih nafte, 

Dolnja Lendava. 64Ò2 
, : Rozman Rajko, Sora, p. Medvode, dija- 

v> ško ,knjižico industrijske, šole Ljubljana, 
•: Šiška, izdano od ravnateljstva Sole,^   70Ž1 

Sarnic Hinko, Maribor, Počehova 8, pro- 
metno kn j® op za ženaJto kolo znamke 

,>Baltia<:Št.'5K4.      ;  •     * '6862 
Slpyenija avtopromet, òdsek za eksplo- 

atadjo, Ljubljana, prometno knjižico za 
avwÇue ••••••\*%•<„ S—8431.      6878 • 

SotòSek Martini-Ljubljana, 6ušt^rJSičeva 
. 6t- 12, osebno izkaznico, izdano, od. KLp 

Slivnica pri •••••••.:=;   : ;;;\\'     7178 

Stanjko   Ste?, v Kra^, ; pa'ruz^kï . 9, 
:;osebno izkaznico,- izdenolod • Kranj. 

Stare Amalija, Cirnik 15, p. Mana, de- 
lavsko knjižico, izdano na Jesenicah, oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Sevnica in 
sindikalno izkaznico, izdano od min. za 
gozdarstvo in lesno industrijo v Ljubljani. 

7315 
Starle Ludvik, Ljubljana, Dvoržakova 3, 

evid. tablico osebnega avtomobila znamke 
>Skoda« št. S—8673, izdano od uprave 
NM v Ljubljani,   • 7307 

Strle Ana, Ljubljana, Rožna dolina ce- 
sta X/19, izkaznico za kolo znamke »Sam- 
pion«, tov. št. 1103727, izdano od uprave 
NM v Ljubljani.! . 7107 

Strmšnik Antonija, Maribor, Kneza' 
Koclja 2, prometno knjižico za moško 
kolo znamke »Gothia«, št. E-34427, evid. 
št. 16/1296. 6358 

Stupica Herta, Ljubljana, Slomškova 6, 
-izkaznico za kolo št S—1—2086 ter oseb- 
no izkaznico, izdano od uprave NM v 
Ljubljani. 7225 

Svetina Bogomir, Jesenice, Titova 38, 
šolsko spričevalo za III. razred mešč. 
šole, izdano 1. 1934/35 od drž. mešč. šole 
na Jesenicah. 6920 

Sijanec Franc, Rače pri Mariboru, pro- 
metno knjižico za moško kolo znamke 
»Steyer« št. 1103115. .      6832 

Sobak Josipina, Krško ob Savi, uničeno 
delavsko knjižico št. 1487789. 7088 

Sorli Janez, Kranj, Partiztujska.cesta, 
sindikalno knjižico, izdano od elüdikame 
podružnice delavcev in oameMencev 
usnjarske predelovalne industrije,et. 6'v 
Kranju. <''        '    7024 

Strave Jože, Lašče 16, ELO Dvor, voja- 
ško izkaznico. 73Ì6 

Stus Albinf Ljubljana, Vidovdanska 1, 
osebno izkaznico, sindikalno izkaznico, iz- 
kaznico OF, fofersko Knjižico, prometno 
knjižico za tov. avtomobil znamke »Praga«, 
potni nalog za tovorni promet, 3 potrdila 
o plačanem bencinu in vojaško knjižico. 

6926 

Su&tarliï Edita, Ljubljana, Šišenska 58, 
šolsko spričevalo iff. razr. gimnazije v 
Zg. Šiški, izdano 1. 1947/48 od ravnatelj- 
stva Sole.' 7025 

Tehovnik   Vladimir, Rakovnik 31   pri 
Medvodah,  šolsko spričevalo. II. letnika. 
učiteljišča, izdano v letu 1946/47 od rav- 
nateljstva  drž. učiteljišča v Ljubljani- 

' v,,     .    '- ' '4'L   7140 
Tivadar Ivan, čevljar, Novo ,mesto-59, 

p. Dol. Lendava, izk^mico za kolo znam- 
ke »Zenit« št.'Sl,4&560, št. okvira. 4655, 
izdano- od. odseka - za notr.. zadeve Dol. 
Lendava. 5595 

Temažin Franc, Smlednik 5, p. Raka, 
izkaznico za kolo znamke >Pasena«v tov; 
št, 361991, izdano od uprave NMv Raki. 

, ••     ,-'•'•   •    - , .7110 

. Tomšič Vera, ' Ljubljana,, .Rimska. 28, 
epričevajo o završenom izpitu male ma- 
ture, izdano 1, 1939 od uršul. realne gim- 
nazije v Ljubljani. : 7027 

Trampuž" Alojz, Kočevje živilsko karto 
za celo leto št. 1103, izdano od' voj. trg: 

• podjetja v Ljubljani.       :,>. 6927 
Velušček Vinko, Ljubljana- Bežigrad i, 

yojaSko knjižico, >\ -   •;       6924 
•Vidmar Emil, Ljubljana, Predtamska 10, 

sindikalno izkaznico Št. 3353, izdano fe- 
bruarja 1948 od »Potos«,. Vieri, "Albanija; 

V.   '     •-,.•  • : .:.'i '-':;-.!;•       7309 

Vidovic Anton, kurjač »Gradisi, Strni- 
šče pri fituju, izkaznico za kolo St. 445125, 
izkaznic« o ribolovu, eindikalno izkaznico 
št. 71110, izkaznico OF, osebno izkaznico 
It, 1882, tovarniško izkaznico, izkaznico 
RK, potrošniško nakaznico za 'tekstili] in 
obutev  Rl  ter živilsko nakaznico TD. 

6490 
Vogrinc Vinko, Ljubljana, Sv..Petra na- 

sip 37, živilsko nakaznico II. kategorije 
št. 7694 za leto 1949, izdano od ministr- 
stva za notr, zadeve FLRJ v Beogradu. 

7181 
Vojaško trgoveko podjetje, Ljubljana, 

Gosposka 1, prometno knjižico poltovor- 
nega avtomobila znamke »Opel-Blitz«, 
evid. št. S-8455, izdano od uprave NM v 
Ljubljani. 7016 

Vojna pošta 4818, potne dovolilnice se- 
rije B št. 8314 in 8396, izdane od iste po- 
šte. ,   , ' 7314 

Vrezec Dubravka, Ljubljana, Pesjakova 
12, oeebno izkaznico, izdano 1945 od NM 
Ljubljana; -     •    .     7282 

Vrgiè Ivan, Bohova 39,,KLO Hoče, pro- 
metno knjižico za moško kolo • znamke 
»Puch< št. 402565. 6363 

Zaje Anton, Mali Kor.nj št.9, KLOAm- 
brus, p. Zagradec, osebno izkaznico, iz-, 
fkaznico  OF,   izdano  od  KLO   Ambrus,' 
orožni list in lovsko karto. 6663 

Zatesnit Franc, Rakovnik 6 pri Ljub- 
ljani, ukradeno živilsko'nakaznico za leto 
1949 II..kat.,št. 3020 BC, oblačilno.nakaz-, 
nlco št. 3223- Pc NM, 6 obveznic za. ljud- 
sko posojilo po 1000 ,dinj.št. 000465 do 
000470 in 1 obveznico po 500 din, številka 
000375. 7308 • 

Zajokaj Antonija, St. Vid nad Ljublja- 
no, industrijsko nakaznico, izdano od ra- 
jona Center. . -7179- 

Zalokar Ivan, L, tabtiaaa,- PokogaliSka SV 
>jaSkb taiiižico, uzdano od vojaški 

seka v Ljubljani. 
egapij. 

7811. 
Zalokar V^nko, •••• p. Domžale^z- 

kaznici za- kolo Št. 2331 dn St. 8748. , 7228 - 
Žemljic Aoton,. Zavrh, KLO Cwnljen- 

Sak,\ prometno knjižico za moško •• 
znamke >Vittòria« št:'1373181; •     6857 

Znoj-Ivanka, Vevfce 65, Jp. Polje, utoa--" 
deno osebno -izkaznico, izkaznico OF in • 
sindikalno izkaznico,     .....  ',   ,       -714S- 

:1   Zorko Franjai, Ljubljana, Stari trg "4, 
vojaško kn|îzico, ižd'aho od vojaškega od-   . 
seka v Ljubljani.       ,       '."' •    -     7141 

Zupan Marija, Ljubljana, Streliška 22, 
izkaznico OF, izdano od'rajona Center. 

:• ,,,. '. ,.,:-; 7176| 

Zupančič   Stane,   Ljubljana,   Celovška',- 
105,  sindikalno   izkaznico! št.   100419.     ' 

•     ..,';••'     ;-    •"   ' . .."   -   722«;.. 
2iihnan Angela, Ljubljana*. Stožice. Ro- V 

bičeva l,1; izkaznico za kolo št. okvira,^, 
70067, ;evid. št. , S-1-2343Ï, ' izdano ,o"d.".i, 
uprave/NM.v Ljubljani:       ,   •   ^«^lOS;. 

; . žn^aršič Lojzka, :S'udenec' 48 nad Sev-;; 
nico, "ukradeno osebno »izkaznico in izkaz-V 
nico, za.kolo;  : '  -, .,7130.:. 

•;, žovlie Vida, Mladinski dom RKSiDu-V, 
tovlje. osebno izkaznico," izijano od:KLO..; 
Mozirje.", ; .." ,'.. .,' ..;,,;.;,«;7108,^ 
:Žvan Janko, Ljubljana, Mirje 23, oseb- 

no izkaznico št. 060523, Izdano od uprave • 
NM v Ljubljani. •'- r.:-'l".-'„ ^.':•':' ,~*'*7146,; 

\ 

lidaj* »Uradni lirt LHSc- Direktor i» odeovoroi urednll« dr. Kastko •••••: tfeka Blasn&ova tiskarna., o«»at 1 -- vsi v Lhibltairt 

'• ',. ".. 
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ni, rajonski) ljudski odbori v sporazumu z organi prosto- 
voljnih gasilskih društev že naprej določijo kraj, ki naj 
velja kot zbirališče gasilskih čet in prebivalstva ob gozd- 

; nem požaru. 
Zbirališče naj bo pred gasilskim domom ali pa se ob 

alarmu razglasi za zbirališče mesto v bližini ogroženega' 
gozda. 

Zbirališče mora imeti vodjo zbirališča. Vodja zbira- 
lišča ima v razvidu gasilce in ekrbi, da se pravočasno od- 
zovejo pozivu za gašenje. Vodja mora organizirati tudi 

'• sanitetno ekipo za večje požare, če sanitetne ekipe ga- 
" silskih čet ne bi zadostovale. Vodja zbirališča hrani po- 

trebni obvezi Ini material ter zdravila za prvo pomoč. 
Vodja mora imeti v razvidu tudi gasilno orodje, ki 

je pripravljeno za gozdni požar". Dalje skrbi vodja zbira- 
lišča, da se odzovejo pozivu za gašenje vsi tisti, ki so 

.. bili določeni za sodelovanje; vodja de,H pripravljeno orod- 
je in vzdržuje kurirsko zvezo med zbirališčem in poža- 

; riščem zaradi dovajanja novih in izmenjave dosedanjih 
gasilcev, če bi bilo to potrebno. 

:,' Vodja zbirališča skrbi tildi za potrebna sredstva za 
prevoz gasilcev in orodja, če je prevoz mogoč in če je po- 

' žarišče oddaljeno. 
•;       Gasilci in "drugi ljudje, ki naj sodelujejo pri gašenju 

1 se morajo zbirati pospešeno, premišljeno in po načrtu." 
Ta velja tudi za odhod gasilcev in odvoz gasilnega orodja 
na požarišče. 

:      ! Za hiter prihod na požarišče je važno poznanje te- 
1  rena. V ta namen mora vodja zbirališča določiti za vod- 

: . nike ljudi, ki poznajo dovozne ceste, bližnjice in pota in 
ki vedo, kje so potoki, vodni izviri ali druge zaloge vode. 

, Vodja zbirališča je za svoje delo osebno odgovoren in ga 
, opravlja  v  tesnem sodelovanju z ' voditeljem   gasilske 

akcije. 
, . Krajevni ljudski odbori morajo v območjih, v kate- 
rih so veliki gozdni kompleksi, določiti v sporazumu z 

-, gasilskimi društvi gozdne požarne rajone in sestaviti ga- 
silni :Dačrt, v katerem so zaznamovane ceste Jn vozne raz- 
mere, vrsta gozdnega drevja itd. Načrt brati, morajo znati 

. / vši 'gasilci prostovoljnega gasilnega društva, ki delujejo 
.v območju, krajevnega ljudskega odbora. Načrt hrani vodja 
; zbirališča. 

,'.•"'• IV; Taktika gašenja ' 
' ^Prebivalstvo mora biti poučeno, kako je treba gasiti 

gozdne požare. V. tečajih in predavanjih je treba tudi 
gasilcem in drugim osebam razložiti, v katerih oblikah 
se javljajo gozdni požari in s kakšnimi stedstvi jih je 

•/.treba gasiti.  •-, •;., • ;• 
:-: Gozdni požari so: '   V 

- -"'   a) talni ali nizki, pri katerih gori samo subijad, listje, 
upadle,igle, štth mah, trava itd.; 

;     ;b) visoki ali stebelni, kadar pïaioen zajema stebla 
;i • vrhove, po.katerih nato veter zà&gmo širi ogenj; 
V';,     c),podtami?i kadar; gori pod neposredno zemeljsko 

Površino šota, humus, korenine itd. 
;i   Nizke požare gasimo tako, da •#•> jidajjamp po go- 
j^i, površini z gasilnimi' metìaml, lopatami, vejami, ali 
*^: da potemmo goreče- površine s peskojm, zemljo itd. 
Ce ee ogenj Siri z naglico, se da požar omejiti na ta način, 
da se gozd v;,smeri vetra v primerni raz4a|ji od ognja 

v°yisti nizidh suhih vej, dračja in suMJadi in da se zemlja 
pivopije. Zalgitnl pas mota •••••••••• : 5 do 10 in širok 
• imeti obliko kota.-   ; ' x'   • 

.Stebelni požar se omej«Je s tem, da,se na primerno 
: l2^,1!.«» pred^^ ppfe^örtd pwëka'zelali pas, širok 20 

«K» 80*n, da se prepÄ Š&Jenje jögg^ $ri ••.•••,je; tre- 

ba paziti, da se posekana stebla rušijo v smeri ••/••, üa 
se oklestijo vse veje, ki jih je treba takoj odstraniti, go- 
reča debla pa je treba zasipavati z zemljo. 

Podtalni požar 'se omejuje uspešno na ta način, da 
se izkoplje zaščitni jarek, v katerem je treba izsekati 
korenine. 

Pri vseh načinih gašenja oziroma omejevanja gozd- 
nega požara se je treba ozirati tudi ua naravna zaščitna 
sredstva, kakor n. pr. jarke, pota, potoke itd. / 

Gašenje gozdnih požarov vodijo organi, ki so omenje- 
ni v 17. členu zakona o varstvu gozdov pred požarom, če 
pa je navzoč poveljnik gasilske NM, vodi gasilna dela on 
ob- sodelovanju gozdarskih uslužbencev ali pa poveljnik < 
gasilske čete prostovoljnega gasilskega društva. 

V. Straina služba po končanem požar« 
Četudi je požar pogašen ali omejen na tak prostor, 

da ae ne more več širiti, mora na požarišču ostati straža, 
dokler popolnoma ne preneha nevarnost, da se požar ; 
ponovi. Straža mora biti nepretrgoma podnevi in ponoči. 
Določiti je treba zadostno število stražarjev, ki imajo dolž- 
nost, nadzirati požarišče in neposredno ter bližnjo okolicoi 
ki utegne biti ogrožena. Straža mora imeti kurirje, Iti 
skrbijo za zvezo z zbirališčem gasilne akcije. 

Nočna straža mora biti ojačena, da lahko posamezne 
izmene počivajo. 

Stražarji morajo skrbno opravljati svojo,"službo in 
morebitno ponovljeni požar pogasiti sami, če je to mogoče,' 
sicer pa takoj poslati po gasilce ali druge ljudi, da se 
takoj obnovi gašenje. 

VI. Ugotavljanje vzrokov požarov 
i Pri vsakem gozdnem požaru mora vsakdo, zlasti pa 

krajevni ljudski odbori in gozdna gospodarstva pomagati 
organom za notranje zadeve, da se zanesljivo ugotovijo 
vzroki, zakaj je nastaL požar: 

PoroČjlo o škodi, M je nastala zaradi požara in pp 
gašenju, je treba poslati tudi pristojnim odsekom za no* 
tranje zadeve. '• 

St. IV. '21Ç9/2-49 ' ' . 
Ljubljana dne 28. junija 1949. 

Minister 
za gozdarstvo in lesno Minister . 

industrijo LRS: za jiotranje zadeve LRS; 
Tone Fajîar 1. r. Boris Kraigher 1. T, 

'   {      • '180.      •"    ' 
Na^ppdlagi 6. Člena uredbe vlade LRS o načinu raz- 

delitve dobička državnih industrijskih proizvajalnih pod-. 
jeïij lokalnega pomena izđajamV sporazumu i ministrom 
za finance 

odločbo 
o razdetìfcvi dobjpka državnih industrijskih proizva- 

jainÄ podjetij lokalnega pomena za leto W49 

1. 516•   ' h'ï'«* 
Od določenega planskega dobička gre: f ; 
1. HO?/« kot kontrolni znésekrv proračun; 
2. v sklad vodstva prispevek; M se določi po 28. čle\ l 

mi uredbe ©-elementa lastoe';Oene, o akumulaciji, skladu i 
vodstva ino osjrèdnjem skladu-državnih industrijskih pro* .,' 

3l do,/Ì0•/o,£ì sklad,ere|đ|tey za prosto razlaganje'f 
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4. za kritje obresti del, določen po 'piami potrebnih 
obuu.i.ii sredstev; 

0. ostanek /.a zbiralni rać'un ljudskega odbora za Ü- 
üanSiianje investicij oziroma, će tega in, v proračun. 

•• povečanje lastnih obratnih sredstev se v letu 1949 
dolivi-m planski dobiček ne bo uporabil, razen v izjem- 
nih pranerih po prejšnji pritrditvi ministrstva za tmauçe 
LRS. 

2. člen 
Od nadplatiskega dooička gre: 
1. v sklad vodstva: 

i J b/u, itauai  podjetje zmanjša s planom določeno 
lastno ceno do 10%; 
30 %, kadar  podjetje zmanjša s planom določeno 
lastno ceno do 20%; 
W%, kadar podjetje zmanjša s planom določeno 
lastno •eno za vec kot 20 %; 

2. do 20 % za skia«! sredstev za prosto razpolaganje 
podjetja; 

8. ostanek v proračun. 
3. člen 

.Od tržnega dobička, ki ga državna indtisii jilta pro- 
izvajalna podjetja lokalnega pomena dosežejo s predajo 
proizvodov po nižjih enotnih cenah, gre: 

3. 10% v sklad vodstva; 
2. 15% do 30% v sklad sredstev za prosto razpola- 

ganje podjetja; 
'    3. ostanek na zbiralni račun ljudskega odbora za fi- 

nausiranje investicij oziroma, če tega ni, v proračun. 

4. člen 
V 1., 2 in 3. členu določene stopnje se računajo vsa- 

kokrat od celotnega zneska dobička, ki se razdeli. 

5. člen 
Višino odstotka za sklad sredstev za proòlo razpola- 

ganje podjetja določi podjetjem na njih predlog v mejah 
maksimalne stopnje pristojni izvršilni odbor ljudskega od- 
bora, pri čemer mora gledati na stanje podjetja, to je, 
ali je podjetje dovolj racionalno, higiensko urejeno itd. 

"'' Pri tem je upoštevati višino izdatkov v te namene in maso 
, dobička, ki ga bo doseglo podjetje v tem letu. 

6. člen 
Ta odločba velja % dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1949 
;St. IV 4048/4-r49 
Ljubljana dne 13. maja 1949. ,      ^ 

Strinjam se! Minister    , 
Minister za finance LRS:     za komunalne .zadeve LRS: 

Polič Zoran L  r. Goršič Milko 1. r.    « 

•. 
Na podlagi tretjega odstavka 13, člena zakona o vo- 

litvah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov in o 
načinu prenosa  pristojnosti  na oblastne ljudske odbore 

• (Uradni list LRS, št. 16-87/49) izdajam 

odločbo 
o teši, katere izmed zadev, ki so bile s predpisi 
ministra za finance LRS dane v pristojnost republi- 
ških in lokalnih državnih organov, preidejo v pri- 

stojnost oblastnih ljudskih odborov 
1 ^ 

Turned   zsdev,  ki  so bile   s   predpisi   ministra   za 
'•finance LRS dane v pristojnost reputfliekih in lokalaihi 

državnih organov, preide v pristojnost oblastnih ljudskih 
odborov tale zadeva: 

iz navodila za izvajanje uredbe o davku na dediščine 
in darila (Uradni list LRS, št. 34-183/48): 

pregledovanje in potrjevanje odločb okrajnih ljud- 
skih odborov o povračilu davka na dediačine in darila 
(XV. točka). 

2 
V pristojnost oblastnih ljtidskih odborov preide od- 

ločanje na drugi stopnji o vseh zadevah, o katerih je 
odločal na prvi stopnji izvršilni odbor okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora. 

3 
Ta odločba velja od dneva objaw? v >Uradnem listu 

LRS«. s 

St. 241816 
Ljubljana dne 27. junija 1949. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič L r. 

132, 

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena zakona o vo- 
litvah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov ih o 
načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore 
(Üracini list LRS, ft. 16-S7/49) izdajam 

odločbo 
o tem, katere izmed zadev, ki so bile s predpisi 
ministra za gozdarstvo in lesno Industrijo LRS 
dane v pristojnost republiških In lokalnih državnih 
organov, preidejo v pristojnost oblastnih ljudskih 

odborov 

Izmed zadev, ki so bile e predpisi ministra za 
gozdarstvo in lesno industrijo LRS dane v pristojnost 
republiških in lokalnih državnih organov, preidejo v pri- 
stojnost oblastnih ljudskih odborov tele zadeve: 

iz odredbe o ukrepih proti Škodljivemu mrčesu in 
nalezljivim boleznim na gozdnem drevju (Uradni list 
LRS, št. 12-70/49) : 

propagando med ljudskimi množicami za boj zoper 
škodljivi mrčes in nalezljive bolezni na gozdnem drevju 
opravljajo tudi oblastni ljudski odbori po svojih gozdar- 
skih «vetih (2. točka) ; 

. izdajanje natančnejših predpisov o polaganju lovnih 
dreves in o njihovi izdelavi po navodilih ministra za 
gozdarstvo in lesno industrijo LRS (drugi odstavek 10. 
tooke). 

2 
V pristojnost oblastnih ljudskih odborov preide od- 

ločanje na drugi stopnji o vseh zadevah^ o katerih je. 
odločal na prvi stopnji izvršilni odbor okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora. 

8 
Ta odločba velja od daeva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-pov. 27/5 
Ljubljana <• 27. junij« 1949.     . 

Minister 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS: 

Tone F«#ar L r, 
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VOS. 

Na podlagi tretjega «is lu visa 13. člena zakona o vo- 
litvah • delu začasnih oblastnih ljudskih odborov • o 
načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore 
(uradni Ust LRS, št. 16-87/49) izdajam 

odločbo 
o tem, katere izmed zadev,  Id  so bile s predpisi 
ministra za kmetijstvo LRS dane v pristojnost re- 

" publiških In lokalnih državnih organov, preidejo v 
pristojnost oblastnih ljudskih odborov 

1 
Izmed zadev, ki so bile s predpisi ministra za 

kmetijstvo LRS dane v pristojnost republiških in lokalnih 
državnih organov, preidejo v pristojnost oblastnih ljud- 
skih odborov tele zadeve: 

aj iz odredbe za izvrševanje zakona o začasni ureditvi 
ribarstva v Sloveniji (Uradni list LRS, št. 05-251/46) v 
zvezi z odredbo o spremembi te odredbe (Uradni list LRS, 
št. 18-107/49): 

izdajanje izjemnih dovoljenj za lov belih rib na nji- 
hovih drstiščib (zadnji odstavek 2. člena); 

izdajanje posebnih dovoljenj za lov rib in rakov pod 
pTedpisano najmanjšo mero ali v prepovedanem času in 
za prodajanje ali dajanje takih rib v promet (3. člen); 

izdajanje posebnih dovoljenj za lov sulcev m drugih 
vrst rib z mrežami, s saki in križaki, kjer so sicer te 
ribiške priprave  prepovedane  (peti odstavek 4. čle-na); 

izdajanje izjemnih dovoljenj za uporabo mrež. sakov 
ali križakov z manjšimi okenci, kakor so predp.sana 
(6. člen); 

izdajanje izjemnih dovoljenj za uporabo sicer'•••••- 
vedanih omotnih sredstev za ribolov ali za uporabo strel- 
nega orožja (8. člen); 

odrejanje, da se nastavijo zapriseženi ribarski čuvaji 
(10. člen); 

b) \z pravilnika o priznavanju (licenciranju) plemenja. 
kov in o razveljavljanju izdanih pripustnic (Uradni list 
LRS. št. 47-254/48): 

določanje živinorejskih strokovnjakov za strokovne 
vodje komisij za redno priznavanje piemenjakov (2. točka 
prvega odstavka 2. člena); 

odrejanje, da iz komisije za izredno ali naknadno 
priznavanje f-lemeujakov izpade živinorejski strokovnjak 
(tretji odstavek 2. člena); 

c) iz navodil za izvajanje pravilnika o zatiranju meli- 
tokokoze (malteške bruceloze) pri ovcah in kozah (Uradni 
Hst LRS, št, 8-43-49): 

sestavljanje razporedov za preglede ter določanje 
Saša in kraja pregledov na podlagi predlogov in poročil, 
ki jih pošiljajo okrajni ljudski odbori odslej oblastnemu 
ljudskemu odboru (4. točka); 

odrejanje nadaljnjega postopka z odkupljenimi, za za- 
kol določenimi ovcami in kozami (7; točka). 

2 
.  V* pristojnost oblastnih ljudskih odborov preide od- 

toöanje na drugi stopnji o vseh 'zadevah, o katerih je 
odločal na prvi stopnji izvršilni odbor okrajnega (mest- 
na) ljudskega odbora. 

8 
•• odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-287/1-49 

. Ljubljana dne 27. junija 1949. 
Minister z&kmetstvo LKS: 

Ing. Jože Levstik l r. 

134. 
Ma podlagi tretjega oüsiavka 13. člena zakona o vo- 

i.tval» in delu začasnih oulualinh ljudskih odborov • o 
naumu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore 
(Uradni list LRS, št. 10-87/49) izdajam 

odločbo 
o tem, katere izmed zadev, ki so bile s pteupisl 
ministra za komunalne zadeve LRS dane v pri- 
siojuost republiških in lokalnih državnih organov, 
preidejo  v pristojnost oblastnih ljudskih  odborov 

1 
Izmed zadev, ki so bile s predpisi ministra za 

komunalno zadeve LRS dane v pristojnost republiških • 
lokalnih državnih organov, preidejo v pristojnost oblast- 
nih ljudskih odborov tele zadeve: 

iz pravilnika za izvrševanje zakona o stanovanjskih 
in poslovnih prostorih  (Uradni  list  LRS, št. 24-144/48): 

reševanje pritožb na drugi stopnji zoper vse prvo- 
stopne odločbe stanovanjskih organov druge stopnje 
(3.'člen); 

imenovanje predsednika, podpredsednika in članov 
višje stanovanjske komisije, ki jih imenuje predsednik 
izvršilnega odbora oblastnega ljudskega odbora (6. člen). 

2 
V pristojnost oblastnih ljudskih odborov preide od- 

ločanje na drugi stopnji o vseh zadevah, o katerih je 
odločal na prvi stopnji izvršilni odbor okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora. 

8 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. Pov. 59/10—1949 
Ljubljana dne 27. junija 1949. 

Minister za komunalne zadeve LRS: 
Milko Goršic 1. r. 

185. 
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena zakona o vo- 

litvah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov in o 
načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore 
(Uradni list LRS, št. 16-87/49) izdajam 

odločbo 
o tem, katere izmed zadev, ki so bile s predpisi 
ministra   za   ljudsko   zdravstvo  LRS   dane  v  pri- 
slojitcst ii.r,.: "iSkib In lokalnih državnih organov, 
preidejo  v pristojnost oblastnih  ljudskih  odborov 

1 
Izmed   zadev,  ki  so bile  e  predpisi   minietra   za 

ljudsko zdravstvo LRS dane v pristojnost  republiških 
in lokalnih državnih organov, preidejo v pristojnost oblast, 
nih ljudskih odborov tele zadeve: 

a) iz odredbe o pobiranju pristojbin za strokovni 
pregled živil in predmetov obče rabe (Uradni' lis* LRS, 
št. 41-171/46): 

pristojbine, pobrane v laboratorijih oblastnih ozi- 
roma okrajnih (mestnih) sanitarnih inšpekcij, se stekajo 
v proračun oblastnih oziroma okrajnih (mestnih) ljudskih 
odborov (prvi odstavek 6. člena); 

b) iz pravilnika o organizaciji reševalnih postaj 
(Uradni list LRS, št. 12-05/47) : 

ukinitev In spoj'itev pomožnih reševalnih postaj (zad- i 
nji odstavek 2. &ena)j I 
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z motorumu voz4i resevauun postaj v območju obla- 
sti sme razpolagati in jih razmeščati v nujni potrebi 
oblastni ljudski odbor (12. člen); 

c) iz pravilnika o ureditvi in delu dečjih domov 
(uradni list LRS, št. 11-S2/48): 

potrjevanje hišnih redov, ki jih morajo upravniki 
pošiljati oblastnemu ljudskemu odboru (6. točka 16. 
člena); 

upravnik mora poročati mesečno o delu oblastnemu 
ljudskemu odboru in ljudskemu odboru, ki je dečji dom 
ustanovil (14. točka 16. člena). 

2 
V pristojnost oblastnih ljudskih odborov preide od- 

ločanje na drugi stopnji o vseh zadevah, o katerih je 
odločal na prvi stopnji izvrSilni odbor okrainega (mest- 
nega) ljudskega odbora. 

3 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 81/9-49 
Ljubljana dne 27. junija 1949. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Marjan Abčhi 1. r. 

Pregled »Uradnega lista ^LRJ« 

St. 51 z dne 15. junija 1949: 
488. Navodilo o finausiranju delavBko-uslužbenskih restav. 

- racij, delavsko-uslužbenskih domcrv oddiha in ekonoi 
mij državnih gospodarskih podjetij, ustanov in •••• 
dov. 

Popravek uredbe o stroških državnih podjetij, ki ee bavijo 
t izvozom m uvozom. 

Popravek odločbe o računskem faktorju za izračunavanje 
promilov   prispevka   iz   planskega  dobička  in  o 
odstotkih prispevka iz nadplanskega dobička, ki jih 
bodo državna podjetja za javni avtomobilski promet 
vplačevala v sklad vodstva. 

St. 52 z dne 18. junija 1949; 
, 434. Uredba o ustanovitvi Jugoslovanskega ladijskega re- 

gistra. 
435. Uredba o pristojnosti za postopek o pomorskih pre- 

krških. 
436. Uredba o merjenju prostornine pomorskih ladij. 
437. Uredba o nostrifikaciji diplom in priznavanju izpi- 

tov in semestrov a tujih fakultet. 
488. Uredba o opravljanju poslov mednarodne odprav- 

*niške službe. 
439. Uredba o srednji železniški Soji. 
440. Uredba o odprAvi glavne direkcije za kinematogra- 

fijo. « 
441   Uredba o dopolnitvi uredbe o odpravi komiteja za 

.zadružništvo pri vladi' FLRJ, 
442. "Uredba o odpravi glavne direkcije radioindostfije 

komiteja za radiodifuzno službo pri vladi FLRJ, 
443. Odredba o popustih članov Zveze sindikatov Jugo- 

slavije na lotalih med letnim dopustom. 
444. Odločba'o posebnih dnevnih dodatkih delavcev v 

gozdni proizvodnji. 

Luksemburg ratificiral svetovno poštno konvencijo. 
Filipini ratificirali svetovno poštno konvencijo. 
Popravek uredbo o zračni plovbi. 
Popravek >Cenovnika jedinstvenih cena«. 

St. 53 z dne 22. junija 1949: 
445. Obvezna razlaga 4. točke 88. čiena zakona o državnih 

uslužbencih. 
440. Obvezna razlaga drugega odstavka 5. člena zakona. 

o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe. 
447. Uredba o spremembah in dopolnitvah splošne ured- 
448. Uredba o sklepanju pogodb za III. in IV. kvartal 1949 

glede materiala, ki je namenjen za investicije. 
449. Odredba o izvajanju predpisov o evidenci, dispozici- 

jah in razčlenitvi planov v odkupnih podjetjih. 

St. 54 z dne 25. junija 1949; 
450. Uredba o raztegnitvi veljavnosti zveznih predpisov 

o strokah na vse državne uslužbence v Federativni 
ljudski republiki Jugoslaviji. 

451. Uredba o kontrolno-inšpekcijski stroki. 
452. Uredba   o spremembah   in  dopolnitvah   temeljne, 

uredbe o prejemkih zveznih državnih uslužbencev. 
453. Uredba o pravni stroki. 
454. Navodilo o prodaji in določanju cen za izdelke za- 

sebnih obrtnih obratov in podjetij. 
455.• Navodilo o prodaji in določanju cen za izdelke obrt- 

niških zadrug in podjetij družbenih organizacij. 
459. Odredba o državnih (vezanih) cenah za mleko in       , 

mlečne izdelke. 
457. Navodilo o organih okrajnih in mestnih ljudskih od- 

borov za določanje cen za proizvode lokalne proizvod- 
nje, namenjene za prosto prodajo. 

458. Navodilo o knjigovodstvu pri kmečkih obdelovalnih 
zadrugah. 

Popravek temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah. 

St. 55 z dne 29. junija 1949: 

459. Uredba o spremembah in dopolnitvah temeljne 
uredbe o prejemkih umetniškega osebja v državni 
službi. 

460. Pravilnik o nagradah za delo obsojencev, ki presta- 
jajo kazen. 

461. Odredba o spremembi in razširitvi veljavnosti pred- 
pisov tarif enotnega davka na promet proizvodov 
lokalne proizvodnje. • ' 

462. Odredba o obračunu in načinu vplačila tržnega do- 
bička lokalnega gospodarstva in razlik pri cenah 
surovin in materiala, namenjenega lokalni proizvod- 
nji za prosto prodajo. 

468. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o ome- 
jitvi prevoza žita in žitnih izdelkov. 

464. Odločba o višini in načinu obračuna prispevka v 
sklad vodstva in za racionalizacijo državnih trgov- 
skih podjetij in delaveko^uslužbenskih aabavljalnih 
in potroSniških aadrug od dosežene razlike pri cenah 
pri prodaji proizvodov v prosti prodaji. 

465. Odločba o obvezni uporabi predpisov o jemanju in 
. obdelavi vzorcev za analizo premoga in predpisov o 
tehndčno-kemični analizi premoga, ki jih je predpi- 
sal minister za rudarstvo FLRJ. 

•^———— —~"^^WW-W-»MM—wee.-*—••^——.|^•••«••.^-^- ——^ 
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foitnina platana x gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 19. julija 1949. Številka 22. 

VSEBINA: 

186. Ukaz o določitvi državnega kmetijskega posestva »Loga- 
tec« m podjetje republiškega pomena. 

137. Uredba o ustanovitvi Gradbenega institute. 
188. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti uprave •• vodno go. 

spodaretvo pri predsedstvu vlade LRS. 
139. Uredba o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolma» 

čem v kazenskem postopku. 
140. Uredba o razveljavitvi začasne uredbe NVS o Akademiji 

za glasbo v Ljubljani. 

141. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oblikj, velikosti in 
uporabi pečatov in Stampiljk ljudskih odborov v LRS. 

143. Navodilo za izvajanje odredbe o zavarovanju posevkov pred 
požarom. 

143. Odločba o tem, katere izmed zadev, kt so bile s predpisi 
ministra za prosveto dane v pristojnost republiških čn lo- 
kalnih državnih organov, preidejo v pristojnost oblastnih 
ljudskih odborov. 

PREZIDI) LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
136. 

Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in po predlogu vlade LR Slovenije izdaja Premdij Ljud- 
••£• skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o določitvi državnega kmetijskega posestva 
»Logatec« za podjetje republiškega pomena 

>0krajno kmetijsko posestvo Logatec« se določa za 
podjetje republiškega pomena. 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. 
U St. 141 
Ljubljana dne 12. julija 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar L r. 

UREDBE, ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

137. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 

. , izdaja vlada LRS na predlog ministra za gradnje 

4 uredbo 
o ustanovitvi Gradbenega instituta 

1. člen 
'/ ,< ,   Za znanstveno raziskovalno delo na področju grad- 

beništva in industrije gradbenega materiala ee'ustanovi 
,pri ministrstvu za gradnje LRS Gradbeni inštitut. 

'    ., 2. člen 
Naloge Gradbenega inštituta, eo: 
1. raziskovati tehnično kvaliteto gradbenega materiala, 

«surovin sa proizvodnjo gradbenega materiala, gradbenih 
,; elementov dn k<metruikcij;        ; 

2. raziskovati in preizkušati nove vrste gradbenega 
materiala, gradbene elemente in konstrukcije; 

3. raziskovati nove izvire surovin za proizvodnjo 
gradbenega materiala, dajati predloge za standarde grad- 
benega materiala in gradbenih elementov; 

4. preiskovati in dajati mnenja glede kakovosti tal 
in način fundacije za gradbene namene; , 

5. proučevati nove produkcijske metode v gradbeni- 
štvu in industriji gradbenega materiala doma in v tujini; 

6. organizirati zbirke gradbenega materiala, gradbe- 
nih elementov in modelov gradbenih konstrukcij; 

7. objavljati rezultate svojega dela. 

3. člen 
Inštitut vodi direktor, ki ga imenuje minister za 

gradnje v sporazumu s predsednikom vlade. 

4. člen 

Za obravnavanje strokovnih vprašanj in za dajanje 
strokovnih mnenj in predlogov o problemih, M spadajo 
v. področje inštituta, se ustanovi pri inštitutu strokovni 
sveL 

Direktor inštituta je predsednik strokovnega sveta. 
Clane sveta imenuje minister za gradnje. 

5. čleo 
Inštitut ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 

okviru predračuna ministrstva za gradnje. Direktor inšti- 
tuta je odredbodajalec za izvajanje predračuna. 

6. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji im delu inštituta 

predpiše minister za gradnje. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave ,v, »Uradnem listu 
LRS<. 

St. S—zak 501 
Ljubljana dne 18. julija 1949. 

Minister za gradnje LRS; 
Ivan Maček 1. r» 

Po poobJastilu 
predsednika vlade LR3 

podpredsednik: 
•••••••• BrjfceJj J,r, 
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138. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi in pristojnosti uprave za vodno gospo- 

darstvo pri predsedstvu Vlade LRS 

1. čleu 

Za plansko usmerjanje vodnega gospodarstva, za smo- 
trno izkoriščanje vodnih sil in za spravljanje v sklad in- 
teresov posameznih gospodarskih panog na področju vod- 
nega gospodarstva na 'ozemlju Ljudske Republike Slove- 
nije se ustanovi pri predsedstvu vlade LRS uprava za 
vodno gospodarstvo. 

2. člen 

Uprava za vodno gospodarstvo ima tele naloge: 
1. izvaja navodila vlade FLRJ in vlade LRS glede 

pravilnega izrabljanja voda in vodnih tokov in daje pred- 
loge za izboljšanje vodnega gospodarstva; 

2. sestavlja republiški plan za izrabljanje voda in 
i& ureditev vodnih tokov (vodnogospodarsko osnovo) in 
sodeluje pri reševanju takih nalog v republiškem merilu; 

3. daje posameznim ustanovam navodila za izdelavo 
idejnih načrtov in jim pri tem delu pomaga; 

4. spravlja v sklad dolgoročne in letne plane ter delo 
državnih organov v zadevah, ki se tičejo izrabljanja in 
ureditve vodi in hudournikov; 

5. proučuje osnovne rešitve e področja izrabljanja in 
ureditve voda, ki mu jih morajo pošiljati posamezne usta- 
nove in take rešitve potrjuje; 

6. po navodilih zveznega komiteja za vodno gospodar- 
stvo proučuje predloge za večje planirane objekte, kakor 
so železniške proge, ceste, tovarne, ribniki itd., in jih 
potrjuje, kolikor so v zvezi z vodnogospodarsko osnovo; 

7. skrbi za to, da pristojni organi vzdržujejo hidroteh- 
nične naprave in sodeluje z nasveti pri lokaciji vseh več- 
jih objektov; 

8. ureja in vodi katastre o vodah, vodnih napravah in 
projektih; 

9. organizira znanstveno delo glede odvajanja in či- 
ščenja industrijskih in odpadnih voda; 

10. skrbi za strokovno vzgojo in izpopolnjevanje ka- 
drov na področju vodnega gospodarstva; 

11. sestavlja osnutke za republiške predpise, s kateri- 
mi se ureja izrabljanje in ureditev voda in sodeluje pri 
sestavi ustreznih zveznih osnutkov; 

12. vodi hidrometeorološko službo; 
13. opravlja druge naloge, ki ae ji naložijo s poseb- 

nimi predpisi. 
8. člen 

Upravo vodi načelnik, ki odgovarja za delo uprave 
neposredno predsedniku vlade LRS. 

Načelnika uprave imenuje predsednik vlade LRS. 

4. člen 

Za obravnavanje strokovnih vprašanj in za dajanje 
strokovnih mnenj in predlogov o vseh problemih, ki 
spadajo v področje vodnega gospodarstva, se ustanovi pri 
upravi za vodno gospodarstvo strokovni svet. * 

Načelnik uprave za vodno gospodarstvo je predsednik 
sveta. Clane sveta imenuje predsednik vlade LRS izmed 
strokovnjakov s področja posameznih, panog vodnega go- 

spodarstva: hidrometeorološke službe, regulacij in melio- 
racij, hudournistva, ribarstva, sanitarne hidrotehnike, 
hidroenergijskih gradenj in podobno. 

5. člen 

uprava ima kolegij, ki ga sestavljajo načelnik, sekre- 
tar in vodje organizacijskih enot uprave. Kolegij sklicuje 
načelnik na posvet v vseh važnejših in načelnih vpraša- 
njih in ga vodi. 

* 6. člen 

Uprava za vodno gospodarstvo ima svoj predračun 
dohodkov in izdatkov v okviru predračuna predsedstva 
vlade LRS. Načelnik'uprave je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. 

V letu 1949 se vzdržuje uprava iz predračuna pred- 
sedstva vlade LRS. 

7. člen 

Natančnejše določbe o organizaciji in delu uprave 
predpiše predsednik vlade LRS. 

8. člen 

Uprava za hidrometeorološko službo pri vladi LRS, 
ki je bila ustanovljena z uredbo vlade LRS' z dne 16. 
aprila 1947 (Uradni list LRS, št. 21-126/47) se preosnuje 
v inštitut za hidrometeorološko službo pri upravi za vod- 
no gospodarstvo. 

Inštitut vodi direktor, ki ga imenuje predsednik vla- 
de LRS. Za. delo inštituta odgovarja direktor neposredno 
načelniku uprave za vodno gospodarstvo. 

Naloge in delo inštituta ostanejo nespremenjene. 
Inštitut ima v okviru predračuna uprave za vodno 

gospodarstvo svoj predračun dohodkov in izdatkov. Di- 
rektor inštituta je odredbodajalec za izvajanje predračuna 
inštituta. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRSt. 

St. S—zak 503 
Ljubljana dne 18. julija 1949. 

Predsednik 
planske komisije LRS: 
Sergej Kraigher 1.  r. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade LRS 

podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

189. 

Na podlagi 95. Člena zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list FLRJ, št. 97-818/48) izdaja vlada LRS tole 

uredbo 
o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolma- 

čem v kazenskem poetopku 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Priče, izvedenci in tolmači, ki jih povabi sodišče, jav- 
ni tožilec in preiskovalni organ zaradi pričevanja, oddaje 
izvida l'n mnenja ali tolmačenja, imajo pravico do povra- 
čila stroškov po predpisih le uredbe. 
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2. člen 
ö stroški se po tej uredbi razumejo potai stroški, 

stroški za prehrano in prenočišče, izgubljeni zaslužek, 
nagrada izvedencem in tolmačem in tisti izdatki, ki so 
bili potrebni za oddajo izvoda in mnenja. 

II. Potni stroški 

3. člen 

Potni stroški obsegajo stroške prevoda z običajnim 
prevoznim sredstvom za prihod in povratek priče, izve- 
denca oziroma tolmača, in sicer od kraja prebivališča do 
kraja zaslišanja, ogleda ali tolmačenja. 

Prevozni stroški se priznajo v višini dejanskih iz- 
datkov za potovanje z brzim ali osebnim vlakom III. raz- 
reda, z ladjo II. razreda, avtobusom ali drugim javnim 
prometnim sredstvom; priči, izvedencu oziroma tolmaču, 
ki ima glede na svoj poklic po posebnih predpisih pra- 
vico, potovati v višjem razredu, se priznajo dejanski iz- 
datki za potovanje v ustreznem višjem razredu vlaka ali 
ladje. 

Višina prevoznih stroškov se ugotovi na podlagi voz- 
nega listka ali na drug primeren način, 

4. člen 

Ce ni javnega prometnega sredstva ali če se javno 
prcinetno sredstvo iz opravičenih razlogov • moglo upo- 
rabiti, imajo priče, izvedenci in tolmači pravico do kilo- 
metrine. 

Kilometrina znaša pet dinarjev za prehojeni oziroma 
začeti kilometer. Kilometrina pripada le, če je oddalje 
nost večja kakor tri kilometre od meje kraja, v katerem 
povabljena oseba prebiva, do meje kraja, kjer naj se 
opravi zaslišanje, oziroma od kraja prebivališča do želez- 
niške ali avtobusne postaje ali do pristanišča. 

Kilometrina se izračuna na podlagi uradnih podatkov 
ali potrdila krajevnega ali okrajnega ljudskega odbora, ki 
je pristojen po kraju, kjer prebiva povabljena oseba. 

III. Stroški za prehrano in prenočišče 

5. člen 
Stroški za prehrano in prenočišče obsegajo dejanske 

in potrebne izdatke za. hrano in prenočišče v času, ko 
priča, izvedenec aLi tolmač prebiva zunaj kraja prebi- 
vališča. 

Priči, izvedencu ali tolmaču pripada povračilo fltro- 
/ škov za prehrano in prenočiSče le, če je bilo zaradi za- 

slišanja potrebno, da s© mudi na potovanju oziroma zunaj 
traja prebivališča več kakor 6 ur. 

6. člen 
Višina stroškov za prehrano in prenočišče ee določi 

na podlagi poročila, ki ga pristojni' državni organ od časa 
do časa preskrbi od pristojnega krajevnega (mestnega) 
ljudskega odbora o srednjih cenah za prehrano in preno- 
čišče v tistem kraju. 

IV. Izgubljeni zasluiek 

7. člen > 
Priče, izvedenci in tolmači imajo pravico do povra- 

čila izgubljenega čistega zaelužka. 
Pravico do povračila izgubljenega zaslužka imajo 

priče, kvedenei in tolmači, ki eo izgubili dnevno plačo 

ali dnino, obrtniki, ki opravljajo obrt brez najete delovne 
sile in jim je zaslužek iz obrta glavni vir za preživljanje, 
1er člani obrtniških zadrug m člani kinetijsLiu zadrug, 
če izgubijo dnevni zaslužek od svojega dela / zadrugi, 

8. člen 
Višino čiste dnine oziroma önevno plaćo določi pri- 

stojni državni organ na podlagi potrdila podjetja, zadruge 
ali družbene organizacije, v kateri je priča, izvedenec aM 
tolmač zaposlen. 

Obrtnikom določi izgubljeni zaslužek pristojni držav- 
ni organ po prostem preudarku. Povračilo za izgubljeni 
zaslužek ne sme biti manjše od 120 in ne večje od 200 
dinarjev dnevno. 

V. Nagrada za izvedence in tolmače 

9. člen 
Izvedenec ima za oddajo izvida in mnenja tudi pra- 

vico do nagrade. 
Kolikor višina nagrade ni določena s posebnimi pred- 

pisi za delo v posameznih kategorijah strokovnjakov, jo 
določi pristojni državni organ glede na vse okoliščine 
posameznega primera, posebno pa glede na trud in dose- 
ženi uspeh, porabljeni čas, obseg opravil in glede na^jz- 
vedenčevo strokovno usposobljenost in njegovo znanje. 

10. člen 
Za prevod izpovedbe, ki jo da obdolženec, priča ali 

kdo drug, ki ne zna uradnega jezika, kakor tudi za pre- 
vod listin ali spisov, ki so sestavljeni v tujem jeziku, pri- 
pada tolmaču tudi nagrada za opravljeno delo. 

Tolmaču pripada nagrada tudi takrat, kadar ee v ka- 
zenskem postopku z njegovo pomočjo zaslišijo gluhonemi 
ali samo gluhi ali ,samo nemi. 

Za tolmačenje, ki se opravi po prvem odstavku tega 
člena, se določi višina nagrade po veljajočih posebnih 
predpisih o nagradah za delo stalnih sodnih tolmačev 
(Uradni list LRS, št. 7-30/49), za tolmačenje po drugem 
odstavku tega člena pa določa višino nagrade pristojni 
državni organ po prostem preudarku glede na vse oko- 
liščine posameznega primera, posebno pa glede na upo- 
rabljeni čas pri tolmačenju. 

VI. Povračilo posebnih izdatkov izvedenca 

11. člen 
Poleg povračila stroškov po 3.,- 6., 7. in 11. členu te 

uredbe pripada izvedencem tudi povračilo za tiste izdatke, 
ki so bili potrebni' v zvezi z ogledom ali z oddajo izvida 
in mnenja. Za kritje teh izdatkov se sme izvedencem dati 
na njihovo zahtevo potrebni predujem, 

12. člen 
Vseučiliščem in drugim znanstvenim ustanovam pri- 

pada v primerih drugega in tretjega odstavka 179, člena 
zakona o kazenskem postopku le povračilo stroškov, ki 
so jih imele zaradi oddaje mnenja. 

VII. Skupne določbe 

13. člen 

Sklep o povračilu stroškov izda po tej uredbi državni 
organ, pred katerim ee opravi pričevanje ali tolmačenje 
ali oddasta izvid in mnenje. —,---- 
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Zoper ta eklep je dovoljena pritožba po predpisuj 
zakona o kazenskem postopku. 

14. člen 
Priče, izvedenci in tolmači izgubijo pravico do po- 

vračila stroškov, če ga ne zahtevajo v 24 urah po konča- 
nem zaslišanju oziroma po oddaji izvida in mnenja aH po 
opravljenem tolmačenju. 

Priče, izvedenca in tolmači se tako v vabilu kakor 
tudi po zaslišanju oziroma po oddaji izvida in mnenja 
ali po tolmačenju opozorijo na rok, v katerem lahko zah- 
tevajo izplačilo stroškov, prav tako pa tudi na to, da mo- 
rajo dokaze o izdatkih in izgubljenem zaslužku, kolikor 
ti podatki niso državnemu organu že znani, predložiti v 
prdmernem roku, ki ga za to določi pristojni organ (1. od- 
stavek 15. člena). 

15. člen 
Ce mora povabljena priča zaradi bolezni, telesnih 

hib ali starosti imeti spremljevalca, ima tudi ta pravico do 
stroškov po tej uredbi, 

* . 16. člen 
Priči, izvedencu ali tolmaču, ki je za isti dan ali za 

dva ali več dni zaporedoma povabljen v različnih zade- 
vah,, bodisi od istega ali pa od več državnih organov, 
pripadajo po tej uredbi stroški samo enkrat, računa pa se 
ves čas, ki ga je porabil v vseh zadevah zaradi pričevanja, 
oddaje izvida in mnenja ali tolmačenja. 

. Če pride do primera* kï je naveden v prejšnjem od- 
stavku, mora povabljena oseba sporočiti to pristojnemu 
organu, ki mora; če le mogoče, poskrbeti za to; da se 
opravi zaslišanje v vseh zadevah isti dan. 

17. člen 

Pričam, izvedencem in tolmačem, ki niso povabljene, 
pa se zaslišijo, kakor tudi s silo privedenim pričam, izve- 
dencem in tolmačem, sme pristojni organ priznati pravico 
do povračila stroškov po tej uredbi. Izvedencem in tol- 
mačem pripada pravica do nagrade v vsakem primeru. 

18. člen 
' Stroški se. izplačajo v breme resora, kateremu pripa- 

da državni organ, M jih določi in odredi njihovo izplačilo, 

19. člen 
Listine in potrdila, ki se na njihovi podlagi določi 

višina stroškov, eo kolka proste,, 

"i| 20. člen K 

Ce se po končanem preiskovanju nadaljuje kazenski 
postopek pred sodiščem, mora javni tožilec obenem s spi- 
som poslati sodišču tudi seznam vseh stroškov, ki jih' je 
država v preiskovalnem po&topku plačala vnaprej pričam, 
tolmačem in izvedencem (zadnji .odstavek 87. člena -za- 
kona o kazenskem postopku), 

Ce zve prvostopno sodišče zn izplačilo stroškov po 
prejšnjem .odstavku šele potem, ko je že izdalo sodbo, od- 
loči s posebnim sklepom, kdo mora državni blagajni 
povrniti izplačane stroške. 

.  Vin. Končne določbe 

'   ,21. člen 
. Ko dobi ta uredba veljavo, prenehajo velja ti 'določ-' 

be u*edbe o stalnih sodnih tolmačih (Uradni list LRS, 
It 7-••••), koÏÏUbr ee aanaSajo na teaaeoaki postopek. 

22. člen 

Minister za pravosodje LBS je pooblaščen, da po po- 
trebi daje. •••••• za izvajanje t© uredbe. 

23. člen 

Ta uredba velja od dneva objave y »Uradnem listu 
LRS«. 

St S—zak» 608 
Ljubljana dne 16. julija 1949. 

Minister za pravosodje LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade LR? 

podpredsednik: 
Marijan Brecelj L r. 

140. 

Na podlagi •. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
o razveljavitvi začasne uredbe NVS o Akademiji 

za glasbo v Ljubljani 

1. člen 
Na podlagi navodil ministrstva za znanost in kulturo 

vlade FLRJ o ustroju, novih učnih načrtih in programih 
akademij za glasbo se razveljavlja začasna uredba 
NVS o Akademiji za glasbo v Ljubljani z dne 9. febru- 
arja 1946 (Uradni list .SNOS m NVS, št. 14 z dne 16. fe- 
bruarja 194Ö). 

2. člen 
Minister za prosveto je pooblaščen, da do izdaje nove 

uredbe začasno določi ustroj in poslovanje Akademije za 
glasbo ter da do začetka šolskega leta 1949/50 potrdi red- 
ne in izredne profesorje in docente Akademije za glasbo 
ter imenuje po potrebi' nove. 

3. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. S—zak 496 
Ljubljana dne 11. julija 1949. 

.Minister za prosveto LRS: 
Dr. Potrč Jože L r. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade LRS 

podpredsednik: 
Dr. Marijan Brecelj L r. 

••••1•••••••••••01•••10••• 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

141. 
Na podlagi 10. člena zakona o nazivih, pečatih in 

štampiljkah ljudskih odborov v Ljudski Republiki Slove- 
niji predpisujem 

pravilnik 

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, veliko- 
sti in uporabi pečatov in Itampiljk ljudskih odborov v 

/ Ljudski Republiki Sloveniji 

Pravilnik, o obliki, velikosti in uporabi pečatov in 
štampiljk ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 22-126/48) se spremani in dopolni 
tako, da ee njegovo prečiščeno besedilo glasi: 
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Lorenčič Tončka, Zamarkova, vsi za- 
družniki. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 68 7066 
* 

719. 
Sedež: Prra&na, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska gospodarska za- 

druga z omejenim jamstvom >E. Kardelje 
v Prvačini. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 2. II. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdela po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad 6 finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta na- 
men statistične podatke, ki jih daje v 
uporabo tudi svoji poslovni zvezi, Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljudskim 
odborom; 5. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vee kmetijske pridelke in oskrbuje 
člane z vsem kmetijskim orodjem in dru- 
gimi kmetijskimi potrebščinami ter po- 
tresnimi predmeti po postavljenem na- 
črtu; 5. da sklepa pogodbe J kmetovalci 
v svojem okolišu za odkup kmetijskih 
pridelkov in izplačuje v ta namen pred- 
ujme (kontrahiranje) ; 7. da sklepa po- 
godbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; S. da 
akrfci za večjo produktivnost dela svojih 
članov in 9. da skrbi za kulturno in pro- 
svetno izobrazbo svojih Članov in za nji- 
hovo zadružno vzgojo. 

Svojo nalogo opravlja zadruga v ekla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 
Vabilo za zbor sa pošlje,,tudi vsem čla- 
nom zadruge. 

• Upravni ' odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
2 Člana upravnega odbora, katerih ©nega 
sme nadomeščati pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
šušmelj Venoeelav, kmet, Prvačina 100, 

predsednik, 
Fernazarič Franc delavec, Prvačina, 

tajnik. 
Stanič Alojz, kmet. Prvačina 106. bla- 

gajnik, . 
Gregarie Leopold, Soler, Prvačina 49, 
Sulic Jožef, kmet, Prvačina 11, 
GregoriČ Albert, kmet. Prvačina 92, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

due 18. maja 1949. 
Z* 2*1/48-6—Zadr. VH/Ì06 6567 

* 
;   ,     Šedtež: Slap, okraj Gorica. 

'/ , »am vpisa: ,19. maja 1949. 
,     Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na^Slapu. 
'-Zadruga, je lula ustanovljena na ekup- 

:u sani,5. aprila 1949,' 

Naloge udruge su: da na čim boljü 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoja 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke y 
skladu s postavljenim načrtom za dobro. 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3- da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, . tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojaev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
sitroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira plemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega oko- 
liša iako, da prireja v svojem zadružnem 
domu sifrokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, raz- 
stave, predvajanja filmov, goji fizkulturo 
itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih' nalog izdela potrebne na- 
črte; v-skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaSa 150 din, vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge, in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega 6me nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zdruge. 

••••! upravnega odbora eòi 
Furlan Kari, kmet. Slap 57, predsed- 

nik, 
Rondič Filip, kmet, Slap 31, podpred- 

sednik, 
FerjančiS Maksimilijan, krojač. Slap 70, 

tajnik, 
Zorž Franc, kmet, Slap 60, blagajnik, 
Zvokelj Rozalija, kmetica, "Slap 55, 
Volk Franc, kmet, Slap 55, 
Rešeta Jožefa, kmetica Slap 55, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. maja 1949. 
7• 26/49—2 - ZadrVIM09    6509 

* 
721. 

Sedež: Spodnji Lokovec, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 19. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Sp. Lokovcu.        , 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1949. 
Naloge zadruge eo: dà na čim boljši 

in čim kulturnejši ijaSin cê&buje'svoje 
člane   z   vsemi   potrebnimi   potresnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojeœ^pko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke'v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih'sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, cebekrewò, 
gojitev  industrijskih   In  drugih   kultur, 
fozdaretvo, domačo obrt itd., posebno 

o ti6le panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira plemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečffe prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in. podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi.za. go- 
spodarski strokovni^ kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega oko- 
liša tako, da prireja v svojem zadružnem •• 
domu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, raz- 
stave, predvajanja filmov, goji fizkureiro . 
itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega iz- ' 
vajanja evojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša ISO, din. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim znéefemt' 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslipvndS 
prostorih zadruge in na razglasni •••^. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati powlaew. 
nI uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Vončina Jožef, kmet, 'Sp. Lo&bvec 64,. 

predsednik, 
Vončina Leopold* kmet, Sp.- Lokovec, 

podpredsednik, 
Kumar Henrik, kmet, Sp. Lokovec 55, 

tajnik, - '       • , 
Suligoj Ivan, 'kmet, Sp. Lokovec 86, bla*. 

gajnik, 
Suligoj Milka, šivilja, Sp. Lokovec >40,   - 
Hvala Jožef, krojač, Sp. Lokovec 59,    ; 
suligoj Jožef, kmet, Sp. Lokovec ,26, 
Hvala Stefan, kmet, Sp. Lokovec 7, 
Humar fefefan delavec. Sp. Lokovec 55, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. maja •9. 
Zt«7/4&-2 — Zadr VTO108 

722. 
Sedež: Stari trg pri Rakek», okraj Po. 

etojna.; 
Dan vpisa: 19. maja •9. 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna' za- 

druga >Daki« 21. oktober • o. J. • S&ržfil 
trn. , , ,   ;'*'.',.':• ','. 
' Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 7. IV. 1049. 
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Naloge zadruge eo: s skupnimi proizva- 
jalnimi sredstvi in e skupnim delom čla- 
Eov organizirati zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, z načrtno proiz- 
vodnjo in z visoko produktivnostjo dek 
na osnovi uporabe sodobne znanosti in 
tehnike ter tako povečati dohodke, se 
obraniti izkoriščevalskb in špekulantskih 
elementov na vasi, sodelovati pri socia- 
listični izgraditvi države za boljše in kul- 
tumejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo ' 
zemljo, razen ohiinice, in sicer v obliki 
zakupa. Za vloženo zemljo placa zadruga 
zadružnikom letno zakupnino. Skupni 
znesek te zakupnine določa zbor, vendar 
rte more biti večji kot 30% od letnih 
dohodkov zadruge po odbitku skladov. 
Ta zakupnina se razdeli med zadružnike 
v sorazmerju z vrednostjo njihove v za- 
drugo vložene zemlje. Vee donoe zemlje, 
ki eo jo zadružniki vložili v zadrugo, je 
last zadruge, ki razpolaga z njim po prav- 
nih predpisih, pravilih in sklepih zbora- 

Pri vstopu v zadrugo plača veak za- 
družnik pristopnino 50 din, kot članeko 
vlogo pa po 1% vrednosti v zadrugo vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. 

Priobčitve   se   razglašajo  v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski. 

Upravni   odbor  sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisuje v imenu od- 
bora predsednik, 

članj  upravnega  odtora so: 
Mule Alojz, kmet, Nadlesk 8, predsednik, 
Zabukovec Jakob, kmet, Stari trg 66, 
Mlakar Janez, kmet, Nadlesk 45, 
Urbiha Ivana, kmetica, Nadlesk 13, 
Kočevar Terezija, delavka, Stari trg 53. 

Okrožno sodišče r Postojni 
dne 19. maja 1949. 

Zt 24/49-3-Zadr VII/113 6572 

723. 
Sedel: Šeropas, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 80. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga i ome- 

jenim jamstvom v äempasu. 
Zadruga je bila ustanovljena na »kup- 

Mini 8. V. 1949. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši, 

Čim kulturnejâi in gospodarski najin 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnim! predmeti. V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih Članov in sestavi 
na podlagi ugotovitev načrt potrošnje; 
b) sklepa pogodbe e proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in s 
kmetijskimi zadrugami, oziroma njihovimi 
zvezama za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov, posebno skrbi za do- 
bavo povrtnin, sadja, mleka dtd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro postreženi, 
da bo trgovina vodno založena s potrož- 
nimi predmeti, da ne bo imela Haga, ki 
se slabo prodaja, da bo zniževala zako- 
nito dopustno maržo, da bodo lokali in 
izložbe okusno opremljeni itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe članov po potrebi 
in možnosti lastna podjetja, tako obrtne 
delavnice, podjetja za konserviranje sadja, 
povrtndne, jajc itd.; 3. da ekrbi ob sode- 
lovanju sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
drnžno »vzgojo wojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 

načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družndkovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge • na razgtasni deski. 

Upravni odtor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 2 
člana upravnega odbora, katerih enega 
sme nadomeščati pooblaščeni usluibeneo 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Mervič Alojz, mizar, Šempas 137, pred- 

sednik, 
Gruden Anton, kolar, Ozeljan 108, pod- 

predsednik, 
škarabot   Ivan.  strojnik,    Ozeljan  66, 

tajnik, 
PerMč Jožef, mizar, Ôempas 6, blagajnik, 
Hvalic Edi, krojač, äempae 187, 
Drašček Miha, kovač, Ozeljan 115, 
Batič Anton, delavec. Osek 62, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 30. maja 1949. 
Zt 30/49—2- Zadr VII/••      6577 

* 
724. 

Sedež: Temnica, okraj Gorica. 
Dan vpisa; 31. maja 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Šrečko Kosovel« • o. j. v Temnici. 
Zadruga je bdla ustanovljena na skup- 

ščini 15. V. 1949. 
Naloge zadruge so: s skupnimi proizva- 

jalnimi sredstvi in s skupnim delom čla- 
nov organizirati zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, z načrtno proiz- 
vodnjo in z visoko produktivnostjo dela 
na osnovi uporabe sodobne znanosti in 
tehnike ter tako povečati dohodke,. se 
obraniti izkoriščevalekih in špekulantskih 
elementov na vasi, sodelovati pri socia- 
listični izgraditvi države za boljše dn kul- 
turnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 
zemljo, razen ohišnice, in sicer v obliki 
zakupa. Za vloženo zemljo plača zadruga 
zadružnikom letno zakupnino. Skupni 
znesek te zakupnine določa zbor, vendar 
re more biti večji kot 30% od letnih 
dohodkov zadruge po odbitku skladov. 
Ta zakupnina se razdeli med zadružnike 
v sorazmerju z vrednostjo njihove v za- 
drugo vložene zemlje, 

Vn vstopu v zadrugo plača vsak za- 
družnik v korist zadruge pristojbino 150 
dinarjev, kot člansko vlogo pa do 1% 
vrednosti v zadrugo vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. Pristopnine •• član- 
ske vloge preidejo v last zadruge. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravnj odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisuje predsednik v 
imenu odbora. 

Člani  upravnega odbora so: 
Masten Radislav, kmet, Novelo 9, pred- 

sednik, 
Cotič Ivan, kmet, delavec, Temnica 45, 
Arčon Gabrijel, kmet, Temnica 9, 
Colja Ema, kmetica, Temnica 32, 
Stepančič Marija, kmetica, Temnica M, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 21. maja 1945. 
Zt £9/29-3-<Zadr VII/114     6671 

Sprememba 
726. 

Sedež: Begunje. 
Dan vpisa: 8. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Begunjah, 
Izbrišejo   se ' član,   upravnega odbora 

Jane Franc, Božič Jožei, Matere Jožef in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Resmaa Ciril, uradnik, Begunje 64, 
Papier Cilka, gosp. pomočnica, Dvorska 

vas 6, 
Langue Jožef, kmet, Slatina 9, 
Pooblaščenec za sopodpieovanje je Vo- 

zelj Stane, upravnik, Begunje 117. 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 8. junija 1949. 
Zadr VII 6/2 6409 

726. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6.  julija 1949. 
Besedilo: Tiskarna Družbe Sv. Mohorja, 

tiskovna, produktivna zadruga v Celju i 
omejenim jamstvom. 

Na podlagi odločbe izvršilnega odbora 
MLO Celje z dne 15. IV. 1949, I št. 
587/1-49 je zadruga  prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
dr. Kotnik Franc, blagajnik, Celje, Pre- 

šernova 17, 
dr. Pavlic Peter, revizor, Grobelno 20, 
Presinger Riko, poverjenik za presveto, 

Celje, Prešernova ulica 17. 
Likvidacijska firma: kakor doslej a pri- 

siavkom >v likvidaciju. 
Likvidatorji   podpisujejo   likvidacijsko 

firmo tako, da pò dva izmed njih pristav- 
ljata pod   zadružno   firmo   svoj  podpis, 
katerih eden je vedno Preeinger Riko. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 6. julija 1949. 

Zadr VI 131/7 (Celje) 7601 
* 

727. 
Sedež; Dob. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Bregar Jože, Cebular Anton, Verbič Aloj- 
zij, Mandelj Miha, Kastelic Alojz in Per. 
par Joža ter vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Bregar Jože, kmet, Dob št. 8, 
Perpar Franc, kmet, Pokojnica et. 11, 
Strus Terezija, vdova, Podboršt 7, 
Mandelj Miha, pos. sin, Lučarjev kal 7, 
Sraj Jože, delavec, Hrastov dol 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. junija 1949 

Zadr VI 4/2 6899 
# 

728. 
Sedei: Golo-Skrilje. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 

' Besedilo: Kmetijska zadruga s omeje- 
nim jamstvom, Golo-Skrilje. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Usnik Martin, Mavec Janez, Šteblaj Alojz, 
Stebla} Anton, Gruden Rudolf in Stebfaj 
Marija, vpišejo se novi člani: 

Rutar Simon, čevlj, pomočnik, Golo 19, 
Jaoinik Ivan,  kmečki sin, Golo 3, 
Pangerc Fran«, kmečki sin, Golo 8, 
Dettevc Franc, poljski delavec, Skrilje 

št. 18, 
Krnc Jakob, posestnik, SuSa 11, 
KališSar AIoje,,pos. sin, Visoko 12. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 24. junija 1949. 

Zadr VI U/2 7• 
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U veciba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

1 H 14/49—4 7476 
Gračan Jure, roj. 9. Vili. 1919 v Ko- 

vacjem gradu, ain Florijana in Elizabete 
rojene Medea, kmečki sin v Kovačjem 
gradu 3, je odšel oktobra 1941 k parti- 
zanom. Konec decembra 1941 ee je ude- 
ležil bojev z Nemci v okolici Dražgoš v 
Poljanski dolini, kjer je najbrže padeL 
Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog matere Gračan Elizabete, 
gospodinje v Kovačjem gradu 3, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj zna- 
no, se poziva, da v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbnici Medven Mariji, sodni uradnici 
v Črnomlju. 

Gračan Jure se poziva, naj se glasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
.dne 6. julija 1649. 

* 
I R 560/49-3 '    7561 

Bratkovič Fortunat, roj. 4. VII. 1907 v 
Renčah, sin Andreja in Marije rojene 
Trojer, kmet v Renčah 340, je bil od 14. 
X. 1944 v internaciji v Nemčiji, nazadnje 
v Dachau. Od takrat ee pogreša. 

Na predlog Bratkovič Marije rojene Tro- 
jer, gospodinje, Renče 340, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 572/49-3 7552 

Gulin Emil, roj. 13- X 1922 v Vitojbi, 
sin Franca in Veronike rojene Nemec, 
delavec v Gor. Vrtojbi 8, je bil od kapi- 
tulacije Italije v NOV, nazadnje v Crni 
gori. Od takrat se pogreša. 

Na predlog Gulin Veronike rojene Ne- 
meo, gospodinje, Gor. Vrtojba 3, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 559/49-4 7550 

Milost Henrik, roj. 7. VI. 1910 v Sol- 
kanu, sin Riharda in Kristine rojene Fo- 
beraj, trg. pomočnik v Solkanu, Uliea IX. 
korpusa 224, je bil 8. maja 1944 areti- 
ran, odpeljan v Trst in od tam v Interna- 
cijo v Nemčijo. Nazadnje je bil v Buchen- 
waldu, od takrat se pogreša. 

Na predlog Milost Kristine, gospodinje 
v Solkanu, Ulica , IX. korpusa 224, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, ee po- 
ziva, naj o .tem v dveh mesecih od te ob- 
jave v Uradnem lletu LRS poroča sodišču 
ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. uradniku 
v Gorici. 

Bratkovič Fortunat, Gulin Emil in Mi- 
lost Henrik ee •••••••, nal ee zglasiljo 
pri sodišču ali sicer dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločita o 
Predlogiih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 8. juUja 1949. 

« 
I R 129/49 7440 

Budja Franc, ròj. 22. VII. 1920 na 2e- 
•'••, sin Alojza in Marije, miz. pomočnik 
•• Ženiku 27 pri Sv. Juriju ob Sčavnici, 
e 22. VIII. ,1943 odšel v NOV na Pohorje, 

kjer je baje 14. HI. 1944 v boju z Nemci 
Padel. Od takrat eo pogreSa. 

Na predlog Prebil Ljudmile, kuharice 
pri gradbenem podjetju v Poljčanah, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj ee o pogreša- 
nem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
'nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Kečeku Ivanu, adm. manipulantu pri 
tem sodišču. 
I R 127/49 7441 

Ritonja Ciril, roj. 8. VII. 1911 na Sta- 
venskem vrhu, delavec na Stavenekem 
vrhu št. 31, je bil jeseni 1944 prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko; služil Je v 
Linzu pri protiletalski strelski brigadi. 
Zadnjič se je oglasil 17, 1.1945 te okolice 
Berlina, od takrat se pogreša. 

Na predlog žene Ritonja Frančiške iz 
Stavenakega vrha 31, p. Ivanjci, se uve- 
de (postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbnici Rito- 
nja Frančiški. 

Budja Franc In Ritonja Curii se pozi- 
vata, naj se zglasita pri sodišču aii dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodiače odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 23. junija 1949. 

*"* 
R 152/49-3 7668 

Levstik Anton, roj. 1. XI. 1908 v Malih 
Laščah, sin Janeza in Neže rojene Grželj, 
kmet v Malih Laščah Št 13, ee od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog brata Levstika Jožeta iz 
Malih Lašč št. 13, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj so o pogrešanem v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali skrbniku Semetu Antonu, 
sod. uradniku M

1
 Grosupljem, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 12. julija 1949 

* 
I R 46/49-5 6971 

Novak Vinko, roj. 19. VI. 1926 v Rib- 
nici na Dolenjskem, sin Janeza in Marije 
rojene Pajnlč, kroj, pomočnik v Ribnici 
št. 43, je odšel oktobra 1943 v NOV. Maja 
1944 je bil mobiliziran k domobrancem 
in se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog očeta Novaka Ivana, želez- 
niškega upokojenca v Ribnici 43, ee uve< 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj ee Q pogrešanem 
do 15. X. 1949 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Novaku Ivanu, žel. upokojencu v Rib- 
nici 43. 

Novak Vinko ee poziva, naj se zglael 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevjn 
dne 28. junija 1949. 

* 
I R 24/49-7 7849 

Kromar Janez, roj. 21. VIII. 1923 v 
Prigorici, ein Janeza in Marije, rojene 
Merhar, delavec, Prigorrca 37, KLO Dole- 
nja vas pri Ribnica*, se od pomladi 1946 
pogreša. 

Na predlog matere Kromar Marije, po- 
sestnice v Frigoria* št. 87, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
ladaja ••»•, nflj ee o ROgresftnjftm &>.&"., 

X. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Čr- 
nivcu Jožefu, eodnemu uradniku v Ko- 
čevju. 

Kramar Janez ee poziva, naj ee zglaei 
pni sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 29. Junija 1949. 

» 
Platnar Anton, roj. 3. IV. 1918 v Ma- 

teni, sin Janeza in Marije rojene Zalar, 
delavec v Mateni 44, p. Ig, je bil od ma- 
ja 1942 v Tomšičevi brigadi NOV in ee 
od pomladi 1943 pogreša. Baje je padel 
v januarja 1943 v bojih z Italijani >nad 
Plazonu na Mokrcu. 

Na predlog sestre Platnar Alojzije, de- 
lavke v Ljubljani, Galjevica 194, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem 
v dveh mesecih od te objave v Uradnem 
listu LRS poroča eodišču ali skrbniku Ko- 
zoglavu Antonu, nameščencu OIO Ljub- 
ljana okolica v Ljubljani, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
za okraj  Ljubljana'okolica 

dne 9. julija 1949. 

R 367/49 6810 
Belogiavec Franc, roj. 5, X. 1918 v Sp. 

Gasteraju, ein Antona in Alojzij« rojene 
Zorjan, delavec v Zg. Gaeteraju, je bil 
20. IX. 1944 mobiliziran v nemško vojsko 
na zahodnem bojišču. Po dzpovedbi pria 
Kranjca Janeza in Gungla Konrada je bil 
1. IV. 1945 še živ pri Fuldi, ko eta prišla 
v ameriško ujetništvo. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog žene Belogiavec Solaste ro- 
jene Zorko, viničarke v Sred. Gaeteraju 11> 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, naj se o pogre- 
šanem v treh mesecih po tej objavi v 
Uradnem listu LRS poroča eodišču ali 
skrbniku Kranjcu Ivanu, posestniku • 
Sred. Gasteraju 13. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče za Maribor okolico 
dne 11. junija 1949. 

* 
IR 67/49-4 6688 

Koklič Franc, roj. 21. XII. 1912 v Gor. 
Kamencah št. 16, sin Franca in Jožefe 
rojene Besal, posestnik, se od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Koklič Jožefe rojene 
Spelič, gospodinje iz Gor. Kamene Št. 16, 
ee uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, naj ee o pogre- 
šanem v 3 mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča eod'Sču aH predlagate- 
ljici Koklič Jožefi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišč» v Novem mestu 
dne 15. junija 1949, 

* 
I R 88/49-^4 6715 

Anidaržič Firanc, roj. 21. IX. 1896 v Za- 
tari 2, KLO Žužemberk, sin pok Franca 
in Marije rojene äkufca, oženjen, delavec, 
Je odšel 30. IV. 1927 v Argentino. Zađ- 
nijfö se je oglasil 10. II. 1988 po banki 
Germanica. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Znidaršič Ivane rojen* 
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St. 41, se uvede postopanje za razglasite? 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem v 1 letu po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali predlagate- 
ljici. 

Znidaršič Franc ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
piedlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu' 
dne 16. junija 1949. 

* 
I R 45/49 7500 

Brečko Stanko, roj. 13. VIL 1920 v Kr- 
čevini pri Ptuju, ein Karla in Marije, vi- 
eokošolec, Krčevina pri Ptuju, je bil 29. 
VII. 1941 izseljen na Hrvatsko. Septembra 
1943 je bil od ustašev aretiran in ee je 
zadnjič oglasil 21. II. 1945 it taborišča v 
Lepoglavi. Öd takrat ee pogreza. 

Na predlog očeta Brečka Karla, posest- 
nika v Krčevini pri Ptuju 13, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
v treh mesecih, po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbniku Ra- 
binu Maksimu, predsedniku okraj, sodišča 
v Ptuju, 
I R 46/49 7499 

Marini« Franc, roj. 31. VIII. 1922 v 
Trnovskem vrhu, sin Ignaca in Matilde 
rojene Horvat, delavec v LoČkem vrhu 
it. 48, je 11. VIII. 1944 padel v bojih pri 
vasi Otok v Sremu kot borec jugoslovan- 
ske brigade, ki se je formirala v SSSR. 

Na predlog Fihlar Matilde, posestnice v 
LoČkem vrhu it. 48, se uvede postopanje 
ca razglasitev za mrtvega, in ee izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v treh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča skrbniku Horvatu Francu, • posestni- 
ku v Ločkem vrhu 57. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodeče • Ptuju 
dne 6. julija 1949. 

* 
R 368/49-3    ' 7710 

Meklav Jožef, roj. 19. III. 1895 v Re- 
čici ob Paki, sin Jožefa in Elizabete ro- 
jene Bošnjak,'samski, pos. sin v Rečici 
ob Faki it. 23, je bil 15. III. 1915 mobi- 
liziran v a. o. vojsko, S 87. pešpolkom 
je odšel na italijansko fronto in bil 8. 
IX. 1916 v bojih na Doberdobu ranjen v 
trebuh. Baje je čez nekaj dni umrl. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Meklav Elizabete, 
prevžitkarice iz Rečice ob Paki et. 23, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem do 25. X. 1949 poroča skrbniku Vo- 
lavčnSku Antonu, sod. uradniku v Šošta- 
nju al!- sodišču. 
.  Meklav Jožef se poziva, naj ee zglasi 
pri sodišču aH da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu   . ;      - 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
:   ; ,dae 12. julija 1949. * 

R 852/49''•'<    "' ;'"'.•'-.i' •     7712 
Gabrovšček.Karel, rof. 15. X. 1911 v Go- 

doviču, sin Jakoba in Marije rojene Ci- 
gale, cestar v Gor. Trebuši št: 96, je kot 
borec 2. bataljona Gradnikove. brigade 
NOV baje 15. XI. 1943 padel v vasi Ravne 
pri Zireh' in se od takrat pogreša. > > ? 

R 857/49 7713 
Kavčič Olga-Metodija, rojena 5. VII. 

1920 v Jagiščah, hči Petra in Marije ro- 
jene Pirih, gospodinja iz Ljubinja št. 32, 
je bila kot terenka zaprta v Gorici, po, 
razpadu Italije odpeljana v fcborišče 
Mauthausen, kjer je baje okoli 28. V. 
1945 po prihodu zaveznikov podlegla ti- 
fusu. Od takrat se pogreša. 
R 861/49 7714 

PavšiE Peter, roj. 2. VIL 1910 v Stop- 
niku, sin Franca in Marije rojene Erjavec» 
kmet iz Stopnika št, 39, je odšel po raz- 
padu Italije v NOV in bil nazadnje ko- 
misar čete XVII. brigade ter je baje 23. 
IV. 1945 na Predrneji padel. Od takrat se 
pogreša. » 
R 863/49 7715 

Savli Simon, roj. 27. X. 1843 v Krnu, 
sin Antona in Katarine rojene Rutar, 
kmet, Krn št. 19, je odšel 1897 na se- 
zonsko delo na Gornje Avstrijsko in baje 
6. VI. 1897 umrl v Marija Zeli zadet od 
kapi. Od takrat ee pogreša. 
R 874/49 7716 

Kovačič Franc, roj. 30. IX. 1900 v Idriji 
ob •••• sin Petra in Marije rojene •••- 
gelj, pismonoša, Idrija pri Bači št. 96, 
je bil 4. VIII. 1944 aretiram v Bači-pri 
Modreju, odpeljan v Dachau, od' tam v 
Buchenwald, kjer je baje 28. II. 1945 
umrl. Od takrat se pogreša. 
R 875/49 7717 

Panjtar Jakob, roj. 25. VIL 1910 v Str- 
žišču, sin .Nikolaja in Marije rojene Kleč, 
krojač, Stržišče št. 44, je bil 1942 zaradi 
sodelovanja «a NOV obsojen •• 25 let 
ječe, po razpadu Italije je bilN 22. XII. 
1944 odpeljan v internacijo v Nemčijo ter 
se od takrat pogreša. 

Na predlog sorodnikov se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtve. 

GabrovSek Karol, Kavčič Metodija-Olga, 
Pavšič Peter, Savli Simon, Kovačič Franc 
in Panjtar Jakob in vsakdo, ki bi mu bilo 
0 njih usodi kaj znano, se poziva, naj o. 
tem v treh mesecih po te) objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Lipuščeku Ludviku, uslužbencu Okraj- 
nega sodišča v Tolminu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 13. julija 1949. 

* 
1 R 75/49-3 ,       7438 

Pogačic Stefan, roj. 20, ••. 1916 v Gor- 
jakovem pri Pregradi na Hrvatskem, de- 
lavec na Vel. Cirniku pri St. Rupertu, se 
od maja 1945 pogreša. 

Na prošnjo Pogačic Ivanke, gospodinje 
na Vel. Cirniku pri St, Rupertu, se uve- 
ve postopanje za razglasitev ta mrtvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, naj o tem do 5. X. 1049 
poroča sodišču ali skrbniku •••••• Fran- 
cu v Vel. Cirniku. , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ^ 

Okrajno sodišče -v Trebnjem 
.   dne 24. ijuntja 1949. 

• 
I R 57/49-3 7439 

Kusl Alojz, roj. 19. V. 1878 v Vinem 
vrhu, Vel. Crrnik 18, sin Ivana in Jožefe 
roj. Zgajnar, je kot sirota brez staršev 
odšel v 8. letu po svetu;'služboval je v, 
raznih krajih po Stajerekeih. V prvi etve- 

tovni vojni je bil poklican v a. o. vojsko 
in je baje med vojno na Dunaju umrL 
Od takrat se pogreša. 

Na predlog Kusl Rozalije, pos. hčere iz 
Kanmja 20, KLO St. Rupert, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, naj o tem do 15. X. 
1949 poroča sodišču aÜ skrbniku Grintalu 
Janezu, sod. nameščencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 30. junija 1949. 

Oglasi sodišč 

Zemljišl-sknjižni oklici 
Rz 9/49-A/5 7669 

OKLIC 
o začetku poizvedb zaradi osnovanja no- 
vih zemljiških knjig za katastrski občini 
Vremski Britof in Famlje v sodnem okra- 

ju Sežana 
Z dnem 24. VIII. 1949 se začnejo po- 

izvedbe zaradi osnovanja novih zemlji- 
ških knjig za katastrski občini Vremski 
Britof in Famlje. Poizvedbe bodo od 24. 
VIII. do 4. X. 1949 vsak delavnik od 8. 
do 15. ure v Vremskem Britofu št. 1. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vse osebe, ki 
imajo pravno korist od tega, da ee poiz- 
vedo lastninske pravice ali da se ugotovi 
istovetnost sedanjih označb parcel s prej-' 
snimi označbami; navajati smejo vse, kar 
utegne služiti za to, da se pojasni stanje 
stvari in da se očuvajo njihove pravice.    , 

Oni, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpis, 
naj te pravice priglasijo, če želijo, .da se 
vpišejo v novo zemljiško knjigo kot stara 
Jiremena. Priglasitve teh pravic se morejo 
podajati pismeno ali ustno na zapisnik 
pri okrajnem sodišču v Sežani, soba št. 4, 
med 9, VIII. in 4. X, 1949 pa v Vrem- 
skem Britofu ,Št. 1.• " 

V priglasitvah je treba točno navesti 
pravico in vrstni red, ki ee zanjo zahteva, 
kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v ka- 
terih naj se izvrši .vpis. Navesti je tudi, 
na kaj se opira priglašena pravica in na 
kaj zahtevani vrstni red. Priglasitvene 
dolžnosti v ničemer ne spreminja to, da 
je pravica, ki jo je treba priglasiti, morda 
očitna iz kakšne listine, ki je že pri so- 
dišču ali iz kakšne sodne rešitve itd. Edi- 
no pravice in činjenice, za katere «o li- 
stine po uničenju starin zemljiških knjig 
že položene pri eodišču zaradi pridobitve 
zemljiškoknjižnih pravio, se bodo urado- 
ma . upoštevale in jih zato ni treba vno- 
vič prigklati. 

Posestniki zemljišč in drugi upravičenci 
morajo prinesti k poizvedbam oziroma . 
priložiti svojim priglasitvam v izvirniku 
ali prepisu Vse spise, izpiske iz zemljiške 
knjige, sodne odločbe ali druge listine, 
kolikor se potrebne za obnovitev zem- 
ljiške knjige in kolikor \ jih imajo oni ali 
njihovi zastopniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled v po- 
datke, ki jih je sodišče dosedaj že zbralo, 
bodo Tazgrnjeni posestni listi, seznami 
parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižne 
mape od 1. VIIL do 8. VIII. 1949 pri 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom 1 
Številki smo priložili, položnihe. Naročnike, ki na- 

ročnine za tretje četrtletje še niso poravnali, pozivamo, da 
tostore najpozneje do 31. julija 1949, ker jim bomo 
s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje lista ustavili. 

* 
Izšel je 

Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404, cena 58 din. 
V nadaljevanju prve knjižice predpisov za L 1945—47 prinaša tudi ta pe- 
riodična publikacija vse predpise zveznega in republiškega pomena, kakor 
tudi predpise o cenah im določitvi cen, ki eo bili v letu 1948 objavljeni v 
uradnem listu FLRJ, v Uradnem listu LRS, Finančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene in Vestaiku urada za cene pri predsed- 
stvu vlade LRS. Tudi v tej knjižici je vsa snov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem razdobju in bo. praktično nepogrešljiv priročnik za vse 
urade in ustanove kakor tudi za posameznike, ki bodo imeli za vsako leto 
zbrano in izpopolnjeno gradivo o naši zakonodaji in drugih predpisih vedno 
pri rokah. 

Naša založba je prevzela v prodajo brošuro 
Začasni program posebnegu dela strokovnih izpitov za uslužbence finančno 
stroke; ki jo je izdala uprava >Finančnega zbornika«. Interesenti lahko na- 
ročijo to knjižico pri upravi Uradnega lista LRS, Ljubljana, Gregorčičeva 23. 
Cena 7 din. 

Ravnateljstvo >Uradnoga lista LRS« 

Razglasi ministrstev 

7798 

Poziv 
Pozivamo vse lizične in pravne osebe, 

ki so imele 9. V. 1945 svoje stalno biva- 
lišče oziroma sedež na ozemlju, ki je bilo 
pripojeno k FLRJ po mirovni pogodbi z 
Italijo in ki sedaj prebivajo kjer koli v 
Jugoslaviji, da v 15 dneh po tej objavi 
priglasijo neposredno Uradu za zaščito 
jugoslovanske imovine v inozemstvu, mi- 
nistrstvo za finance FLRJ, Beograd, pošt- 
ni predal 455, syoje denarne terjatve in 
pologe vrednostnih papirjev kakor tudi 
svoje dolgove: 

1. pri podružnicah madžarskih bank 
na pripojenem ozemlju in 

2. pri denarnih zavodih in podružnicah 
•  italijanskih bank, ki so obeta jale na pri- 

pojenem ozemlju pred majem 1945 pa so 
ee.pozneje preselile v inozemstvo. 

Opustitev priglasitve ima lahko za po- 
sledico izgubo pravic do takih terjatev, Je 
pa tudi devizni prekršek, ki se kaznuje 
Po predpisih deviznega zakona. 

•Opustitev1 priglasitve dolgov je prav 
tako prekršek kazniv po kazenskih od- 
redbah deviznega zakona. 

Priglasitve  naj  se pošiljajo po tehle 
, obrazcih: 

";', ''''   '    '•    . I 
Priglasitev terjatve: 

V   Na Vašo zahtevo, da ee Vam priglasijo 
aerarne terjatve  in pologi vrednostnih" 
Papirjev    proti    podružnicam    madžar- 

skih bank na pripojenem ozemlju in proti 
denarnim zavodom in podružnicam itali- 
janskih bank, ki so se izselile s pripoje- 
nega ozemlja v inozemstvo, priglašam, da 
imam tole terjatev: 

znesek terjatve in v kakšni valuti . 
vrsta  terjatve    -...—.-.. 
ime in sedež dolžnika  

. morebitna.natančnejša pojasnila 
Podpis 

(ime, priimek in natančen naslov) 
priglasitelja) 

II 
Priglasitev dolga: 

Na Vašo zahtevo, da se Vam priglasijo 
dolgovi proti podružnicam madžarskih 
bank na pripojenem ozemlju in proti de- 
narnim zavodom in podružnicam italijan- 
skih bank ki so se odselile s pripojenega 
ozemlja v inozemstvo, izjavljam, da imam 
tale dolg: 

višina dolga to v kateri valuti  
vrsta dolga —  „  

"ime Jn sedež upnika  _-  -.—>- 
i morebitna natančnejša pojasnila  
•. Podpis 

(ime, priimek in natančen naslov 
priglasitelja) 

Pripominjamo, da je treba: 
a) napraviti posebno priglasitev za vsa- 

kega upnika oziroma dolžnika; 
b) posebej priglasiti denarne terjatve in 

posebtej terjatve položenih" vrednostnih 
papirjev; 

c), v rubriki: vrsta terjatve navesti, ali 
je to hranilna vloga na tekočem računu, 
žiro račun ali na kaki drugi podlagi ali 
pa polog vrednostnih papirjev. Fri polo- 
gu vrednostnih papirjev naj se navede 
število papirjev, natančna oznaka, datum 
emisije in po možnosti tudi serija in Šte- 
vilka; 

č) v rubriki: vrsta dolga naj se navede, 
ali izvira dolg iz tekočega računa, žiro 
računa, meničnega posojila, hipotekarne- 
ga posojila ali na kakšni, drugi podlagi; 

d) za denarne zavode, ki so se odselili, 
pa je treba navesti ime in sedež pred nji- 
hovo odselitvijo, po možnosti pa tudi se- 
danji naziv in sedež. 

Iz pisarne Generalnega sekretariata 
' predsedstva vlade LRS 

Spremembe 
rodbinskega imena 

St. IV 2393/2: 7558 • 
Z odločbo ministrstva za notranje zade- 

ve LRS št. IV 2393/2 z dne 6, julija 1949 
je bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena sprememba pri- 
imka Hudičeku Antonu, roj. 4. I. 1924 v 
Vrholah in njegov-; ženi Mariji rojeni No- 
vak 5. XI. 1914 v Precetincih, bivajoča v 
Vrholah št. 13,.v priimek >Novakc 

* 
St. IV 2433/2 * 7555 

Z odločbo ministrstva za notranje zade- 
ve LRS St. IV 2433/2^ dne 5. juljja 1949 
ie bila po 21. Členu zakona o osebnih 
imenih dovoljena, sprememba priimka 
Felbarju Janezu, roj. 4. XII. 1920 v Ren-, 
kovcih in Ženi Mariji, rojeni 21. V. 1923, 
v Nedelici, stanujoča v Nedelici št. 22, v 
priimek >C e h«. 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij- 

Vpisi 
1654. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. . 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetj© Celje. 
Poslovni predmet: Avtomobilski prevoz 

gozdnih proizvodov, lesnih eortimentov in 
drugega materiala za potrebe republiških 
podjetij in ustanov iz resora ministrstva 
za gozdarstvo in lesno industrijo. 

Ustanovitelj podjetja: -Vlada LBS, od- 
ločba št. S—zak 102 z dne 8. februarja 
1949,, 

Operativni ; upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija repubMIkjn gozdarskih »vtopodfër 
tij pri ministrstvu zà gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. 

• Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sušnik Peter, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil ;podjetja; 
Zveglič Franc, šef eksploatacije, v od- 

sotnosti direktorja v istem obsegu kot 
-••• 
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Jagodic Zoiija, računovodja, sopodpisuje 
listine po 47- členu zakona o drž gospo- 
darskih podjetjih. 

Ministrstvu za finance Uiti, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1949. 
St. 243323-1949 7284^ 

* 
1656. 

Sedež: Kočevje. 
••   vpisa. 6. julija  1949. 
Besedilo: Podjetje z» promet s lesom, 

Kočevje. 
Poslovni predmet: Odkup • prodaja 

gozdnih proizvodov in lesnih izdelkov za- 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba St. S-zak 169 z dno 16. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet z lesom. 

Podjetje zastopajo hi zanj podpisujejo: . 
Podlogar Rudolf, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja, / 

Poje Ernest, sekretar, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot 
oni, 

Betina Anton, računovodja, ki sopodpi- 
suje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

^    dne 6. julija 1949.' 
St. 248344—1949 7639 

* 
1666. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1949. 
Besedilo: »Elma«, tovarna elektromate- 

riala, skrajšano: »Elma«. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje transformatorjev, instalacijskega, 
materiala, relejev, elektrotoplotnih pri- 
prav in aparatov **za gospodinjstvo ter 
vseh \Tst žepnih in anodnih baterij in 
galvanskih elementov, nadalje stikalnih 
naprav •• industrijske instalacije, aku- 

, mulatorjev in bakelitne galanterije. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 

ločba it. S-zak. 265 z dne 18. IV. 1949 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija za elektroindustrijo LRS pri mi- 
nistrstvu za industrijo LRS  ' 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
. Gregorič France, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in  pravil, pod- 
jetja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne G. julija 1949. 
St. 243346-1949 7545 

* 
1657. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: »Ljubljanske opekarne« v 

Ljubljani. 
Poslovni predmet: Proizvajanje opečnih 

izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

loči» St. S—zak 225 z dne 4. aprila 1949. 
Operativni upravni voditelj:'Glavna di- 

rekcija -industrije gradbenega materiala 
pri ministrstvu za gradnje LRS. 

Podjetje aastopajo in,zanj podpisujejo: 
Kruljc Bernard, direktor, samostojno, v 

obsega zak, pooblastil in pravil podjetja; 
Pečan Bogo, namestnik, v odsotnosti di- 

Nktorja, v istem obsegu kot oni; 

Marko vìe Stojam glavni računovodja, 
sopodpisuje listine po 47. členu zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 194•. 
St. 243325-1949 7285 

1668. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: »Gozdarsko avtopodjotjo Novo 

mesto«. 
Poslovni predmet: Avtomobilski pre- 

voz gozdnih proizvodov, lesnih sortimen- 
tov in drugega materiala za potrebe re- 
publiških podjetij in ustanov iz resora 
ministrstva za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 102 z dne 8. II. 1949 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija republiških gozdarskih avtopod- 
jetij pri ministrstvu za gozdarstvo in les- 
no industrijo. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zupan Jakob, direktor, samostojno, v 

obsegu zakonitih ipooblaäfcil in pravil pod- 
jetja, 

Logonder Franc, šef prometno-tehnič- 
nega odseka, v odsotnosti direktorja, y 
istem obsegu kot oni, 

Turk Josip, Šef planskega odseka, v 
odsotnosti direktorja in šefa prometno- 
tehničnega odseka, v istem obsegu kot 
direktor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1949. 
St. 248331-1949 7588 

1659. 
Sedež: Kozje. 
Dan vipisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Apnenica, KLO Kozje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje m pro- 

daja žganega apna. 
St. 1231/1-49 

Besedilo: Parna žaga, KLO K°zje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja re- 

zanega lesa,  rezanje tujega lesa. 
St. 1232/1-49 

Besedilo: Čevljarska delavnica, KLO 
Kozje. 

Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 
pravila čevljev' 

St   1238/1-49 
Besedilo: Komunalno podjetje, KLO 

Kozje. 
Poslovni predmet: Preskrba trga Kozje 

z električno razsvetljavo in pitno vodo. 
St. 1234/1-49 

Besedilo: Opekarna, KLO Kozje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja zidne opeke. 
St. 1284/1-49 

Besedilo: Mizarska delavnic», KLO 
Kozje. 

Poslovni predmet:, Izdelovanje stavbne- 
ga in drugega pohištva. 

Ustanovitelj vseh navedenih podjeti* 
KLO Kozje, odločba s dnè 20. V. 1949. i 

Operativni upravni voditelj: KLO Kozje. 
Podjetja zastopata in zanje podpisujeta; 
Jagrič Avgust, ravnatelj, skupaj z njim 
Pere Stanko, knjigovodja 

Okrajni LO Celje okolica, 
porerjeništvo za finance, 

dne 11. julija 1949. 
" St. 128571-49    7649-7654 

1660. 
Sedež: 4drija. 
Dan vpisa: 12. julija 1949. 
Besedilo: Otroška restavracija. 
Poslovni predmet: Prodaja kruhkov, 

slaščic, bonbonov, sadja in mleka otro- 
kom do 14. leta starosti, in sicer samo za 
porabo v lokalu. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Idrija. 
Operativni upravni voditelj: MLO Idrija. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Skarabol Alojz, upravnik, do vrednosti 

20.000 din. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. julija 1949. 

St. 2107/49 7693 
* 

1661. 
Sedež: Komenda. 
Dan vpisa: 7. julija 1949. 
Besedilo: Krajevno storitveno podjetje 

»Brivnica« Komenda. 
Poslovni predmet: Brivske storitve.   . 
Ustanovitelj podjetja: KLO Komenda, 

odločba št. 591 z dne 26. V. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Komenda. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Rihar Bogomir, poslovodja, do zneska 

3000 din samostojno, za redne nabavke, 
za zneske nad 3000 din pa 

Juvan Andrej, Upravnik krajevnih pod- 
jetij KLO Komenda 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. julija 1949. 
St. 1504—III. 1949 7537 

1662. 
Sedež: Šenčur. „ 
Dan vpisa: 11   julija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Šen- 

čur. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, po možnosti pro- 
daja jestvin 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šenčur, od- 
ločba št, 478 z dne 1  VI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Šen- 
čur. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Remic Anton, upravnik, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
v finančnih zadevah pa skupaj z njim, 

Erzin Pepca, knjigovodja, tudi v odsot- 
nosti  upravnika in listine po 47. členu 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. julija 1949. 
St. 11-1197/1-1949 7Ç65 

* """ 
1663. 

Sedež: Veliki dol Št. 40. 
Dan vpisa: 28. junija 1949. 
Besedilo: Krajevno krojaško živilsko 

podjetje, Veliki Kamen. 
Pœlovni predmet: Izvrševanje kroja- 

ško-šivilske obrti. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Veliki Ka- 

men, odločba šf. 210/49 z dne 8. XI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ve- 

lik? Kamen. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:- 
Petan Pavel, poslovodja, 
Božičnik Franc, predsednik KLO, 
Kink Anton, tajnik KLO in 
Strel Kari, upravnik KLO podjetij. Po- 
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siovodja podpisuje do zneska 30.000 dia, 
večje zneske pa vsi upravičenci skupaj. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo «a Imaoce, 

dne 28. junija 1949. 
St. 20/50 7470 

* 
1364. 

Sedež: Ljubljana, Crna rai 57 pri Ljub- 
ljani 

Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Ekonomija Crna vas. 
Poslovili predmet: Organizacija in vod- 

etvo vzorno urejenega kmetijstva in živi- 
noreje. 

Ustanovitelj podjetja: RLO I. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor RLO I, poverjenlàtvo za kmetijstvo. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kulovec Stane, upravnik, • 
Janežič Ivan, poverjenik za kmetijstvo, 
Gartner Slavica,  knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. junija 1949, 
Fin. št. 2181/49 7259 

11166. 
Sedež: Murska. Sobota. 
Dan vpisa: 17. junija 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Gostilna pri pošti«, v Murski Soboti, 
Leli_JTska ulica 4. 

Poslovni predmet: Nakup • prodaja al- 
koholnih in brezalkoholnih pijač in pro- 
daja živilskih potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO MuiSka So- 
bota. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Murske Sobota. ; 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
TalanjI Franc, ravnatelj, za posamezne 

zadeve do 100.000 din, v njegovi odsotno- 
sti 

Franko Jolanka, računovodja mestnih 
gost! podjetij v Murski Soboti, ki podpisu- 
je dO zneska 100.000 din, 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 30. junija 1949. 
fit. 610/1949 7293 

* 
1666. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup in 

promet s poljskimi pridelki in krmo. 
Poslovni predmet: Odkupj odprema in 

trgovanje   z   vsemi   poljskimi   pridelki, 
gozdnimi sadež! in zdravilnimi zelišči. 

Ustanovitelj podjetje: OLO Poljcane. 
Operativni  upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Poljcane.   * 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Korpnik Nande, upravnik, samostojno, 

••••• z njim 
Mlinaric Leo, komercialist, in 
PeSovaik Viljem, računovodja. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeništvo za finance, 

dne 1. julija 1949. 
St. 1016/49        v     7288 

M«?. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Den vpisa: 18. Junija 1949 
Besedilo: Parna pekarna. 
Poslovni predmet: Peka kruha in jrto- 

"tve te stroke. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slov. Bi- 
strica. 

Operativni upravni voditelj: MLO Slov. 
Bistrica. 

Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo: 
Podhraskl Kari, upravnik, skupaj z 

njim 
Fluher Ernest, računovodja ali v odsot- 

nosti njegov namestnik 
Kamenik Ignac in 
Beve Maks, fin. poverjenik MLO Slov. 

Bistrica, skupaj z enim navedenih, v od- 
sotnosti katerega koli. 

Okrajni LO Poljcane, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 1. julija 1949. 
&t 2601/49 7318 

* 
1668. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 13. junija 1949 
Besedilo: Slaščičarna in svečaruaZvezda, 
Posloval predmet: Izdelovanje elaačic in 

sveč, točenje brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Slov. Bi- 

strica. 
Operativni upravni voditelj: MLO Slov. 

Bistrica. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Podhraski Kari, upravnik, skupaj z 

njim 
Fluher Ernest, računovodja ai v odsot- 

nosti njegov namestnik 
Kamenik Ignac in 
Beve Maks. Hin. poverjenik MLO Slov. 

Bistrica, skupaj z enim navedenih, v od- 
sotnosti katerega koli. 

Okrajni  LO Poljcane, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 1. julija 1949. 
St. 2597/49 ' 7317 

# 
1669. 

Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpisa: 1   julija 1949. 
Besedilo: Kurivopromet v Šmarju pri 

Jelšah. 
Poslovni predmet: Vse vrste nakupa 

ter nabave drv in premoga in vse pripa- 
dajoče potrebščine 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šmarje pri 
Jelšah. 

Operativni upravni voditelj: KLO Šmar- 
je pri Jelšah. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Založnik Jožef, poslovodja,  zneske do 

10.000 din, 
Anderluh Avgust, predsednik KLO, zne- 

ske nad 10.000 din. 
Okrajni LO Poljèane. 

poverjeništvo za finance, 
dne 1. Julija 1949. 

St. 2903/49 7319 

1670. » 
Sedež: Rakek. 
Dan vpisa: 7. julija 1949. 
Besedilo:   Okrajno   trgovsko   odkupno 

podjetje >Mleko« Rakek. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

mleka, mlečnih izdelkov, perutnine, Jajc, 
medu, voska in divjačine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Postojna. 

Podjetje zastopata kt zanj podpisujeta: 
Zabukovec Andrej, v vseh upravnih in 

finančnih  zadevah,  v njegove odsotnosti 
pa 

Berglez Jožel, glavni računovodja. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. julija 1949. 

St.  1352/1-49 7471 
* 

1671. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 13. julija 1949. 
Besedilo: Okrajne slikarsko-pleskarsko 

podjetje Ptuj. 
Poslovni predmet: Slikarska, pleskarska 

in črkoslikarska dela v ptujskem okraju, 
neglede na sektor,  torej tudi nedržavna 
stanovanjska in gospodarska poslopja. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj. 
Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 

štvo za komunalne zadeve OLO Ptuj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Vela Konrad, upravnik, 
Simonič Lidija.knjigovodja, sopodpisuje 

v finančnih zadevah po 47. členu zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. julija 1949. 
St. 496/4-49 7692 

* 
1672. 

Sedež:,Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 11. junija 1949. 
Besedilo:  Javna tehtnica  Gornja Rad- 

gona. 
Poslovni predmet: Tehtanje. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja Rad- 

gona. 
Operativni upravni voditelj : KLO Gor- 

nja Radgona. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Revelente Josip, poslovodja, 
Mohor Anton, knjigovodja KGP Gornja 

Radgona, 
Juršič Alojz, nameščenec KLO Gornja 

Radgona. 
Okrajni LO Radgona 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. junija 1949. 

St. 26/85 6608 

167Ü. 
Sedež: Hrastnik. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Ekonomija Tovarne kemičnih 

izdelkov, Hrastnik. 
Poslovni predmet: Pridelovanje zele- 

njave, poljskih pridelkov, gojitev sadnega 
drevja, kokoši in svinj. 

Ustanovitelj podjetja: Tovarna kemič- 
nih izdelkov Hrastnik. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kemične industrije, Ljubljana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
GreSak Mirko, ravnatelj in 
Podpečan Štefanija, glavni računovodja, 

skupe{ za vse zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje. 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. junija 1949. 

St. 956/1-49 7480 
« 

1674. 
Sedež: Radeče. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 

'   Besedilo: Ekonomija pri Tovarni doku- 
mentnega in kartnega papirja, Radeče pri 
Zidanem mostu. . 
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P^iovui predmet; Pridelovanje zele- 
njave, poljskih pridelkov, •••-itev sadnega 
drevja, kokoši iu svinj. 

Ustanovitelj podjetja: Generalna direk- 
cija zvezne industrije papirja, Radeče.  / 

Operativni upravni voditelj: Generalna 
direkcija zvezne industrije, papirja, Ra- 
deče. 

Podjetje zastopata ia zanj podpisujeta: 
Košir Stane, direktor, za vse poslovne 

zadeve, 
Kajtna Mira, knjigovodja, za vse kaj:go- 

«jdstveae zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje. 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. junija 1949. 

Ôt. 065/2-40 7431 
* 

1675. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 4. julija 1919. 
Besedilo: Ekonomija S"GP Zidarja Tr- 

bovlje. 
Poslovni predmet: Pridelovanje zele- 

njave, poljskih pridelkov in reja prašičev. 
Ustanovitelj podjetja: Ministrstvo za 

komunalne zadeve LRS, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 

za komunalne zadeve LRS, Ljubljana. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Gregorčič Mirko, direktor, v odsotnosti:, 
ing. Berce Dušan, tehnični pomočnik, 
dr. Pajnič Marko, glavni računovodja lo 

komercialni pomočnik direktorja. 
Okraini LO Trbovlje, - 

poverjeništvo za finance. 
dne 4. julija 1949. 

Ôt. 1208/1-49 7433 
* 

167G. 
Sedež: Kot pri Mirni. 
Dan vpisa: 22. junij*a 1949, 
Besedilo: Okrajna ekonomija Kot pri 

Mirni. 
Poslovni predmet: Pridelovanje polj- 

skih pridelkov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

ločba 5t. 1315/1 z dne 16. VI. 1949. 
Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 

nje 
Podjetje zastopa ia zanj podpisuje: 
Košir Stefan, upravnik, po pravilih 

do zneska 10.000 din; v odsotnosti njegov 
namestnik 

Strajnar Anton. Za večje aneske so- 
podpisuje v imenu operaWvaega uprav- 
nega voditelja poverjenik ta. lokamo go- 
spodarstvo, v odsotnosti pa njegov na- 
mestnik 

Mifclič PaveL tajnik OLO 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. julija 1949. 

Ôt. 1184/1 7613 
* 

1077. 
Sedež: Prolesje pri St. Hupem. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besedilo: Opekarna Prelesje. 
Poelovai predmet: Izdelavr. 'zidakov, 

etrešnikov in pripadajočih proizvodov 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

ločba it. 988/1 s dne 81. tU. 1949. 
Operativni upravni voditelj: OLO Treb» 

nje ....-_ 
Prijetje taetopajo ia zanj podpisujejo: 
Dim Adolf, upravnik, v «nislu pravil, 

v vseh finančnih in materialno! tadeveh 
do meeka öO.OOOdÜm ia 

Duic Ivan, računovodja; za večje zne* 
ske sopodpisuje za operativno upravno 
vodstvo 

Šiško Franc, predsednik OLO. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. julija 1949. 

St 888/1 7614 

1678. 
Sedež: Sv. Križ pri IAiji. 
Dan vpisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Sv. Križ pri Litiji. 
Poslovni predmet: Prodaja pijač in je- 

dač za potujoče in domače goste ter pre- 
nočišča. 

Ustanovitelj podjetja: KL0 Sv. Križ, 
odločba št. 578 z dne 20. VI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 
Križ pri Litiji. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bregar   Janez,   upravnik,   do   zneska 

100!600din, za večje zneske bo eopodpi- 
soval KLO Sv Križ pri Litiji vsi po pra- 
vilih podjetja. 

Okrajni LO Trebnje, 
porerjeniStvo za finance, 

dne 12. julija 1949. 
St  1229/1 7655 

* 
1679. 

Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna Trebnje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil, 

nakup ia prodaja na drobno sanitetnega 
blaga, zlasti zdTavil, epeclalitet, kemikalij, 
obvezanega materiala, serumov, cepiL ga- 
lenekih in diatëtskih preparatov, higien- 
skih kozmetičnih sredstev, vse v obsegu 
svojega območja. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 
ločba št. 1252/1 z dne. 10. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 
nje, 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Bergman  Hedi, upravnik, samostojno, 

vse  listine  denarnega,  materialnega; ia 
kreditnega značaja pa poleg njega le 

Miklič Matija^ "poverjenik za zdravstvo, 
Šiško. Franc, predsednik OLO, 
MikliČ Pavel, tajnik OLO ln 
Bizjak  Miloš,  knjigovodja, za . pravno 

veljavnost. 
Okrajni LO Trebnje, 

•   poverjeništvo za finance, 
dne 9. junija 1949. 

ôt. 1252/1 7612 
# 

1680. 
Sedež: Vel. Gaber. 
Dan vpisa: 3. maja 1949. , 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalnica 

za garantirano preskrbo y Vel. Gabru. 
Poslovni predmet: Prodaja mešanega 

blaga in živil na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

ločba St. 2212/1 z dne 11, IV. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Izvržilni 

odbor OLO Trebnje. 
Podjetje zastopa in.zanj podpasule: 
Slavine Guetelj, po pravffih podjetja. 

v       Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo za finance, 

dno-29. Jurija 19• 
Ôt. 640/1     ,   .,, ,7486 

Spremembe 
1681. 
Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: »Oskrba« — podjetje za oskr- 

bovanje lokalne industrije in obrtništva, 
••••.. 

Izbrišeta se Ilovar Uiril, ravnatelj ia 
Razpotnik Albin, tajnik, vpišeta se 

Razpotnik Albin, v. d. ravnatelja, ki 
godpisuje samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, 

Peršak Erna,  glavni  računovodja,   ki 
sopodpisuje ltetine po 47,. členu zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih, v odsotnosti 
ravnatelja podpisujeta skupaj 

Srnovršnik Franc in 
Peršak Erna, glavni računovodja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1949. 
ât. 243334-1949 7272 

* 
1682. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 30. junija 1949. • 
Besedilo:   Splošno   gradbeno   podjetje 

>Projekt«, Kranj. 
Izbrise se Krmec Metod, direktor, in 

vpiše 
Koprivec Milan, direktor, ki podpisuje 

v obsegu zak, pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

, dne 30. juuija 1949. 
St. 248110/1-1949 7278 

'   # 
1683. . 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. .. -., 
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje t 

za promet z zdravilnimi zelišči in eterič- 
nimi olji >Droga«, Ljubljana. 

Vpiše se pomožna naprava >Farma 
zdravilnih zelišč Ormožt v Ormožu. Za- 
njo podpisujejo: 

Bezjak Ivan, upravnik, samostojno v ob- 
segu redne uprave, 

Jug Janez, knjigovodja, skupaj. • 
upravnikom listine, finančnega značaja, 

Jurkovič Marija, nižji knjigovodja-prl. 
pravnik, v odsotnosti knjigovodje, v istem 
obsegu kot oni. •'  , 

Ministrstvo za finance LRS,. 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1949. 
.  St, 24312/2-1949 7277 

1684. * 
Sedež: Ljubljana. . 

. Dan vpisa: 5. Julija 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ljub- 

ljana. 
Operativni upravni vodi tel j odslej .-Glav- 

na direkcija za gozdno pMifevodajo pri. 
ministrstvu za gozdarstvo ta lesno indu- 
strijo LRS. 

Izbrišejo ee: KržSnik Anton, direktor, 
Sosič Franc, pomočnik direktorja, Potrà- 
ta Rudi, glavni računovodja in Lestek        •>' 
Vera, namestnik"  glavnega  računovodje, 
vpišeta se:   •   . 

•Semen- Ivan, direktor, ki podpisuje sa- 
mostojno v, obsegu zak\ pooblastil in pra- 
vil podjetja 5n' 

ing. Turk" Zdravko, pomočnik direk- 
torja, ki podpisuje v odsotnosti direktor- 
ja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS,  -, 
Ljubljana, 

dne 4. julija 1949. 
St. 248832—1949 ' 7541 
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1685. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. julija 1Q49. 
Besedilo: »Radio Ljubljana, Maribor in 

Slovensko Primorje«. 
Izbriše ee Burgar Danica, v. d. glavne- 

ga računovodje in vpiše 
GaSperin Rudolf, glavni računovodja, ki 

eopodpieuje listine po 47. členu zakona 
o drž. gosp, podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 8. julija 1949. 
St. 24399/3—1949 7346 

1686. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Koro 

mesto. 
Izbriše se Turk Zdravko, direktor, in 

vpiSe 
Fric Franjo, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu zakonitih pooblaetil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1949. . 
Št. 248161/1-1949 - 7274 

* 
1687. 

Sedež: Rateïe—Planica. 
Dan vpisai 8. julija 1949. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje »Dom v 

planici«. 
Izbriše ee Kveder Vinko, ravnatelj in 

vpäe 
Sesek Evgen, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblaetil m 
4      pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
.. Ljubljana, 

dne 8. julija 1949. 
St. 248189/2—1949 7547 

* 
1688. 

Sedež: Rogaäka Slatina. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo:   Slatinsko podjetje  Rogaška 

Slatina. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija živilske industrije LRS 
pri ministrstvu za industrijo. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. junija 1949. 
St 24883/4-1949 ???? 

' -J ' T 

Sedež: Sevnica ob Savi. 
Dan vpïsa: 7. julija 1949. v 
Besedilo: Kopitarna Sevnica. 
Vpišejo ee: 
Motore Alojz, ©bratovodja jn namestnik' 

direktorja, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja v istem obsegu kot oni, 

Peroväek" Ivan, glavni računovodja, fei 
Ropodpisuje listine po 47 členu zakona o 
«2. gospodarskih podjetjih, 

Jančič Pepca, nižji blagajnik, ki podpi- 
suje v odsotnosti glavnega računovodje, 
•Metern obsegu kot o»i. 

Mintetretvo za finance LRS, 
,    Ljubljana, 

:'•', dne, 6.-julija'1949. 
St. 248216/3-1949 7542 

.;:''•• • ' "* 

1690. 
Sedež: St Peter pri Gorici. 
Dan vpisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Podjetje za generalna jo sred- 

nja popravila avtomobilov št, Peter pri 
Gorici, skrajšano: >Avtoobnova< — st. 
Peter pri Gorici 

Izbriše se: Zajec Zdravko, glavni raču- 
novodja in vpiSe 

Hojnik Franc, glavni računovodja, ki 
eopodpieuje listine, navedene v 47. členu 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. julija 1949. 
St. 243171/4—1949 7540 

* 
1691. 

Sedež: Skolja Loka. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: Tovarna klobukov, Skorja 

Loka. 
Vpile se 
Cerar Franjo, tehnični vodja, ki podpi- 

suje za podjetje v odsotnosti ravnatelja, v 
istem obsegu kot oni 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. junija 1949. 
St. 24331/3-1949 7282 

1692. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Zidar«, Trbovlje.   ' 
Izbriše se Confidenti Franc, glavni ra- 

čunovodja in vpiSe 
dr PajniČ Marko, komercialni pomoč- 

nik direktorja in glavni računovodja, ki 
eopodpieuje listine po 47. členu zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1949- 
St. 248214/1—1949 7278 

1693. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Gostinska podjetja MLO Cel je. 
Ukine ee poslovalnica: Kolodvorska re- 

stavracija Titov trg. 
Mestni LO Celje, 

poverjeniStvb za »nance, 
dne 5. ••• 1949. 
St. IX—1302-1949 7Y68 

1694. 
Sedež: Fužine pri Vitanju. 
Dan vpiea: 7. julija 1949. 
Besedilo: Okrajna tovarna kovanega 

orodja in zavor LO Celje okolica, Fužine 
prf Vitanju., 

Izbriše se Grobelnik' Anton, upravnik 
in-wpiïe 

Vođenik Milko, upravnik, z istimi po- 
oblastili. 

Okrajni LO Celie okolica, 
porerjemtrro za finance, 

*. dne 7. juliia 1949. - 
St. 1189/2—49 749R 

1695. 
Sedež: Rimske Toplice. 
Dan vpisi: 12. julija 1949. 
Beeedijo: Gostilna >Nova poŠta«, Rim- 

ske Topfiće. 

Izbrišejo se: Gaberšek Ivan, predsed- 
nik KL0, ParadiMk Franc, podpredsed- 
nik • Kajtna Jože, tajnik KLO, ter vpi- 
šeta: 

Repin Ignac, poslovodja, skupaj z njim 
podpisuje 

Dobovičnik Milan, blagajnik. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjemStvo za finance, 

dne 12. julija 1949. 
St. 1297/1-49 7664 

* 
1696. 

Sedež: Vitanje. 
Dan vpisa: 29. junija 1949. 
Besedilo: Kladivarna OLO Celje okoli- 

ca, V4anje. 
Sedež odslej: Fužine pri Vitanju. 
Besedilo   odslej:   Okrajna tovarna ko- 

vanega orodja in zavor LO Celje okolica, 
Fužine pri Vitanju. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeniStvo.za finance, 

dne 29. junija 1940. 
St. 1139/1—49 7271 

* 
1697. 

Sedež: Dravograd, 
Dan vpisa: 6. julija  1949. 
Besedilo: 
ÖDTtno-storUvena podjetja Dravograd. 
Komunalna podjetja Dravograd. 
Gostinska podjetja Dravograd. 
Trgovska podjetja Dravograd. 
Vpiie se blagajnik 
Rustjâ Drago, ki sopodpisuje poleg ra- 

čunovodje in upravnika vse l:6tine denar- 
nega pomena. 

Okrajni LO Dravograd, 
porerjeniStvo za finance, 

dne 6. Julija 1949. 
St. 1007—49 7689 

1698. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Okrajni magacin Dravograd. 
VpüSe se nova poslovalnica Št. 18 • 

Smartnem pri Slovenjem Gradcu. 
Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 20. junija 1949. 
St. 879/1-49 7290 

* 
1699. 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 9. julija 1949. 
Besedilo: Okrajno avtoprevozniSfcvo —< 

Dravograd, sedež Slovenj Gradec. 
IzbïiSe se računovodja Donik Anton in 

se vpiše t 
Ladinek Srečko, računovodja. 

Okrajni LO Dravograd, 
poVerjeniStvo za finance, 

dne 9. julija 1949. 
St. ,1019/1-49 7691 

* 
17Ò0. 

Sedež: Vuienica. 
Dan vpisa: le. junija1 1949. 
Besedilo: Krajema obrtna gospodarska 

podjetja, Vuzenica. 
Izbrise se poslovalnica: Delavsko ueluž- 

beneka menza Vuzenäca. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance,; 
dne 15. junija 1949,' 

fi*. 848/1-49 7690 
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li Ol. , 
Sedei; Vuienica. 
Dan vpisa: 20. junija 1048. 
Beeedüo: Krajevno gospodarsko podjet- 

je, Vmenica. 
IibriSejo se poslovalnice: Sedlarstvo — 

Tapetništvo — Vuzenica in Delavsko 
»lužbenska menza — Vuzenica. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniStvo za finance, 

i dne 20. junija 1940. 
St. 876/1-49 7201 

* 
1702. 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpiea: 12. marca. 1049. 
Besedilo: Okrajno odkupu« podjetje 

kmetijskih pridelkov in sadja Jesenice. 
Izbrišeta se Artač Franc, ravnatelj in 

Ipavec Franc,  računovodja, vpišeta se: 
Pibernik Franc, ravnatelj in 
Artač Slava, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 9. julija 1949. 
Ät. IX-551/3-49 7615 

1703. 
Sedei: Kočevje. 
Dan vpisa: 14. julija .1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje Ko- 

Serje. 
Izbrišeta se Vldoševič Ivo, kot ravna- 

telj in Povuna Drago kot komercialist ter 
vpleta: 

Povuna Drago, .ravnatelj in 
Jamnik Alojz, komercialist, z «etimi po- 

ohlasffii. 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 14. julija 1949 

št. 886 7741 
* 

1704. 
Sedel: Kranj. 
Dan vipfea: 9. julija 1949. 
Besedilo: Mestno elektrotehnično pod- 

jetje Kranj. 
Poslovnemu predmetu se doda: Nakup 

5n prodaja radijskih aparatov in njihovih 
Šelov. : 

Ustanovi ee novi obrat: Radio center 
Kranj, Jahačev prelaz E. 

Vpiše se: 
Sklad'šče elektrotRhničnega materiala, 

Kranj, Jahačev prelaz 1. 
Delavnica za fino mehaniko, radio teh- 

niko fn navijanje elektromotorjev, Kranj 
Gregorčičeva ul. 2. 

Delavnioa za gradnjo ta popravila teht- 
nic, Kranj, Ljubljanska cesta 3. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 9. julija 1949, 
St. II—1212/1—49 7ßlß 

* 
1705. ,    j 

Sedei: Krško. 
Dan vpisa: 27. junija 1949 
Besedilo: Mestno avtopodjetje Kr»ko. 
Izbriše se dosedanji upravnik ftalamon 

Jože in vpiše 
Glo»ovŠ9k Avgust, upravnik, z istimi 

pooblastili. 
Okra ini LO KTSKO. 

pover.ipniïfvn za finance, 
dne 27. junija 1949. - 

St, 20/54 7119 

1706. 
Sedež: Jezica it 12. 
Dan vpisa: 2. julija 1949, 
Besedilo: Krojaštvo. 
Sedež odslej: Stožice it. 150. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šilni odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949. • 

Fii» Št. 1878/49 7828 
« 

1707. 
Sedež: Ježiea št 25. 
Dan vpisa: 2. julija 1949, 
Besedilo: >Kovačija< Jezica. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

Fin. It. 1872/49 7824 

1708. 
Sedež: Jezica et 116. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo: >Pe£arstvo< Jezica. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šilni odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

Fin št. 1874/49 7828 
* 

1709. 
Sedež: Kleie 82. 
Dan vpisa: 25. junija }949, 
Besedilo:   Krajevno   podjetje   kolar- 

stvo«, Jezica. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šilni odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance. 
dn-3 25. junija 1949. 

Fin. št. 1871/49 7255 

1710. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. julija 1949 
Besedilo: Električna cestna železnica v 

Ljubljani. 
Izbrišo se Nečemar Mihael, upravnik. 

vpiše se 
Žagar Janez, upravnik. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance. 

dne 2. julija 1949. 
Fin. št. 2415/49 7880 

« 
1711. 

Sedež: Ljubljana, Celovška 74. 
Dan vpisa: 25. junija 1949 
Besedilo: Mestno podjetje »Elekirac. 
Izbriše   se   Planten   Lado.    upravnik 

in vpiše: > 
Volčič" Rudi, upravnik. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. junija 1949. 
Fin. Št. 1991/49 7864 

* 
1712. 

Sedež: Ljubljana. Celovška e. »7. 
Dan vpisa: 2, julija 1949. 
Besedilo: »Mlekoprodaja«. t 
Vpišeta se nov.i poslovalnici: 
Tyrieva c. št. 175. 
Stožice St. 84 

MLO za «lavno mesto Ljubljane, 
poverjeništvo «a finance, 

dne 4. julija 1949. 
Fin. št. 1864/49 7420 

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 97. 
Dan vpisa: 4. julija 1949. 
Besedilo: >Mleko(prodaja«. 
Izbrišeta se upravnik Gradič Miha in 

računovodja Magolič Marija in vpišeta: 
Gregorio Cveto, upravnik, 
Strgar Vika, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo ze finance, 

dne 4. julija 1949. 
Fin. it. 2414/49 7419 

1718. 
Sedež: Ljubljana, Janševa nI. št 16. 
Dan vpisa: 4. julija 1949. 
Besedilo: Odpad II. 
Izbriše se  upravnik  Žagar   Franc in 

vpiše 
6oln Alojzij, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v računovodskih zadevah pa 
skupaj z računovodjem. 

MLO za glarno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finauce, 

dne 4. julija 1949. 
Fin. št. 2375/49 74'22 

•* 
1714. 

Sedež: Ljubljana, Pokopališka 1. 
Dan vpisa: 25. junija 1949.        • 

Besedilo: Rajonsko kolarsko in knvaško 
podjetje Moste. 

Izbriše se Zidan Slavko, računovođi« in 
vpiše: 

Poženel Frane, računovodja 
MLO ca glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance. 
•ine 25. junija 1949. 

Fin št. 2182/49 7268 
* 

1715. 
Sedež:  Ljubljana, Povžetova 12. 
Dan vpisa: 25. junija 1949 
Besedilo: Mestno podjetje j>Avtotaksic 
IaibrSe se Miler Rudolf, upravnik in 

vpise: 
Starič Alojz, upravnik 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjemištvo za finance, 

dne 25. junija 1949. 
Fin. št. 2228/49   \ 7265 

* 
1716. 

Sedež: Ljubljana, Pred Skotijo S. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Manufak- 

tura — galanterija«. 
rpišejo se nove poslovalnice: 
emisijska trgovina, Mestni trg 18 

Magazin OF, Stari trg l 
Perilo in galanterija, Zaloška 40.    - 

MLO za glavno mesto Ljubljana. 
poverjeniStvo sa finance, 

dne 11. julija 1939. 
Fin. Št. 1648/49 7695 

* 
1717. 

Sedež: LJubljana. Rimska 19. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: uprava zgradb RLO IV. 
Za podjetje podpisujejo odslej: 
Pezđlr Ivan, upravnik, 
Marzidošek Miloš, knjigovodja In 
Pivk Simon, poverjenik za stanovanjske 

zadeve. 
MLO za glavno mesto Ljubljana. 

poverjeniStvo za finance, 
dne. 25. junija 1949, 

Fin. št. 2246/49 7267 

Ko 
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1718. 
Sedež: Ljubljana, Selenburgova ul. 4. 
Dan vpisa; 5, julija 1949. 
Besedilo; Uoatineko podjetju MLO >Uio« 

Ljubljttua. 
Izbrišeta ae ravnatelj Smoljanovič Stipe 

ia njegova namestnica za podpisovanje 
Cešnovar Anica,.vpišejo se: 

Ueenik Anica, ravnatelj, njen namest- 
nik za podpisovanje , 

Pečaric Alojz in kot nameetmk za pod- 
pisovanje glavnega knjigovodje 

Barbarig Rezi. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949 

Fin. št. 2356/49 7497 
* 

171». 
Sedež: Ljubljana, Svabičeva 7. 
Dan vpisa: 23. Junija 1949. 
Besedilo: Remont — stan. 
Sedež  odslej:   Ljubljana,   Kolodvorska 

St. 30. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. julija 1949 

Fin. St. 2283/49 7694 
ft 

1720. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva cesta. 
Dan vpisa: 2. julija 1949 
Besedilo: »Kur»vo« Jezica. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šilni odbor RLO II 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
-     dne 2. julija 1949. 

Fin, it. 1947/49 7326 
* 

1721, 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva 12. 
Dan vpisa; 4. julija 1949 
Besedilo: Steklarsko podjetje »Kristal«. 
Izbriše ae knjigovodja GašperŠič Danilo 

in vpiše 
Jaki Ludvik, knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništro za finance, 

dne 4. julija 1949. 
Fin. Št. 2314/49 7418 

1722. 
Sedež: Ljubljana, Tyrgeva. 15. 

• Dan vpisa: 4. julija 1949 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehrana«. 
Vpiše se nova poslovalnic« e sedežem 

v Tugomerjevi ulici št. 21. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. julija 1949. 

Fin. št. 2350/49 7423 

1728. 
Sedež: Ljubljana, Vegova 2. 
D^n vpisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Gostinstvo Center. 
Vpišejo se poslovalnice, gostinska pod- 

jetja: 
>Amerikanec<, Florijanska ulica 20, 

,/ »Marenče«. Dolenjska cesta 20, 
»Mokar«, Ljubljana, Ižanska cesta, 
»Svinjegojstvo«, Domobranska c 7. 
Izbrišejo se gostinska podjetja: 

_.       »Zupančič«, Jegličeva cesta 15, »Deren- 
da«, Borštnikov trg 2, »Pri grozdu«, Tyr- 
wa cesta 3 in »Lovšin«   Gradišče 13. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance. 

dne 6. julija 1949. 
Fin. St. 2867/49 7496 

1724. 
Sedež: Stožlce 47. 
Dan  vpisa;  25.   junija  1949. 
Besedilo: Šivalnica, Jezica. 
Operativni upravni voditelj odslej: Iz- 

vršilni odbor ULO II. 
MLO za glavno mesto LJubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. junija 1949. 

Fin. št. 1870/49 7266 
* 

1725. 
Sedež:  Stožice št. 28. 
Dan vpisa: 2. Julija 1949. 
Besedilo: >Brivnica in cesalnloa« Stoli- 

ce št. 28. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šilni odbor RLO II 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

Fin. fit. 1946/49 7829 
• * 

1726. 
Sedež: St. Vid. 
Dan  vpisa: 2. julija 1949 
Besedilo: Kino St. Vid. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

4 In   odbor RLO II 
Izbrišeta se Kregar Franc, upravnik, in 

Rihar  Vladimir, knjigovodja, vpišeta se 
Trojar Niko, upravnik, 
Verovšek Milan, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. julija 1949. 
Fin št. 1866/49 7826 

* 
1727. 

Sedež: St. Vid. 
Dau  vpisa: 2. ^julija 1949 
Besedilo: »Kurivo« Št. Vid. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šim odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

Fin. št. 1865/49 7881 

1728. 
Sedež: St. V>d St. 1. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo: »Krajema obednica« St. Vid. 
Operativni upravni voditelj odslej: Izvr- 

šilni odbor RLO II 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

Fin. Št 1869/49 7927 

1729. 
Sedež: St. \• št. 48. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: Čevljarna, St. Vid. 
Operativni upravni voditelj odslej: Iz- 

vršilni odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. junija 1949. 

Fin. Ü 1868/49 7267 

1730. 
Sedež: St. Vid št. 48. 
Dan vpisa: 5 Julija 1949. 
Besedilo: Šivalnica, štl Vid. 
Sedož odslei: St. Vid št. 90. 
Operativu' upravni voditelj odslej: Iz- 

vršilni odbor RLO II. 
MLO za «lavno mesto Ljubljana, 

poverieništvo za finance, 
dne 5. julija 1949, 

Fin. št. 1898/49 7• 

1731. 
Sedež: St. VM št. 93. 
Dan vpisa; 6. julija 1949. 
Besedilo: Krajevne gostilne, St. Vid. 
Operativni upravni voditelj odslej; Iz- 

vršilni odbor RLO II. 
MLO za glavno mestu Ljubljana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 6. julija 1949. 

Fin. št. 2052/49 7465 

1782. 
Sedež:  Vižmarje 100. 
Dan  vpuia: 25. junija 1949 
Besedilo: Tapetništvo, St. Vid. 
Operativni upravni voditelj odsiej: Iz- 

vršilni odbor RLO II. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. junija 1949. 

Fin. št 1867749 7268 
"' • 

1788. 
Sedež: Zalog 64. 
Dan  vpisa: 25. junija 1949 
Besedilo: Brivnita Zalog. 
Izbriše se Fertin Draga, knjigovodja io 

vpiše: 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. junija 1949. 
«    Fin št. 1544/49 7266 

* 
1784. 

Sedež: Ljubljana, Aškerčeva, 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo:   Ljudski  magazin,  Ljubljana 

okolica. 
Izbriše se Jarše Vojislavs, namestnik 

glavnega računovodje in vpiše 
Zupančič Franja, namestnik glavnega 

računovodje, z istimi pooblastili 
Okrajni   LO  Ljubljana   okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

St. 1747/1 7Ž94 

1735. * 
Sedež: Fram. 
Dan vpiea: 6. junija 1949. 
Besedilo: Krajevna pekarna Hoče. 
Izbriše se s pravico do podpisovanja 

Bratuš Rudolf in se vpiše s pravico do 
podpisovanja • 

Vabič Maks, pooblaščenec oper. uprav. 
nega voditelja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
" poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija Ì949. 
St. 2378/2-49 V/6 6632 

* 
1736. 

Sede; Hoče. 
Dan vpisa: 6. junija 1945 
Besedilo: 
Krajevna'čevljarska delavnica Hote. 
Krajevna mesarija Hoče. 
Izbriše se s pravico do podpisovanja 

Čeh Martin, vpiše z istim pooblastilom 
pooblaščenec operat. upravnega voditelja 

Vabič Maks, pooblaščenec operat. uprav« 
nega voditelja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949, 
Si. l»75-1377/2—49 V/6   6624,6827 
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1737. 
Sedei; Maribor. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besedilo; Mestua delavski» usluibenska 

restavracija,  Maribor. 
Sedež odslej: Maribor, Partizanska ce- 

»ta 3/1. 
libricela se Stibler Drago, upravnik, in 

Doležal Lojze, revizor, vpišeta eej 
Vrečko Josip, upravnik, ' 
8tub.ec Jože, računovodja; oba podpisu- 

jeta vsa vloge in dopiee skupaj. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. juhija 1949. 

St  Pov. 66/114—III—19      7043 

1788. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. 8. 
Dan vpisa: 22. junija 1949 
Beeedilo: Mestno trgovsko podjetje >Pa- 

pir«, Maribor. 
Izbriše se Stuhec Vera, v. d računo- 

vodje, vpiše se: 
Rebolj Ludvik, računovodja. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za ' finance, 

dne 22. junija 1949, 
St. Pov. 56/•-•-49       7044 

jI; 

1789. 
Sedež: Lovrenc na Pohorju.   „ 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Beeedilo: Krajevna gostilna Lovrenc na 

Pohorju. 
Izbrišeta se e ptavico do podpisovanja 

Kraner Mimika bivši poslovodja in Orož 
Anton, bivSi računovodja kraj, podjetij 
in vpile s pravico do neomejenega podpi- 
sovanja 

KaČič Julka, poslovodja in 
Oucmandl Jožef, predsednik KLO in 

pooblaščenec oper. upravnega voditelja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949. 
St.   1640/2-49  V/6 7424 

1740. 
Sedež: Lovreuc na Poh. 
Dan vpisa: 5   julija 1949 
Besedilo: 
Kraje/nu mesarija Lovrenc na Pohorju. 
Krajevni mlin Lovrenc na Pohorju, 
Krajevna [Jekama Lovrenc «a Pohorju. 
Izbris? se * pravico do podpisovanja 

Orož Anton, bivši računovodja in se vpi- 
5e • isto pravico 

Gucmandl Jože, pooblaščenec operativ- 
nega upravnega voditelja in predsednik 
•LO. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

\ dne 6. julija 1949. 
St. 1637-1639/2-49   7426-25, 

7427 
* 

1741. 
Sedež: Zg.i Kungota. 
Dan vpisa; t julija 1949. 
Besedilo: Okrajni valjčni mlin Zg. Kun- 

gota. < 
Podjetje je prešlo v HJrvidacijo.,   , 
Beeedilo: kakor doslej e prietavkom >v 

likvidaciji«, 
Izbriše se e pravico do podpisovanja 

Rajši Jožef, bivši ravnatelj in^vpiseta z 
isto pravico do podpisovanja 

Dubrovnik Jožef, instruktor uprave 
proizvodnih podjetij za fòkraj Maribor 
okolica in 

Klajnšek Stanka, knjigovodja, ki skupaj 
podpisujeta za podjetje. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. julija 1949. 
St. 1727/2—49 V/6 7428 

* 
1742. 

Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

Mozirje. 
Izbrišejo se: Zavolovšek Matevž, Rok 

Ivan, Tratnik Mirko in Remic Franc, vpi- 
Sejo se: 

Dobnik Martin, podpisuje samostojno do 
zneska 5000 din, 

Kcvačič Mirko, sopodpisuje za zneske 
nad 5000 din in 

Usra Franc, namestnik. 
Okrajni LO Mozirje, sedei Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949, 

St 2150-2/49 7607 
* 

1743. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Mo- 

zirje. 
Izbrišejo se: Deleja Viktor, Klemenak 

Klemen in Karče Marija, vpišeta se: 
Dobnik Martin, podpieuje samostojno do 

zneska 5000 din, 
Kovačič" Mirko, sopodpisuje za zneske 

nad 5000 din. c. 
Okrajni LO Mozirje, ledeï Šoštanj, 

l>overjeni5tvo za finance, 
dne 6. julija 1949. 

St. 2150/8-49 7608 

1744. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Ključavničarstvo Mozirje. 
Izbrišejo se: Babin Marija, Pa vira Ivan,• 

Karče Marija in Mtyek Anton, vpišejo ee: 
Dobnik Martin, 'podpisuje samostojno do 

zneska 6000 din, 
*   Kovačič Mirko, sopodpisuje za zneske 

, nad' 5000 din in   . 
Tratnik Mirko, namestnik. 

Okrajni LO Mozirje, sedež Šoštanj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. julija, 1949. 
St. 2150/4—49   ' 7609 

* 
1745. 

Sedež: Mozirje. 
.   Dan vpisa: 6. jïûija 1949. 

Beeedilo: Krojaška delavnica KLO Mo- 
zirje. 

IzbriSejo «e: Zavolovgek Matevî, Rok 
Ivan, Tratnik Mirko In Babin Marija, vpi- 
Sejo se: 

Dobnik Martin, podpisuje samostojno do 
zneska 5000 din, 

Kovačič Mirko, eopodpieuje za raeske 
nad 5000 din in 

Kokalj Franc, namestnik". 
Okrajni LO Mozirje, sedei Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija Ì949. 

St.12150-4/Ï9    * 7604 

1746. 
Sedež: Mozirje. . 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Beeedilo: Opekarna KLO Mozirje. 
Izbrišeta ee: Klemenak Klemen tin Kar- 

če Marjja, vpiše se: 
Kovačič Mirko. 
Okrajni LO Mozirje, sedež SoStanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949. 

St. 2150-3/49 7605 
* 

1747. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Beeedilo: Pekarna KLO Mozirje," 
Izbrišejo se: Babin Marija, Pavlin Ivan, 

Remic Franc in Primožič Martin, vpišejo 
se: 

Dobnik Martin, podpisuje samostojno do 
zneska 5000 din, 

Kovačič Mirko, sopodpisuje za zneske 
nad 5000 din in 

Pečnik Franc, namestnik. 
Okrajni LO Mozirje, sedež Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949. 

St. 2150—7/49 7611 
* 

1748. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Slaščičarna KLO Mozirje. 
Izbrišejo se: Babin Marija, Klemenak 

Klemen, Remic Franc  In  Primožič Mar- 
tin, vpišejo se: 

Dobnik Martin, podpisuje samostojno do 
zneska 5000 din,      .   . 

Kovačič Mirko, sopodpisuje za zneske 
nad 5000 din in 

Mrevlje Danilo, namestnik 
Okrajni LO Mozirje, sedež Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949 

Št, 2150-1/49 7606 
# 

1749. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 6. julija. 1949. 
Beeedilo: ^odavičarstvo Mozirje. 
Izbrišejo se: Babin Marija, Pavlin Ivan, 

Karče Marija ,in Primožič Martin, vpiše- 
jo se: 

Dobnik Martin, podpisuje samostojno do 
zneska 5000 din, 

Kovačič Mirko, sopodpisuje za zneske 
nad 5000 din in 

Dolšak Leopold, namestnik. 
Okrajni LO Mozirje, sedež Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1949. 

St. 2.150—8/49 7610 
* 

1750. 
Sedež: Nora Štifta. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo:    Okrajna   ekonomija    Nova 

Štifta. 
VpiSe ee: 
Strnad Franc, administrator KLO Nova 

Štifta,, ki podpisuje samostojno za zneskp 
do 20.000 din. 

Okrajni LO Mozirje, sedež SoStanj. 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. julija 1949. 
St. 2231/49 .76t 

* 
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1751. 
Sedež: Noro mesto. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo:   Okrajno  podjetje za odkup 

kmetijskih in drugih pridelkov r Norem 
mestu. 

Izbriše ee upravnik Rustja Ivan in  vpile 
Krhin Alojz, upravnik, ki podpisuje v 

vseh upravnih zadevah, v finančnih zade- 
vah pa ekupaj z njim 

Senica Kristin«, 'računovodja, oba po 
pravilih podjetja. 

Okrajni LO NOTO meato, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 2. julija 1949. 
•' Št, 2309/1 7472 

* 
1768. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. julija 1949 , 
Beeedilo: Okrajno podjetje za odkup ži- 

vine in mesnih izdelkov, Novo mesto. 
Izbriše ee upravnik Krhin Alojzij :n 

računovodja Meglen Tončka ter vpiše 
Predovič Janko, upravnik, ki podpisu- 

je v vseh upravnih zadevah, v finančnih 
zadevah pa ekupaj • njim » 

Penca France, knjigovodja; v odsotnosti 
upravnika podpisuje 

Klobčar Franc, pomočnik upravnika. 
Okrajni LO Novo mesto, 
Miverjeništvo za finance, ( 

dne 2. julija 1949. 
St. 2151/1 7473. 

* 
1<.,J. 

Sedež: Smihcl pri Novem mestu. 
Dan" vpisa: 1. julija 1949. , 
Beeedilo: Gostilna KLO Smihel pri No- 

vem mestu. 
Operativni upravni voditelj: KLO Smi- 

hel pri NoVem mestu. 
Izbriše se poslovodja Fišer Milena in 

vpiše 
Hrastar Franc ml., poslovodja, sku- 

paj z njim podpisuje 
Prijatelj Franc, upravnik, po pravilih 

podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
(•overjeniStvo za finance, 

dne 1. julija 1949 
St.  1256/2 7352 

* 
1754. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Beeedilo: Okrajni nugacm Ptuj* 
Na novo se otvorita poslovalnici: 
pri Sv. Marjeti na Dravskem polju, po- 

slovodja Zunkovič Marija in 
v Ptuju, Kvedrov trg, poslovodja Kranjc 

"rane. 
obriše ee poslovalnica Hajdina. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 1. julija 1949.. 
St. 566/1-49 7292 

* 
1755. 

•    Sedež: PtnJ. 
Dan vpisa: 27. junija 1949. 
Besedilo: Podjetje za odkup  poljskih' 

Pridelkov Ptuj. 
. Jžbriše se'Podkrajnik Marija, ravnatelj 
m Vpile: 

Perlovič Boris, ravnatelj, ki ga v odsot- 
ne« zastopa 

,    Podkrajnik Marija 
Okrajni LO Ptuj, 

poverjeniStvo za finance, 
:•    dne 27. junija 1949. 

St.  29Ì/2—49 7284 

1756. 
Sedež: Trate gt 49. 
Dan vpisa: 2. aprila 1947. 
Beeedilo: Krajevna gostilna Trate. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh go-, 

stinskih del 
Izbrišejo ee pooblaščenci za podpisova- 

nje: Bračko Emerik, predsednik KLO 
Trate, Jurančič Mirko, tajnik KLO Trate, 
Toplak Matija, poslovodja podjetja in ee\ 
vpišejo: \ 

Stanak Anica, poslovodja podjetja, 
Matjašič Stefan, fin. poročevalec KLO 

Trate. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 11. junija 1949. 

St.26/28 

1757. 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan vipiea: 17. septembTa 1947. 
Besedilo:    Krajevni    gostinski    obrat 

»Soča«, Sv. Lucija ob Soči. 
Izbriše se Leban Franc, upravnik, vpi- 

še se: 
Kafol Ivan, upravnik, s pooblastili po 

J pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeniStvo za finance, 

dno 7. julija 1949. 
St.   8/70—49 7474 

* 
1738. 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje 

Trbovlje. 
Izbrišejo se za podpisovanje: Mabfcovec 

Anton, upravnik, Rozina Franc, šef od- 
seka za meso in Bočko Jože, šef odseka 
za mleko ter vpišejo 

Sošter Ivo, upravnik, 
Kovač Drago, šef odseka za meso, 
Gorjup Vlado, šef odseka za mleko. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 5. julija 1949. 
St. 649/2-49 74S4 

Izbrisi 
1759. 

Sedež: Bobövekpri Kranju. 
Dan izbrisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Bobovška opekarna. 
Zaradi spojitve z drž. gosp. podjetji: 

»Kamniške opekarne«, Radomlje, »Vrh- 
niške opekarne«, Vrhnika in »Ljubljan- 
ske opekame<, Ljubljana, 

„' Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1949. 
St. 243825-40 7266 

1760. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. julija 1949. 
Beeedilo: »Elma«, tovarna elektroma- 

teriala; skrajšano: »Elma« (ustanovljena 
i odločbo vlade LRS št. S-zak 650 z dne 
30. X, 1948). 

Zaradi spojitve e Tovarno baterij 
»Zmaj« v Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 0. julija 1949. 
St. 24334Ô-1949 7544 

1761. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Ljubljanska mflarna, tovarna 

mila in pralnih sredstev. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1*949. 
St. 243339-1949 7275 

1762. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Ljubljansko opekarne, Ljub- 

ljana (ustanovljene z odločbo vlade LRS 
št S-zak 473 z dne 13. IX. 1947). 

Zaradi spojitve z drž. goep. podjetji: 
»Vrhniške opekarne«. Vrhnika, »Kamni- 
ške opekarne«, Radomlje pri\ Kamniku 
in »Bobovška opekarna«, Bobovk pri Kra- 
nju. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1949. 
St. 243325-1949 7289 

1763. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. julija 1949. 
Besedilo:  »Zmaj«, tovarna baterij. 
Zaradi spojitve s Tovarno elektromate- 

riala »Elma« v Ljubljani 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. julija 1949. 
St. 243346-1949 754* 

* 
1764. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Konstruktor«, Maribor. 
Zaradi prehoda v lokalni sektor se Iz- 

brišeta žagarska obrata v Kamnäci in Bi- 
strici pri Selnici. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. junija 1949. 
St. 24367/4-1049 7276 

1765. 
Sedež: Radomlje pri Kamnika. 
Dan izbrisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Kamniške  opekarne. 
Zaradi spojitve z drž. gosp. podjetji: 

^Vrhniške opekarne«, Vrhnika, »Bobov- 
ška opekarna«, »Bobovek pri Kranju in 
»Ljubljanske opekarne«, Ljubljana. 

Ministrstvo za .finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1949. 
St. 243325-1949 7287 

1766. 
Sedež: Vrhnika, 
Dan izbrisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Vrhniške opekarne. 
Zaradi spojitve z drž. goep. podjetji: 

»Kamniške opekarne«, Radomlje p] 
Kamniku, »Bobovška opekarna«, Bobov 
pri Kranju in »Ljubljanske opekàtfffë«, 
Ljubljana. < 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1949 
St. 243325-•9 
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1767. 
Sedež: Prevorje. 
Dan izbrisa; 30. junija 1649. 
Besedilo;   Čevljarska   delavnica   KLO 

Prevorje. 
Zaradi opustitve podjetja. 

Okrajni LQ Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. junija 1949. 
St. 161/.49 7270 

* 
1368. 

Sedež: Prevorje, 
Dan izbrisa: 30. junija 1949. 
Besedilo:   Krojalko-šivilska   delavnica 

KLO Prevorje. 
Zaradi opustitve podjetja. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo ES linance, 

dne 80. junija 1949. 
St. 102/49 7269 

* 
1769. 

Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolini. 
Dan izbrisa: 30. junija 1949. 
Besedilo: Restavracija KLO, Sv. Peter 

» Savinjski dolini. 
Zaradi odetopitve podjetja Tekstilni to- 

varni Sv. Pavel pri Preboldu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjenütvo za finance, 

dne 30. junija 1949. 
St 96/3-49 7268 

1770. 
Sedež: Koblerjl 22, p. Stara cerkev pri 

KoiSevju. 
Dan izbrisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: Ekonomija Koblerji. 
••• po odfctfbi RLO I. z dne 18. V. 

1949, St./71/49 preneha poslovati. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. junija 1949. 
••. St. 2180/49 7261 

* 
1771. 

Sedet: Ljubljana, Gosposka 12. 
Dan izbrisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: Direkcija državnega žitnega 

fonda, filiala Ljubljana, baza Ljubljana. 
Na podlagi odločbe državnega žitnega 

fonda Beograd št. K 4489/49. 
MEO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. junija 1949 

, Fin. Št, 2206/49 7260 

1772. * 
Sedež: Ljubljana, KarlovSka 4. 
Dan izbrisa: 25   junija 1949. 
Besedilo: Tehtnica, izdelovanje in po- 

pravilo tehtnic. 
Ker po odlocoi izvrïilnega odbora MLO 

za' glavno mesto Ljubîjana, Tajn. Števil- 
ka 400/49 z dne 10. III. 1949 preneha 
poslovati, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 25. junija 1949. 
Fin. 8t. 1706/49 7262 

* 
177». 

Sedež: Ljutomei. 
Dan izbrisa: 7. junija 1949 
Besedilo: Okrajna opekarna,. Ljutomer. 
Zaradi vpisa v register državnih gospo- 

darskih podjetjih pri  ministrstvu za fi- 
nance LRS. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo Za finance, 

dne 27. junija 1949. 
St. 1464 7160 

1774. 
Sedež: Maribor, Einšpilerjeva ul. 81. 
Dan izbrisa: 14. junija 1949. 
Besedilo:   Direkcija državnega žitnega 

fonda — Filiala Ljubljana — Baza Ma- 
ribor. 

Na podlagi odločbe generalnega direk- 
torja Direkcije državnega žitnega fonda 
— Centrala Beograd, It. K 4489/6, ker Je 
Baza Maribor prenehala poslovati e 1. VI. 
1949 in Je vsa njena osnovna in obratna 
sredstva prevzela Direkcija državnega 
žitnega fonda, Filiala Ljubljana, 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949. 
St. Pov. 56/106—111—49      7038 

1775. 
Sedež: î"'ribor, Sp. Radvanje 71. 
Dan izbija: 14. junija 1949. 
Besedilo:   Tovarna moške  konfekcije, 

Maribor. 
Na podlagi odločbe MLO Maribor z dne 

1. IV. 1949, št. 1291/149, «aradi združitve 
s Tovarno plstènin in konfekcije, Maribor, 
Meljska c. 56. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. junija 1949. 
St. Pov. 56/107-III-49      7039 

* 
1776. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 5. julija 1949. 

•   Besedilo:    Okrajna   knjigama   >Naga 
knjiga« v Murski Soboti 

\Zaradi prehoda v republiško podjetje. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. julija 1949. 
/ St. 548/1949 7468 

1777. 
Sedež: Murska Sobota, 
Dan izbrisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

>Vino«, v Murski Soboti. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. julija 1949. 
St. 569/1949 7469 

* 
1778. 

Sedež: Bogateč. 
Dan izbrisa: 27. junija 1949. 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom 

KLO Rogatec. 
Zaradi združitve z Okrajnim  magazi- 

nom. ' 
Okrajni LO Poljèane, 

poverjeništvo za finance, 
dne 1. julija 1949. 

St. 3480/49 7320 

1779. 
Sedež: Sv. Rok pri Rogatcu. 
Dan izbrisan 2. julija 1949. 
Besedilo: Industrija brusnih kaiunov. 
Ker se je združilo z drž. podjetjem re- 

publiškega pomena, Tovarno umetnih in 
naravnih brusov, Maribor. 

Okrajni LO Poljèane, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. julija 1949. 
St. 3188/49 7921 

1780. 
Sedež: Zreče. 
Dan izbrisa: 2. julija 1949. 
Besedilo:   Krajevno   podjetje mesarija 

Ziefce. 
Ker je podjetje prevzela krajevna za- 

druga- 
Okrajni LO Poljüane, 

poverjeništvo za finance. 
dne 2. Julija 1949. 

St 3179/49 7822 
& 

1781. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 4. Julija 1949. 
Besedilo: Avtoprevoz KLO Zagorje. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. Julija 1949. 
St. 1244/1-49 7482 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
17S2. 

Sedež: Maribor.   • 
Dan vpisa: 28. junija 1949. 
Besedilo: Kolarsko karoserijsko podjet- 

je VVI Maribor. 
Izbriše se Lasič Anton, upravnik in vpi- 

še 
Iljaš Ivan, upravnik, ki podpisuje v ob- 

segu zak. pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 25. junija 1949.- 
St. 248152/1-1949 7279 

Izbrisi 
1788. 

Sedež: Idrija. 
Dan izbrisa: 6. juMja 1949. 
Besedilo;   Invalidsko   podjetje   »Kino 

Idrija«. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. julija 1949. 
St. 248345-1949 7548 

* 
1784. 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 25. junija 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Kantina« 

v Mariboru. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. junija 1949. 
St. 248311/1—49 7280 

* 
1785. 

Sedež: Muta. 
Dan izbrisa: 25. junija 1949. 
Besedilo:   Invalidsko podjetje >P»kar- 

na«, Muta. 
Zaradi prehoda v država sektor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. junija 1949, 
St. 243824—1949 72P 
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Zadružni register 
Vpisi 

692. 
Sedež: Bele vode. 
Dan vpisa: 28. junija 1940. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Belih vodah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. VI. 1949 za nedoločen 
čae. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejel način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potroänlrai 
predmeti; 2. da odkupuje v' svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obij itd, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvoduje in s tem za naraščanje blago- 
stanja svojih članov naprednejše tehnič- 
ne in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in 'zrablja pr tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hraaiin.h 
vlog in notranjih poSojil za ustvaijanje 
obratnih sredstev m poaaljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega oko- 
tila tako, da prireja v svojem zadružnem 
domu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, raz- 
stave, predvajanja filmov, goji tizkulturo 
itd. ter ustanovi svojo knjižnico 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih,. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaia važnejše sklepe v «ro- 
jih poslovnih prostorih in na raaglaeni 
leeki. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli abor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta dva elana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaWeni 
uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora «o: 
Ledinek Jože, km. sin. Bele vode 78, 
Turk Ivan, goBdni delavec, Bele vode 27, 
Resonlcnik Miha, kmet, Bele vode 8, 
Navodnik Rudolf, kmet, Bele vođe 18, 
Ooli«niik Prane, kmet, Bele vode 8. 

Okrožno sodiife • Ljubljani 
dne 28. junija 1949 

Zt 88/49 — Zadr VTT 47/1     8988 

eee. * 
Sedež: •••. Srednja vas. 
Dan vpisa: 8. Julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska eadrnga i omeje- 

nim jamstwun • Boh. Srednji vasi. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 30. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljii 
in čim kultumejäi način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3j da pospešuje in razvija Vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živiftrejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
6troje, umetna gnojila itd.: ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira eelekoijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadn:h; gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja prd tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd', ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih, Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sodja Franc, kmet, Boh. Srednja vas 26, 
Arh Janez, kmet, Jereka 6, 
Sodja Franc, delavec, Celnjiea 46, 
Mlakar Jože, kmet, Celnjiea 19. 
Arh Jože, kmet, Ceinjioa 7, 
Cvetek Jože, kmet, Boh. Srednja vas 26, 
Kocjane Jože, tesar, Boh. Srednja vas 

M. 68, 
Stare Jože, kmet, Podjelje 20, 
Odar Lovro, kmet, Studor 22. 
Pooblaičenka za sopodpisovanje Je Cer- 

ne Minke, poslovodja, Boh. Srednja ves 
to. •. 

Okrožno sodišče T Ljubljani 
dne 8. julija 1949. 

It 66/49 — Zadr VII 57/1     7ft» 

694. 
Sedež: Brest. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Ljubo Sercer« i omejenim jamstvom 
v Brestu. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 6. .VI. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo ;n s skupnim delom 
organizira zadružno «n^podarstvo z na- 
predno organizacijo, na• rtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč sodobno znanost in tehniko, da na 
ta način poveča dohodke, se ubrani izko- 
riščevalskih elementov na vasi ter da 
sodeluje pri socialistični eraditvi države 
in s tem ustvari boljše ;n kulturnejše 
življenje. 

Članska vloga znaša do 1% od vred- 
nosti vloženega denarja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 do 8 čIPI OV 

Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Člani  upravnega odbora so: 
Prek Jože, kmet. Brest 53, 
Porrne Jože,  kmet. Brest 28, 
Peršin Metka, gospodinja, Brest 12, 
Kumše Janez, kmečki sin, Brest 3, 
švigelj Stane, kmečki sin Brest 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24> junija 1949. 

Zadr 57/49 - Zadr VII 48/1    7299 

Sedež: Brezje. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t ôraeje- 

••• jamstvom, Brezje. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 19. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere. 
dišč in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo', čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še Hate panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v te namen nabavlja kmetijske 
«troje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira eelekoijo živine, gradi silose, 
organiziTa semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij. 
eldh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja ori tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
fcmefflce prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
ohràtaih etedetev m  podeljevanje  •••- 
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ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
fflov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikoma družin- 
skega ciana znaša 20 din. 

člani odgovarjajo •• obveznost; zadruge 
s petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega de- 
leža/ 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor eestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
liSeni uslužbenec zadruge. 

Člani upra\nega odbora so: 
Jurgele Janez, pismonoša, Brezje 27, 
Rozman Ciril, kmet, Brezje 16, 
Finžgar Jože, kmet, Brezje 61, 
Intihar Franc,' cestar, Brezje 85, 
Babic Anton, tapetaik, Brezje 22, 
Golmajer Ignac, posestnik, Brezje 11, 
Klinar Jože, "čevljar, Brezje 17, 
Ambrožič Martin, najemnik, Brezje 64, 
Sitar Ivanka, gospodinja, Brezje 86. 
PooblašČenka za eopodpisovanje je Kri- 

žaj Marica, poslovodja. Brezje 37. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. julija 1949. 
Zt 11/49 - Zadr VII 56/1     7645 

* 
696. 

Sedež: Hotavlje. 
Dan vpisa: 6. maja 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga f omeje- 

nim jamstvom na Hotavljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

' Naloge zadruge so: 1. da na Sim boljši, 
cam kulturnejSi in čim gospodarski način 
oskrbuje svoja člane z vsemi potrebnim! 
potrolnimi predmeti in v ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovljenih potreb na- 
črt potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro- 
izvajalnimi podjetji, z državnimi trgov- 
skimi podjetji in e kmetijskim zadrugami 
oziroma njihovimi zvezami •• dobavo in- 
dustrijskih in ^kmetijskih proizvodov, de- 
sti pa skrbi za dobavo ipovrtnin, sadja, 
mleka itd.; c) skrbi, da bo vse poslova- 
nje na stopnji racionalne, tehnično popol- 
ne in,kulturne trgovine, to je, da bodo 
člani dobro poetreženi, da bo trgovina za- 
ložena s potroinimi predmeti, da ne bo 
mela blaga, ki se slabo prodaja, da bo 
zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremljene 
itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svojifi 
članov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, kot na primer obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrtnln, 
jajc itd.; 3. da žskrb* ob sodelovanju sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni, m za zadružno vzgojo 
evojih članov. 

Delež znaša 100 din ia se lahko plača 
v'obrokih. Delež zadružnikov^a družin- 
skega Člana znala 2.0 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 

nim zneskom vpisanega' enkratnga temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih in • razglas- 
nih deskah evojih poslovalnic. 

Upravni Odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora I raja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko na- 
domešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec4 zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Peternelj Janez, cestar, Hotavlje 10, 
Potočnik Maks, nameščenec, Hotavlje 43, 
ûrlink Janko, delam, Srednje brdo 18, 
Pivk Alojz, delavec, Hotavlje 31, 
Kavčič Ivana, gospodinja, Hotavlje 20, 
Razpet Ivana, gospodinja, Hotavlje 57, 
Reven Janez, cestar, Kopačnica 19. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
due 6. maja 1949. 

Zt 36/49 - Zadr VII 29/1     5769 
* 

697. 
Sedež: Naklo. 
Dan vpisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga 2>Dobrava< v Naklem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26. VI. 1949 za nedoločen 
čas, kot zadruga I. tipa. 

Naloge zadruge so: da • skupnimi 
proîzvajalnimi sredstvi in s elnmnim de- 
lom ustanovi zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč sodobno znanost in tehniko, da ta- 
ko poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vas! ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države za boljše 
in kulturnejše življenje. 

članska vloga znaša do 1 % vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih". 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolž- 
nost traja eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Markič Jakob ml., kmet, Straniali 48, 
Voglar Franc, kmet, Naklo 40,    * 
Zupan Ivan, kmet, Pivka 5, 
Triler Andrej, kmet, Okroglo 4, 
Križaj Anton, kmet, Okroglo 16, 
2iWert Janez, kmet, Pivka 3, 
Pavlin Anton ml., Malo Naklo •, 
MarkiČ Peter, kmet', Strabinj 54, 
Zupan Ivan ml., Cegelnica 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. julija 1949. 

Zt 68/49 - Zadr VII 59/1     7706 
*      / 

698 
Sedež: Pirniče. 
Dan vpisa: 14. Junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

!;a Franca Rozmana Staneta s omejenta 
amstvom • PirniïaE 

Zadruga je bila •ustanovljena na usta- 
novnem zboru 19. V. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e ekupnhn! pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, nacrtao proizvodnjo in. vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajo« 
sodobno znanost m tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izikorilčevalskih 
elementov na vasi ter sodemje pri Sociali- 

stični graditvi države ffl s tem ustvari 
boljše in kulturnejše življenje. 

članska vloga znaša 1% vrednosti vlo- 
ženega premoženja 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
i do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno 
leto. 

Zadrugo predstavlja in jo zastopa ter. 
vodi vse njeno poslovanje upravni odbor. 

Člani upravnega odbora so: 
FetaČ Jože, kmet» Zg. Pirnxe 63,    . 
Kroaelj Miha, nameščenec, Zg. Pinu- 

če 85, 
DerniasJja Jože, kmet, Zavrh 11, 
Vehar Andrej, kmet, Vikrče 2, 
Oman Marija, kmetica, Sp. Pirniče 38, 
Stare Jože, kmet, Zavrih 11, 
Rozman Minka, kmetica, Sp. Pirniče 28, 
Ježek Pavel kmet, Zg. Pirniče 49, 
Rozman Frančiška, kmetica, Zg   Pirni- 

če 49. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. junija 1949. 
Zt 47/49 — Zadr VII 39/1    6704 

699. 
Sedež: Pusti gradeč 
Dan vpisa: 30. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Komandant Stane« v Pustem gradcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 15. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč sodobno znanost in tehniko, da na 
ta način poveča dohodke, se ubrani izko-" 
riščevalskih elementov na vasi ter da. 
sodeluje pri socialistični graditvi države 
tn s tem ustvari boljše an kulturnejïe 
življenje. ' 

Članska vloga znaša do 1% od vred- 
nosti vloženega denarja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, 

Upravni odbor je izvrSilnl organ, za- 
druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa • 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 do 8 članov. 

Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

člani upravnega odbora so: 
Kuzma Frano, kmet, Pusti gradeč 2L, 
GorSe Stefan, kmet, Pusti gradeč 20, 
Klepec Jože, delavec, Pusti gradeč 31, 
Begaj Kristina, gospodinja. Pusti gra- 

deč 25, 
GorSe Katica, gospodinja, Pusti gra- 

deč 20. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30. jtmija 1949. 
Žt 50/49 - Zadr VTT 51/1     7298 

« 
700. 

Sedež: Skaručna. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Račića« na Skaručni. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem «boru 29 V. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo in skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
in visoko produktivnostjo dela e pomočjo 
sodobne znanosti in tehnike, da tako po-, - 
veča dohodke, se ubrani izkorlSfevalekin 
elementov na vasî teT sodeluje pri «<""?: 
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alistični graditvi države za boljše ia kul- 
turnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1 % vrednosti 
od vrednosti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše eklepe v evo- 
•• poslovnih prostorih. , 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, jo predstavlja šn zastopa ter vodi vse 
njeno poslovanje. Sestavljen je iz pred- 
sednika in 4 do 8 članov. Njegova dolž- 
nost traja eno leto. 

Člani'upravnega odbora so: 
Podgoršek Alojz, kmet, Vojsko 12, 
Svoljšak Alojz, kmet, Vojsko 11, 
Filipič Jakob, knjigovodja, Skaručna S, 
Ahčin Josip, kmet, Vojsko 9, 
Kosec Franc, kmet, Vojsko 10, 
Podgoršek Andrej, kmet, Skaručna 15, 
Vode Mirko, kmet, Skaručna 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8.  julija 1919. 

Zt 66/49 - Zadr VII 58/1     7648 
* 

701. 
Sedež: Stražnji vrh. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Heroj« v Stražnjem vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. III. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi sred-, 
etvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, nacrtno proizvodnjo 
in. visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč sodobno znanost in tehniko, da na 
ta način poveča dohodke, ee ubrani izko- 
riščevalekih elementov na vasi ter da 
sodeluje pri socialistični graditvi države 
in s tem ustvari boljše in kulturnejle 

- življenje. 
Članska vloga znate do 1% od vred- 

.   nosti vloženega denarja. 
Zadruga razglaša važnejše eklepe v svo- 

jih poslovnih prostorih 
Upravni odbor je izvršilni organ za- 

druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ?a 
predsednik in 4 do 8 čtenov 

Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

.Člani upravnega odbora so: 
1   ' «rabek Anton, kmet, Stražnji vrh 46, 

Sporar Ivan, delavec, Stražnji vrh* 61, 
.  Jakla Slava, delavka, Stražnji vrh, 

MiheliJ Anton, delavec, Stražnji vrh, 
Gruden Marija, gospodinja, Stražnji 

vrh. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. julija 1949. 
Zt 51/49 _ Zadr VII 63/1    7372 

•> ' * 

702. 
Sedež: Smarje-Sap. 
Daa fipisa: 6, julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

Sa ••••••>•••. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. III, 1949 za nedoločen 
*aa. ,,. 

A"; J^0^6 sadruge so: da e skupnimi ered- 
«vi'.za proizvodnjo Jn,s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
freäo° organizacijo, nacrtno proizvodnjo 
l2i»!Se oio Prođuktlvnostjo dela, uporab- 
{J®!05-sodobno znanost in tehniko, da na 

\ rìsx?J>ove«a dohodie, se tibrani izko- 
•,'ecSrf . Bh elementov na vasi ter da 

«•••••:,••1 socialistični graditvi države 

Članska vloga znaša do 1% od vred- 
nosti vloženega denarju. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje Sestavljajo •• 
predsednik in 4 đo 8 članov. 

Dolžnost  upravnega odbora traja euo 
leto. 

Cium  upravnega odbora so. s 
Ferovšek Jaka, kmet, Šmarje Ö, 
Trontelj Franu, kmet, Šmarje % 
Vidic Martin, kmet, Sap 24, 
Cernič Alojz, kmet, Sela 14, 
Okoren Alojzij, kmet. Huda Polica 4, 
Predalič Matija, kmet, Zg. Slivnica 13, 
Jesih Valentin, kmet, Pleše 6. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 6. julija 1949. 

Zt 64/49 - Zadr VII 55/1 7505 

703. 
Sedež:  Šmartno ob Dreti. 
Dan vpisa: 30  junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Šmartno ob Dreti. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. IV. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da S skupnim: sred- 
stvi za proizvodnjo m, s' skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč sodobno znanost in tehniko, da na 
ta način poveča dohodke, se ubrani izko- 
riščevalskih elementov na vasi ter da 
sodeluje pri socialistični graditvi države 
in s tem ustvari boljše in kulturnejle 
ziyljenje. 

Članska vlogo znaša do 1% od vrad- 
nosti vloženega denarja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasm de- 
ski. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 .do 8 članov. 

Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Slapnik Ivan, kmet, &t. Jošt 5, 
Plandvšek Stanko, delavec, Zg. ••••• 

ät. .21, 
Zidam Ana, kmetica, Šmartno 69, 
Levar Mohor, kolar, Šmartno 64, 

. Glojek" Anton, kmet, Zg. Kraäe 19, 
Kuhar Helen«, gosp. pomočnica, Smart- 

no 69. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30. junija 1949. 
Zt 60/40 - Zađr VII 60/1    7242 

* 
704. ' 

Sedež: Velüta Loka. 
Dan vpisa: 30. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Ivan Cankar« v Veliki Loti. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 31. raaja 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo an s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč sodobno znanost in tehtóko. da na 
ta način poveča dohodke, se ubrani jzko- 
rižcevalebih elementov na vasi ter  da 

oudeluje pri socialistični graditvi države 
in e tem ustvari boljše in kulturnejle 
življenje. 

Članska vloga znaša 0,50% od vred- 
nosti vloženega denarja. 

Zadruga razglaša važuejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasu: de- 
ski. 

Upravni odbor je izvrâilni organ za- 
druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa ia 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4-do o üanov. 

Dolžnost  upravnega odbora traja eno 
leto. 

Člani  upravnega odbora so: 
Lavrilm Anton, kmet, Velika Loka 6, 
Bukovec Lojze, kmet, Velika Loka 34, 
Bizjak Franc, kmet, Velika Loka 36, 
Kotar Jože, kmet, Velika Loka 19, 
Barle Roman, km. sin, Gor. Podboršt 2, 
Kastelie Francka, km. hči, Velika Lo- 

ka 8, 
Gerden Franc, kmet, Martinja vas 1, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. junija 1949. 

Zt 61/49 — Zadr- VII 52/1    7241 
* 

705. 
Sedež: Zabuicu. 
Dan vpisa: 6. julija 1949, 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Sorsko polje«, 2abn]ca. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 12. VI. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč, sodobno znanost in tehniko, da na 
ta način poveča dohodke, se ubrani izko- 
riščevalskih elementov na vasi ter da 
so'deluje pri socialistični graditvi države 
iia. e tem ustvari boljše in kulturnojše 
življenje. 

Članska vloga znaša do 1% od vred- 
nosti vloženega denarja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge; zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo gì 
predsednik in 7 članov. 

Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kuralt Franc, km. sin, Zataica 28, 
Sifrer Janez, kmet, Zabnica 8, 
Sitrer Antonija, gospodinja, Zabnica 11, 
Kuralt Stane, km. sto, Zabnica 19, 
Sifrer Mirko, fem, sin, Zabnica 42, 
Hafner Urban, kmet, Zabnica 40, 
Sifrer Janez, kmet, Zabnica 50. 

Okrožno 69di5£e v Ljubljani 
dne 6. julija •9. 

Zt 68/49 - Zadr VII 54/1    7504 
* ' 

706. 
Sedež: Ziri. 
Dan vpisa: 34. Junija 1949. 
Besedilo: Kmerttjsfca obdelovalna zadru- 

ga »3. arguek • omejenim jamstvom v 
Zireh. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem eb'oru 11, IV. 194Ö zä nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi ''n 
zadruZfitoi ereejetvi za proizvodnjo ter z 
organiziranim delom .ustvari skupno; ve- 
liko :n napredno gospodarstvo, da zmanj- 
ša proiKVEjatDe m•e, doseže visoko pr». 
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dukUvnost dela • poveča donos v kme- 
tijski proizvodnji in ti trai, ker bodo za- 
družniki plansko in pravilno uporabljali 
delovno silo, stroj« i* naprave ter orodje 
kakor ludi druga sredstva za kmetijsko 
proizvodnjo ter uporabljali pridobitve 
napredne znanosti agronomije, kem.je, 
tehnike itd., zagotovili sebi boljše življe- 
nje, da bi pri graditvi socializma in v boju 
proti ostankom kapitalističnih elementov 
na vaei poetali močna opora ljudske obla- 
•ti in s tem ustvarili eociaustcno pre- 
ureditev vaei in tako omogočili močan 
:n stalen vir kmetijskih proizvodov za 
okrepitev gospodarske in obrambne moia 
svoje države. 

Denarni delež znaša 1000 dm na vsakih 
10.000 din od cenilne vrednosti zemlje, 
nasada in kulture, ki je vložena v zadrugo. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih in na razglaš- 
al deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
, Predsednik upravnega odbora predstav- 
lja zadrugo, 

člani upravnega odbora so: 
Kavčič Janez, kmet, Zirovski vrh 14, 
Rupert Roman, delavec, Nova vas 20, 
Dolenc Stanko, kmet. Ziri 5, 
Primoža Ana, kmetica, Ziri, 
Mravlje Feliks, kmet, Zabrežnik 8, 
Mravlje Tomaž, kmet, Ledinca 4, 
Kržišnik Jože, kmet, Jarca dolina 46, 
Kavčič Mirko, kmet, Ziri 6, 
•••••• Ivan, kmet, 2-Jri '52. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1949. 

Zt 46/49 — Zadr VII/49    7113 
* m. 

Sedež: Bolehnečiči, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Bolehnečiči. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

6. VI. 1949 za nedoločen Jas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno- proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
jin poveča dohodke, se ubrani izkorHče- 
valskih elementov na. vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države ter s tem 
ustvari boljSe In .kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zajcup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
80% skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno ;n plemensko živino, ži- 
vinsko krmo In seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za obi- 
lje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave In orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki 
se vložijo v zadrugo, postanejo laat zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
• korist zadruge kot pristopnino 150 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti 
vloženega premoŽenja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge poetanejo 
tast zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik ta 4—8 

članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
iudruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
Hodnik Ivan, kmet, Zihlava, predsed- 

uje, 
Stuhec Ciril, kovač, Stara gora, 
Sijanec Alojz, zidar,  Zihlava, 
Marinič Jakob, kmet, Zihlava, in 
Plaveč Franc, kmet, Bolehne&ci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 65 7066 
* 

708. 
Sedež: Cezanjevei, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Cesanjevci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

7. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkoriSče- 
valekih elementov na vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države ter s tem 
ustvari boljše • kulturnejše življenje. 

Zadružniki vloži jo v zadrugo stojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora^ vendar ne več kot 
30% skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje »'la- 
zijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno in plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za ohi- 
šje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki 
se vložijo v zadrugo, postanejo last zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
•ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 150 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% VTednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge poetanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo (predsednik :n 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani  upravnega odbora so: 
Klemenčič Vinko, predsednik, 
Lipovec Franc, podpredsednik. 
Zavratnik Franc, tajnik, 
Makoter Jožef in 

»Babi? Janez, vsi kmetje v Cezanjevcih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 23. junija 1949. 
Zadr V 63 7068 

« 
709. 

Sedež: Hoče, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 2. Julija 1940. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Hoefth. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

12. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Nalog» zadruge Je: da e skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim d«iom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 

predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, ee ubrani pred izkori8č,evaLskimi 
in spekulativnim! elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi države in 
tako ustvari boljšo in kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišja, v obliki zakupa 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen Živine, živinske krme 
in semen, določenih za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki ee 
vložijo v zadrugo, poetanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 20 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik an 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Anželj Franc, delavec, Hoče, predsed- 

nik, 
Malajner Feliks, kmečki ein, Rogoza, 

podpredsednik, 
Primée Terezija, kmečka hči, Spodnje 

Hoče, t 
Požgan Franc, delavec, Rogoza, 
Semenič Pavla, delavka, Hoče, 
Rajzman Ignac, kmet, Bohova, 
Kopše Jožefa, delavka, Bohova. 

.    Okrožno sodišče v Maribora 
dne 2. julija 1949. 

Zadr V 09 73•1 

710. 
Sedež: Logarovei, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadro- 

ga, Logarovet. 
Zadruga je bila ustanovljena na »boru 

7. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proiBvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorlšče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države ter s tem 
ustvari boljše • kulturnejše Življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohiišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30% skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohiiju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno In plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za oW- 
Sje. Goepodareke zgradbe, Kmetijski stro- 
ji, nanrave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki 
se vložijo v zadrugo, poetanejo last «d*- 
ge,  ki  izplača  zadružnikom na podlagi 
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ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku. 

Ob vetopu. v zadrugo vplača veak član 
v korist zadruge kot pristopnino 150 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Kolar Janez, kmet, Logarovci, predsed- 

nik, 
Jaušovec Ludvik, kmet, Logarovci, pod- 

predsednik, 
Kosi Anton, kmet, Logarovci 
Farkaš Anton, kmet, Kokoriči, in 
BalaSek Jožef, kmet, Gajsovc-. • 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 62 7062 

711. 
Sedež: Moraivci, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Svoboda< v  Moravcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

16. V. 1949 za nedoločen čas 
Naloga zadruge je: da a skupnimi sred- 

stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike In tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriSčevalskimi 
in špekulativnimi elementi na vasi, soda- 
lsje v socialistični izgraditvi države in 
tako ustvari boljše in kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišja, v obliki zakupa 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krme 
jn semen, določenih za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last "zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost » določmem 
roku . 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 10 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
»adruge, predstavlja pa zadrugo jn podpi- 
suje zanjo v imenu Upravnega odbora 

"predsednik. 
Člani upravnega odbora so: 
Emila Štefan, predsednik, 
Džuban Franc, 
Benčec Rudolf,.» 
Llpič Ludvik, 
Bencik Karel, vsi kmetje v Moravcih 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 1. julija 1949. 

Zadr IV 1Q 7868 

712. 
Sedež: Motvarjevci, okraj Dolnja Len- 

dava. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Potofi Saudor«, Motvarjevci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

5. VI. 1949 za nedoločen čas, 
Haloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorJšče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države tej- s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30°/o skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vi >- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohišju niso* potrebne, inven- 
tar, vprežno in plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za ohi- 
šje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki 
se vložijo v zadrugo, postanejo last zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku. 

Ob vetopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruge kot člansko vlogo do 1% 
vrednosti vloženege premoženja po skle- 
pu zbora. Pristopnina in članske vloge 
postanejo last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Kaiman Julij, predsednik. 
Dora Franc, 
Vida Ernest, 
Janko /Žiga in 
Varga Aleksander, vsi poljedelci v Mot- 

varjevcih. 
Okrožno sodišče v Mariboru ' 

dne 23. junija 1949. 
Zadr IV 8 7060 

* 
718. 

Sedež: Petišovci, okraj Lendava. 
Dan vpisa: 30. Junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Janko Premrl-Vojko«, Petišovci-Kolo- 
nija. 

Zadruga je bila ustanovljena na ssboru 
•. VI. 1949 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: da s skupnimi sred- 
stvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriSčevalskimi 
te Spekulativnim! elementi na vasi, sode- 
luje v socialistični izgraditvi drŽave in 
tako ustvari boljše in kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, kvzemši ohišja, v obliki zakupa 
Pbleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno 1• plemensko živino, živinsko kr- 

mo in seme, razen živine, živinske krme 
in semen, določenih za ohišje, 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina^ živinska krma in semena, ki se" 
vložijo 4' zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
reku. 

Ob vetopu v zadrugo vplača vsak član 
zadruge kot člansko vlogo do 1% od 
vrednost; vloženega premoženja po skle- 
pu odbora, članska vloga postane last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi, 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Ferfolja Karel, predsednik, 
Radovan Anton, 
Maček Viktor, 
Licardo. Milan, 
Jelovac Anica, 
Skopin Leopold, 
Pahor Anton, vsi kmetje v Petišovcih. 

Okrožno sudište v Mariboru 
dne 30. junija 1949. 

Zadr IV 9 7856 
* 

714. 
Sedež: Radoslavci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadrn- ' 

ga, Radoslavci. 
Zadruga je bila ustanovljena ua zboru 

81. maja 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo m 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da ua ta na« 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče* 
valekih elementov na vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države ter s tem 
ustvari boljše m kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu i zbora, vendar ne več kot 
30°/o skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno in plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za ohi- 
šje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena ki 
se vložijo v zadrugo, postanejo last zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 150 din, 
kot člansko vlogo pa do ; 1% vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu abora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto. sestavljajo^ predsednik in 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Clan1  upravnega odbora so: 
Kosi Jožef, predsednik, 
Dajčar Ludvik, 
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Božič Vlado, 
Tomanič Franc in 

.     Tarča  Franc,  vei  kmetje  v Radoslav- 
.tih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 64 7064 
* 

315. 
Sedež: Selnica ob Dravi, okraj Maribor 

okolica. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Prvi maj«, Selnica ob Dravi. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

2. V. 1949 za nedoločen cas, 
Naloga zadruge je: da a skupnimi sred- 

etvi za proizvodnjo in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo, 
visoko produktivnostjo dela na osnovi so- 
dobne znanosti in tehnike in tako poveča 
donos, se ubrani pred izkoriščevalskimi 
in Spekulativnim! elementi na vasi, sode- 
'uje v socialistični izgraditvi države in 
tako ustvari boljše in kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, izvzemši ohišja, v oblik: zakupa 
Poleg zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
vprežno in. plemensko živino, živinsko kr- 
mo in seme, razen živine, živinske krma 
in semen, določenih za ohišje. 

# Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi ocend- 

,tve ugotovljeno vrednoät v doloSjnem 
roku, • 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 50 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 
* Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Vodan Bernard, delavec, Janževa gora, 

predsednik, \ 
Gomlvnik Jože, kmet, janževa gora. 
Gros Ivan, kolonist* Selnica, 
Dobaj Ivan,   agr. interesent,   Janževa 

gora, 
Jeza Adela, agr. interesent, Janževa 

gora. 
Okrožno sodišče v Maribora^. 

dne 2. Julija 1949, 
Zadr. V 70 7362 

* 
716. 

Sedež: Sp. Kungota, okraj Maribor oko- 
lica. 

• Dan vpisa: 23. Junija 1949 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga,, Sp. Kungota, 
Zadruga' je bila ustanovljena na zboru 

6   VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, ' načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 

"eodobno znanost in tehniko, da na la na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje v 

socialistični  zgraditvi države ter s  tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohSja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30°/o skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki oh^ju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno • plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za ohi- 
šje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki 
se vložijo v zadrugo, postanejo last zadru- 
ge; ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 100 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vTednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavljala zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora eo: 
Puž Anton, kmet, Gradiška, predsednik, 
Jarc Anton, kmet. Gradiška, podpredj 

sednik, t 
2ižek Jože, kmet, Gradiška, 
Ul Franc, kmet, Dobrenje, 
Matjašič Rudolf, kmet, Gradiška, 
Senekoviä Jožef, kmet, Dobrenje, in 
Vdkač Mihaela, kmetica, Rošpoh. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 67 7059 
* 

717. 
Sedež: Sv. Miklavž pri Ormožu. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga. Sv, Miklavž. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

28. V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi «adružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
eodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke,'se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države ter s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 
, Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihnva 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30% skupnih letnih dohodkov zadruge- 
pc odtegnitvi skkdov. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe., ki ohišju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno .in plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, Ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za ohi- 
šje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki 
se vložijo v zadrugo, postanejo last zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
Ocenitve ' ugotovljeno VTednost v določe- 
nem roku. ... '    .   * 

Ob vstopu v zadrugo vplača, vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 150 din, 

kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in Članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v jmenu upravnega odbora 
predsednik. 

Clan: upravnega odbora so: 
Puklavec Franc, kme^ Zasavci, pred- 

sednik, 
JurkoviČ Franc, kmet, Ilovci, podpred- 

sednik, 
Zabavnik Vinko, kmet, Vuzmentinci, 
Zadravec Janko, kmet, Hermanci, 
Habjanič Martin, viničar, Ilovci, 
PaniČ Rudolf,  viničar, Sv. Miklavž, in 
Gerič Ivan, kmet, Sv. Miklavž. 

Okrožno sodišče y Mariboru 
due 23. junija 1949. 

Zadr V 60 7061 
# 

718. 
Sedež: Zamarkova, okraj Maribor oko- 

lica. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Zamarkova. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

31. maja 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo, dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
vâlskih elementov na vasi ter sodeluje v 
socialistični zgraditvi države ter s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

, Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30»/o skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vl> 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inven- 
tar, vprežno in plemensko' živino, ži- 
vinsko krmo in ,seme, razen živine, ži- 
vinske krme in semen, potrebnih za ohi- ' 
šje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stro- 
ji, naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, ki, 
se vložijo v zadrugo, postanejo last zadru- 
ge, ki izplača zadružnikom na podlagi 
ocenitve ugotovljeno vrednost v določe- 
nem roku, ' 

Ob' vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 100 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti, 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge postanejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra|a 
eno leto. sestavljajo predsednik in 4^-8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo In pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik upravnega odbora, 
predsednik". 

Stampar Marija, Parjinje, predsednic«.. 
Senveter Franc, Zamarkova, 
Samec Tomo, Zamarkova, 
Filipič Alojz, Partinje, 
Šinkovec Milka, Zamarkova,    * 
Daks Karel, Zamarkova, 
KureČič Ivan, Zamarkova, - 
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okrajnem sodišču v Sežani, eoba št. 4, a 
od 9. VIII. do 4. X. 1949 v Vremskem 
Britofu št. L 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 12. julija 1949. 

7669 
• 

Oklic o skrbniku in razpravi 
G 490/49—2 7696 

Rozman Elizabeta, uslužbenka v Mari- 
boru, Koseškega ulica 7, je vložila proti 
Rozmanu Konradu, roj. 29. I. 1906 pri 
Sv. Križu na Slatini, policijskemu agentu 
v Mari6oru, Vodnikov trg št. 5, tožbo za- 
radi razveze zakona. 

Razprava bo 5. avgusta 1949 ob 10. uri 
pri tem sodišču, soba 8t. 84* Ker tožen- 
čevo bivališče ni znano, se mu postavi 
za skrbnika brat Rozman Simon, kmet v 
Podobu št. 10, p. Loče pri Poljčanah, ki 
ga bo zastopal za njegovo nevarnost in 
etroike, dokler se earn ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče • Mariboru 
dne 13. julija 1949. 

* 

Amortizacije 
IV R 1821/49-2 7477 

Na predlog Tratnika Martina, posestni- 
ka v ât. Rupertu št. 17 nad Laškim, p. Sv. 
Jurij pri Celju, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice in so njen imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objav, 
v Uradnem listu LRS uveljavi svojo pra- 
vice, ker se bo sicer izrekla za neveljavno. 

Oznamemilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Ljudske posojil- 

•  nice v Celju št. 20765 na ime Tratnik 
Martin, St. Rupert nad Laškim s stanjem 
1458 din, ki je vinkulirana. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 5. julija 1949. 

IV R 1825/49-2     • 7667 
Na predlog Vodišek Marije rojene Breč- 

ko, poaestnice v šmarjeti št. 8, KLO Rim- 
, ske Toplice, se uvede postopanje za amor- 

tizacijo vrednotnice, ki je Mia predlaga- 
teljici po nemški policiji pomladi 1945 

, odvzeta, ter se njen imetnik poziva, naj 
"\v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 

stu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka razglasilo,' da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
t    hranilna knjižica Hranilnice in posojil; 
nice v Laškem št. 1572 na ime > vodišek 
Marija« v sedanjem znesku 1.469 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 9. julija 1949. 

• R 682/49—5 6713 
Na prošnjo Govekarja Franca, župnega 

; upravitelja v Zapogah, se uvede postopa- 
, '4* za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 

°«4>ator baje odnesel in se njen imetnik 
; Poziva, naj v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem Éetu LRS uveljavi svoje pravice, 

; sicer ee bo po preteku roka izreklo, da je 
yrednotniea Izgubila svojo pravno veljav- 

' Osnamenilo vrednotnice: 
•  nranllsa kntižica Mestne hranilnice v 
«J,    &n! St- lèo-404 na ime »Mašna usta- n°va Franke Ivan, župnik Zapoge« v zne- 

•:•*« 1119 din. /,'•':  v 
,•"'[   , ; Okrajno sodišče v Kranju 

!      •    V dne 15. junija 1949. 

II R 711/49-4 7437 
Na prošnjo KLO Poljane «e uvede po- 

stopanje za amortizacijo vrednotnic ki jih 
je prosilec baje izgubil in ee njihov imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da so vrednotnice izgubile svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložni   knjižici   Komunalne   banke v 

Ljubljani štev. 78300 e stanjem 31. XII. 
1938 11.01713 din in Štev. 202939 e sta- 
njem 31. XII. 1936 1.143.45 din. 

Okrajno sodišče r Kranju 
dne 6. julija 1949. 

•je 

II R 702/49-4 7436 
Na prošnjo Leban Ivanke, služkinje v 

Idriji, Dom onemoglih, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
je prosilka baje izgubila in se njen imet- 
nik (poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 7217 s sedanjo vlo- 

go 2206.40 din, izdana od Hranilnice in 
posojilnice v Kranju 

Okrajno sodišče r Kranju 
dne C. julija 1949. 

I R 482/4» 75Ó4 
Na prošnjo ing. Terzana Josipa v Ru- 

šah št. 216 ee uvede postopanje za amor- 
tizacijo hranilne knjižice, ki je bila baje 
od okupatorja zaplenjena in se imejitelj 
poziva, naj v dvéh mesecih po tej objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je hranilna knjižica brez vrednosti. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Hranilnice in 

posojilnice v Rušah štev. 123 z vlogo 
2.459.80 DFJ din in vinkulirana na ime 
»Nikolajev Marija«. Knjižica se glasi na 
ime ing. Teržan Josip. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
,dne 5. julija 1949. 

* 
I R 117/49-3 6995 

Po predlogu KLO Kmpšinci se uvede 
postopek za_ amortizacijo hranilne knji- 
žiee, ki se je baje izgubila in se imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po tej 
objavi uveljavi svoje pravice iz nje, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Prekmurske, banke v 

Murski Soboti z naslovom »UboŽni sklad 
občine Kupšinck, št. VIII a 297 (Via 
447), izdana pred' letom 1933 z zneskom 
1.200.29 din. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 24. junija 1949. 

•    * 
I R 122/49-3 6996 

Po predlogu KLÖ Križevci v.Prekinurju 
se uvede postopek za amortizacijo hra- 
nilne knjižice, ki so je baje izgubila in se 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po tej 
objavi uveljavi svoje pravice iz nje, ker 
se bo sicer po preteku tega roka izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica, izdana od bivše Prek- 

murske banke v Murski Soboti pred le- 

tom 1935 z naslovom »Ubožni sklad ob- 
čine Lončarovci«, št. Vlila 208 (Vìa 167) 
z vlogo v znesku 1.676.08 din. 

Okrajno sodišče r Murski Soboti 
dne 24. junija 1949. 

* 
1 R 956/49—3 7711 

Na prošnjo Pinterja Alojza, posestnika 
v Slov. Bistrici št 39, se uvede postopa- 
nje ža amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilec izgubil in se njen imetnik poziva, 
naj v treh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se 
bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svoio pravno   veljavo. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 56, izdana od Po- 

sojilnice v Slov. Bistrici, sedaj v likvi- 
daciji, na ime Pintar Ana, Slov. Bistrica, 
s stanjem 30. XI. 1945 886 din 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 13, julija 1949. 

R 370/49-2 7707 
Na prošnjo Kmetijsko zadruge z o. j. v 

Novi Štifti se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, ki jo jo imetnik baje 
izgubil. Imetnik vrednotnice se poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se 
bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljavnost 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložena knjižica Kmečke hranilnice in 

posojilnice v Gornjem gradu št. 4401 na 
ime Sovinšek Janez v znesku okrog 7.000 
dinarjev 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 14. julija 1949. 

•j. 

R 371/49—2 
Na prošnjo Kmetijske zadruge z 

Noy'i Štifti še uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, ki jo je imetnik baje 
izgubil. Imetnik vrednotnice se poziva, 
naj v jlveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se 
bo po preteku roka izreklo, da je \Ted- 
notnica izgubila svojo pravno veljavnost 

Ozna menilo _ vrednotnice : 
vložena knjižica Kmečke hranilnice in 

posojilnice v Gornjem gradu št. 1236 na 
ime »Cerkev Nova Štifta« v znesku okrog 
3.500 din. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 14. julija 1949. 

R 372/49-2 
Na prošnjo Kmetijske zadruge z 

Novi Štifti se uvçde postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnic, ki jih je imetnik baje 
izgubil. Imetnik vrednotnic se poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo,, da so vred- 
notnice izgubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložna knjižica št. 1428 na ime KuHar 

Angela, v znesku okrog 5.100 din, vloženo, 
pri Hranilnici in' posojilnici Gornji grad; 

vložna knjižica Kmečke hranilnice in 
posojilnico v Gornjem gradu Št. 1123 na 
ime Kuhar Cicilija v znesku okrog 4.000 
dinarjev; 

vložna knjižica Kmečke hranilnice in 
posojilnice v Gornjem gradu št. 1202- na 
ime Pistomik Verona v mesku okrog 
2.200 din 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 14. julija 1949. 

7708 
j- 

7709 
.j. v 
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Razni oglasi 
fit. 325/49. 7637 

Poziv 
Vee kakršne koL àe neporavnane ter- 

jatve ali zahtevke do Razstave lokalne in- 
dustrije in obrti LRS naj ee priglasijo v 
plačilo najpozneje do 31. julija 1949, Po 
tem roku priglašene račune glavni odbor 
ne bo več priznal. 

Ljubljana dne 11. julija 1949 
Glavni odbor razstave lokalno industrijo 

in obrti LRS 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
fit. L-5-248/2-49 7557 

Podjetje za ceetna vzdrževalna dela in 
produkcijo gramoza >Cegrad«, Ljubljana, 
Frankopanska 11, je prenehalo obstojati 
ter je prešlo v likvidacijo. 

Pozivamo vee upnike in dolžnike, naj 
priglasijo svoje terjatve oziroma porav- 
najo svoje obveznosti najpozneje do 16. 
avgusta 1949. 

Po tem roku se bodo terjatve upošteva- 
le le, kolikor so nesporno razvidne iz na- 
Sih knjig, dolgovi pa se bodo prisilno iz- 
terjevali. 

Delegat mmMrstva za lokalni promet 
LRS 

fit. I 5136/49 
* 

7888 

Državno gospodarsko podjetje »Tekstil- 
Indua«, bombažna tkalnica, Kranj, se je z 
odločbo vlade LRS z veljavnostjo od 1. I. 
1949 spojilo e podjetjem »Tiskanina«, 
Kranj in od 30. VI. 1949 dalje samostojno 
več ne posluje. Vse premoženje, kakor 
tudi pravice in obveznosti fuzioniranega 
podjetja prevzame »Tiskanimi«:, Kranj. 

Vsi dobavitelji podjetja »Tekstilindus< 
ee naprošajo, naj izvršujejo dobave to 
vnovčijo račune, ki se nanašajo na poslo- 
vanje po 80. VI 1949 na naslov in tekočI 
račun »Tiskanine«. 

Da bi moglo podjetje »Tekstilindus« 
pravočasno izvršiti zaključne račune iz 
samostojnega poslovanja (po stanju z dne 
30. VI. 1949) se pozivajo vee njegove po- 
slovne stranke, da takoj, najpozneje pa 
do 15. VIII. 1949 likvidirajo na stari na- 
slov in tekoči račun vse obveznosti iii ter- 
jatve, ki jih dmajo do podjetja. 

Po preteku roka bodo vse sporne In ne- 
poravnane terjatve predane državni arbi- 
traži. 

»Tekstilindue«. Kranj 
* 

St   30379 7479 
Kmetijska zadruga z o. J. Kočevska Re- 

ka se zaradi združitve likvidira ter pozi- 
va upnike, da priglasijo svoje' terjatve, 
dolžnike pa, da poravnajo svoje obvezno- 
sti do 22. VII. 1949, ker se po tem roku 
dospele terjatve ne bodo več upoštevale, 
dolžnike pa se -bo »odno izterjalo. 

Kmetijska nabavno prodajna zadruga 
z o. j. v Kočevski Roki 

* 
ßt  7 7445 

Vinarska in sadjarska zadruga z o. j. v 
Sin v Kn^jVali je zaradi spojitve s KZ po 
sklopu i'.redncga občnega zbora prenehala 
obstojati. 

Vsi upniki • dolžniki se pozivajo, naj 
do 3L julija 1949 priglasjo svoje terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti. 

Po tem roku vložene terjatve se ne bo- 
do upoštevale, od dolžnikov pa ee bodo 
terjatve sodno izterjale. 

likvidatorji 

St. 130/49 ' 7506 
Ziviudi'i'jeka zadrug/ z o. J, 2:ri, Čip- 

karska /.«idruga n j. Ziri in Lesno pro- 
duktivna zadruga z o. j. 2iri so se spojile 
e Kniei •••• zad-ugo % o. j. Žiri. 

i'oziviiji» so \ai upn'kl imenovanih za- 
drug, da v U'uli mesecih od dneva le ob- 
jave priglasijo svoje terjatve 

Kmetijska zadruga % •. J. Žiri 

lzg'i.Mjeiie listine 
(> r e k 1 i c u j e J o : 

Avtomehanična delavnica predsedstva 
vlade LRS, Ljubljana, Tyrseva 54, evia, 
tablico št. S—0084 tov. avtomobila.   7393 

Avtomoto klub, Ljubljana, Oajeva 3, 
evid. tablico za motor znamke »Puch, šte- 
vilka S-0077Ö. 7468 

Babnik Ivau, Ljubljana, Aleševčeva 21, 
osebno izkaznico, izkaznico OF • izkaz- 
nico za kolo, 7462 

Babnik Slavka, Dobrunje 2, svojo izkaz- 
nico za žensko kolo znamke »Torpedo« 
S—9462, tov. št. 229461, lizdano od NM 
Ljubljana okolica in dakaznioo za trokolo, 
tov. št. 2062591, evid. It. S—9406 m ime 
Babnik Jožefa. 7460 

Bajžeij Uroš, Ljubljana," Slomškova 19, 
ukradeno izkaznico za kolo, št. tablice 
S-2216, planinsko, mladinsko in lizkultur- 
no izkaznico. 7679 

Berco Anka, Ljubljana, Sv. Petra o. 62, 
delavsko knjižico. 7598 

Bežan Vilko, šolski upravitelj, Tešanov- 
ci, p. M. Sobota, izkaznico za kolo Števil- 
ka 117561. 7443 

Birtië Frančiška, Rodica 26, KLO Jarše, 
izkaznico za žensko kolo, brez znamke, 
žt. okvira 548286, evid. St.  S-3—1595. 

7409 
Božič Frane, pere. referent ITP, Celov- 

ška cesta, blok 4, izkaznico za rezervne 
oficirje, izdano 19. III. 1948 od voj. okrož- 
ja Ljubljana e štev, 6200 eerija PU - 
0001 K. 7785 

Bratuž Etna, zobotehnidaifea, Kobarid, 
VolariČeva 1, osebno izkaznico.        6671 

Bučar Božena, Ljubljana, Ribniäka uli- 
ca, živilsko 4karto TD za juKtj in mlečno 
karto za julij-september. 7569 

Bužinel Marica, Ljubljana, Pavšičeva 40, 
sindikalno izkaznico št. 128128, izdano od 
sind, podružnice št, 45 Prehrana.      7626 

Cajhen Marjan, poročnik, voja§ko okrož- 
ja Ljubljana, vojaško knjižico št 36610, 
potno dovolilnico št. 16739 eerija K ru- 
mene barve z dne 14. II. 1949, izkaz o 
odlikovanju e partizansko zvezdo III. 
reda, izdan z ukazom Ljudske skupščine 
FLRJ št. 405/47. "7627 

Cvilak Ivan, Maribor, Valvazorjeva 44, 
evid. tablico št. S—16/362 za kolo znamke 
»Puch«, št. 1116125. 7071 

Čad Franc, tosar, Studa 89 pri Domža- 
lah, evid. tablico S-32447 za kolo znamke 
»Steuer«',št. 1190876.. .        7838 

Cameruik Rudolf, Ljubljana, Cesta v 
Zeleni log -23, vojaško knjižico, izdano od 
voj. odseka v Ljubljani. 7519 

Cdnažar Franc, Ljubljana, Cankarjeva 
št. 7, csebno, sindikalno m uslužbensko 
izkaznico, izkaznico Zveze borcev in iz- 
kaznico OF. 7570 

Cupar Franjo, Ajdovščina, izkaznico za 
kolo znamke »Bianchi«. 6783 

Cerno Drago, Sp. Zadobrova 43, dansko 
izkaznico Enotnih sind.katov Jugoslavije, 
it. 1475920, izdano leta 1947. 7576 

Cernie Dominik, Škofljica 7 vojaško 
knjižco 7684 

Črnivec Alojz, Dobruša 19, p. Vodice, 
izkaznico za kolo. tov, št. 1373067, evid 
št. S-6871. 7630 

Dežman Stanko, Ljubljana, Poljanska 
cesta 1, osebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana 7635 

Direkcija centralnih rudarskih dolavn'c 
Trbovlje, evid. tablico potniškega in to- 
vornega avtomobila »Dodge«, št. S—4454. 

26S6 
Dovč Marija, Ljubljana,  Zitnikova  17, 

Osebno izkaznico. 7596 
Drolc Magda, Ljubljana, Gasilska c. 6, 

začasno osebno izkaznico, 'zdano od KLO 
Vransko 7401 

Državna   založba  Slovenije,  Ljubljana, 
Mestni trg 26, prometno knjižico št. 1606 
za osebni avto znamke DKW, evid. šte- 
vilka S-1108. 7681 

Eger Pavlo,  Ljubljana,   Tovarniška  8, 
sindikalno izkaznico. 7594 

Erjavec ••••••••, Potov vrh, tri nove 
oblaöilne nakaznice na ime Nosan An- 
ton, Radež, Vovko ' Franc, Potov vrh in 
Brudar Marija, Radež. vse v KLO Smole- 
nja vas. 7466 

Erker  Ivan,  Ljubljana,   Vrhovčeva 3, 
osebno izkaznico. 7677 

Erker Rihard, Ljubljana, Poljanska 13, 
knjižico za kolo. 7676 

Fluher Terezija, Maribor, Livada, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Diamant« 
St. 7111, evrid. St. S—17/4231.        *   7161 

Fortuna Ivan, Brdo, Mlake 7, prometno 
knjižico •• kolo. 7760 

Frumen Alojz, Gradec,  Litik, osebno 
izkaznico, ribolovni«) in zadružno izkaz- 
nico.              ' 7399 

Gaberšek Marija, Ljubljana. Florijanska 
št. 33, osebno izkaznico. 7591 

Gartner Matevž, Jesenice na Gor,, Gre- 
gorčičeva 9, izkaznico za kolo št. 4914, iz- 
dano na Jesenicah. 6857 

Glavna direkcija rep.  gozdarskih  avto- 
podjetij Ljubljana, Parmova 37, promet- 
no   knjižico   za   osebno   vozilo   znamke 
DKW, mojster Klase S-8165, št. motorja 
1020770,   št.   šasije 82911, last  GG  Ko- 
čevje. 7578 

Gognavec Anton, Ljubljana, Tovarniška 
št. < 3, knjižico zadruge »Litostroj«.     7588 

Gostlč Janez, Domžale, Taborska cesta 
št.  13. izkaznico za kolo znamke  »Pre- 
fekt«, tov. 5t. 96880, evid. št. 3583    746S 

Gozdarsko avtopodjetje, direkcija Bleđ, 
poslovalnica Ljubljana, prometno knjižico 
za motorno kolo znamke »BSA« številka 
S-00145. 7410 

GAP, poslovalnica Ajdovščina, promet- 
no knjižico prikolice »Unrra« št. S—6971. 
št. šasije  1649, izdano od OILO Idrija 

6775 



Štev. 22 - 19. VII. 1949. URADNI LIST LRS Stran 397 

GAP Maribor, poslovalnica Slovenj 
Gradec, ukradeno prometno knjižico za 
tov. avtomobil >Opel Blitz«, S-4946, št. 
prometne knjižice 8570, izdano pri odse- 
ku za notr. zadeve Maribor mesto in vozni- 
ško izkaznico III. kategorije na ime Bri- 
tovšek (Ivana) Ivan, roj. 16. VII 1921 v 
Mozirju. 6717 

Grandovec Ljudmila, Soteska 14, KLÜ 
Toplice, knjižico za kolo št 1326310.   7467 

GregorčiiS Jožeia, Vrsno 49. p Kobarid, 
osebno izakznLco št. 23707. 6240 

Gril. Rudolf, Maribor, Kolarjeva ulica, 
prometno knjižico za kolo znamke >Su- 
perboc M. 112781. 7074 

Grom Ma^ja, Ljubljana, Tržaška c! 19, 
• svojo osebno, sindikalno in uelužbeneko 

izkaznico ter izkaznico OF in izkaznico za 
kolo S-80136, tov. St. 4848 na ime Glavi« 
Marija. 7593 

Gros Olga, Celje, Mariborska 7, delavsko 
knjižico. 7096 

Gurt Marjan, Ljubljana, Mil&nakega 68, 
regrutni izkaz, izdan od redne regrutne 
komisije mesta Ljubljane. 7393 

Hafner Avgust, Komenda, Podboršt 29, 
. izkaznico za kolo, osebno t izkaznico, iz- 

kaznico OF, potrdilo o plačanem davku'in 
potrdilo od >0dpada< v Ljubljani.-    7625 

Hojs Konrad, Ljubljana, Gasilska 15, 
knjižico za kurivo K-4. 7727 

Horvat Karel, Jezica 72, evid. tablico za 
kolo S—18551 in izkaznico za kolo znam- 

' ke >Puch«, tov. št   456318 7518 
Hromeč Ana, Mala vas 44. izkaznico za 

kolo in osebno izkaznico na ime Medved 
Ana.        , 7626 

Intistut za elektrozveze Ljubljana, Lin- 
hartova 35, prometno knjižico za trikolo 
znamke >Ambrož«, tov št, 005516. izda- 
no od NM Ljubljana, last instituta.    7391 

Jagodnik Viktor, Koseze Št 3. p. II. Bi- 
strica, osebno izkaznico, :zdano od odseka 
za notr. zadeve OLO Ilirska Bistrica.    6489 

Jankovif Marija, Vrbljene 3, izkaznico 
za kolo znamke >Miele<, tov št. 435010 
evid. «t. S-2-1083 7682 

Jazbec Jakob, Celje, Cesta na Grad, 
delovno knjižico, osebno in OF izkaznico. 

7095 
Jelen Ivanka. Ljubljana. Podmllšcako- 

va 27, izkaznico za kolo, tov št. 1279747, 
?vid. št. 14637, izkaznico OF, sindikalno 
izkaznico in izkaznico za kolo tov. št. 8, 
evid. št. 14636. 7571 

Juh Frančiška. Ljubljana, Resljeva 25, 
osebno izkaznico št 029245. izdano od 
"M Ljubljana. 7687 

Justin Milan, Ljubljana, Tesarska 3, iz- 
kaznico Ljudske kuhinje, knjižico za kolo, 

' "radikalno mladinsko izkaznico. 7764 
Kalin Marko, avtomehanik, bolnica za 

. duševne in živčne bolezni, Polje pri 
LJubljani, potrdilo o zaposlitvi, št. delav> 
«*e knjižice 1928559, vojaško knjižico, vo- 
jaško šofersko izkaznico in zač. osebno iz- 
kaznico št. 1006/5602. 7407 

Kavči?  Jožefa.   Zaprice   63,   Kamnik, 
. urađeno    izkaznico   za   kolo   znamke 
*»«hl«, št. 127294. St. tablice S-7981. 

6856 
Kavči? Viktor, Ljubljana, Cesta v Mest- 

ni % 53, osebno izkaznico. 7523 
Keber Anton, Ljubljana. Poljanska 44. 

vo]aŠko knjižico. 7729 
Kellner Anica, roj. 28. XII. 1922, zdaj 

"«rađeno osebno tekaznioo. 6718 

Kemberle Mar'ja, Gor. Sava 79, Kranj, 
stojo osebno izkaznico in obla&lno nakaz- 
nico G ter oblačilno nakaznico OM2 na 
ime Kemberle Ida. 7456 

Kemična tovarna Moste, Ljubljana, po- 
trdilo o delovni knjižici, izdano od upra- 
ve za delovno silo v Krškem na ime Ko- 
stanšek Anica, Mrena sela št. 3, Krško. 

7722 
K'rbos Irena, Maribor, Stritarjeva 7, 

osebno izkaznico št. 828/48, izdano 1948, 
izkaznico OF št. 483635 in sindikalno iz- 
kaznico št. 1727243. 7389 

Klavora Jurij, Obrije 13, okraj 60, kar- 
to za hrano št. 1105 in karto za tekstil 
št. 980. 7586 

Klemen Peter, Ljubljana, Na jamf 8, 
uelužbeneko knjižico št. 188268, sindikal- 
no izkaznico št. 31610, osebno izkaznico 
št. 44082 in kolesarsko knjižico S-18051 

7724 
Klužer Matilda, Maribor, Ruška 17, pro- 

metno knjižico za kolo znamke >Walkli- 
re«, St. 5085. evid. št, S—16/6957.     7072 

Knaus Dora, nameščenka, Celje, Ulica 
Ivanke Uranjekove, sindikalno izkaznico 
št. 1596. 6235 

Kod ran Anton, vodnik, Ljubljana, voj. 
pošta 14653, oblačilno knjižico, izdano od 
vojne pošte 14653, Ljubljana 7408 

Kolar Marija, Ljubljana, Predovieeva 12, 
knjižico za kurivo K 4. •    7575 

Kolenc Venčeslav, Maribor, oblastna 
uprava NM, spričevalo IV. strojne delo- 
vodske šole, izdano 1. 1941/42. 7678 

Korošec Franc, Ranca. Pesnica pri Ma- 
riboru, prometno knjižico za kolo znamke 
>Adler<, št. 1151394 in vojaško odpust- 
nico. 7162 

Kosak Marko, Ljubljana, Tyrseva 87a, 
mladinsko in planinsko izkaznico.     7723 

Kova« Franc, Ljubljana, Cesta v Mestni 
log 15, šofersko izkaznico, prometno knji- 
žico za tovorni avto št S-1706 in potrdilo 
o zaposlitvi. 7590 

KLO Žalna, odločba št. 2240, izdano 21. 
I. 1947 od vrhovnega štaba vojaških voj- 
nih invalidov' na ime Zrnc Marija, Žalna 
št. 48. 6062 

Krajnik Bogomir, Ljubljana, Poklukar- 
jeva 7, osebno izkaznico št. 054672 in knji- 
žico za kolo št. 10202 7731 

Kralj Ivan, Loke 354, Trbovlje I, voja- 
ško knjižico, vojaško potrdilo ter sindi- 
kalno, osebno, planinsko in telovadno iz- 
kaznico. 6918 

Kralj Slavka, Primskovo 114, Kranj, 
osebno izkaznico in • izkaznico za kolo 
znamke >Wandarer<, tov. št. 1294308, 
evid. št. 4924, oboje na ime Kralj Jožef, 
roj. 18. III. 1914 v Bučki pri Krškem, 
zdaj delavec v tovarni Sava, Kranj.   6808 

Kranjc Angela, Maribor, Fočehova uli- 
ca, prometno knjižico za moško kolo 
znamke »BSW< 5t. 1274560, sindikalno 
knjižico in tovarniško izkaznico za delo. 

7073 
Kregar Ivan, LJubljana, Celovška cesta 

266a, sindikalno izkaznico. 7387 
Kristan Marijan, Huje 53, p. Kranj, di- 

plomo tehn. srednje šole v Ljubljani, 
elektrö-odsek. izdano l. 1949 od ravnatelj- 
stva gole. 7574 

Kriìelj Katarina, Gora 22, sindikalno 
izkaznico «t. 1966011. 7589 

Krže Iva rojena Jelenec, Ambrus 38. 
osebno izkaznico fa uelužbeneko knjižico. 

,7tf8 

Krušie Joie, delavec, Zadobrova pri Ce- 
lju, eind:kalno izkaznico št. 12386-36.   6868 

Kucler Steli, Ljubljana, Jeranova 6, 
osebno izkaznico št. 7487, izdano od NM 
v Črnomlju 7348 

Kurat Franc, Kranj, Struževo 48, evid. 
tablico S-4-10903 za kolo znamke Wan- 
derer«. 7726 

Kvas M'roslav, Gradišče 15, Ljubljana, 
osebno izkaznico in vojaško knjižico. 7404 

Lašie Milica. Ljubljana, Groharjeva 3, 
osebno izkaznico št. 24524 7780 

Lešnik Jože, Frani št. 5 pri Mariboru, 
prometno knjižico za kolo št 1358683, 
evid. št. S—11400, izdano od MLO Mari- 
bor okolica 7480 

Levičuik Danijela, Ljubljana, Tyrsava 
98, sindikalno izkaznico. 7405 

Ljubljanske opekarne. Ljubljana, fimon- 
ska cesta 2, evid. tablico poltovomega 
avtomobila št S-2089 in evid, tablico mo- 
torja št. S-02388. 7623 in 7682 

Lubienski Fedor, veterinar, Ljubljana, 
Cesta v Mestni log 47. sindikalno izkaz- 
nico št. 73663. 7788 

Lukančič Ivan, Gosteče št. 1, p. Skofja 
Loka, vojaško knjižico, izdano 1. 1947 od 
vojaškega odseka v" Kranju. 7406 

Luzar Franc, Šmartno ob Sava, promet- 
no knjižico z« motorno kolo znamke DKW. 

7761 
Luïovec Avgust, Kamnik, Novi trg 55, 

knjižico za kolo št 88416. izdano od OLO 
Kamnik. 7526 

Macele Jože, poročnik, vojna pošta 
4385, Ljubljana, kupon za škornje števil- 
ka 23182. 7685 

Maček Alojz, Ljubljana, Bohoričeva 9, 
osebno iz šofersko izkaznico. 7762 

Mariborska livarna in tvornica kovin- 
skih izdelkov, Moterjeva ulica 15, delav- 
ske knjižice: št 2170190-23409 na ime 
Rodošek Franca Mirko, roj. 27. IV. 1922 
v Sv. Petru pni Mariboru, stan v Trčovl, 
št. 52; št. 1320295-23402 na ime Sluga' 
Franca Franc, roj. 17. IV. 1888 v RazvaV 
nju, stan. na Pobrežju, Masarykova 37 in 
št. 1606192—2323 na ime Valentan Ivana 
Ivan, roj 30. XI. 1924 v Mariboru, stan. 
v Mariboru, Meljski hrib 44.    6313—6315 

Marklč Avgust, Ljubljana, Celovška ce- 
sta 264, osebno izkaznico št. 08741.   7892 

Maver Marija, Grudnica 10, okraj Tol- 
min, osebno izkaznico. 6874 

Megl'ë Rado, Ljubljana, Rožna dolina,' 
Cesta XV. št. 9, vojaško knjižico, spriče- 
valo IV. in V. razr tečajne gimnazije v 
Ljubljani. 7628 

Mehlin Ivan, Ljubljana, Celovška 180, 
kolesarsko knjižico št. 416138 7734 

Mejak Miran, Ljubljana, Poljanska 6. 
študentsko izkaznico. 7629 

Melik-Makovec Ljuba, Ljubljana. Sve- 
tosavska 22, osebno izkaznico. 7572 

>Meprom< Ljubljana. TvrSeva 36. evid. 
tablico avtomobila št. S-5151. 7578 

Mestno podjetje >Avto<aksi«, LJubljana, 
Povšetova 12, prometno knjižico za avto- 
mobil št. S-8265. 7680 

MiličeviC Cvejo, vojna pošta 5312, Vrh- 
nika, oblačilno knjižico št. 75848.       7592 

Ministrstvo za industrijo LRS, Ljublja- 
na, prometno knjižico za osebni avtomo- 
bil znamke >Ford-Taunus«. štev, motorja 
293, št. okvira 825 a. evid. št. S-0801. iz. 
dam Q<i .urjMiie NM v. Lj$|•iPi      .79W 
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Mladinska knjiga, Ljubljana, Franči- 
škanska 3, izkaznico za trikolo. 7522 

Mlakar Jauislava, Ljubljana, Privoz 13. 
zač. osebno izkaznico, izdano od ELO Ra- 
kek in sindikalno izkaznico »t. 25284, iz- 
dano od Zveze delavcev in nameščencev 
kožarske predelovalne industrije Jugosla- 
vije. 7454 

Mlakar Valentin. Radomlje, izkaznico za 
kolo it. 109112 7452 

Mlaker RudolI, Drapšinova ul. 18, Ce- 
lje, prometni knjižici za kolo, izdani od 
MLO Celje mesto 6834 

Močnik Franc, Radomlje št. 1, izkaznico 
za kolo št, S-310009. 7528 

Muštra Jožo, Kranj, Jenkova 1, knjižico 
za prehrano št. 26, izdano od VTP Kranj. 

7390 
Nemec Alojz, Salinci 17, p. Križevci pri 

Ljutomeru, ukradeno knjižico za kolo št. 
47562. 6809 

Ocepek Uršula, Ljubljana, Predovičeva 
Št. 30, svojo živilsko karto LD za julij in 
živalsko karto LD na ime Ocepek Cveta. 

7568 
Pavlië Jože, Kranj, Gorenja vas St. 78, 

osebno izkaznico, izdano od KLO Strazi- 
le pri Kranju 6910 

Pavlici« Jožko, Pristava 23 p. Ljuto- 
mer, prometno knjižico za kolo št. 45509 

6512 
Perklar Terezija, Zg. Duplek pri Mari- 

boru, prometno knjižico za kolo znamke 
>Waffenrad< it. 3900376-Y, evid. številka 
S—17/1216 in osebno izkaznico, izdano 
od KLO Zg. Duplek. 7077 

Dr. Petriëek Viljem, Maribor, Tyrseva 6. 
osebno in sindikalno izkaznico, uslužben- 
eko knjižico, izkaznico OF. izkaznico za 
kolo in lovsko karto 7578 

Pintar Marija,   Maribor,   Ob železnici, 
Šestletno režijsko karto za železnico.   7075 

Pii'nat Alojz, Ljubljana, Karlovška c. 2, 
prometno    knjižico  za   trikolo   znamke 
>Korenčan«, št. 005101.        - 7394 

pirnat Cirila, Trzin 26, izkaznico za ko- 
lo it 1699, izdano od uprave NM v Dom- 
žalah. ' 7345 

Podboršek Franc, Vel. Mengeš 188, iz- 
kaznico za kolo znamke >Ziriak Številka 
107203, in izkaznico za kolo znamke »Krn« 
St. 108904 7595 

Preložnik Albin, zidar, Šmartno v Rož. 
dolini, sindikalno izkaznico št. 12336-32. 

6234 
Prestopnik  Franc.    Vnanje gorice 63, 

knjižico za kolo brez znamke, it. okvira 
1907, evid. št. S—2—S637. 7763 

Mr. ph. Preveč Novina, Ljubljana, Več- 
na pot 37, osebno izkaznico in uslužben- 
eko knjižico,' izdano od min. za zdravstvo 
v Ljubljani. '    745? 

Pucelj Jože, Draga 63, svojo živilsko 
karto TD za julij, Nav na Ime Pucelj Ma- 
rija In LD na ime Pucelj Marija.        7402 

Podjet Mafcs, Ljubljana, Metelkova 15, 
fojaško knjižico. 7620 

Radio Ljubljana, Maribor in Slovensko 
Primorje v Ljubljani. Tavčarjeva 17, evid. 
tablico S-0889 osebnega avtomobila znam- 
ke »Opel-Olympia. 7624 

Renčof Franc, Zagorje ob Savi, Podkraj 
ït. 11» ukradeno osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF, lovsko karto in orožni list.   6781 

Rozman Elizabeta, Domžale, Šolska uli- 
ca 4, prometno knjižico za kolo znamke 
»Wafîônrad* it. S-3-189. 7725 

Rozman Jože, Debro 24, p. Laško, oseb- 
no izkaznico, izdano od KNO Debro, knji- 
žico za kolo, izkaznico OF- 6523 

Rudniki svinca in topilnica  v Mežici, 
oddelek za delovno 6ilo, šofersko izkazni- 
co št. 740, labi. št. 1335 na ime Lečnik 
Ivan. roj. 24. II   1919, šofer. 6487 

RuSulnik Filip, Potok 6, osebno izkaz- 
nico, izkaznico Zveze borcev št. 57244 in 
izkaznico za kolo št. 10506 znamke »Leg- 
nano«, št. 37504. 7400/7759 

Sajevic Franc, Sinja gorica št. 47, po- 
oblastilo, izdano 17. III. 1949 od kontrol- 
nega sektorja min. za gradnje LRS.   7346 

Savnik Olga, Ljubljana, Tavčarjeva 6, 
kolesarsko knjižico tov. it. 952359.    7733 

Skoëir Marija, Jesenice, Ciril Metodova 
št. 3, spričevalo I. in II. razr, mešč. šole, 
izdano leta 1934/35 od \upraviteljstva 
Lichtenturnovega zavoda vNLjnbljani. 

7587 
Skopec Milena, Ljubljana, Splitska 6, 

prometno knjižico za kolo, tov. it. 212673 
in sindikalno knjižico št. 2428510.     7397 

Sluga Anton, avtoizvošoek, Maribor, Tr- 
žaška 22, evid. tablico avtomobila štev. 
S-6165. .       6806 

Sodja- Angela, Ljubljana, Gerbičeva 19, 
izkaznico Zveze borcev in osebno izkaz- 
nico št 32867, 7527 

Sodja Zora, Giedis-Litoetroj, Ljubljana, 
potrošniško potrdilo SD za julij in osebno 
izkaznico, 7347 

Souvan Helena, Ljubljana, Mestni trg 24, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljubljana 
v maju 1949. 7631 

Srdanovič Peter, podporočnik, vojna po- 
šta 4385, Ljubljana, kupon za Škornje šte- 
vilka 23116. 7686 

Stankorič Irena, Ljubljana, Rožna doli- 
na, Cesta II, št. 49, osebno izkaznico in 
živilsko karto LD za julij na ime Labič 
Franc, živilsko karto LD, oblačilno karto 
na ime Labič Franja in živilsko karto 
TD na ime Labič Ludvik. 7732 

Stankovič Miroslav, vojna pošita 9675, 
Ljubljana, oblačilno knjižico št, 16280. 

7636 
Starin Štefan, Ljubljana, Goepos\etska 

cesta, sindikalno izkaznico št. 289742, št. 
zveze 029742. 7758 

Svetlin Marija, tovarna »Induplati«, Jar- 
še, sindikalno izkaznico št. 125589.   7455 

- Stefanie Minka por. Lipoid, Ljubljana, 
Ilirska 14, osebno izkaznico. 7351 

Stork Ana, Sv. Pongrac 106, Zabukovca 
pri   Celju,   prometno   knjižico  za  kolo. 

7097 
Stumberger Ivan, Maribor, Studenci, 

Obrežna 40, vojaško knjižico, izdano 1047 
od štaba L tankovske brigade. 7078 

Sudar Josip, Ljubljana, šuitarilčeva 15, 
sindikalno izkaznico. 7403 

Švafcie Miloš, Ljubljana, Pleteršnikova 9, 
potni list št. 024776, veljaven 6 mesecev, 
izdan 5. I- 1949 od min. za notranje za- 
deve v Ljubljani. 7469 

Svegl Franc, prometnik pri SAP, poslo- 
valnici v Ptuju, izkaznico za kolo znamke 
»Junior«, št. okvira 81664, evid. številka 
S—2067. 6860 

Tercelj Jože, Savije, p. Jezica, izkazni- 
co za kolo št. 23484, tov. št. 589182 ter 
osebno izkaznico, izdano od uprave NM 
v Ljubljani. 7756 

Tetiëkovië Marija, posestnlca v Gru- 
ëkoveu št 47, p. Sv. Barbara v Halozah, 
izkaznico za kolo številka 11131 znamke 
»Schamplon«, št. tablice 9987. 7620 

Tomaža Miroslava, Vevče 38, spričeva- 
lo II. d razreda II. realne gimn, v Ljub- 
ljani, izdano l. 1932. 7521 

Tovarna sploš. metalnih konstrukcij in 
vijakov, Maribor, Tezno, prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Aero« št. D—38691. 

7076 
Trobej Marija, Gunclje 45, St. Vid nad   - 

Ljubljano, kolesarsko knjižico, evi. števil- 
ka S—24100, izdano od NM v LJubljani, 

7398 
Turk Anica, Ljubljana, Poljanski nasip 

št. 40; živilsko karto TD za julij, živilsko 
karto TD na ime Bračun Milan in živil- 
sko karto SD na '.me Divjak Marija. 

7633 
Uprava   Potrošniške   zadruge   št   19, 

Ljubljana, Tržaška cesta 46, potrdila za 
potrošniške živilske nakaznice za avgust 
tehle svojih nameščencev: R2 na ime Bo- 
gataj Ida, Dovžan Vika, Karlin Draga in 
Volk Viljem; R3 na ime KoksIJ Janko, 
Kuntarič Fani, Kraker Fani. Petrič Jože, 
Rimanič Slava, Skriba Lora in Zore Meta. 

7688 
Uršie Anton. Gasilska li. knjižico za 

kurivo K-3.       ' ,.    ,, 7728 
Vavpotič Jožica, Ljubljana, Gledališka 

št. 7, sindikalno izkaznico št, zveze 34348, 
izdano od Splošne bolnice v Mariboru. 

7754 
Vegant Franc, Zabnica 68, železniško, 

sindikalno in osebno izkaznico, -izkaznico 
OF in prometno knjižico za kolo.     7388 

Vintar Janez, Ljubljana, Vipavska 29, 
spričevalo IV. razr. IX. gimnazije v iijub- 
ljani, izdano 1. 1947/48 7683 

Vojna pošta št. 7833, plačilno knjižico 
serije V št. 115433, izdane od vojne pošte 
št. 35143-B, Ljubljana na ime major Lu- 
ide L Peter. . 7342 

Vojna pošta št. 3890 VeHko Bloke, evid. 
tablico vojaškega avtomobila It. »N-69-07«. 

7634 
Vrisk Zora, Kostanjevica na Dolenj- 

skem, zač. osebno izkaznico, izdano od 
NM Celje in izkaznico OF št. 524227. 

, 7850 
Vuksinië Nada, Ljubljana, Masarykova 

št, 19, osebno izkaznico,  izdano od  NM   . 
Ljubljana. 7524, 

Zajec Marija, tovarna »Induplati«, Jarše 
sindikalno izkaznico št. 2297731.        7453 

Zevel Stanko, Pofcoviče št, 20, p. Sava 
pri Litiji, vojaško knjižico, '.zdano od vo- 
jaškega odseka v Idriji. ' 7753 t 

Zotler Antonija. Poljane št. 7, knjižico   , 
za kolo .znamke »Puch« št. 1240051.   7755 

Žagar Mihaela. Si Vid 7. osebno izkaz- 
•••. 7577-   : 

Žnidar Ivana, Utik 13, p. Vodice nad; 
Ljubljano,   prometno   knjižico   za   kolo 

7896 
Žumor Franc, Jesenice, Kurirska P0*- ''•'' 

izkaznico za kolo znamke >Viktorija«, št..  ; 
1210650.  .    ,. .       .7461,' 

Izdaja »Uradni list LRS«;- Direktor tn odgovorni urednik: dr. R astko Močnik: tiska Blasnikova tiskarna, obrati — v« v Ljubite»'1 
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pravilnik 
o obliki, velikosti in uporabi pečatov in štampiljk 

ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji 
pečati 

1. člen 
Pečati so iz gumija ali iz kovine, 

2. člen 

v Vsak ljudski odbor ima praviloma en pečat normalne 
velikosti iz gumija. Po potrebi1 ima lahko tudi en pečat 
iz kovine in en pečat male oblike iz gumija. 

Izvršilni odbor ljudekega odbora, ki ima več organi- 
zacijskih enot, pa z dovoljenjem generalnega sekretariata' 
vlade LRS lahko določi, da ima ljudski odbor več pečatov 
iste vrste. 

Pečate imajo tudi bolnice in šole. Katere druge sa- 
mostojne ustanove lokalnega pomena imajo svoje pečate, 
določi generalni sekretariat vlade LRS po predlogu izvr- 
šilnega odbora ljudskega odbora. 

3. člen 
Gumijasti pečati normalne velikosti meiijo v pre- 

meru 34 mm. 
Gumijasti pečati male oblike merijo v ••••••• 20 

milimetrov. 
Kovinski pečati merijo v premeru 30 mm. 

4. člen, 
Oblika pečatov ljudskih odborov je taka: 
Pečat je okrogel. Obrobljen je z dvema črtama, debe- 

lejšo zunanjo in tanjšo notranjo. 
Pečat male oblike je obrobljen samo z eno črto. 
Znotraj je v dveh ali treh koncentričnih krogih bese- 

dilo, predpisano v 5. oziroma 6. členu tega pravilnika. 
V sredini' pečata je grb Ljudske Republike Slovenije. 

5. člen 
Besedilo pečatov ljudskih odborov je tako: 
V zunanjem koncentričnem krogu ali v zgornjem 

delu tega kroga je besedilo »Ljudska Republika Slove- 
nja«. 

V notranjem koncentričnem krogu oziroma v notra- 
. njih koncentričnih krogih je uradni naziv ljudskega od- 

bora. Del tega besedila je lahko tudi v spodnjem delu 
zunanjega koncentričnega kroga. 

Besedilo   pečata oblastnega   ljudekega   odbora  je: 
>Ljudski odbor — ---— oblasti  •< 
(ime oblasti in sedež oblastnega ljudskega odbora). 

.,''•'"  Besedilo pečata ljudskega odbora glavnega mesta 
Ljubljane je: »Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljub- 
ljane.«   . 

"Besedilo pečatov ljudskih odborov drugih mest je: 
*Mestni ljudski odbor .:  -...< (ime mesta). 

Besedilo  pečata   okrajnega  ljudskega   odbora   je: 
»Okrajni ljudski odbor « (ime kraja in se- 
<•2 okrajnega ljudekega odbora, če se ime sedeža ne uje- 
^a'z imenom okraja). 

<".;.   Besedilo pečata rajonskega ljudskega odbora, je: »Ra- 
jonski ljudski odbor < (redna številka ali 

; me rajona in ime mesta, ki mu rajon pripada). 
'i;/ Besedilo pečata ljudskega odbora mestnega naselja je: 
f^iudeki odbor naselja  .< (ime naselja 
10 ime mesta, ki mu naselje pripada). 

Besedilo  pečata, krajevnega ljudskega   odbora  je: 
" ljudski ođhnr      -, «• 0me •••••). 

Ce je ime kraja sestavljeno iz imen dveh vasi, sestavljata 
ime kraja imeni obeh vasi, doda pa se sedež ljudskega 
odbora. 

V pečatu krajevnega ljudskega odbora in ljudskega 
odbora mesta, ki pripada okraju, je tudi ime okraja, na 
čigar' območju je krajevni oziroma mestni ljudski odbor. 

Ime oziroma eedež ljudskega odbora je lahko vrezan 
vodoravno. 

Deli besedila v posameznih krogih so ločeni s pete- 
rokrako zvezdico. 

6. člen 
Pečati ljudskih odborov krajev, v katerih so narodne 

manjšine (8. člen navedenega zakona), imajo v notra- 
njem krogu, ki je razdeljen s peterokrakimi zvezdicami 
na tri dele, takole besedilo: v spodnjem delu je ime 
kraja; v zgornjih dveh delih je besedilo: »Krajevni ljud- 
ski odbor«, in sicer v slovenskem jeziku (levi zgornji del) 
in v jeziku narodne manjšine (desni zgornji del). Ime 
kraja je lahko vrezano vodoravno. 

7. člen 

Ce ima ljudski odbor več pečatov iste vrste (2. člen), 
imajo vsi pečati besedilo po 5. ozir. 6'. členu, vsak pečat iste 
vrste pa se mora razlikovati od drugega po tem, da imasvojo 
zaporedno številko, ali pa po tem, da se doda ime ustrez- 
ne organizacijske enote. V besedilu pečatov poverjeništev 
in drugih organizacijskih enot oblastnih ljudskih odbo- 
rov in ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane je ime 
organizacijske enote, v besedilu pečatov poverjeništev in 
drugih organizacijskih enot drugih ljudskih odborov pa 
praviloma zaporedna Številka pečata. Besedilo teh peča- 
tov določi pristojni izvršilni odbor (drugi odstavek 2. čle- 
na tega pravilnika). 

8. člen 
Besedilo pečatov iol in bolnic ter besedilo pečatov 

posameznih organizacijskih enot in ustanov ljudskih od- 
borov, ki imajo svoj pečat (drugi' in tretji odstavek 2. čle- 
na tega pravilnika), določi izvršilni odbor ljudekega od- 
bora, potrdi pa generalni sekretariat vlade LRS. 

Besedilo pečatov organov za notranje zadeve pri ljud- 
skih odborih se določi v sporazumu z ministrom za no- 
tranje zadeve. 

9. člen ' 
Samo izjemoma, zlasti pri pečatih male oblike, so 

dopustne v pečatu udomačene okrajšave, če bi bil zaradi 
dolgega besedila pečat nečitljiv. Potrebno pa je za to do- 
voljenje generalnega sekretariata vlade LRS. 

V besedilu štampiljk niso dovoljene okrajšave. 

Delovodne in zglavne štampiljke 

10. člen 

Štampiljke so iz gumija. 
Delovodna štampiljka se izdela po tem obrazcu: 

(Grb) 
Uradni naziv ljudskega odbora oziroma ustanove 

(isti kot na pečatu)" 

Znak, aèîovodnà -Št. Došlo: 

priloge ^-SÄ     reži 

•Uta 
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Širina štampiljke je največ 70 mm, višina pa n^več 
40 mm. 

11. člen 
Zglavna štampiljka se izdela po tem obrazcu; 

(Ctrb) 
Ljudska Republika Slovenija 
Uradni naziv ljudskega odbora 
oziroma ustanove (isto kot na pečatu) 
Datum -. ~—— 
St.  —~  

Ce v kraju, kjer je sedež ljudskega odbora, ni poštne- 
ga urada, se poleg sedeža navede v oklepaju tudi pošta. 

Širina šiampiljke je največ 70 mm, višina pa največ 
80 mm. 

Namesto zglavne štampiljke je besedilo te štampiljke 
lahko natisnjeno ali napisano. 

12. člen 

, Ce imajo posamezne organizacijske enote (poverjeni- 
Stva) ljudskega odbora evoj glavni delovodnik, imajo tudi 
v»aka svojo delovodno in zglavno štampiljko, na kateri je 
pod nazivom ljudskega odbora naveden Še naziv te orga- 
nizacijske enote. 

Druge štampiljke 

18. člen 
Ljudski odbori imajo lanko po potrebi pomožne (ad- 

ministrativne) štampiljke, kakor na primer >•••••, 
>uxadno<, >tiskovina« itd.; njih besedilo in število pred- 
piše izvršilni odbor. 

14. člen 

Podjetja, direkcije podjetij in ustanove ljudskih od- 
borov nimajo pečatov, temveč ustrezne štampiljke, kate- 
rih število, obliko in velikost določi izvršilni odbor. 

Na teh štampiljkah ne sme biti grb Ljudske Republi- 
ke Slovenije in tudi ne navedba ljudskega odbora (usta- 
novitelja). „ 

Za izdelovanje teh štampiljk ni potrebno pooblastilo 
po 9. členu zakona o nazivih, pečatih in štampiljkah ljud- 
skih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji. 

Izjeme, ko smejo imeti ustanove ljudskih odborov pe- 
čate, so določene v tretjem odstavku 2. člena tega pra- 
vilnika. 

Uporaba in naročanje pečatov in štampiljk 

15. člen 

Pečat normalne velikosti se uporablja za overitev 
odlokov, odredb, navodil, odločb, listin, zapisnikov in 
vseh odpravkov in aktov, ki se pošiljajo drugim državnim 
organom, podjetjem in ustanovam, družbenim organizaci- 
jam, zasebnim društvom in državljanom. 

Pečat male oblike se uporablja za overitve na obraz- 
cih oziroma tiskovinah malega formata (izkaznice, usluž- 
benske knjižice, čeki in podobno). 

Kovinski pečat se uporablja za pečatenje z voskom. 

16. člen 

Komisije pri ljudskih (izvršilnih) odborih uporab- 
ljajo po pravilu pečate in štampiljke ljudskih odborov. 

Izvršilni odbor lahko z dovoljenjem generalnega sekre- 
tariata vlade LRS določi, da ima taka komisija svoj pečat. 
Obenem določi tudi besedilo pečata. 

17. člen 

Pečate ljudskega odbora hrani tajnik ali njegov na- 
mestnik. 

Ce ima ljudski odbor več pečatov iste vrste, hranijo 
nadaljnje pečate pristojni poverjeniki ali njihovi namest- 
niki. 

Štampiljke ljudskega odbora hrani praviloma tajnik, 
s tajnikovim pooblastilom pa posamezni uslužbenci. 

Kadar se pečati in štampiljke ne uporabljajo, morajo 
biti zaklenjeni. 

18. Člen 

Naročilnice za pečate in štampiljke podpišeta pred- 
sednik in tajnik, 

Ljudski odbori krajev, mest, ki pripadajo okrajem, 
rajonov in mestnih naselij naročajo pečate in štampiljke 
po nadrejenem izvršilnem odboru. 

Pečate in Štampiljke podjetij, direkcij podjetij in 
ustanov lljudskega odbora naroči po izvršilnem odboru 
ravnatelj oziroma upravnik podjetja, direkcije podjetij 
ali ustanove. 

Prehodne in končne določbe 

19. člen 

Ljudski odbori si morajo priskrbeti potrebne pečate 
in štampiljke po določbah tega pravilnika najpozneje v 
šestih mesecih. 

Pečati in štampiljke, ki samo po velikosti ne ustre- 
zajo določbam tega pravilnika, se uporabljajo še naprej. 

20. člen 

Ljudski odbori morajo poslati odtise vseh svojih urad- 
nih pečatov in štampiljk generalnemu sekretariatu vlade 
LRS v enem tednu po tem, ko jih prejmejo od poobla- 
ščenega vrezovalca pečatov. 

V istem roku morajo poslati ljudski odbori general- 
nemu sekretariatu vlade LRS gumijaste oziroma kovinske 
dele svojih pečatov in štampiljk, ki jih vzamejo in upo- 
rabe. 

V istem roku morajo ustanove, direkcije in podjetja 
oblastnih, okrajnih in mestnih4 ljudskih odborov mest, ki 
so izločena iz okraja, poslati odtise novih pečatov ha 
štampiljk oziroma gumijaste in kovinske dele pečatov 
in štampiljk, ki jih vzamejo iz uporabe, tajništvu izvršil- 
nega odbora svojega ljudskega odbora, ustanove, di- 
rekcije in podjetja ljudskih odborov rajonov, krajev, most, 
ki' spadajo k okraju in mestnih naselij pa tajništvu iz- 
vršilnega odbora nadrejenega okrajnega oziroma mestnega 
ljudskega odbora. 

21. člen 

Matrice naročenih uradnih pečatov in štampiljk uniS 
za to določeni organ pri pooblaščenem vrezovalcu pe- 
čatov in napravi o tem zapdsnik, ki ga podpiše poleg teg? 

organa tudi pooblaščeni vrezovalec pečatov oziroma oje 
gor, zastopnik. 



Štev. 22 - 19. VII. 1949. URADNI LISI LRS Stran 173 

22. člen 
Ce se pečat, delovodna ali zglavna štampiljka ali štam- 

piljka podjetja, direkcije ali ustanove ljudskega odbora 
izgubi, se to objavi y Uradnem listu LRS z navedbo be- 
sedila pečata oziroma štampiljke, 

Novi pečat oziroma štampiljka se mora po obliki črk 
ali po posebnih znamenjih (več zvezdic- in podobno) raz- 
likovati od izgubljenega pečata oziroma štampiljke. 

23. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objav© v > U rudnem lis'tu 
LRS*. 

St. S-zak 504 
Ljubljana  dne  18. julija 1949. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade LRS 

podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

142. 

Po IV. točki odredbe o zavarovanju posevkov pred 
požarom (Uradni list FLRJ, št. 62-502/48) izdajam v spo- 
razumu z ministrom za kmetijstvo LRS 

navodilo 
za izvajanje odredbe o zavarovanju posevkov 

pred požarom 

I. Nadzorstvo nad polji, posejanimi • žitom 
i .   . 

1. Krajevni ljudski odbori morajo postaviti v času 
od pričetka zorenja žita pa dotlej, da je žito spravljeno, 
požarne straže v tistih obn^očjih, kjer je mnogo njiv, pose- 
janih z žitom in kjer so njive ob železniški progi, glavnih 
cestah ali ob drugih objektih, v katerih bližini je nevar- 
nost, da bi nastal požar. 

2. Požarne straže je treba izbrati izmed članov obde- 
,'. lovalnih zadrug, prostovoljnega  gasilskega društva,  po 

potrebi pa tudi izmed članov družbenih organizacij in do- 
ločiti način, kako naj se izvaja nepretrgano nadzorstvo nad 
Polji. 

II. Spravljanje požetega žita 

1. Kope, kozolci in druge odprte shrambe, v katerih 
ee spravlja žito, morajo biti oddaljene: 

a) 100 m od skladišč, kjer so vnetljive tekočine ali 
kjer so obrati' in podjetja, ki obratujejo z vnetljivim ali 
eksplozivnim materialom; 

b) cimdalj od gozda, železniške proge, glavne ceste, 
električnega voda visoke napetosti; 

c) 26m,od zgradb, v katerih ee kuri. 
2. Zito ne sme biti spravljeno v takih poslopjih 

•   (shrambah za žito), kjer je podana nevarnost požara. 
Ves pridelek žita ne sme biti spravljen v gospodar- 

skem poslopju, ki je v neposredni bližini stanovanjske 
' hiše. Ce je, več gospodarskih poslopij, ne sme biti ves pri- 

delek spravljen v enem samem poslopju. 
. 3. Neomlačeno žito sme biti spravljeno v kozolcih in 

&Ü®ih 8°sp<xlarskih poslopjih ali na prostem 'e toliko 
pea„da se posuši. Ce sušenje ni potrebno, se mora žito 
lakoj omlatiti, ko se požanje, 

4. Kozolci in druga poslopja, ki se gradijo na novo, 
morajo biti oddaljeni od stanovanjskih zgradb najmanj 
25 m. Ce pa so zgrajeni v celoti iz lesa in Imajo tudi' 
streho iz gorljive tvarine, mora biti razdalja že večja. 

5. Ves čas do konca mlačve je treba posebej paziti 
na to, da bodo sredstva in naprave za gašenje požara pri 
roki in uporabna. 

rt. V krajih, kjer je večja nevarnost požara zaradi 
strele, morajo poslopja za spravljanje žita, sena ali dame, 
ki se grade na novo, imeti strelovod. 

7. Pod kozolce in v poslopja, kjer je spravljeno žito, 
slama ali seno, ne smejo motorna vozila zavoziti pa tudi 
ne parkirati. 

V takih poslopjih je lahko motorno vWlo spravljeno, 
če je bencinski tank prazen. 

III. Ukrepi za preprečenjc požara 

1. Državna kmetijska posestva in kmetijske obdelovalne 
zadrugo morajo imeti požarno stražo ves čas, dokler je 
žito spravljeno v njihovih gospodarskih poslopjih in do- 
kler ni omlačeno. 

2. Ce se prevažajo snopi s traktorji, ki so na pogon 
z nafto ali z gorivom, ki pri nepopolnem izgorevanju od- 
daja iskre, se mora naloženo vozilo pokriti vsaj do prve 
polovice s ponjavo. Traktorjev dimnik mora imeti iskro- 
lovec. 

3. Starši, skrbniki in druge osebe, ki so jim zaupani 
v varstvo otroci, morajo v času spravljanja oziroma mlač- 
ve žita skrbeti, da otrokom ne pridejo v roke vžigalico, 
vžigalniki ali druge priprave za netenje ognja. 

Odgovorne osebe morajo skrivati vžigalice in vžigal- 
ne predmete pred otroci. 

IV. Ukrepi za neposredno varstvo kraja, kjer se mlati 

1. Preden se začne mlačev, je treba pregledati kraj in 
stroje, ki se uporabljajo, ter se prepričati, ali so storjeni 
vsi ukrepi za varnost pred požarom. 

Pri uporabi strojev na motornj. pogon je treba skr- 
beti, da je gorivo spravljeno na varnem mestu, ki mora 
biti zadosti oddaljeno od kraja, kjer se mlati. 

2. Z žitom naloženi vozovi morajo biti oddaljeni od lo- 
komobile itd. vsaj 20 m; več kot 5 voz ne sme biti skupaj. 

3. Slama ee ne sme zlagati v bližini strojev, marveč 
jo je treba sproti odvažati na poseben kraj, ki' mora biti 
oddaljen vsaj 15 m od lokomobile. 

4. Gasilno orodje» mora biti pripravljeno. Ce ni v bli- 
žini vodnjaka, ribnika, cisterne, hidranta itd., je treba 
pripraviti zadostno količino vode za gašenje in potrebno 
število veder. Ročni gasilni aparati, ki se polnijo z vodo, 
morajo bitj pripravljeni in napolnjeni z vodo. 

5. Lastnik (upravitelj) posestva ali tisti, ki vodi skup- 
no mlačev, mora opozdriti vse, ki so zaposleni pri mladij 
da je prepovedano netiti in uporabljati' odprt ogenj. 

i 
V. Prepoved kurjenja in netenja ognja 

1. Ko začne žito zoreti, morajo tisti krajevni ljudski 
odbori, v območju katerih so žitna polja v neposredni bli- 
žini stanovanjskih hiš, glavne ceste ali turističnih poti, 
razglasiti, da je prepovedano kuriti v bližini žitnih polj. 
Razglas naj bi se glasil tako: 
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>Opozorilo: Prepovedano je kuriti v bližini njiv, za- 
eejanih z žitom, in sicer od začetka zorenja do končane 
mlačve. Za prekršilev te odredbe je z zvezno odredbo o za- 
varovanju posevkov pred požarom (Uradni list FLRJ, 
žt. 62-502/48) določena denarna kazen od 500—50.000 di- 
narjev ali kazen poboljševalnega dela do 3 mesecev.« 

2. Na kraju, kjer se mlati, bodisi na prostem ali pod 
etrebo, je prepovedano kajenje, kurjenje ali uporaba od- 
prtega ognja. 

Na krajih, ki so stalno določeni za mlačev, mora biti 
prepoved kajenja, kurjenja in uporabe odprtega ognja 
javno nabita. 

Prepovedano je mlačenje ob razsvetljavi z odprto 
lučjo. 

VI. Veljavnost 

To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

St. IV 1602/3-49 
Ljubljana dne 11. julija 1949. 

Strinjam sel Minister 
Minister za kmetijstvo LRS:      za notranje zadeve LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

143. 

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena zakona o vo- 
litvah in delu začasnih oblastnih ljudskih odborov in o 
načinu prenosa pristojnosti na oblastne ljudske odbore 
(Uradni list LRS, §t. 16-r87/49) Izdajam 

odločbo 
o tem, katere izmed zadev, ki so bile s predpisi mini- 
stra za prosveto LRS dane v pristojnost republiških 
In lokalnih državnih organov, preidejo v pristojnost 

oblastnih ljudskih odborov 

izmed zadev, ki so bile s predpisi ministra za pro- 
sveto LRS dane v pristojnost republiških in lokalnih dr- 
žavnih organov, preidejo v pristojnost oblastnih ljudskih 
odborov tele zadeve: 

a) iz uredbe o priznanju in veljavnosti v času oku- 
pacije opravljenih tečajev in izpitov ter doseženih spri- 
čeval in diplom (Uradni list SNOS-a, št. 24-176/45): 

imenovanje članov komisij, ki odločajo o nostrifikaciji 
spričeval nižjih razredov srednjih šol (2. točka 5. člena); 

odločanje o pritožbah proti odklonilnim odločbam 
komisij iz 5. Člena uredbe, kolikor gre za spričevalo nižjih 
razredov srednjih šol (1. točka 14. člena); t 

<       b) iz uredbe o privatnih in dopolnilnih izpitih na 
gimnazijah (Uradni list SNOS-a, St. 9—38/46): 

dovoljevanje izjem od pravila, da dela .pripravnik 
privatni izpit na gimnaziji, ki je najbližja njegovemu stal- 
nemu bivališču oziroma kraju, kjer je v službi (3. člen); 

' odločanje o pritožbah pripravnikov, kï niso bili pre- 
puščeni k izpitu (drugi odstavek 6. člena); 

odločanje o pripustitvi pripravnikov k izpitom za več 
ko dva višja razreda ali za več ko Štiri razrede sploh v 
istem koledarskem letu (tretji odstavek 6. člena); 

potrjevanje sklepov izpitnega odbora o izključitvi od 
izpita in sklepov učiteljskega zbora o odvzemu pravice 
do privatnega Izpita za določen čas; odločanje o odvzemu 
pravice do privatnega izpita za vselej (9. člen); 

nagrajevanje predsednikov in članov izpitnih odbo- 
rov; odrejanje morebitnih prispevkov pripravnikov za 
stroške izpitov in za šolski sklad; nagrade se dajejo iz 
oblastnega proračuna (11. člen); 

dovoljevanje dopolnilnih izpitov (prvi odstavek 23. 
člena) ; 

c) iz pravilnika o srednješolskih dijaških domovih 
ministrstva za prosveto LRS (Uradni list LRS, številka 
22-107/46) : 

ustanavljanje srednješolskih dijaških domov na pred- 
log okrajnega ljudskega odbora (1. in 2. člen); 

vse zadeve, ki so bile po tem pravilniku dane v 
stojnost ministrstva za prosveto LRS. 

.2. 

V pristojnost oblastnih ljudskih odborov preide odlo- 
čanje na drugi stopnji o vseh zadevah, o katerih je odlo- 
čal na prvi stopnji izvršilni odbor okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora. 

3 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-4919•/1949. 
Ljubljana dne 10. julija 1949. 

* '       Minister za prosveto LRS: 
Dr, Jože Potre 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St. 56 z dne 2. julija 1949: 

466. Ukaz o določitvi državnih gospodarskih podjetij lo- 
kalnega pomena premogovnikov >Radakovo«) >Klop- 
5e« in >Polje«, za podjetja splošnega državnega po- 
mena. 

467. Pravilnik o premijskih dodatkih uslužbencev indu- 
strijskih podjetij zveznega pomena, zaposlenih v pro- 
izvodnji. 

468. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o. poštnih žigih. 

469. Navodilo za izvajanje pravilnika o premijskih dodat- 
kih uslužbencev industrijskih podjetij zveznega po- 
mena, zaposlenih v proizvodnji, 

470. Navodilo o uporabi korigiranih velikih kazalnikov 
za leto 1949. l • 

471. Splošno navodüo o prijavljanju, pregledu, zdravlje- 
nju in evidenci spolno bolnih oseb, 

472. Odredba o razvrstitvi nazivov pravne stroke. 
478. Odredba o uvedbi knjižice za izplačilo invalidnine 

44    (invalidske knjižice). 
474. Odločba o kmetijskih pridelkih, ki se bodo kupovali , 

po določenih državnih (vezanih) cenah. 
475. Odločba o uredbi obrazcev za deloyne pogodbe v 

resoru ministrstva za železnice FLRJ. 
Popravek splošnega zakona o ljudskih odborih. 

Izdaja  >üradnl list LRS« —  Direktor in odgovorni  urednik: 
Ljubljani. Naročnina: Setrtletao 60, polletno 120, celoletno 240 
12 din «a 48 etroni, 18 clin za 64 strani, po poŠti 2.50 din vef  - 

Telefon: ravnatèljetyo 49-40. uredništvo 49-90. 

dr, Kaatko Močnik; tieka Blasnlkova tiskarna, obrat 1 — ve! ».'.' 
din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 32 Stranj, y 

UredniMvo in upravmiStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica St 2? 
upravnistvo 65^79. — Čekovni račun 6-90180-0.        *    * 
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tfoStiiina platana t gotovini /î/'iA V; 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 26. julija 1949. Številka 23. 

VSEBINA: 

144. Začasni pravilnik o premijskih dodatkih (honorarjih) za 
člane izpitnih komieij za opravljanje strokovnih izpitov v 
administrativni stroki. 

145. OdloSba o dodatku za terensko delo geodetskih uslužben- 
cev. 

146. Odredba o načinu formiranja prodajne cene na drobno za 
proizvode državnih industrijskih podjetij lokalnega pomena 
v prosti prodaji. » 

147. Odločba o določitvi mlekarskih okolišev. 
148. Odločba o ustanovitvi Direkcijo za promet Ljubljanske 

oblasti. 

UREDBE. ODREDBE, MVOBILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

144: 

Na podlagi 30. člena uredbe o prejemkih državnih 
uslužbencev (Uradni list FLRJ, št. 83-562/47 in 54-453/49) 
predpisujem v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

začasni pravilnik , 
o premijskih dodatkih (honorarjih) za člane izpitnih 
komisij za opravljanje strokovnih izpitov v admini- 

strativni stroki 

i. člen 

Za delo v izpitnih komisijah za izpite, ki ne spadajo 
v redno uradno dolžnost, pripada izpraševalcem honorar 
80—100 din za uro, drugim Članom pa polovica tega 
zneska. 

2. člen 

Višina honorarja se ravna po kategoriji kandidata, 
ki dela jzpit: pri izpitih za pisarja II. razreda, pomožnega 
administrativnega manipulanta in strojepisko III. razreda 
znaša 80 din, pri izpitih za debatnega stenografa, admini- 
strativnega pristava, nižjega upravnega, referenta, ko- 
respondentnega stenografa, višjega debatnega stenografa 
in pri dopolnilnem izpitu za stenografskega revizorja zna- 
ša 100 din. 

3. člen 

Stroški gredo v breme kreditov za vzgojo kadrov tiste 
ustanove, kateri pripada kandidat, 

4. člen 

-   Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LBS<. 

Z St. S—zak. 502 

;    Ljubljana dne 21. julija 1949., 

';   .     Strinjam se! komiteja vladev LRS 
Za predsednika vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo. 
''.       podpredsednik: ljudske'oblasti: 

ïvaa iMažek L r. Marijan Brecelj L r. 

145. 

Odločba 
o dodatku za terensko delo uslužbencev geodetske 

službe 

Na podlagi 7. člena pravilnika generalnega sekretarja 
vlade FLRJ o dodatku za terensko delo uslužbencev geo- 
detske službe (Uradni list FLRJ, št. ,45-385/49) 

odločam, 

da se na ozemlju Ljudske republike Slovenije za vsa 
geodetska dela in delovna mesta, ki niso oddaljena več kot« 
eno uro potovanja od kraja službovanja (s prevoznim sred» 
stvom in peš) in je omogočena vsak dan vrnitev na službe- 
ni sedež, izplačuje terenski dodatek po prvem odstavku 
7. člena navedenega pravilnika v višini' 50% od zneskov, 
določenih za geodetska dela tretje kategorije. 

Dodatno k 6. Členu istega pravilnika velja na ozemlju 
Ljudske republike Slovenije za organizirano nastanitev 
in menzo, če je omogočena prehrana v restavracijah aH 
menzah ljudskih odborov ali podjetij, in ne znašajo dnevni 
stroški nastanitve in prehrane več kot 75% od terenskega 
dodatka. 

St. S—zak 5O0 

Ljubljana dne 16. julija 1949. 

Generalni sekretar vlade LRS: 
Popit Franc 1. r. 

PnfiVILNIKI.ODREÖBE.NÄVmHLÄ.OBLÖÜBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE RËTOJKE SLaVEHIJE 

. 146. ! 

V zvezi z 11. členom uredbe o elementih lastne cene, 
o akumulaciji, skladu vodstva in o osrednjem skladu 
državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega 
pomena (Uradni list FLRJ,. št. 106-877/48) in odredbe o 
določitvi prodajnih ceii za proizvode državnih industrij- 
skih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena v prosti 
prodaji' (Uradni list FLRJ, šir. 14-113/49) in na podlagi 
4. točke odredbe o prostem pr^me-j^u s proiavodi državnih 
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industrijskih  proizvajalnih podjetij lokalnega  pomena v 
prosti prodaji (Uradni list FLRJ, št. 10-150/48) izdajam 

odredbo 
o načinu formiranja prodajne cene na drobno za 
proizvode državnih industrijskih podjetij lokalnega 

pomena v prosti prodaji 

i. Elementi prodajne cene na drobno 
Prodajne cene na drobno za proizvode državnih pro- 

izvajalnih podjetij lokalnega pomena v prosti prodaji se- 
stoj ijo iz: 

1. prodajne cène proizvajalnega podjetja; 
2. trgovske marže po točki III tega navodila in 
3. odvisnih stroškov po točki IV tega navodila. 

II. Prodajna cena proizvajalnega podjetja 
Proizvajalčeva prodajna cena je cena, po kateri proda 

proizvajalno podjetje svoje proizvode trgovskemu pod- 
jetju. Ta cena se razume franko proizvajalčevo skladišče. 
Ce oskrbi proizvajalec prevoz, priračuna prodajni ceni tu- 
di stroške prevoza. 

HI, Trgovska marža 
Marža je namenjena za kritje vseh stroškov trgovske- 

ga podjetja iz 3. člena uredbe o stro-Skih državnih trgov- 
skih podjetjih, razen odvisnih stroškov. Prispevke po 
istem členu obračunava trgovsko podjetje po stopnjah, ki 
so določene za predmete po višjih enotnih cenah. Marža 
ee računa od proizvajalčeve prodajne cene. 

Marže za predmete lokalne proizvodnje v prosti pro- 
daji so tele: 

.Red. 
it. 

Vrsta blaga ali skupina Marža     Pr!- 
v %      pomba 

1. Keramični, porcelanasti in lončar- 
ski  izdelki 6 

2. Pečice in zmleta kreda ....     5.5 
3. Izdelki   črne   metalurgije:   zavore, 

mlinski kanni, vodne turbine, 
ročni sekaöi, kotli, rovnice, seki- 
re vseh vrst, lopate, krampi, mo- 
tike, drobilci in rovnice, karbid- 
ne svetilke 3 

4. Kljuke, pile, kladiva vseh vrst, go- 
spodarska orodja, nagobčniki     .    4 

5. Noži vseh vrst, kuharski pribor vseh 
vrst, okrasno blago iz železa     .     5 

6. Fizkulturni In športni rekviziti, de- 
cimalne tehtrtice 7 

7. Kuhinjska • posoda,  elektromaterial     6 
8. Mineralne barve, navadna organska 

maziva in kemikalije     ...     4 
9. Sveče vseh vrst 6 

10. Gradbeni material .....    7 
11. Lesni izdelki razen pohištva   .     ,     7 
12. Pohištvo 5 
13. Izdelki iz lepenke in papirja   .    .     7 
14. Tkanine vseh vrst, konfekcija, tri- 

kotaža, nogavice, čipke, pozamen- 
terija, dežniki vseh vrst  .     . 2.5 

16.   Prehrambeni izdelki in alkoholne 
pijače      . 6 

16. Obutev iž gume in usnja in'usnje- 
na galanterija 2.7 

17. Bižuterjja, galanterija in igrače   .    6 

Kolikor pridejo v prosto prodajo proizvodi lokalne 
proizvodnje, ki niso vključeni v navedenih blagovnih sku- 
pinah, velja marža blagovne skupine, ki je glede na na- 
čin in uporabnost proizvodov najbolj primerna za vklju- 
čitev teh proizvodov. V dvomljivih primerih odloči pover- 
jenik za trgovino in preskrbo pri okrajnem oziroma mest- 
nem ljudskem odboru, 

IV, Odvisni stroški 

V odvisne stroške, ki jih trgovsko podjetje posebej 
priračunava v prodajno ceno, spadajo stroški nakladanja, 
razkladanja, tovornlna, prevoz in zavarovanje blaga, ki 
nastanejo za trgovsko podjetje od kraja, kjer blago po 
pogodbi prevzame, pa do njegovega skladišča. Odvisni stro- 
ški se obračunavajo v dejansko plačanem ali obračuna- 
nem znesku, toda, ne preko predpisane tarife. 

V. Delitev marže v trgovski mreži 

Ce nabavi trgovsko podjetje na drobno blago nepo- 
sredno pri proizvajalcu, ima pravico do celotne določene 
marže. Če nabavi blago trgovsko podjetje na debelo, za- 
računa to-podjetje 25%, trgovina na drobno pa 75% dolo- 
čene marže. Po medsebojni pogodbi med trgovskim pod- 
jetjem na debelo in trgovskim podjetjem na drobno je 
lahko višina marže za trgovsko podjetje na debelo nižja 
kot 25% določene marže, s čimer ee zviša odstotek marže 
za trgovsko podjetje na drobno. Pri tranzitnih dobavah 
sme trgovsko podjetje na debelo zaračunavati največ 15% 

^določene marže, 

Ce prodajajo državna proizvajalna podjetja proizvode 
lokalne proizvodnje, ki so namenjeni prosti prodaji, v 
lastnih poslovalnicah, jim pripada celotna določena marža 
za kritje stroškov prodaje. 

VI. Druge določbe 

Stroške vračanja transportne embalaže do razkladalne 
postaje proizvajalnega podjetja plača trgovsko podjetje iz 
določene marže. 

Ce prodaja trgovsko podjetje po cenah v prosti pro- 
daji istovrstne proizvode lokalnih industrijskih proizva- 
jalnih podjetij, ki jih je nabavilo po različnih cenah ali 
za katere so odvisni stroški različni, določi za vse proiz- \ 
vode take vrste enotno povprečno prodajno ceno na drob- 

ino pristojni poverjenik za trgovino in preskrbo. 
Ta odredba velja takoj. S tem so razveljavljeni vsi 

predpisi, ki.so z njo v nasprotju. 
S/P št. 2106/1—49 

Ljubljana dne 5. julija 1949. 
Minister 

za trgovino in preskrbo LRS: 
Jože Borštnar 1. r. 

Strinjam se! 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič 1. r. 

Minister za komunalne zadeve LRS: 
Milko GoršiC 1. r. 

Predsednik ' planske komisije LRS: 
Sergej Kraigher 1. r. 
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147. 

Na podlagi 6. člena uredbe o odkupu mleka in mleč- 
nih izdi-lkov v letu 1949 (Uradni list LRS, št. 14-76/49) v 
zvezi z ukazom Prezidija Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije o ustanovitvi ministrstva za državne 
nabave LR Slovenije z dne 25. aprila 1949, izdaja ministr- 
stvo za državne nabave LRS v sporazumu z ministrstvom 
za kmetijstvo LRS 

odločbo 
o določitvi mlekarskih okolišev 

I. V prvilnlekarski okoliš spadajo območja krajevnih 
ljudskih odborov: 

v okraju Celje okolica: Blagovna, Dobje, Frankolovo, 
Grobelno, Jurklošter, Marija Gradec, Marof, Nova cerkev, 
Planina pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem. Rifnik, Sliv- 
nica pri Celju, Stranice, Sv. Jurij pri Celju, Sv. Lenart 
nad Laškim, Sv. Lovrenc pri Prožinu, Sv. Primož, Sv. Vid 
pri Planini, Skofja vas, Šmartno v Rožni dolimi, St. Vid 
pri Grobelnem, Teharje, Trnovlje; 

v okraju Gorica: Ajdovščina, Ajševica, Kromberk, 
St. Peter pri Gorici, St. Vid, Vipava; 

v okraju Grosuplje: Dob, Grosuplje, Ivančna gorica, 
Kom pol je, Radohova vas, Šmarje pri Grosupljem, St. Vid 
pri Stični, Videm-Dobrepolje; 

v okraju Idrija: Cerkno, Crni vrh, Dole, Hotedršica, 
Idi.ja, Ledine. Otalež, Podlanišče, Zakriž; 

v okraju Kamnik: Bukovica, Dob, Domžale, Homec, 
Jarše, •••••, Komenda, Mengeš, Moste, Podgorje, Ra- 
domlje Smarca, Trzin, Vir, Vodice, Zalog; 

v okraju Kočevje: Bukovica, Dolenja vas, Gorica vas, 
Jurjevica, Ribnica na Dolenjskem, Sodražica, Stara cerkev, 
Sušje, Vas-Fara, Velike Poljane, Zamostec, Zigmarice; 

v okraju Kranj: Besnica, Bitnje, Braiki, Bukovica, Cer- 
klje na. Gorenjskem, Duplje, Gorenja vas, Gorice, Kokrica, 
Kovor, Kranj, Križe, Log, Mavčiče, Naklo, Orehek, Pod- 
brezje, Poljane. Preddvor, Predoslje, Puštal, Reteče, Selca, , 
Smlednik, Soia, Stara Loka, Šenčur, Skoîja Loka, Trata- 
kolodvor, Trboje, Tržič, Velesovo, Visoko, Voglje, Zapoge, 
Zminec, Zabnica; 

v okraju Krško: Artiče, Bizeljsko, Bianca, Boštanj, 
Čatež ob Savi, Doienja Pirošica, Globoko, Gorjane, Kape- 
le, Kompolje, Kostanjevica, Krška vas, Log, Mraševo, Pod- 
sreda, Rajhenburg, Reka, Stara vas — Bizeljsko, Sv. Križ 
pil Kostanjevici, Sv. Peter pod Sv. Gorami, Veliki Ka- 
meu, Videm ob Savi; 

v okraju Lendava: Crenšovci, Dolina, Dolnja Bietrica, 
Dol. Lendava, Gabrje, Gornja Bistrica, Hotiza, Mala Po- 
lana, Srednja Bistrica, Vel. Poiana; 

v okraju "Ljubljana okolica: Bizovik, Brezovica-Vnanje 
gorice, Črnuče, Dobrova, Dobrunje-Sostro, Dol-Beričevo, 
Dolsko, Dreuov grič-Ligojna, Glinica, Horjul, Kozarje- 
Podsmreka, Lavrica, Log, Medno, Medvode, PirniČe, Pod- 
gorica-Dragomelj, SkaruČna, Stara Vrhnika, Smartno-Ga- 
meljne, Tacen, Verd, Vrhnika, Vrzdenec-Zažar, Zaklanec- 
Brezje; 

v okraju Ljutomer: Ceaanjevci, Cven, Ključarovci pri 
Ljutomeru, Ljutomer, Noršinci, Razkrižje, StroČja vas; 

v okraju Maribor okolica: Brunšvik, Oirknica', Crm- 
•••••, Dobroycej Dogoše, Frasi, Gaeteraj-ZMeuce, Gotoy&i 

Gorica, Hoče, Jakobski dol, Jarenina, Ješenca, Jurovski dol, 
Korena, Orehova vas, Usek, Pesnica, Podova, Rače, Raz- 
vanje, Selce—Rogoznica, Slivnica pri Mariboru Spodnja 
Kungola, Spodnja Poiskava, Spodnji Duplek, Svečiua, 
Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij ob Pesnici, Sv. Le- 
nart v Slov. goricah, Sv. Marti» pri Vurbergu, Sv. Mi- 
klavž, Sv. Peter pri Mariboru, St. Ilj v Slov. goricah, Ve- 
ličina, Zamarkova, Zgornja Kungota, Zgornja Poiskava, 
Zgornji Duplek, Zimica, Zerjavci; 

v okraju Mozirje; Družmirje, Peeje, Šmartno ob Paki, 
Šoštanj, Velenje, Bočna, Gorica ob Dreti, Grušovlje, Lju- 
bija, Lepa njiva, Mozirje, Rečica ob Savinji, Skale, Šmart- 
no ob Dreti; 

v okraju Murska Sobota: Borejci, Brezovci, Gorica, 
Lemerje—Markiševci, Martjançi, Mlajtinci—Lukačovci, Mo- 
ravci, Nemčavci, Noršinci, Polana, Predanovoi, Puconci, 
Pužavci, Sebeborci, Skakovci, Strukovci, Tešanovci; 

v okraju Novo mesto: Bela cerkev, Novo mesto, Smo- 
lenja vas, St. Jernej, Skocjan; 

v okraju Poljcane: Laporje, Slovenska Bistrica, Slo- 
venske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Grešnjevec, Poljcane; 

v okraju Postojna: Begunje pri Cerknici, Cerknica, 
Grahovo, Hrenovica, Hruševje, Iga vas, Laze, Lož, Pla- 
nina pri Rakeku, Postojna mesto, Postojna okolica, Pre- 
stranek, Razdrto, Senožeče, Slavina, Stari trg pri Ložu, 
St. Peter na Krasu, Unec; 

v okraju Ptuj: Biš, Borovci, Cirkovci, Cvetkovci, Dor- 
nava, Formin, Gajevci Hajdina, Levanjci, Moškanjci, Or- 
mož, Pacinje, Pleterje, Ptuj, Sobetinci, Slovenja vas, Spuh- 
Ija, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, Sikole, Trnovska vas, 
Velika Nedelja, Podvinci; 

v okraju Radgona: Apače, Benedikt, Brengova, Coge- 
t'inci, Grabdnoš, Hrastje—Mota, Lomonoše, Okoslavci, Pod- 
gorje, Radenci, Rihtarovci—Turjanci, Spodnja Sčavnioa, 
Sv. Jurij ob Sčavnici, Stavešinci, Stogovci, Zepovci; 

v okraju Trbovlje: Breg, Izlake, Radeče, Vrbovo; 
y okraju Trebnje: Trebnje, Vel. Loka, Vel. Gaber; 
v prvi mlekarski okoliš spadajo tudi celotni okraji 

Celje mesto, Jesenice, Ljubljana mesto, Maribor mesto ia 
Tolmin. 

II. V drugi mlekarski okoliš spadajo območja kra- 
jevnih ljudskih odborov: 

v okraju Celje okolica: Drensko rebro, Kozje, Kuret- 
no, Marija Reka, Rifengozd, Sv. Jedert, Sv. Štefan, Sv. 
Janž pri Velenju, Store, Zagorje, Zusem, Braslovče, Do- 
brna, Gomilsko, Golovlje, Letuš, Ljubečna, Petrovce, Pol- 
zela, Sv. Jurij ob Taboru, Sv. Peler v Savinjski dolini, 
Vojnik, Vransko, Vrbno, Žalec, Dramlje, Kalobje; 

v okraju Dravograd: Črneče, Dovže, Dravograd, Go- 
lavabuka, cortina, Guštanj, Kotlje, Legen, Lese, Libeliče, 
Marenberg, Mežica, Muta, Podgorje, Prevalje, Sele, Slov. 
Gradec, Stari trg, Straže, Sv. Primož nad Muto, Šmartno 
pri Slovenjem Gradcu, Št. Ilj pod Turjakom, št. Janž pri 
Dravogradu, Troblje, Turiška vas', Vuhred, Vuzenica; 

v okraju Gorica: Anhovo, Bilje. BrjepriRihemberku, 
Budanje, Bukovica, Crniče, Dòbravlje, Dornberg, Gabrje, 
Goče, Gradišče, Kamnje, Kojsko, Kostanjevica, Križ na 
Vipavskem, Lokavec, Lože, Miren, Opatje selo, Osek, Oze- 
ljan, Planina, Podkraj, Preserje na Vipavskem,-Prvačina, 
Renče, Rihemberi^ g^lo, Sojkom, Sßqaala ftrajaica, •^ - 
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pas, Smarje-Slomaž, Temnica, Ustje, Velike Zabije, Vo- 
grsko, Vojščica, Vrlipolje, Vrtojba, Vrtovin, Zalošče; 

v okraju: Grosuplje: Dvorska vas, Muljava, Račna, 
Stična, Sv. Gregor, Št. Jurij pri Grosupljem, Temenica, 
.Velike tašče, Žalne, Struge, Višnja gora; 

v okraju Idrija: Bukovo, Godovič, Krnice, Sp. Idrija, 
Sebrelje, Trate, Vojsko, Zelin, Novake; 

v okraju Ilirska Bistrica: Bitnja, Harije, Hruška, H. 
Bistrica, Koseze, Prem, Slivje, Sembije, Tatre, Topolee, 
Vrbovo, Zarečje, Zemon; 

v okraju Kamnik: Blagovica, Cešnjice, Crna, Godio, 
Ihan, Kamniška Bistrica, Krašče, Krašnja, Krtina, Luko- 
vica, Moravče, Motnik, Nevlje, Paloviče, Peče, Prevorje, 
Srednja vas v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, št. 
Ožbalt, Tuhinj, Tunjice, Vrhpolje; 

v okraju Kočevje: Banja Loka, Briga, Dolenji Lazi, 
Kočevje, Kočevska Reka, Livold, Morava, Mozelj, Rakit- 
Dica, Vrh, Zeljne; 

v okraju Kranj: Cešnjica, Davča, Hotavlje, Javorje, Je- 
zersko, Kokra, LeskOvìca, Lese, Lucine, Martinj vrh, Se- 
rica, Sovoderij, Sv. Katarina, Senturška gora, Trebi ja, 
Trsteniik, Zali log, Zgornja Ljuša, Železniki, Ziri, Sv. Ana; 

v okraju Krško: Brežice, Brežice okolica, Bučka, Ded- 
nja vas, Dobova, Jesenice na Dolenjskem, Krško, Lesko- 
vec pni Krškem, Lončarjev dol, Pišeee, Podvrh, Poklek- 
Leskovec, Raztez, Senuše, Sevnica, Sromjje, Stari grad, 
Stolovnik, Studenec, Šmarje pri Sevnici, Zabukovje, 
Zdole; 

v okraju Lendava: Bogojina, Dubrovnik, Filovci, Gern 
terovci, Gornji Lakoš, Mostje, Petišovci, Strehovci; 

v okraju Ljubljana okolica: Blatna Brezovica» Borov- 
nica, Butajoova, Št.- Jošt, Crai vrh, Dvor, Hotič, Ig, Iška 
vae, Kresnice, Litija, Notranje gorice, Pijava gorica, Pod- 
Mpa-Smrečje, Podpeč-Jezero, Polhov Gradec, Praproče- 
Serndk, Preserje, Ribče-Zasavje, Rovte, Sava, Škofljica, 

, Šmartno pri .Litiji, Tomišelj, Vače, Velika Kostrevnica, 
Velika Stanga, Vrh Sv. Treh kraljev, Zaplana, Zg. Jabla-. 
niča, Zelimlje; "* 

v okraju Ljutomer: Bolehnečici, Branoslavcï, BučeSov- 
oi, BunČani, GorOji KijuČarovci, Gresovščak, Grlava, Kur- 
äinci, Logarovoi, Lokavci, Radoslavci, Savci, Sejanci, Se- 
lili, Stara cesta,, Stara Nova vas, Sv. Tomaž pri Ormožu, 
Veržej, Vučja vaš, Ivanjkovci; 

v okraju Maribor okolica: Bistrica, Brestrnica, Ceršak, 
Kopivnik, Limbuš, Morje, Pekre,. PloderŠnica, Pragrsko, 
Reka—Pohorje, Ruše, Selnica ob Dravi, Selnica ob Muri, 
Sladki vrh, Šmarjeta; * 

v okraju Mozirje: Bele vode, Gorenje,. Gornji grad, 
Ljubno ob Savinji, Lokovica, Nazarje, Radmirje, Ravne, 
Sv.; Flottijan,'Saìek, Smihel pri Mozirju, TopolŠčica, Za- 
vodnje; ' 

viokraju Murska Sobota: Bakovci, Beltinci, Beznovci, 
Bratonci, Cahkova, Cemelavd, Dankovci, Dolnja Slaveča^ 
Dokležovje, Domajinci, Domanjšovci, Gančani', Gederovci, 
Gornja Slaveča, Gradeče, Hodoš, Ivanca, Ivanovci, Iža- 
kovci, Korovci, Krajna, Krašči, Krog, Krplivnik, Kup- 
Sinoi, Lipovci,': Melinçi, Moščanci, Motoviilci, Murska So- 
bota, Murski Onici, Murski Petrova, Pertoča, Petanjei, 
ProsenjaJ^ovci.'RateiSaniRànkovci, Rogaševci, Ropoča, Sa- 
tahovci, Sodišinoi, SotjbaVSerdica, Salamenci, Sajovci, Ti- 

•   fina, Topolov«, Tropee, Vanča 'vae, LVaneca,; y_,eceslavci, 

v okraju Novo mesto: Brusnice, Dobrovška vas, Do- 
lenjske Toplice, Gorenje Sušice, Gradišče pri št. Jerneju, 
Jablan, Ločna, Mirna, peč, Orehovica, Podturh, Poljane, 
Prečna, Prekopa, Straža, Št. Jurij, Št. Peter, Šmarje, 
Smarjetske Toplice, Šmarjeta, Smihel pri Novem mestu, 
Vavta vas; Zameško, Zbure; 

v okraju iPoljcane; Bezina, Brestovec, Cadram, Konji- 
ška vas, Kostrivnioa, Lemberg, Loče, Makole, Polje ob 
Sotli, Prihova, Pristava, Ratanska vas, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Sečovo, Sladka gora, Studenice, Sv. Jernej, Sv. 
Peter na Medvedjem selu, Šentovec, Škalce, Šmartno na 
Pohorju. Tepanje, .Vrhloga, Vrhole, Zbelovo, Zgor. Bistri- 
ca, Zgor. Ložnica, Zreče, Žabljek, Ziče, Spitalič; 

v okraju iPostojna: Bezuljak, Dolenja Košana, Nova 
vas, Rakek, Ravnik, Smihel pri St. Petru, Zagorje; 

v okraju Ptuj: Brezovci, Bukovci, Deslrnik, Gorišnica, 
Grajena, Janežovci, Jiršovci, Juršinci, Lancova vas, Leš- 
nica, Loperšice, Majšperk, Markovci, Mezgovci, ObreŽ, 
Pavlovci, Pobrežje, Podgorci, Podlehhik, Polenšak, Ptuj- 
ska gora Rogoznica, Sakušak, Sela, SestrZe, Slavšina, Šo- 
dinoi, Središče ob Dravi, Starše, Stojnci, Sv. Marjeta na 
Dravskem polju, Sv. Vid pri Ptuju, Šalovci, Tržeč—Ju- 
rovci, Vitomaroi, Zabovci, Zamešani, Mestni vrh; 

v okraju Radgona: Boračeva, Crešnjevci, Dražen vrh, 
Drvanja, Gornja Radgona, Ihova, Ivanjševci, Nasova, Ne- 
gova, Očeslavci, Orehovoi, Stara gora, Trate, Trotkova, 
Zbigovci—Lastomerci, Zgor. Ročica, Zgor. Ščavnica, Žice, 
Ivanjci, Lutverci; 

v okraju Sežana: Barka, Bezovica, Gračišče, Misliče, 
Rakitovec^ Sočerga, TruŠke; 

v okraju Trbovlje: Ceče, Cemšenik, Dol pri Hrast- 
niku, Gabrsko, Kotredež, LoRa pri Zidanem mostu, Loke 
—Kisovec, Marno, Mlinše, Sv. Jurij pod Kumom, Sv, Urh, 
St. Gotard, Št. Lambert, Zagorje ob Savi; 

v okraju Trebnje; Bistrica pri Mokronogu, Dolenja 
v Nemška vas, Krmelj, Lukovek, Mirna, Mokronog, Moravče, 

ARaČje selo, Sv. Križ pri Litiji, Št. Janž na Dolenjskem, 
St. Lovrena pri Vel Loki, Št. Rupert, Tržišče. 

III. V tretji mlekarski okoliš spadajo območja krajev- 
nih ljudskih odborov: 

v okraju Celje okolica: Buče, Crešnjice, Debro, Gali- 
cija, Griže, • Laško, Lesiono, Liboje, Ponikva nad Žal- 
cem, Prekopa, Prevorje, Pristava, Rečica, Rimske Toplice, 
Socka, Svetina, Sv. Jeronim,' Sv. Lovrenc pri Preboldu, 
Sv. Pavel pri Preboldu, Sv. Rupert na Laškim, Sv. An- 
draž pri Velenju, Velika Pirešica, Višnja vas,. Vitanje, 
Trnava; 

v okraju Dravograd; Cina, Javorje, Koprivna, Misli- 
nja, Pernice, Razbor, Sv. Anton na Pohorju* Sv. Florjan 
v Doliču, Sv. Primož na Pohorju, Smiklavž, St. Danijel, 
St. Vid nad Valdekom, Trbonje, Žerjav; 

v okraju Gorica: Avče, Banjšica, Cerovo, Col, Cepo- 
van, Deskle, Dobrovo, Dol—Predmeja, Dolnji Lokovec-, 
Gornji Lokovec, Grgar, Kal nad Kanalom, Kambreško,; 
Kanal, Kovk, Kozana, Kožbana, Levpa, Lig, Lokve, Me-' 
dana, Neblo, Ottica, Pla\;e, Ravne, Ravnica, Ročinj, šniart- 
no,'Trnovo, Vipolže, Višnjevik, Zapotok; ' '; 

i;v okràju ;OrÓ9Ùplije: Ambras, Karlovica, ,Krka, ,••• 
licaj; Bornie, 'Rob,, Sko^n; Tflrjakj Zagra,^      -     ."''r 
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Letnik  VI. Prilogu k 23. kosu z dne 26, julija 1949 Številka 23. 

Razglasi in oglasi 
Številki smo priložili položnice. Naročnike, ki na- 

ročnine za tretje četrtletje se niso poravnali, pozivamo, da 
to store najpozneje do 31. Juli ja 1849, ker jim bomo 
8 tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje lista ustavili. 

Izšel je 
Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404, cena 58 din, 

.V nadaljevanju prve knjižice predpisov za L 1945—47 prinaša tudi ta pe- 
riodična publikacija vso predpisa zveznega in republiškega pomena, kakor 
tudi predpiße o cenah ;n določitvi cen, ki eo bih" v letu 1948 objavljeni v 
Uradnem li&tu FLRJ, v Uradnem listu LRS, Finančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene in Vestniku urada za cene pri predsed- 
stvu vlade LRS. Tudi v tej knjižici je \•• snov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem razdobju in bo praktična nepogrešljiv priročnik za vse 
urade in ustanove kakor tudi za posameznike, ki bodo imeli za vsa&o leto 
zbrano in izpopolnjeno gradivo o naši zakonodaji in drugih predpisih vedno 
pri rokah. 

Posebej opozarjamo še na nekatere zbirke, ki eo izšle v našd založbi 
v 1. 1048: 
Zbirka gospodarskih predpisov •. del. Druga izpopolnjena izdaja. — Strani 565, 
cena 88 din. 

Druga izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 1947, ki je že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter s popravki in novini; ustreznimi predpisi dopolnjeno 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 

^snov. Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji m rudarstvu, v 
gradbeni, gostinski. in trgovski stroki, dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazalo. 

Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Strani 752, cena 105 din. 
V tej obsežni zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli od marca 1947 do maja 1948 in je nepogrešljiv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodareta. V knjižici je 
razvrščena enov o upravi državnih gospodarskih podjetij predpisi o arbitraži, 
pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi last- 
ninske pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in cenah, knjižica 
ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti praktično sestavljeno 
stvarno kazalo. 

Spjfltëhï register predpisov za 1. 1945—1947, Strani 453, cena 60 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpise, iki so büi objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem Usra NVS in StfOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja L 1947, predpisi zvesaiega io irepubBSkega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen, ki so btlii objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne . vlade iji v Vestoikn 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvučena po abe- 
cednem redu in časovnem razdobju .je za vise urade.in ustanove ter ppsa- 
ffleznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo isledîlo prav tako 
zbrano m še izpopolnjeno gradivo vseh predpisov za leto 1948 v novi zbirki. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh strok 
in poklicev, z literaturo in navodili. Strani 46, cena" 7 "din. 

Brošura 'vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v trii skupine raz- 
: strok, M bodo polagali izpite. V drugem delu eo k posameznim temam 

dodane še kratke teze in vsa potrebna literatura.. Sekretariat vlade LRS 
za personalno 'službo, ki je program sestavil in priredil, je e to brošuro 
podal snov za študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 
pravljali za izpite. Navedena literatura k posameznim temanupa bo hkrati 

•   - .    olajšala delo tudi predavateljem. 
"   , Naša založba je prevzela v prodajo brošuro 

; ZaTSasni program posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence finančne 
stroke, ki" jo je izdala uprava, >Fmancnega zbornika«. Interesenti lahko na- 
roSijo to knjižico ; piri upravi Uradnega lista LRS, Ljubljana, Gregorčičeva 23. 
Cena 7 din. /        Ravnateljstva »Uradnega Usta LRS< 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

1786. 
V pisi 

Sedež: Kram j. 
Dan vpisa: 12. julija 1949. 
Besedilo: Tovarna tiskanega blaga, 

Kranj, skrajšano: »Tiskauma*, Kranj. 
Postóvni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje bombažne in vigogne preje, bom- 
bažnih gladkih in pisanih tkanin ter ti- 
skanin. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 446 z ,dne 20. VI, 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija tekstilne industrije LRS pri mi- 
nistrstvu za industrijo LRS.  . 

Podjetje zastopata in zanj podpdpujetas 
Aleš Jože, direktor, samostojno, v okvii 

ru zak, pooblastil in pravil podjetja, 
Štempihar Anton, glavni računovodja, 

listine po 47. členu zakona o grž. goep. 
podjetjih, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. julija 1949. 
St. 2435/3-1949 7$03 

1787. 
Sedež: Zapoge. 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Zapoge. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in - brezalkoholnih pijač, izdajanje jedil 
v okviru možnosti. "       . 
' Ustanovitelj podjetja: KLO Zapoge, <>d. 

ločba št. 39/49 z dne 15. lil. 1949. ' 
Operativni upravni voditelj: KLO Za- 

poge. ' 
Podjetje zastopata dn zanj podpisujeta? 
Jenko Andrej, upravnik, samostojno v 

obsegu aafeonltm pooblastil to pravil pod- 
jetja, v flnanfSnlOi zmevaK pa •••••• i 
njim 

Oblak Marija, knjigovodja, tudi v odsot- 
nosti upravnika in listine po.47, členu 
zakona o drž. gospodarska podjetjih. 

Okrajni LO Kfânj.. 
poverjenfiftro za finance, 

dne 1'8. julija 1949. 
"   II—628/2—1-949 št 7888 

"88. , ,   • 
Sedež: Noršmci. 
Dan vpisa: 16. julija 1949. . 
Besedilo: Krajevna sedlarska delavnica 

NorŠinci. . 
Poslovni predmet:, Izdelovanje  in po- 

pravila izdelkov sedlarske;stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Norilnct 
Operativni upravni voditelj: KLO Nor-' 

šinci.     :  • ''     ''..''' ','''"' 
podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

• Mavrin Rudolf, poslovodja in 
Gimetman Vlado, knjigovodja. \ ' 

". Okraini LO Ljutoriif r,     ',,,   ,. s 
"       povorjeništvo. za finance,     "   " 

'  dne 16. julija'1949.''    "   "V::- 
•     .    Št:944r-1949   •'-.-., • 777r> 
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1789. 
Sede2: Spuhlja št. 25. 
Dan vpisa: 19. julija 1949. 
BeaedUo: - Krajevn» gostilna in trafika 

Spuhlja. 
Poslovni   predmel:  Točenje  alkoholnih 

pijač, postrežba z mrzlimi jedili in proda- 
ja tobaka ter dnevnih Časopisov. 
\   Operativni upravni voditelj: KLO Spuh- 
lja. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Herneu Janez, upravnik, 
Rižner Konrad, računovodja. Upravnik 

podpisuje v vseh upravnih zadevah sam 
razen v finančnih, ko sopodpisuje računo- 
vodja. V zadevah, ki so pridržane operativ- 

• aemu vodstvu podpieuje razen upravnika 
predsednik KLO Spuhlja, v finančnih za- 
devah pa, ki so pridržane operativnemu 
upravnemu vodstvu, podpisuje referent za 
finance KLO Spuhlja. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 19. julija 1949. 
Št. 580/1-49 7924 

* 
1790. 

Sedei:  Gornja Radgona. 
Dan vpisa; 5. aprila 1948. 
Besedilo:    Okrajno podjetje za  odkup 

kmetijskih pridelkov Radgona, 
Poslovni  predmet:    Odkup  kmetijskih 

pridelkov,   rassen  živine,  mleka, jajc  • 
perutnine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona 
Operativni  upravni  voditelj:    izvršilni 

Odbor OLO Radgona. 
* Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

"Zamuda Jožef, komercialist, •••••••• 
upravnika, 

Mir Matej, računovodja. 
Okrajnì LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 19. julija 1949. 

St. 26/46 7926 
* 

1791. -    , 
Sedel: Sežana. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo:   Okrajno trgovsko  podjetje z 

letom, gradbenim materialom in kurivom. 
Poslovni  predmet:  Trgovina z lesom, 

gradbenim materialom in kurivom. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Sežana, 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Metlika Stanko, upravnik, in 
Počkaj Evgen, računovodja. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13: julija 1949. 
Št.   1613/1 7770 

Spremembe 
1792. 

Sedel: Ljubljana. 
Dan vpisa; 12. julija 1*49. 
Besedilo:     Elektrotehnično      podjetje 

»Elcktrotehnac. 
Operativna upravni veditelj odslej: 

Glavna direkcija industrijskih servisov 
LRS pri ministrstvu, za industrijo LRS. 

Poslovni predmet: Izloči ee projektira- 
nje, izdelovanje, montiranje in vzdrževa- 
nje vseh vrst naprav za šibki tok. 

Izbriše se ing.. Bleiweie Fedor, načelnik 
oddelka za šibki  tok. 

Ministrstvo za"finance LRS, 
Ljubljana, 

dnn  11. iulija  1949. 
.et, 243350-1949 7806 

1793. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. julija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovenija 

— avto«, Ljubljana. 
Izbrišeta se: Spicar Miran, direktor in 

Mlinar Vladimir, v. d šefa komercialnega 
odseka; vpiše se: 

Zupančič Janez. v. d. direktorja, ki 
podpisuje eamostojno, v obsegu zak. po- 
ofclastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. julija 1949. 
št. 24361/3-1049 7807 

* 
1794. 

Sedež: Novo me6t<\ 
Dan vpisa: 13. julija 1949 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

>Pionir«. 
Izbrise se ing. Zerjal Anton, direktor 

in vpiše: 
ing. Grum Dušan, v. d. direktorja, ki 

podpisuje eamostojno v obsegu zak, po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. julija 1949. ' 
<it. 243245/3-1949 7799 

# 
1795. 

Sedež: Ruše . pri Mariboru. 
Dan vpiea: 11, julija 1949. 
Besedilo:  Pohorska  tovarna kovanega 

orodja. 
Izbriše ee Kvac Ivo, v. d. direktorja, 

vpiše se: 
Videtič Jože, direktor, ki podpisuje v 

obsegu zak, pooblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 9. julija 1949 
Št. 243277/1-1949 7809 

179«. 
Sedež: Škof ja Loka. 
Dan vpisa: 13. julija 1949. 
Besedilo: Gorenjska predilnica in tkal. 

niča. 
Izbriše se Koren Franc, direktor in 

vpiše : 
Gerbec Vladimir, direktor, ki podpisu- 

je samostojno v obsegu zak. pooblastil jn 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. julija 1949. 
St. 24353/2—1949 7805 

1797. < 
Sedež: Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 

St. 8. 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Mleko _ 

Center«. 
Izbrišejo se poslovalnice: 1. Erjavčeva 

c 2, 2. Gajeva uL 5, 3. Tržaška c. 6, 
4. Vošnjakova ul, 4, 5. Gregorčičeva, ul. 4, 
6. Borštnikov trg Î, 7. Kongresni trg 15. 
8. Ili reka ul. 23 in 9. Prisojna; ul. 1, vpi- 
šejo • se poslovalnice: 

i. Karlovška c. 8, 
2. Karlovška c, 34, 
3. Dolenjeka C 48. 

MLO za glavn» mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dno •. julija 1949. 
Fin. št. 1061/1949 7931 

* 

1798.      , 
Sedež: Ljubljana, Celovška  r. 90 a. 
Dan vpisa: 18. julija 1940. 
Besedilo:    Mestno    kovinsko    podjetje 

»Unitas«. 
Izbriše   so   ravnatelj   Sepp   Miha   m 

vpiše: 
Zaje Henrik, v. d. upravnika 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. julija 1949. 
Fin. št. 2714/49 7929 

* 
179©. 

Sedež:  Ljubljana, Jernejeva c. 24. 
Dan vpisa:  18. julija 1949 
Bsedilo: Delavsko nameščenska menza. 
Poslovni predmet: Postrežba aboneutov 

z jedačo in pijačo. 
Ustanovitelj podjetja: RLO II, 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor RLO II. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bernot Joïe, upravnik, ki podpisuje za 

podjetje samostojno, v njegovi odsotnosti 
Pa 

Masle  črto, računovodja, 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 13. julija 1919. 

Fin. št. 2351/49 7932 
* 

k št. 1535. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 13. julija 1949. 
Besedilo: Gpstinsko podjetje MLO Celje. 
Izbriše se kot j ravnatelj vpisani Gro- 

belhik Ivan in vpiše 
Bosti? Rudolf, (ne Anton), kot namest- 

nik ravnatelja. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 15. julija 1949. 
St. IX—884—1949 7766 

Zadružni register 

V p iei 
729. 

Sedež; Dobrova. 
Dan vpisa: 20. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >7. maj« Dobrava pri Ljubljani. 
Na ustanovnem zboru 28. IV. 1949 je 

bila ta zadruga 1. tipa ustanovljena za 
nedoločen čas: 

Naloge zadruge so: da s skupni- 
mi proizvajalnimi sredstvi in s skup- 
nim delom ustanovi zadružno gospo- 
darstvo z napredno organizacij«, na- 
črtno proizvodnjo in visoko produktiv- 
nostjo dela. s pomočjo sodobne zna- 
nosti in tehnike, da tako poveča dohodke, 
se ubrani izkoriščevalekih elementov na 
vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi 
države za boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga, znaša do X% vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih proetorih. 

Upravni odbor  je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik iu 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Košir Alojz, kmet, HruSevo 14, 
Zattoikar Viktor, kmet, Hrušovo 14, 
Zadnikar Marijana, kmetica, šujici 35, 
Arzenäek Jože, delavec, Dobrova 16. 
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Tome AvguStin,   nameščenec,   Dobrova 
». 57, 

Peklaj Marija, kmetica, Gaberje 2, 
Zerovnik Ivan, delavec, Gaberje 31. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. julija 1949 

Zt 76/49 - Zadr 63/1       7935 

780. 
Sedež: Slamna rag. 
Dan vpisa: 15. julija •9. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Slamna vas. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru  30. I. 1949 za nedoločen' 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje «svoje 
Slane z veemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Kšu vse kmetijeke pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dmgih industrijskih sre. 
dišc in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. Čebelarstva, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu is v ta namen nabavlja kmetijeke 
stroje, umetna gnojila itd,,; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilno postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predajanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fiakulturo M. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in Se lahko plača 
v obrokih. Delež zadrijžnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih prostorih in na razgteeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli abor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobJa- 
Seni uslužbenec zadruge. 

člaoj upravnega odbora so: 
Slobodnik Franc, poa. ein, Slamna vas 

St. 24, 
Nemanič Franc, pes. sin, Slamna vas 1 * 
vouk Franc, •••• Slamna w 2. 

Nemanič Martin, pos., Boldraž 7, 
Rue Jože., poa, Boldraž 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. julija 1949. 

Zt 72/49 - Zadr VII 62/1     7774 
• 

731. 
Sedež: Stražišče. 
Dan vpisa: 20  julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Smarjotskic v  Stražišču. 
Na ustanovnem zboru 26. V, 1949 je bi- 

la ta zadruga I- tipa ustanovljena za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupni- 
mi proizvajalnimi sredstvi in s skup- 
nim delom ustanovi zadružno gospo- 
darstvo z napredno • organizacija, na- 
črtno proizvodnjo in visoko produktiv- 
nostjo dela s pomočjo sodobne zna- 
nosti in tehnike, da tako poveča dohodke, 
se ubrani izkorisčevalekih elementov na 
vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi 
države za boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1% vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša . važnejše sklep« v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 dO S članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Bitenc Matevž, kmet, Stražišče 80. 
Stare Joahim, kmet, Stražišče 50, 
Porenta Franc, kmet, Stražišče 124, 
Križnar Pavel, kmet, Stražišče 68, 
Tiringen Jože, kmet, Stražišče 31, 
Knapič Matija, kmet, Stražišče 40, 
Križnar Janez,  kmet, Stražišče 74, 
Bitenc Matevž, kmet, Stražišče 80 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. julija 1949. 

Zt 75/49 — Zadr VII 64/1     7933 
* 

732. 
Sedež: Vodice, okraj Kamnik. 
Dan vpisa: 14, julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Vodice« v Vodicah. 
Zadruga je, bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. VI, 1949 kot zadruga 
I. oblike za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupni- 
mi proizvajalnimi sredstvi in s skup- 
nim delom ustanovi zadružno gospo- 
darstvo z napredno organizacijo, na- 
črtno proizvodnjo in visoko produktiv- 
nostjo dela s pomočjo sodobne zna- 
nosti in tehnike, da tako poveča dohodke, 
se ubrani izkoriščevalcih elementov na 
vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi 
države za boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1% vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Člani upraivnega odbora so: 
Jereb Franc, kmet, Vodice 39, 

'   Jeraj .Anton, kmet, Vodice 69. 
Logar Franc, kmet, Vodice 68. 
Stupar Vinko, kmet, Vódke 53, 
Gubane Jože, kmet, Vodice 58, 
Koželj Franc, kmet, Vodice 21., 

Okrožno Sodišč« r Ljubljeni 
.    dno 14. ii'liia 1949 
• 7• «-.**! V.II 6•     7••8 

733. 
Sedež: Zalog, okraj Kamnik. 
Dan vpisa: 14. julija 1949. 
Beeed.io: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Ljudska mladina Slovenije« v Zalpg^ 
•"— Lahoviče. 

Zadruga jo bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 26. VJ. 1949 kot zadruga 
l. oblike za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so, da s skupnimi pro- 
izvajalnim; sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in extern 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1 % vrednoetl 
vloženega premoženja. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vso njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 do 8 članov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno loto. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo, 
jih poslovnih prostorih, 

•   Član: upravnega odbora so: 
Kvas Jože, kmet, Zalog 69, 
Jerpvšek Ludvik, kmet, Lahovče 3, 
Kvas Anica, kmetica, Zalog 16, 
Dežman Jože, kmet, Lahovče 52, 
Bohinc Alojz, kmet. Zalog 2, 
Galjot Janez, kmet, Lahovče 38, 
Bohinc Peter, kmet, Zalog 47. 

Okrožno sodišče v Ljubljani ' 
dne 14. julija 1949. 

Zt 70/49 - Zadr Vil 60/1     7775 
¥ 

734. 
Sedež: Zapoge, OLO Kranj. 
Dan vpisa: 20. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadrtu 

ga »Oton Župančič« v Zapogab. 
Na ustanovnem zboru 19. VI. 1949 je 

bila ta zadruga I. tipa ustanovljena za 
nedoločen čas. 

Naloge zadrugo so: da s skupni- 
mi proizvajalnimi sredstvi in s skup- 
nim delom ustanovi zadružno gospo- 
darstvo z napredno organizacijo, na- 
črtno proizvodnjo in visoko produktiv- 
nostjo dela s pomočjo sodobno zna- 
nosti in tehnike, da tako poveča dohodke, 
se ubrani izkoriščevalcih elementov na 
vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi 
države za boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1% vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor  je izvršilni organ za- 
druge, ki, jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno' poslovanje, Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
2irovnik Anton, kmet, Zapoge 13, 
Jenko Ivan, kmet, Hraše 32, 
Hočevar Alojz, kmet, Zapoge 4, 
Kosmač Janez, kmet, Zapoge 5, 
Rebolj Janez, kmet, Raše 39, N 
Jerman Jernej, kmet, Zapoge 16, 
Jenko Fridel, kmet, Hraše 43. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. julija 1949 

Zt 78/49 - Zadr VII faiï    7934 
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38•. 
Sedež: Vrhloga, okraj Pollano. 
Dan vp.sa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Sogiar Martin« v Vrhlogi. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

SI. V. 1949 za nedoločen čae. 
Naloga, zadruge je: da e skupim' pro- 

izvajalnimi ssedslvi m e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo i napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi,/ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države ter s tem 

• Tistvari boljše in kultumejše življenje. Za- 
družniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, 
razen'ohišja, kot delež; zemlja ostane nji- 
hova lastnina in jim zadruga plačuje sa- 
mo obresti po eklapu zbora. Razen zem- 
lje vlože zadružniki v zadrugo gospodar- 
ske zgradbe, ki ohišju niso potrebne, in- 
ventar, vprežno in plemensko živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, živin- 
ske krme in semen, potrebnih za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski «traji. 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo laet zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi ceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 30 din. 
Pristopnina ostane last zadruge. 

Upravnj odbor, katerega dolžnost traja 
eifo leto, sestavljajo predsednik in 4 do 
8 članov. Upravni odbor je izvršilni or- 
gan zadruge, predstavlja pa- zadrugo in 
podpisuje zanjo v imenu upravnega odbo- 
•• predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
ZavoSnik Milan, kmečki delavec, Vrh- 

loga, predsednik, 
Unuk Anton, kmet, Vrhloga, 
Bračič Simon, kmet. Vrhlogai, 
Sajko Simon, kmet', Vrhloga, 
Gregorio Jožef, kmet, Vrhloga, 
Golob Jožef, delavec, Vrhloga, 
Mlinaric Anton, kmet Vrhloga. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. julija 1949. 

Zadr V 91 7821 
* 

736. 
Sedež: Vipava, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 19. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vipavi, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IV. 1949. 
'Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Clane, z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oakrboj mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in ^sklepa, v ta namen pogodbe; 
8- da'pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega i: gospodarstva na svojem 
področju, tako. poljedelstvo, živinorejo, 

, sadjarstvo, "vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrMskalj in drugih kultur, 

. gozdarstvo, doinaïo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvajà za'povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem,«a naraščanje bla- 

; gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomsike metode v kmetij- 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo žn e, gradi silose, 
organizira plemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; S. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim čianom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega oko- 
liša tako, da prireja v svojem zadružnem 
domu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, raz- 
stave, predvajanja filmov, goji fizkulturo 
itd. ter ustanovi svojo 'knjižnico. ' 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglašal deski. 

Upravni odbor sestavlja 10 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblaščer 
ni uslužbenec zdruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Baje Ivan, kmet, Vipava 150, predsed- 

nik, 
Ferjančič Lojzka, kmetica, Vipava 238, 

tajnik, 
Grilj Leopold, kmet, Vipava, blagajnik, 
Kastajnovec Jožef, kmet, Vipava 142, 
Rondič Ferdinand, kmet, Vipava 187, 
Pregelj Franc, kmet, Vipava 110, 
Sček Ivan, kmet, Gradišče 32, 
Rehar Doro, kmet, Vipava 185, 
CotiS Jožef, kmet, Vipava 276, odbor- 

niki. -.    ( ( 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. maja 1949. 
Zt 28/49—2 — Zadr VII/107   6568 

Spremembo 
737. 

Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 15.'junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Črnuče.,' 
Na zboru 6. VI. 1949 se je Strojna za- 

druga na Črnučah, zadruga z omejenim 
jamstvom (Zadr. III 39/10) spojila s to 
zadrugo. 

'N Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne J 5. junija 1949. 

Zadr VI 103/3 6708 
*..•'• 

738. 
Sedež: Dragomer. ' 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dragomeru. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Jesenovec Jože, ^Raztresen Anton, Tišler 
Miha, Remškar Ivan, Keršmanc Ivan in 
Grabnar Pavel ter vpišejo, novi -člani 
upravnega odbora:       .: 

Kraljic Jože, kmet, Log 18, "."•-; 
Suhadolndk Albin, kmet, Log 35, ,; 

Kavčnik Anton, kmet, Log 59, 
Lončar Ivan, pos. sin, Log 15, 
Seliškar Janez, posestnik, Lukovica 17, 
Vrbovec Tone, posestnik, Dragomer 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 0. julija 1949. 

Zadr V 84/8 7502 
* 

739. 
Sedež: Družmirje. 
Daii vpisa: ',50. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Družmirju. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Tamšo Jože, Srebre Franc, Stropnik Slav- 
ko in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Jonko Matko, 
Novak Ivan, in 
Dvornik Jože, vsi' kmetje v Družmirju. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30, junija 1949. 

Zadr. VII 145/4 7236 
* 

740. 
Sedež: Horjul. 
Dan vpisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga * om. 

jamstvom v Horjulu. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršil- 

nega odbora Ljubljana okolica št. 1678/1 
z dne 25. IV. 1949, je zadruga prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: ,     ' 
Zdešar Jože: posestnik, 
Končan Avgust, posestnik, 
Jesihar Julka, poslovodja, vsi iz Hor- 

jula. 
•Likvidacijska firma: kakor doslej s pri- 

stavkom >v likvidaciji«. 
Za fitmoi podpisujeta po dva likvidator- 

ja skupaj, •     t 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5, julija 1949. 

Zadr I 59/9 7365 
# 

741. 
Sedež: Jama, 
Dan vpisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Strojna zadruga Jama-Praše, 

Jama, zadruga! z omejenim jamstvom. •• 
Na podlagi odločbe okrajnega ljudskega 

odbora, poverjeništva za kmetijstvo, z 
dne 4. VI. 1949, št. 1/7—276/1, je prešla 
zadruga v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej s pri- 
stavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji:    , 
Brečko Jože, • 

. Rcblek Dušan, oba uslužbenca Okrajna 
zveze kmetijskih zadrug v Kranju,» 

Govekar Emil, uslužbenec' okrajnega 
ljudskega odbora v Kranju. 

Likvidatorji kolektivno podpisujejo li- 
kvidacijsko firmo.    '        ! 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. junija 1949.   ,•:. 

Zadr I 141/6        '      7192 

742. 
SedeŽ: Kalobje. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga B omeje- 

nim jamstvom v Kalobju. 
Izbrišejo   se   člani upravnega odbora:. 

Jančič Mihael, Cerkvenik Franc, Zupane, 
Alojz, Vodušek Jurij, Kumperger Anton 
in vpišejo,novi člani upravnega odbora: 

1   Zibret Jože, Vodice 28,    , 
Moškotevc Angela, poslovodja, Sv. Ja-, 

kob 2, i : ;:     - 
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762. , 
Sedež; Žiri. , 
Dan vpisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrugu z omeje- 

nim jamstvom Žiri. 
Izbrišejo se  òlanl  upravnega  odbora: 

Rupert Franc, Luznar Ivan, Kavčič liarl, 
Osredkar Viktor, Blažič Ivan  in vpišejo 
novi članj upravnega odbora: 

Strelj Justin, kmet, Brežnica 1, 
Potočnik Franc, mizar, Dobračeva 3, 
Pivk Anton, kmet, Osojnica 3, 
Rupert Roman, kmet, Nova vas 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. junija  1949. 

Zadr VI 134/2 6435 
* 

763. 
Sedež: Žiri. 
Dan vpisa: 26. juifrja 1949. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Žiri. 
Na skupščini 19. III. 1048 so ee Živino- 

rejska zadruga z omejenim jamstvom v 
Žireb (Zadr. I 109/8), Lesno produktiv- 
na zadruga z omejenim jamstvom v ži- 
reh (Zadr. V 61/2) in Cipkareka zadruga 
z omejenim jamstvom v žireh (Zadr. V 
2/4) združile s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. junija 3949. 

Zadr VI 134/3 7186 
-1» 

764. / 
Sedež: Slap ob Idrijci, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 20. aprila 1949 
Beeedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Slapu ob Idrici. 
Izbriše se član upravnega odbora, taj- 

nik Kosmač Ivanka, vpiše se novi izvolje- 
ni član. 
' Savli Franc, kmet s Slapa 36, tajnik 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Postojni, 
. dne 20. aprila 1949. 

Zt 110/48-4 - Zadr VI/34   '6564 
* 

765. 
Sedež: Slapnik, okraj Idrija. 

'    Dan vpisa: 18. maja 1949. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga i o. j, • 

Sebreljah. 
Sedež odslej: Sebrelje. 

-Izbriâejo se člani upravnega odbora: 
Ozebek Janez,   Jereb Anton,   Čmilogar 
Vencelj, vpišejo pa novi člani upravnega 
odbora: 

iSvetičič Miha, nameščenec, Sebrelje, 
Skvarča Silvester, sin sred. kmeta, Se- 

brelje 84, odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 18. maja 1949. 
' )       ' Zt 42/47-21 — Zadr I V/3    6536 

'•,,'•". •* 

766, ', 
Sedež: Soča, okraj Tolmin, 

^an vpisa: 17, maja 1949. 
',*: ";Besodilo: Kmetijska zadruga t »mejnim 
jamstvom v Soči. 

•Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
wjelih.Makß, Kravanja Anton, Cuder Jo- 

> *e"» vpijejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
:  °ega odbora:   , 

^Kavs Stefan, gozdar, Soča 20, pradsed- 

V Kave-Anton,-mali kmet,'Soča 44, 
,  fKtìmac Stanko, kmet, Soča 13, 

Sterpile Jožef, ,kmet, Soča 107.    >    . 
:     ;!      okrožno;sodišče v Postojni 

:•,' \.''•,'•.<;•'••••< dne 17. maja 1949, 
,-''':., Zt. ; 188/48-6 -1- Zadr VII/35   6533 

767. , 
Sedež: Solkan, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Obrtniška nabavno-prodajna 

zadruga mešan!h strok z o. j. v Solkanu. 
Izbrišejo  se  člani .upravnega  odbora: 

Drašček Mihael, Jug Vladimir, Silič Ivan,, 
Pirjeveu Stanko, Seljak Ivan, Ščukot Jo- 
žef in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
uega odbora: 

Slokar Adolf, mizar, Lokavec 40, 
Pipan Ivan, mehanik, Miren 208, 
Jelerčič Anton, klopar, Ajdovščina, Gre- 

gorčičeva 29, 
Blažica Peter, tapetnik, Šempeter pri 

Gorici, 
Vuga Celestin, krojač, Solkan 213, 
Kranjc Ciril, mehanik, Ajdovščina, 

Strancarjeva  14,  odborniki. 
Predsednik je Brajnik Jožef, tajnik pa 

Mlakar Franc 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 17. maja 1949. 
Zt 215/48-9 - Zadr VII/70    6532 

* 
768. 

Sedež: Srednji Lokovec. 
Dan vpisa: 18. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Srednjem " Lokovcu. 
Izbrišejo se člani, upravnega odbora: 

Suligoj Izidor, Vončina Jožef in šuligoj 
Maksimilijan, vpišejo se novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Winkler Maks, kmet, Sr. Lokovec 86, 
tajnik,, 

Gorjup Albert, kmet, Sr. Lokovec 135, 
blagajnik 

Suligoj Leopold, kmet, Sr Lokovec 124, 
odbornik. 

Okrožno sodišč© v Postojni 
dne 18. maja 1949. 

Zt 75/48-5 — Zadr VI/2     6548 

769. 
Sedež: Sv, Lucija, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 23. maja 1949.     - 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. pri 

Sv. Luciji *ob Soči. 
Vpišeta se člana upravnega odbora: 
Bičaj Feliks, kmet, Modrejce 25, pred- 

sednik, 
Maltuc Ivan, upok. železničar, Bača, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dine 23. maja 1949. 
Zt 56/47—8 - Zadr HI/54    6538 

» 
770. 

Sedež: Sempas, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 26. aprila 1949. 
Besedilo: Krojaško-Siviljska zadruga % 

omejenim jamstvom v Sempasu. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora! 

Vuga Celestin in Batic Nadà, vpišeta se 
nova izvoljena člana upravnega odbora: 

.Hvalic Edvard,   krojač,    Seiropas 187, 
predsednik, 

Živec Pepca, šivilja, Senipaa 177, tajnik. 
Blagajnik je prejšnji predsednik Bran- 

kovič Anton. 
Okrožno sodišče v Postojni 

: dne .26. aprila 1949.( 

Zt 5/47-4 — Zadr HI/19     6555 
* 

771. 
Sedež: Trate, okraj Idrija, 
Dan vpisa: 17. maja 1949. 
Besedilo: Kme^jska zadruga i omeje- 

nim jamstvom na Tratah. 
Izbrišejo se člani unravnega odorar 

Turk Janez, Jereb Matija, Nagode Stani- 

slav, Rupnik Ivanka, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni   člani   upravnega  odbora: 

Logar Jožef, kmet, Žibrše 22, tajnik, 
Lukančič Franc, krnet. Medvedje brdo 

144, 
Turk Jožef, kmet, Žibrše 39, 
Podobnik Jožef, kmet, Žibrše 29. 
Podpredsednik  je Lukančič Janez. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 17. maja 1949. 

Zt 26/48-7 - Zadr V/10     6535 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 
llz 29/49 — A/9 

Oklic 
7783 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja novo 
zemljiško knjige za katastrsko občino Laže 

v sodnem okraju Postojna 
Z dnem 29. avgusta 1949 se bodo za- 

čele poizvedbe zaradi osnovanja nove zem- 
ljiške knjige za katastrsko občino Laže. 
Poizvedbe bodo od 29. VIII. do 8. X. 1949 
vsak delavnik od 8 do 15. ure v, Lažah 
št. 30. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posestni- 
ki, hipoiekarni upniki in vse druge ose- 
be, ki imajo pravno korist od tega, da se 
poizvedo lastninsko pravice ali da se ugo- 
tovi istovetnost sedanjih označb parcel e 
prejšnjimi označbami; navajati smejo vse, 
kar utegne pojasniti stanje stvari in oču- 
vati njihove pravice. 

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne na knjižni vpis, 
naj te pravice priglasijo, če želijo, da s» 
vpišejo v novo zemljiško knjigo kot stara 
bremena. Priglasitve teh pravic se morejo 
podati pismeno ali ustno na zapisnik pirf 
okrajnem sodišču v Postojni, eoba~št. 4, 
med 13. avgustom in 8. oktobrom 1949 pa 
v'Lažah št. 30. 

V priglasitvah je treba točno navesti 
pravico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, 
kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v ka- 
terih naj se izvrši vpis. Navesti je tudi, 
na kaj ee opira priglašena pravica in na 
kaj zahtevani vrstni red. Priglasitvene. 
dolžnosti v ničemer ne spreminja to, da 
je pravica, ki jo je treba priglasiti, morda 
očitna iz kakšne listine, ki je že pri so- 
dišču, ali iz kakšne sodne rešitve itd. Edi- 
no pravic in činjenic, ki so že razvidne iz 
listin, položenih pri sodišču za pridobitev 
stvarnih pravic, ni treba vnoviô prïgla- 
šati, ker se bodo uradoma upoštevale. 

Posestniki zemljišč in drugi upravičenci 
morajo prinesti k poizvedbam oziroma 
priložiti svojim priglasitvam v izvirniku 
ali prepisu vse vpise, izpišite iz zemljiške 
knjige, sodne odločbe ali druge listine, 
kolikor so potrebne za' obnovitev zemlji- 
ške knjige in kolikor jih imajo oni ali 
njihovi zastopniki.    ;   ' 

Da se,'vsakomur omogoči vpogled'.v po-. 
daike, ki jih je sodišče do sedaj že zbralo, 
bodo ' razgrnjeni posestni   lieti,   sezname 

\ parcel in> lastnikov ter zemljiškoknjižne 
' mape od 13. VIII. «do 27. ,VIH.  1949 v 

Lažah št 30. ' 

Okrajno sodišče v Postojni        :' 
dne 9.. ,i»lijal949. ,' 
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Rz 6/49-•/206 
Rz 7/49-A/166 

Oklic 
7780 

o razgrnitvi podatkov dosednajih poizvedb 
zaradi morebitnih ugovorov v postopanju 
za osnovanje novih zemljiških knjig za 
katastrsko občino Gorenje Vreme I v sod- 
nem okraju Sežana in za katastrsko ob- 
čino Gorenje Vreme II v sodnem okraju 

Postojna 

Uveden je postopek za osnovanje no- 
vih zemljiških knjig za katastrsko obči- 
no Gorenje Vreme II. Zato bodo od 15. 
IX. do 29. IX. 1949 v Vremskem Britofu 

.žt. 1 razgrajeni \isakomur na vpogled po 
dosedanjih poizvedbah popravljeni posest- 
a! listi, seznami parcel in lastnikov, zem- 
ljiškoknjižna mapa in zapisniki o dose- 
danjih poizvedbah zaradi osnovanja zem- 
ljiških knjig za navedeni katastrski ob- 
čini. 

Ob zgoraj navedenem času in poleg te- 
ga Se 30. IX. 1949 se smejo vlagati ugo- 
vori zoper pravilnost ali popolnost posest- 
nih listov pismeno ali ustno na zapisnik 
pri sodnem odposlancu, ki bo v tem času 
posloval na kraju razgrnitve v Vremskem 
Britofu št. 1. 

Če bodo podani taki ugovori, se bodo 
četotam 30. IX. 1949 o njih uvedle nadalj- 
nje poizvedbe, h katerim naj tudi brez po- 
sebnega vabila pridejo ta dan ob 8. uri 
osebe, ki eo vložile ugovore. 

V Sašu razgrnitve in nadaljnjih poiz- 
vedb se smejo pri sodnem odposlancu pri- 
glasiti tudi obremenilne pramce (zastav- 
ne pravice, služnosti, prevžitki itd.). 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 12. julija 1949. 

I 186/48-18 
Dražba 

7943 

Dne 30. avgusta 1949 ob 9. uri bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št 3 dražba 
nepremičnin, zemljiâka knjiga: Selo, vlož- 
na St. 178, nepremičnina: hiša št. 12 s 
hlevom, podom, dvoriščem in travnikom. 

Cenilna vrednost: 270.974 din, 
najmanjSi  ponudek:   135.487  din,N 

varščina : 13.548 din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 

treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž- 
be, sicer se jih ne bo moglo več uvelja- 
viti glede nepremičnin v škodo zdražite- 
Ija, ki je ravnal v dobri veri 

Sicer se opozarja na dražbeni oklic na 
uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 13. julija 1949. 

* 

Amortizacije 
IR 1018/49-5 . 7772 

Na prošnjo Planinskega društva Jese- 
nice se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgubil 
in se' njen imetnik poziva, naj v 2 mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS uve- 
ljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednotnica izgu- 
bila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo \Tednotnice: 
hranilna knjižica' Mestne hranilnice v 

LjubHani, vložna št. 183325 na ime Pla- 
nisko druStvo Jesenice z vlogo 6974 din. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 15. j"lija 1949. 

* 

I R 128/49-4 ,7989 
Na predlog Vuota Antooa, mlinarja v 

Beznovoih 1, se uvede postopanje sa amor- 
tizacijo izgubljenega obrtnega lieta št 554 
sta izvrševanje mlinarske obrti v Vadar- 
cih •, izdanega 31. •1.1947 od obrtnega 
referenta OLO v Murski Soboti; imetnik 
se poziva, da izroči to listino predlagate- 
lju ali okrajnemu ljudskemu odseku v 
Murski Soboti v treh mesecih od te ob- 
jave. Po preteku roka ee bo izreklo, da 
je obrtni list brez moèU. 

ORrajno sodisee iv Murski Soboti 
dne 19. julija 1949. 

ju 

I R 141/49-4 7658 
Na prošnjo Zupana Franca iz Orehka 1', 

se uvede postopanje za amortizaoijo hra- 
nilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgu- 
bil in se njen imetnik pozivai, naj v dveh 
mesecih po < '-javi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je knjižica izgubila 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: hranilna knji- 
žica Narodne banke FLRJ št. 85223 z vso- 
to 10.500 din z dno H. IV. 1949 na ime 
Zupan Franc, Orehek. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 15. julija 1949. 

* 

Oklic dedičem 
Z 544/46-12 7782 

V zapuščinski zadevi po dne 2. VI. 1939 
v Ohio (USA) umrlem Rovtarju Leopoldu 
iz Sv.  Križa  pri   Vipavi, ki je zapustil 
oporoko z  dn§  25.  I.  1939, se  njegovi 
otroci neznanega imena in' bivališča pozi- 
vajo, da se v šestih mesecih zglasijo pri 
tem sodišču ali imenujejo pooblaščenca, 
ker so bo sicer obravnavala zapuščina z 
oporočnim dedičem in s skrbnikom., 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne H. julija 1949. 

* 
O 953/49-4 7937 

Kapel Franc, rojen 1873, bivši rudar 
v Holandiji, je 3. VII. 1949 umrl v Pro- 
žinski vasi št. 21 brez oporoke. Dediči 
niso znani 

Pozivajo se vsi, ki mislijo, da so de- 
diči zapuščine, naj se v 6 mesecih po tej 
objavi v Uradnem listu LRS priglasijo so- 
dišču  in   podajo   dedno izjavo,  ker •• 
bo sicer o zapuščini razpravljalo in se bo 
zapuščinski postopek končal le s tistimi 
dediči, ki so eo sodišču priglasili in doka- 
zali naslov svoje dedne pravice. 

Okrajno Mdišče v Celju 
dne 6. julija 1949. 

* 

Pozivi upnikom 
Zp 2•46    . 7986 

Okrajuo sodišče v Brežicah je v spodaj 
navedenih zaplembenih zadevah na pred- 
log izvršilnega odbora OLO v Krškem 
kot organu uprave, naj se uvede likvida- 
cijski, postopek po 8. členu uredbe o li- 
kvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo 
premoženja z dne 15. III. 1949 (Uradni 
list FLRJ Si. 23/49) sklenilo, da se uvede 
postopek za opravo likvidacij obveznosti 
zaplenjenega premoženja — nepremičnin 
s pritiklinami, in to v zadevah: 

Zp 214/46 proti dr. Hafnerju Bornu iz 
Rajhenburga, z nepremičninami vi. št. 240 
in 265 k. o. Rajhentourg v vrednosti 
647.591  din 

Zp 34/46 proti Divjaku Mihi in Mariji 
iz Blanco št. 48, z nepremičninami vi. št. 

90 k. o. Poidek in 140, 154 in 164 k. o. 
Bianca,,za vsakega do polovice, v \ted- 
noeti 183.614 din 

Zp 165/46 proti dr. Attemsu Ferdinan- 
du in Vandi, prej v Slov. Bistrici, z ne- 
premičninami vi. št 124 in 207 k. o. Ar- 
nova sela, 340 k. o. Dolenja vas, 6, 467. 
in 468 k. o. Brežice,. 180 in 291 k. o. Ko- 
stanjek, 26 in 188 k. o. Gor. Pohanca, 
57 k. o. Anovec, 68 k. o. Pesje, 219 k. o. 
Sremiš, 130 ta 221 k. o. Bukovšek, 322 in 
372 k. o. Stari grad, 113, 114, 867 in 370 
k. o. St. Lenart, 307 k. o. Mostec, 521 k. o. 
Sela, 480 k. o. Pleterje, 116 k. o. Siomlje, 
272 k. o. Stara vas-Videm, 586 k. o. Ce- 
rine, v vrednosti  17,801.956.50 din 

Zp 40/46 proti Lesarju Josipu, notarju 
iz Brežic, z nepremičninami vi. št. 210 
k. o. Brežice v vrednosti 250.000 din 

Zp 38/46 proti> Solnu Jožetu iz Dolske- 
ga št. 21, z nepremičninami vi. št. 26 in 
147 k, o. Dolsko v vrednosti 43.600 din 

Zp 37/46 proti Kočevar Mariji, šivilji 
iz Veniš St. 18, z nepremičninami vi. St. 
872 k. o. Leskovec v vrednosti 52.100 din 

Zp 36/46 proti Kerinu Martinu iz Le- 
skovca št. 63, z nepremičninami vL št 52 
k. o. Leskovec in 1357 k. o. Ravno v vred- 
nosti 119.000 din 

Zp 14/46 proti Penca Janezu, posestni- 
ku iz Vel. Vodenic št. 7, z nepremičnina- 
mi vi. št. 228 k. o. Orehovec v vrednosti 
8000 din 

Zp 16/46 proti »Celuloza« d. z. o. z. v 
Vidmu z nepremičninami vi. št. 95, 128, 
306, 308, 310, 327, 330, 331 in 221 k. o. 
Stara vas, 673 k. o. Sela v \-Tednosti 
22,077.217 din 

Zp 184/46 proti Žagarju Josipu iz Dol. 
Boštanja št. 30, z nepremičninami pod vi. 
št. 436 k. o. BoStanj v vrednosti 17.820 din 

Zp 186/46 proti Fruk Mariji iz Gor. Le-' 
skovca št. 17, z nepremičninami vi. št. 44 
k. o. Leskovec v vrednost: 11.100 din 

Zp 186/46 proti Savriču Martinu iz Tre- 
beža št. 44, z nepremičninami vi. št. 289 
k. o. St. Lenart in 351 k. o. Brezina v 
vrednosti  53.365 din * 

Zp 230/46 proti Stokarju Janezu in Jo- 
žefi iz Malih Vodenic, z nepremičninami 
vi. Št. 304, 305, 625/677, 781 in 1094 k. o. 
Orehovec v vrednosti 92.410 din 

Zp 269/46 proti Radeju Dragu} trgovcu 
iz Trbovelj št. 439, z nepremičninami vi. 
št. 654 k. o. KrSko v vrednosti 28.250 din 

Zp 240/46 proti Češko Emi iz Libne 
It. 6, z nepremičninami vi. št. 116 k. o. 
Stari grad-Viđem v vrednosti 110.660 din 

Zp 237/46 proti KisoTCU Vekoelavu iz 
Vidma št. 4, z nepremičninami vi, št. 185 
k", o. Stara vas-Videm in 29 k. o. Videm, 
v vrednosti 63.100 din 

Zp 226/46 proti CimperSku Jožefu ari 
Ani iz Osredka, z nepremičninami pod' vi. 
št. 224 in 336 k. o. Križe, v vrednosti 
17.400 din 

Zp 290/46 proti Starkelju Adolfu z Ble- 
da, Mlino 50, z' nepremičninami pod vi. 
št. 438 k. o. Stara vas-BizelJeko do V«, v 
vrednosti 4443 din 

Zp 291/46 proti Srebotnjaku Ivanu, St. 
Peter v Sav. dolini, z nepremičninami "vi, 
št. 794 k. o. Čatež do polovice^ v vredno- 
sti 20.500 din 

Zp 2/46 proti Ajsterju JOSìDU iz KrSke, 
vasi 81, znenremičninamivl.št. S'Sïnlfi? 
k. o, Čatež. 778 in 45 k. o. Krška vas, v 
vrednosti 65.255 oMin 

Zio 4/46  proti   PodbevSku   Francu   iti 
Než' z Brezia št. 28, •. neprem'čnmami vi- , 
št. 9 k. o. ••••, T ""Yrifrr" <tt>328 din 
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Zp 8/46 proti Božičniku Antonu iz Vei. 
Kamna 6, z nepremičninami vi. št. 200 
k. o. Veliki Kamen, v vrednosti 59.050 
dinarjev 

Zp 11/46 proti Pajdaš Mariji, knjigovod- 
ji iz Brežic, z nepremičninami vi. St. 31 
k. o. Brežice do V», v vrednosti 820.429 
dinarjev 

Zp 12/46 proti Cerjaku Jožetu ;n Olgi, 
trgovcu, Artiče št. 22, z nepremičninami 
vi. št. 49, 76, 83, 92 k. o. Artiče 173 k. o. 
Volčje in 172 k. o. Bukovšek, v vrednosti 
678.982.50 din 

Zp 13/46 proti Kerin Rozaliji Iz Sv. Kri- 
ža pri Kostanjevici, z nepremičninami vi. 
št. 1217 k. o. Sv. Križ, v vrednosti 106.318 
dinarjev 

Zp 29/46 proti Engelsborgerju Rupertu, 
trgovcu iz Krškega, z nepremičninami' vi. 
it. 405 in 440 k. o. Krško, v vrednosti 
3,246.106 din 

Zp 32/46 proti Pérou Antonu iz Zafou- 
kovja št. 36, z nepremičninami vi, št. 110 
k. o. Zabukovje do lh, v vrednosti 46.642 
dinarjev 

Zp 3/46 proti Glae Frančiški iz Kallšev- 
ca 18, z nepremičninami vi. št. 5 in 75 
k. o. Kattševec, v vrednosti 21.750 din 

Zp 17/46 proti Vogrincu Ivanu iz Bu- 
kovika, nazadnje v Zagrebu, z nepremič- 
ninami vi. št. 241 k. o. Bukovšek, v -vred- 
nosti  13.000 din*    . 

Zp 275/46 proti Čukačn Štefanu z Za- 
grebu, Samoborska ulica, z nepremičnina- 
mi vi. št. 23 k. o. Videm :n 130 ter 263 
k. o. Stara vas-Videm, v vrednosti 37.782 
dinarjev 

Zp 242/46 proti ing. Dukiču Adolfu iz 
Ljubljane, z nepremičninami vi. it. 469 
in 480 k- o. Boštanj, v vrednosti 3206 di- 
narjev 

Zp 253/46 proti Bahču Francu in Štefa- 
niji iz Pleterja št. 12, z nepremičninami 
vi. št. 105 k. o. Pleterje, v vrednoeti 107.330 
dinarjev 

Zp 260/46 proti Zalokar Tereziji iz Tr- 
novca It. 54, z nepremičninami vi. št. 242 
k. o. TrnOvec, v vrednosti 17 340 din 

z Zp 28/46 proti Hrovatu Francu, trgov- 
cu iz Novega mesta, z nepremičninam: vi. 
•. 853 k. o. Cerklje, v vrednosti 607.250 
dm 

•Zp 160/45 proti Janežiču Eriki in Iva- 
nu iz Stare vasi 49, Bizeljsko, z nepre- 
mičninami vi št. 79, 86 in 37 k. o. Stara 
vasf-Bizeljeko, 121 k. o. Stara vas-Bizelj- 
eko, vi. št. 37 k. o. Bukovje, 132 in 402 
k. o. Drenovec. 32 in 63 It. o. Zupelevec, 
179 in 366 k. o. Vitovec ter 651 in 650 
t- o. Sulica ' 

Pozivamo upnike, da po 9. in 10. členu 
epredaj navedene uredbe v 60 dneh po 
°bjàvi tega oglasa v Uradnem listu LRS 
Priglasijo temu sodišču evoje terjatve in 
*e izkažejo, sicer jih sodišče ne bo več 

•   upoštevalo. 
Okrajno sodišče v Brežicah 

dne 20. julija 1949 

Razni oglasi 
^. 731 7992 
. Invalidsko prodajno in gostinsko, pod- 
lije »Kantina« v Ljubljani naznanja, da 
le prešlo v likvidacijo. 
• 5Î, uPniki se pozivajo, da priglasijo 
no 20. avgusta 1949, vse evoje terjatve. 
***v-tako.ee pozivajo vsi, dolžniki, da do 
*4jfa dne poravnajo svoje obveznosti do 
»Kantine«, p0 20. avgustu 1949 se ne bo- 

do priznale nobene terjatve, dolžniki pa 
ee bodo soduo izterjali. 

Likvidatorja 

7993 
Zaradi združitve  z »Naprozo« v Mari- 

boru, Slomškov trg 6, kot sprejemajočo 
zadrugo se  pozivajo  upniki  pridruženih 
zadrug: 

Kolodvorske, Koroške, Magdalenske, 
Studenške in Denapoze III. rajona, Ma- 
ribor, naj v 3 mesecih priglasijo svoje 
terjatve, ki eo obstojalo na dan vpisa 
združitve v zadružni register, to je dne 
18. julija 1949, najpozneje v 8. mesecih 
od dneva te objave. 

>Naproza« z o, j., Maribor 

St. 243 789« 
Invalidsko gospodarsko podjetje >Topli- 

ca« v Kuršumliji, Ljudska republika Sr- 
bija, je z odločbo operativnega upravne?« 
vodstva št. 8 z dne 21 III. 1949 prene- 
halo obstojati in je od 30. IV. 1949 v 
likvidaciji 

Likvidacijske pošlo vodi posebna likvi- 
dacijska komisija, ki poziva vse upnike 
podjetja, naj ji v 30 dneh od objave tega 
oglasa priglasijo vse terjatve, dolžniki 
pa, naj v istem roku poravnajo svoje ob- 
veznosti. Vse morebitne priglašene terja- 
tve likvidacijska komisija kot zastarele 
ne bo vnesla v likvidacijsko bilanco, ne- 
poravnani dolgovi pa se bodo sodno izter- 
jali. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
prek!icuj ejo: 

Aram Fanika, Ljubljana, Veretovškova 
ulica, uslužbensko knjižico, sindikalno iz- 
kaznico in izkaznico OF. 7870 

Arh Ja«ez, p. Srednja vas 66 v Bohi- 
nju, knjižico za kolo znamke sRixe«, št.' 
263466, evid. tablica 540. 7009 

Arnež Albin, Ljubljana, Sv. Marka 19, 
potrošniško nakaznico za kurivo K IV, 
izdano od MLO v Ljubljani. 7917 

Bivic Kristina, Gmajna 6, Črnuče, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »NSU« št. 
S41179, izdano od NM Črnuče.       7871 

Bobek Justi, Ljubljana, Sv. Petra c. 5, 
sindikalno in osebno izkaznico. 7915 

Bradula Anton, Ljubljana, Medvedova 
St. 36, osebno izktenico št. 98133, izdano 
od NM Ljubljana. 7875 

Brank Marjana, Repnje 48, <p. Vodïpe, 
izkaznico za kolo znamke >Jugo<, tov. šte- 
vilka 77343, evid. št. 6612. 7579 

Burg Joïel, mlinar, Tržeo 42, p. Sv. Vid 
pri Ptuju, knjižico za kolo št. 1856308, 
reg. št. S-20-10436 na ime Majcen Ivan, 
mlinar, Zg. Breg. 6911 

Butina Angela, Zavodna 4 pri Celju, iz- 
kaznico OF, sindikalno izkaznico in obla- 
čilno nakaznico. 7091 

Ciuha Vidi, Ljubljana, Rožna dolina, Ce- 
sta V., št. 11, osebno izkaznico, izdano od 
NM Ljubljana. 7838 

Časar Jožef, Kapca št, 103, 'Izkaznico za 
kolo znamke >Osman<, št. okvira 37529, 
reg. št. 24-4350. 6780 

Čop Janez, Jesenice, Ukova 6. izkazni- 
co za kolo znamko >Axo« št. 798314, iz- 

I dano od uprav© NM na J.ee&aàçftb,, •.. 7Â7,7j 

Dobnik Jurij, Ptuj, Pobrežje 3, knjižico 
za kolo znamke >Puch«, številka okvira 
397406. št. tipoz. tablice S-20-10412.   6804 

Dovič Zvonka, Mala vas 38, Jezica, 
osebno izkaznico, izdano 17 VII. 1915 od 
NM Ljubljana. 7922 

ElcktroprCnos Kače, evidenčno tablico 
S-1000 avtobusa >Dodget. 7129 

Gorjanc Martin; Trnovlje 44 pri Celju, 
knjižico za kolo znamke -»Triumph«, šte- 
vilka 689427, evid. tablica 13-3101.   7090 

(Joričan Koza, Ljubljana, Aloševčeva 
št. 26, ukradeno osobno in železniško iz- 
kaznico ter izkaznico za kolo. 7841 

Grad Franc, Beričevo 20, spričevalo I. 
letnika strokovno-nadaljovalne šole na Le- 
dini, izdano 1. 1940/41. '  7868 

Gradbeno podjetje za cesto LRS, po- 
pravljalni• in cent. skladišče Kamnik, 
evid. tablico dvigala »Chovrolot«, števil- 
ka S-0553. 6909 

Hriberuik Franc, Provalje 3, vojaško 
knjižico. 6785 

Ivanušič Jože, Litija, vojaško knjižico 
št. 24977 in potrdilo o stalni nesposob- 
nosti.        • 7873 

Jakomin Slobodanka, Brezovica 71, sin- 
dikalno izkaznico. 7796 

Jamnik Anica. Daljna vas 14, sindikal- 
no izkaznico. 7836 

Jarc Kristina, Domžale, Savska cesta 2, 
prometno knjižico za kolo znamke »P.uch«, 
evid. št, 8-25 in osebno izkaznico, izdano 
od KLO Domžale. 7013 

Jarc Mirko, Kamnica pri Mariboru, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Steyèrc 
št. 224929! 7163 

Kirbos Miin*, Maribor, Stritarjeva 7, de- 
lavsko knjižico št. 26042. 7957 

Kobal Anton, Kranj, Cesta na Golnik 
št. 22, vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega odseka v Kranju. 7879 
•••••1« Jože, Ljubljana, Šmartineka 

št. 21, svojo sindikalno fekazndco št. 12779 
ter sindikalno izkaznico št. 1587370 na 
ime Gregorič Ernest in sindikalno izkaz- 
nico na imo Kustrle Jože. 7794 

Kolarič Elizabeta, Zona čevljarskega 
mojstra, Gor. Radgona, roj. 21. XI. 1899 
v Radgoni, osebno izkaznico. 7790 

Kos Pavlo. Reka,. Narodno kazalište, 
ukradeno osobno izkaznico, sindikalno iz- 
kaznico, sindikalno objavo za letni dopust, 
izkaznica OF in osebno dzkaznko na ime 
Kos Selena. 7883 

Kozor Franc, Maribor, Meljski hrib^roj. 
29. III. 1923, ukradeno vojaško knjižico 
in sindikalno izkaznico ter osebno in sin- 
dikalno izkaznico • izkaznico MTT za 
vstop v tovarno na ime Kozar Ana, 
rojena H. VI. 1927. 7791 

Kragl Slavko (Antonov)" Maribor, 'Gor- 
kega 2, roj. 15. VII. 192Ó v Studencih, 
Maribor, vojaškq.,knjižico, àzdano od voj. 
okrožja Ma'riborJmesto. 7216 

Kraje Ivan, Ljubljana, Podmilščakova 
• št, • 22, knjižico za kurivo K-4. 7869 

Krajne Stanko, Proseniško ,24' Blagov- 
na pri Celju, prometno knjižicbiza kölo 
znamke >Nera« et. • 4240, št. evid.'fiablič© 
4674. 7093 

Krajne Vinko, Ljubljana, .^Tovarniška 
št. 26, izkaznico za kol'ofižna!mke >Zenit«, 
St. okvira 1217370, št..tablice S-••, fc- 
d«no od npraveiNMvvwLjubljaiaî»-. 7878 

Erompi Karel.^Oj.^S.'X/ÎS&ïv ••• 
'Wfaaä8fJ ""'"' 
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vec, G*r. Radgona, Nabrežje RA 33, oseb- 
no izkaznico, 7867 

Krušič Nežka, rojena 21. I. 1927, Slape 
it. 31, Ljubljana, osebno izkaznico šte- 
vilka 077723, sindikalno in omladinsko 
izkaznico. 7921 

Kugy Erna in Kugy Josip, Maribor, Gor- 
kega 14, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Pucn« It. 11879 in znamke »Dobera« 
Št. 11828. 7247 

Kvartnik Henrik, Tolsti vrh, p. Guštanj, 
roj. 15., XII. 1900, ukradeno izkaznico za 
kolo, izdano od odseka za notr. zadeve 
okraja Prevalje. 6692 

Lakner Anton, Dobliče 4, p. Črnomelj, 
dijak »drž. gimn. v Črnomlju, spričevalo 
III. razreda in o sprejemnem izpitu za 
višjo gimnazijo. 7083 

Lavrih Karel, Ljubljana, Celovška 126, 
osebno izkaznico št. 047617 in osebno iz- 
kaznico št. 072123, izdano na ime Lavrih 
Ivka.   _ 7834 

Leban Lucijan, Ljubljana, Medvedova 
St. 38, prometno knjižico za osebni avtomo- 
bil znamke Lancia-Aprilia št. 14483, iz- 
dano od uprave NM v Ljubljani.        7843 

Lešnik Ivanka, Celje, Mariborska 59, 
prometno knjižico za kolo znamke »Cham- 
pion«, št. 1480166, Št. tablice 3535/12, iz- 
dano od NM Celje mesto. 7094 

Logar Drago, Ljubljana, - Aljaževa 17, 
osebno izkaznico, izkaznico za kolo, šofer- 
sko izkaznico, prometno knjižico za motor 
In izkaznice; za kurivo. 7959 

Logar Franc, Ljubljana, Zaloška c. 14, 
ukradeno vojaško knjižico, izkaznico za 
polovično vožnjo »a vlaku in tramvaju, 
sindikalno izkaznico in izkaznico OF. 

'      , 7793 
Lovše Anton, Trzin št. 2, izkaznico za 

kolo št. 10100810, izdano 1. 1948 od upra- 
ve NM v Kamniku. 7916 

Luin Franc, Gabrovlca 26, izkaznico za 
Kolo št. 1269897. 7014 

Luter Štefan, Turnišče 72, cevlj. mojster, 
•vojo čzkaznico za kolo, osebno izkaznico 
in sindikalno izkaznico na ima Vojkovič 
Jožef, cevlj, pomočnik iz Turnišča.   6906 

Majcen Joeipina, Mokronog 86, osebno 
Izkaznico. 7958 

Makovec Antonija; Ljubljana, Poljanska 
a 85, ukradeno izkaznico za kolo znamke 
»Atelia« Jt. 5744 in osebno izkaznico, iz- 
dano od uprave'NM v Ljubljani. ,     7919 

Marinčič Jož«, roj. 3. •. 1924 v Skem- 
ljevcu 13, tp.' Sulvor, Črnomelj, • izkaznico 
za rez. oficirja JA, serija PU. 0009, št. 
3132, vojaško potrdilo, izdamo od IV. ax- 
made, izkaznico za kolo znamke- »Diplo- 
tnat Elita«, tov. št. 52398, izkaznico OF, 
izdano od odbora Črnomelj. ,6386 

Marinko Franc, Udmat 64 pri Laikem, 
oblačilno nakaznico TD 13/25, prometno 
knjižico za kolo, §t. tablice 9767/S15, št. 
okvira' 68114, radano od NM Laško, oseb- 
no-izkaznico; št. 298,,izdand od KLOKu- 
refcno^pçi;Laškem in izkaznico OF.   7219 
•••••••••• Franci Ljubljana, Tabor 12, 

železniSko^iežijeko karto in spričevalo I. 
razreda, grafičnega teh'riikuma, izdano 
1".'•948/49.,   ;:;„::.:,••;;, .    7909 

Mesari« Alojzi /Ljubljana, Komenskega 
,5t. 4Ì7, osebno.in sindikalno izkaznico, \o- 
ja^bìknjizaw;ter,.i^ltóznioo.tìF.,    '   ,7837 

Meserko Miro, Ljubljana, Grintovžka 61, 
preklic o izgubljeni izkaznici tehn, fakul- 
tete, izdani od rektorata univerze v Ljub- 
ljani, objavljen v Uradnem listu LRS, 
št. 18 z dne 31. V. 1949, ker se je izkaz- 
nica medtem našla. 7913 

Močnik Sonja, Ljubljana, Trdinova 5, 
ukradeno osebno, sindikalno in člansko 
izkaznico za vstop v zadrugo. 7792 

Modrijan Franc, zastopstvo za »Sremak« 
B. Topola, Gor. Logatec 54, potno dovo- 
lilnico s pooblastilom (Sremak), obrtni 
list iz L 1933, dogovor Jelovica—Kukanič 
—Modrijan in dovoljenje OLO Ljubljana 
okolica. 6807 

Muha Metod, Ljubljana, Gledališka 16, 
šofersko izkaznico II. razreda. 7795 

Ogrizek Milena, Ljubljana, Prešernova 
št. 3/1, sindikalno izkaznico, izdano od 
sindikata Zdravstvenih ustanov Moste, 
vojna bolnica, 7882 

Pavlin Franc, Srednje Pijaško, Krško ob 
Savi, knjižico za žensko kolo znamke 
>Opek, tov. št. 1055560. 7864 

Petali Franc, Vižmarje 81, vojaško knji- 
žico, 7872 

» Peternel Franc, Škof ja Loka, Partizan- 
ska 34, ukradeno osebno in Šofersko iz- 
kaznico, izkaznico za kolo ter tovarniško 
izkaznico za vstop v »Litostroj«,        7840 

Peternel Marija, Ljubljana, Sv. Boka ce- 
sta 31, Dravlje, osebno in sindikalno iz- 
kaznico. 7842 

Podobnik Veronika, vojna vdova, 2:ri 
št. 70, odločbo vrhovne invalidske komi- 
sije, izdano v Beogradu 9. X. 1947, števil- 
ka 70.812. 7089 

Ing, Poženel Ivan, Tovarne »Zlatorog«, 
Maribor, oficirsko izkaznico na ime ing. 
Poženel Ivan, rezervni poročnik.       6915 

Princ Alojz, Trnovlje 187 pri Celju, 
knjižico za kolo znamke »Dürkopp« štev. 
1,514.635. 7220 

. Reberšek Edvard, Ljubljana, Prešerno- 
va. 3, sindikalno izkaznico št. 285486, iz- 
dano od sindikata delavcev in nameščen- 
cev komurialeev št. 8 v Ljubljani. 

7880 
Sajovic Matija, kmet, Predoslje 16,* roj. 

24. II. 1885, izkaznica OF et. 099024 z dne 
29. V. 1949, prometno knjižico za kolo 
znamke »Brandenburg«, izdano od NM 
Kranj, spozn.! št. 5732 in osebno izfcazni-, 
co, izdano od KLO Predoslje. 7079 

Savi« Blažo. podporočnik, vojna pošta 
2667, St. Vid nad! Ljubljano, plačilno 
knjižico št. 100459. 783.1 

Sever Anton, Ljubljana,' Cesta na Brdo 
št. 6, prometno knjižico za kólo št. 3372 

7911 
Skubic Anica, Ljubljana, Stari trg 28, 

svojo osebno izkaznico in izkamico OF 
naime Pletéreki.Gerti.  . .        '      7956 

Skubic Anton, Ljubljana, Obrtniška 4, 
vojaško knjižico, ,', 7874 

Stanič Mirko, star. vodnik, voj. pošta 
4522—30,« Maribor, oblaSlno knjižico št. 
2908. .     . •   7908 

Stupar Jakob, Maribor, Pobrežje, Slom- 
škova 11, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Styria«, št. 1225886. 7247 ; 
. Sukič Jožef, Martinje, p. Gor. Petrovci, 
Murska Sobota, roj. 5. JI. 1916 v Martinju 
št. 11, oseböo izkaznico &l. 73/49, izdano, 

pri KLO Martinje, vojaško knjižico, izda- 
no pri vojaškem odseku okraja Murska 
Sobota, izkaznico za kolo, izkaznico OF in 
člansko karto o zadružništvu. 6835   . 

Štancer Franc, Ljubljana, Vodnikova 
št. 89, osebno izkaznico, izdano od' NM v 
Ljubljani. 7910 

StebM Anica, rojena 1923, Vešter, Skof- 
ja Loka, tkalka pri »Teza« Kranj,, sindi- 
kalno izkaznico. 6973 

štrukelj Tilka, Ljubljana, Tyrseva 17, 
sindikalno izkaznico št. 2506889.        7835 

Suo Nada, Šmartno pri Litiji, sindikal- 
no knjižico St. 1300401, št. zveze 50206. 

77Ö7 

Tekstilna tovarna Sv. Pavel pri Prebol- 
du; evid. tablico avtomobila znamke 
»Mann« št: 4363. 7221 

Toian Franc, Vrhe 2, Teharje pri Celju, 
svojo oblačilno nakaznico in nabavno 
knjižico tar osebno izkaznico, izdano od 
KLO Teharje na ime Tofan Jožefa.    7092 

Tomič Vitomir, Ljubljana, Celovška 76, 
industrijsko nabavno knjižico št. 610.   7961 

Tonile Pavla, Pristava 21, Križe na 
Gorenjskem, invalidsko odločbo.       6976 

Tomšič Budi, Ljubljana, Pod hruško 6, 
svojo šofersko in osebno Lzkaznico ter 
ošabno izkaznico na ime  Tomšič Vera. 

7839 
Ing. Tornato Domenico, Kranj, Rupa, 

osebno izkaznico za inozemce št, 2615, 
izdamo od odseka za notr. zadeve v Kra- 
nju. '       7960 

Trček Ivan, črni vrh št. 42 nad Idrijo, 
izkaznico za kolo znamke »Radius« Stev. 
8055, izdano od uprave NM v Idriji.   7914   - 

Turnšek Irena, por. Veter, Ljubljana, Tr- 
dinova   8,   izkaznico   za   kolo   znamke   , 
»Meister« št. 119173, št. tablice S-1399, 
izdano od uprave NM v Ljubljani.      7881 

UdoviČ Pierina, rojena 22, XII. 1929, 
Kubed št. 50, p. črni Kal, ukradeno iz-   ,i 
kaznico, izdano 1946 od odseka za notr.   V 
zadeve OLO Koper. ; 7902 

Ules Trezika, rojena 25. IX.  1926 ,v    ' 
Hajdošah 43 pri Ptuju, osebno izkaznico, 
št. 155, izdano 1. 1946 od KLO Slovenja 
vas, okraj Ptuj. .7785   • 

Us dr. Peter, Ljubljana, Rožna dolina.'   ; 
C. XVII/30, sindikalno objavo serija A;   : 
izdano od sindikata učiteljišča v Ljub- 
ljani ter člansko'izkaznico magacina pro- 
svetnih delavcev, 7918 

Vaupotič Jožefa, Ljutomer. Streiiška2, 
knjižico za kolo znamke »Pueh«, gfc 8475. 

7005;: 
Vivod Božidar, nadzornik mostov, izkaz:,': 

nico za kolo znamke »Brandenburg* štev." 
074361, reg. St. S 17-7144. 7006 ,:\ 

Vovfc Ivan, Lukovica 39, izkaznico. :za 
kolo št. 8170, izdano od uprave NM v Lu-; , 
kovici, •     , ; 7920 -.' 

Zupančič Franc, Veliki vrh it. 4, p. Li- 
tija, sindikalno dzkaznico Št. 56258.     78761--. 

Železniški aTtooddolek, Ljubljana, evid., 
tablico za motorno kolo S—0455.    VT8?? 

Znideršič ,1•••, sedlar iiz Velike ivasi 
št. 88, pri Leskovcu, osebno izkaznico, in " 
izkaznico za kolo, ,št.-5625l6. • ,   ••;-'_; 6917.,, 

Znidaruž Pepca, Arja vas 12. Petroviče, ; 
prometno knjižico za kolo znamke »Dur- 
ikopp< St. 706170, evid. .št, 13/6566., ; '..TJ??,'-. ,; 

•••••^••••••^ •ofe•»mi .u£e&#u &•£•$• 
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•••••• Maitiii, kmet, Kostrivndca, 
Kovačič Avgust, kmet, Kostrivnica, 
Kovačio Rudolf, nameščenec, Kostriv- 

nioa, 
Suater Franc, kmet, Osredek 9, 
Grdina Zorka,  poljedelka,  Sv.  Jakob 

Ü26, 
âuster Karl, mizar, Sv. Jakob 19, 
Zupane Ivan, kmet, Planinca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
. dne 6. julija 1949. 

Zadr VII 110/Ô. 7503 
# 

743, 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

'„, z omejeni» jamstvom v Kamniku. 
Na obenem zboru 29. II. 1949 eo bàia 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zudruga z 

omejenim jamstvom v Kamniku 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

^ in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
.', člaffe z vsemi potrebnimi potrošnim! pred- 

meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v skla- 
du   s   postavljenim   načrtom   za   dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 

'.. diŠČ in sklepa v ta namen pogodbe; 3. 
, da pospešuje in razvija vse panoge kme- 

tijskega gospodarstva na svojem področ- 
, ju,. tako poljedelstvo, živinorejo, sadjar- 

stvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, gojitev 
. industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 

domačo obrt itd.,  zlasti  pospešuje tiste 
panoge oziroma kulture, ki v danih na- 

• ravnih pogojih najbolj  uspevajo; 4.  da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje 
In s tem za zagotovitev rastočega blago- 
stanja svojih članov naprednejše tehnične 
in agronomske metode (mere) v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 

' stroje,   umetna   gnojila   itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira   semensko   službo,   skrbi   za 
gojitev sadnih, -gozdnih in drugih sadik 

, '•-; •. da organizira predelavo kmetij- 
:^ ;6kih  pridelkov  in  obrtne  delavnice za 
,t   Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 

;   Predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke   prihranke   v   obliki   hranilnih/ 
v«>g in notranjih  posojil zà ustvarjanje 
obratnih sredstev  in podeljevanje  kre-, 

;   oitov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
:. epodarski strokovni, kulturni in prosvetni 

'.'•••^• '»eh prebivalcev svojega okoliša ta- 
,    ko, da prireja v svojem zadružnem domu 

«rokovna in  politična predavanja,  kul- 
ttIîle prireditve, strokovne tečaje, razsta- 

"T^ .predvajanja filmov, goji fizkulturo itd., 
• ,eT ustanovi svojo knjižnico. 

.Upravni odbor sestavlja 9 do 13 Članov, 
nLl   vo^ zl?or azmed zadružnikov. Dolž- 

!,*    ^',uPravnega odbora traja eno leto. 
• ur?a ^drogo podpisujeta po dva člana 

';   "P^nega 'odbora, katerih enega lahko 
«flomešča. po upravnem odboru poobla- 

; "^uslužbenec zadruge. 
;iAS'%.« Člani   upravnega   odbora 

N, ; ^iLeopold, Bertoncelj Jože, Jeraj An- 
•    to« tTfan Jože- Brle(? Janez> Rebolj An- ;,". J^ïxg Jože in Valentin Konrad, vpiše- 
\   }°& novi člani:   , " 
)'• <,;, 'püSl? Jože, i nameščenec, Perovo 47, 
i*     Ä V Viktor, ključavničar. Kamnik, 

;   S  SS'* iCrm *£•• ZapTice 12, 
»tO ie*   ^ name%iec, .•••••• me- 

Grilj Božena, nameačenka, Perovo 52, 
Poljanšek Jože, nameščenec, Mekinje 16, 
Sršen Franc, mehanik, Sutna 4, 
Zore Anton, kovač, Kamnik-Grabèu. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1949. 

Zadr IV 134/4 7371 
* - 

744. 
Sedež: Kranj. • 
Dan vpisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z orne je- 

nim jamstvom v Kranju. 
Na skupščini S. V. 1949 sta se Kmetij- 

ska strojna zadruga v Stražišču, zadruga 
z omejenim jamstvom (Zadr II 38/9) in 
Kmetijska strojna zadruga na Primskc- 
vem z omejenim jamstvom (Zadr I 85/10) 
spojili s to zadrugo. 

Izbrišejo ee  člani   upravnega odbora: 
Lokar Janez, Gorjanc Franc, Senk Janez, 
Križnar   Pavel,   Sink  Ciril, Ješe Janez, 
Urbane Janez, Stare Joahim, Krt Franc, 
Koželj  Jakob in  vpišejo " se  novi  člani 
upravnega odbora: 

Puhar Drago, posestnik, Primskovo 191, 
Kokalj Franc, posestnik, Klane 38, 
Jerman Franc, posestnik, Gorenje 17, 
aurai Ivan, posestnik, Struževo 24, 
Perenta Valentin, posestnik, Huje 10, 
Križnar Ivan, posestnik, StražišČe 74, 
Remic Jože, sin pos., Rupa 2G, 
Velikonja Franc, strok, učitelj. Huje 62', 
Nameščenec   za   sopodpišovanje:   Gor- 

janc Franc, poslovodja, Kranj, Koroška 2. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 10. junija 1949, 
Zadr II 35/12 6436 

745. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan  vpisa: 2.. julija  1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga pletilcer z omejena jamstvom • 
Ljubljani. 

Izbriše se član upravnega odbora Vid- 
majer Angela in poobiaščenka za sopod- 
pišovanje Rozman Slava, vpiše se član 
upravnega odbora: 

Traun Pavla, pletilja, Ljubljana, Šišen- 
ska 60 in pooblaščenec za sopodpišovanje: 

Vidmajsr Ivan, nameščenec, Ljubljana, 
Gruberjevo nabrežje 16. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 2. julija 1949. 

Zadr VI 76/2 7475 
* 

746. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. junija 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga a omeje- 

nim jamstvom Ljubljana 22. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

2agar Ida, KuSar Miha, Valjavec Franc, 
Pencelj Baldomir, Sterlè Jakobi, Kunej 
Eranja in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: ' 

Fokovec Stefan, tiskar, Dolenjska c. 58, 
MikolSč Lojze, elektromonter, Rudnik 

št. 123, 
Mostar Anica, nameščenka, Ižanska ce- 

sta 114, 
Kolnik" Lojza, nameščenka, .Dolenjska 

cesta 23, 
Skušak Jože, zlatar, Dolenjska c. 102 in 
Vertelj Franc, strugar, Rudnik 73, vsi 

v Ljubljani] 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

", dne 30, junija 1949, .   . 
: . , .Zadr VI 109/2 7239 

747. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Zelenjadarska produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljubljani, 
Na skupščini 27. II; 1949 so bila spre- 

jeta uova pravila. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in kulturnejši način prideluje vse vrste 
zelenjave za široko potrošnjo; 2. da od 
svojih članov odkupuje zelenjavo in oskr- 
buje njeno prodajo; 3. da pospešuje ia 
razvija zelenjadarstvo ua svojem področju, 
zlasti kulture,«ki najbolj uspevajo ob da- 
nih naravnih pogojih; 4. da uvaja za po- 
večanje zelenjavne produkcije in s tem 
za naraščanje blagostanja svojih članov 
in njihovih družin naprednejše tehnične 
in agronomske metode in v ta namen 
skrbi za selekcijo eemen in organizira se- 
mensko službo, dobavlja svojim članom 
potrebno vrtno orodje in stroje, hlevtìko 
in umetno gnojilo in zaščitna sredstva ia 
gradi tople grede; 5. da organizira po- 
trebno delavnico in popravljalnico vrtnar, 
skega orodja; 6. da skrbi za gospodarski 
in strokovni ter kulturni in prosvetni dvig 
svojih Članov na ta način, da prireja stro- 
kovna in politična predavanja, strokovne 
tečaje, prireja razstave in sejme, predva- 
janja filmov ter da ustanovi svojo knjiž- 
nico in strokovno posvetovalnico. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 Članov, 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Pleško Frančiška In Možina Ančka, vpS» 
sejo se novi člani: 

Jamnik Jožko, kmet, Stari trg 10, 
Pavlin Josip, državni upokojenec, Cesta 

v Mestni log 9, 
Škof Janez,! kmet, Karunova 12, 
Jerina Ivan,' kmet, Karunova 16,   , 
Cven Franc, kmet, Cesta v Mestni log 

«. 4, 
Kimovec Janez, kmet, Trnovska ul. 9, 
Breskvar ' Valentin, kmet, SvabiČeva 

ul. 3, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 24. junija 1949. 
Zadr V 43/4 7112 

748. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo: Zveza kmetijska zadrug za 

glavno mesto Ljubljana z omejenim jam- 
stvom r Ljubljani. 

Na rednem zboru 7. V. 1949 co se spre? 
menila zadružna pravila. 

Delež znaša odslej 5.000 din, ki se lahko 
plača v obrokih. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 25 Članov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Peruzzi Severin, Avis» Alojzij, Flegar 
Avgust in Kregar Stane,* vpišejo se novi 
člani upravnega odbora: 

Škraba Janez, kmet, Ljubljana, Ižanska 
cesta 235,      '    ; 

Jeršin Rajko, delavec, Crna vas 63, 
Jamnik Jožko, 'kmet, Galueovo nabrežje 

Št. 9,  ; 
Zaje Ivan, kmečki sin* Šmartno 19, 
Pelko Gašper, nameščenec, Ljubljana,' 
Cernivo Feliks, kmet, Dravlje, 
Bolta Ivan, nameščenec, Jarše 8, ,; v, 

• Vrhovec Firanc, kmet, Stejpanja vas, 
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,Vovk Franc, kmet, Vič, 
Zaje Anton, lunet, Zg. Zadobrova 1, 
Ôkrjaac frane, Junci, Zalog, 
yavpotic Jožko, upokojenec, Ljubljana, 
Kalin Kari, kmet, Trnovo, 
Peršin Frano, kmet, Jezica. 

Okrožno sodižčo r LJubljani 
dne 8.  julija 1949. 

Zadr VI 62/2 
* 

7646 

749. 
Sedež: Ljubljana, St. Vid. 
Dan vpiea: 5. julija 1940. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejen 

nim jamstvom Ljubljana, St. Vid. 
Izbrišejo   se   ulani   upravnega odbora 

èvegelj Janez, Cirman Srečko in Pipan 
Franc ter vpišejo nov;  ulani upravnega 
odbora: 

Kregar Fanči, kmetica, Poljane 17, 
Bonßa Marija, kmetica, Vižmarje,, 
Suhadolnik Marija, kmetica, Poljane 14, 
Mavec Jernej, kmet, Gunclje, 

Okrožno sodiačo v Ljubljani 
dne 5. julija 1949.       : 

Zadr VI 101/2 7370 

750. 
Sedež: Podreče. 
Dan vpisa: 26. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga 

Podreče, p. Smlednik, registrovaua zadru- 
ga z omejeno zavezo. 

Na podlagi odločbe okrajnega ljudskega 
odbora, poverjeništva za kmetijstvo, z dne 
4. VI. 1949, St. I/7-276/I je prešla za- 
druga v likvidacijo. 

likvidacijska. Unna kakor doslej s pri- 
etavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Brečko Jože, 
Roblek DuSnn, oba uslužbenca Okrajne 

«veze kmetijskih zadrug v Kranju, 
Govekar Emil, uslužbenec OLO Kranj. 
Likvidatorji kolektivno podpisujejo li- 

kvidacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 20. junija 1949. 
Zadr I 45/8 7190 

w 
751. 

Sedež: Podbrezje. 
Dan izbrisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Potrošniška, zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Naklem. 
Zaradi spojitve s Potrošniško zadrugo 

z omejenim jamstvom v P'ođbrezjah. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 11.  julija 1949. 
Zadr VI 35/2 77Ü2 

* 
762. 

Sedež: Polhov Gradec. 
Dan vpisa: 27. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Polhov Gradec. 
Izbrišejo se îlanî upravnega odbora 

Zeleznikar Jože, Steblaj Olga, Golob Ja- 
nez in Rutar Alojz, vpišejo se novi Člani: 

Trpin Anton, kmet, Polhov Gradec 1, 
Petrovec Anka, kmečka hči, Briäe 2, 
Petrovec Marija, kmetica, Briäe 2, 
Rihar Jože, kmet, Belca 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. juiilja 1949. 

Zadr VI 12/2 7193 

753. 
Sedež: Polšnik. 
Dan vpisa: 7. junija 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje. 

iiiin jamstvom v Polšniku. 
Na skupščini 1. maja 1949 so ee spre- 

menila zadružna pravila. 
Upravni odbor sestavlja odslej 5 do 

7 članov. 
Izbrišejo se  člani  upravnega  odbora: 

Vodenik   Peter,  Pwše  Joahlm,   Drobne 
Anion, Lokar Franc, Kotar Janez in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Majcen Janez, uslužb. OLO, Polšnik 2, 
Zibret Ignac, kmet, Vel. Preska 13, 
Felo Ivan, uslužbenec KLO, Polšnik 27, 
Jelene Anton, kmet, Borovak 3, 
Pograjc Franc, delavec. Konjšca 30, 
Ribič Franc, čevljar, Polšnik 28, 
Poglajen Alojz, posestnik. Dolgo brdo 4. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje je Jer- 

man Marinka, poelovodja.i Polšnik. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 7. junija 1949.   ' 
Zadr VI 14/2 6434 

* t 
754. 

Sedež: Radomlje pri Kamniku. 
Dan vpisa: 28. junija 1949. 
Besedilo: Grajsko-kolovgka lesna indu- 

strija Feliks Stare, družba z o. z. 
Po izjavi z dne 13. II. 1949 ee je druž- 

ba razdružila in prešla v likvidacijo. 
Likvidatorja:    • 
Majcen Ciril, posestnik, Ljubljana, Tr- 

stenjakova ulica 2 in 
Kobenter Franc, nameščenec, Ljubljana, 

Smoletova 3, 
Likvidacijska firma:' kakor doslej spri- 

stavkom v likvidaciji. 
Likvidatorja samostojno podpisujeta li- 

kvidacijsko firmo. 
Okrožno sodiščo v- Ljubljani 

dne 28. junija 1949. 
Rg C V 311/6 7235 

* 
755. 

Sedež: Selca. 
Dau vpisa: 8. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Selcih. 
Na skupščini 16. X. 1948 se je Kme- 

tijska strojna zadruga z omejenim jam- 
stvom Selca nad Skorjo Loko (Za,dr. II 
79/4) spojila s to zadrugo. , 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 8. junija 1949. 

Zadr VI 31/4 6411 
* 

75G. , 
Sedež: Smlednik. 
Dan vpisa: 26. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smledniku. 
Na skupščini 8. V. 1949 se je Kmetijska 

strojna zadruga v Mošah, zadruga z ome- 
jenim jamstvom (Zadr II 94/33), združila 
s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. junija 1949. 

Zadr "VI 44/3 7• 
* 

757. 
Sedež: Struge. 
Dan vpiea: 30. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrnga • omeje- 

nim jamstvom Struge. 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 

Pugeli Ivan, Hočevar ••••, Bradač Franc 
ia vj$sejo novi ČJani upr«YHfiga ••&•••: 

Noše Franc, kmet, Kolenča vas 10, 
Oberster Jože, kmet, Podtabor 22 in 
Hegler   Franc,  upokojenec,  Pri cerkvi 

št. 19. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30 junija 1949. 
Zadr V 190/2 7238 

* 
758. 

Sedež: Sv. Vid pri Planini. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omej. 

jamstvom, Sv. Vid na Planini. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Luska r Martin, Bohinc Franc, Koželj An- 
drej, 1'erčiČ Jože, Zičkar Ivan, vpišejo ee 
novi člani: 

Kranjc Ivan, kmet, Podlog 56, 
Antlcj Martin, kmečki sin,  Vrh 3, 
Jazbinšek Alojz, posestnik, Planinska 

vas 2, 
Pintar Franc, posestnik  Lipa 44, 
Gračnar Adolf, Podvihe. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1949. 

Zadr VII 8/12 (Celje)        7414 
* 

759. 
Sedež: Smarca. 
Dan  vpisa: 2, julija 1949. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Smarci, 

zadruga z omejenim jamstvom.  ' 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 

Jerman Etbirf, Zabavnik Ivan in Rode 
Franc ter vpišejo novi, člani upravnega 
odbora : 

Porovne Pavel, Smarca 85, 
Svetio Jože, Smarca 28 in 
Zupančič Franci Nožice 36 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2.  julija 1949. 

Zadr III 21/41 7369 
* 

760. 
Sedež: Trata-kòlodvor. 
Dan vpiea: 26. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Trata-kolodvor. 
Na občnem zboru 13 VI. 1948 se je 

Kmetijska strojna zadruga z omejenim 
jamstvom na Suhi (Zadr V 95/2), zdru- 
žila s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. junij« •9. 

Zadr V 160/3 7188 
« 

761. 
Sedež: Zagorje 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

. nim jamstvom, Zagorje, OLO Celje oko- 
lica. 

Izbrišejo  st" člani  upravnega  odbora: 
Krajne  Viktor, Cerkuč  Vili, Romih Ja-   "' 
nez,   Beve Leopoldina,   Rešek Anton in 
Cepin Matija, vpišejo ee novi Člani: 

Zlender Vinko, predsednik KZ, Zagor-   :. 
je 90, 

Beve Jože.    lesni manipulant,    Zagor- 
je 76. 

Polutnik Martin kmet. Topolovo 14, 
Romih Slavko, delavec, Zagorje 72, 
Maček Ivan, delavec, Zagorje 70, 
Zakošek Franc,- kmet, Zagorje 9, 
Oprešnfk Ivan, kmet. Topolovo 7, 
Cepin Anton, kmet,, Zagorje 91. -f 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
-  dne 24. junija 1949.' 

Zadr VII 101/2 , ?115 
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v okraju Ilirska Bistrica; Celje, Golac, Jelšane, Kne- 
žak, Novokračina, Obrov, Ostrožno brdo, Püdgrad, Pre- 
garje, Suhorje, Tominje, Trpčane, Veliko Brdo, Zabiče; 

v okraju Kočevje; Gora, Koprivnik, Kostel, Kuzelj, 
Loški potok, Osilnica, Papeži, Podpreska, Stari log, Trava; 

v okraju-Krško: Brege, Cerklje ob Krki, Dovško, Križ, 
Lipoglav, Oštrc, Pečice, Prušnja vas, Senovo, Skopica, 
Sv. Duh, Sutna, Velika Dolina, Veliki Podlog, Vetrnik; 

v okraju Lendava: Gomilica, Kobilje, Lipa, Motvar- 
jevci, Nedelica, Odranci, Renkovci, Turnišče; 

v okraju Ljubljana okolica: Dolenji Logatec, Golo— 
Skrilje, Gorenji Logatec, Jančje, Polšnik, Prežganje, Ra- 
kitna, Tirna; 

v okraju Ljutomer: Globoka, Godemarci, Kog, La- 
honci, Mala Nedelja, Presika, Radomerje, Slamnjak, Sv. 
Miklavž pri Ormožu, Trnovca, Velikane, Zerovinci; 

v okraju Maribor okolica: Brezno, Kapla, Kumen, Le- 
hen na Pohorju, Podvelka, Puščava, Remšnik, Ribnica na 
Pohorju, Slemen, Smolnik, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. 
Križ, Sv. Lovrenc na Pohorju, Sv. Ožbalt; 

v okraju Mozirje: Luče, Nova Štifta, Solčava; 
v okraju Murska Sobota: Adrljanci, Andrejoi, Bodonei, 

ßokraöi, Boreča, Budinci, Cepin«, Dolenci, Dolič, Dolina, 
Fokovci, Gor. Lendava, Gornji Crnci, Gornji Petrovci, 
Gerlinci, Kančovci, Kovačovci, Kramarovci, Križevci v 
Prekmurju, Kruplivnik, Kukeč, Kuštanovcj, Kuzma, Lu- 
cova, Mačkovci, Markovoi, Martinje, Matjašovci, Nerad- 
novci, Otovci, Pečarovci, Peskovci, Poznanovci, Prosečka 

, vas, Radovci, Ratkovci, Selo v Prekmurju, Stanjovci, Su- 
v' linci, Trdkova, Vadarci, Vidonci, Vučja gomila, Zenavlja; 

v okraju Novo mosto: Ajdovec, Bircna vas, Dole pri 
Skocjanu, Dolž, Dvor, Gabrje, Globodol, Kamence, Kar- 
teljevo, Podgrad, Ratje, Sela-Hinje, Stopiče, Smihel pri 

* Žužemberku, Urana sela, Zagrad, Žužemberk; 
v okraju Poljčane: Donačka gora, Kebelj, Loška gora, 

Oplotnica, Podčetrtek, Sodüa vae, Sv. Florjan, Sv. Rok, 
ob Sotli, Tanje, Zibika; \ 

v okraju Postojna: Babno polje, Bukovje, Cajnarje, 
Gorenja Košana, Otave, Palčje, Sv. Vid nad Cerknico, Stu- 
deno, Trnje;   . 

Apkraju Ptuj: Cirkulane, Dolena, Gorca, Gorenjski 
vrh, Gradišča, Gruškovec, Gruškovje, Hum, Kicar Lesko- 

. vec, Majski vrh, Naraplje, Nova cerkev, Paradiž, Rodni 
, . ^rh, Sedlašek, Skorišnjak, Slatina, Stoperce, Trnovski vrh, 
,  Turški vrh, Vareja, Velika Varnica, Vintarovci, Vurberg, 
'  'fovre, Zgornja Pristava, Zetale; 

v okraju Radgona: Andrenoi, Cerkvenjak, Cagona, 
Galušak, Janžev vrh, Kapela, Kraljevci, Ledinek, Lo- 
kavci—Rožengrunt, Mele—Sratovci, Murščak, Polica, Ro- 

•ički vrh, Sovjak, Velka, Zupetinci; 
v okraju Sežana: Avber, Brestovica, Brezovica, Cmi 

,{al, Divača, Dutovlje, Gabrovica pri Komnu, Gor. Braniča, 
barjansko, Herpelje, Kobja glava, Lokev, Matavun, Materi- 
• Movraž, Ocizla, Pliskovica, Podgorje, Povir, Rižana, Ro- 
';'k, Sežana, Skopo, Sveto, Škrbina, Štanjel, Stjak, Štor je, 
j «maj, Veliki Dol, Vrabce, Vremski Britof, Vrhovlje, Ko- 
ieu; 

v okraju Trebnje: Cirnik, Čatež, Cešnjice, Dobrnič, 
Malkovec, Mirna vas, Prlmskovo, Sela pri Šumberku, St. 

:   ^vrenc pri St. Rupertu, Telce, Trebelno; 

v okraju Trbovlje; Dobovec, Dole pri Litiji, Hrastnik, 
Razbor, Trbovlje, Turje, Zidani most. 

V tretji okoliš spada tudi celotni okraj Črnomelj. 
St. S/P 106/34. 

Ljubljana dne 8. junija 1949. 
Minister 

Minister za kmetijstvo LRS:       za državne nabave LRS: 
Ing. Jože Levstik 1. r. Skorlavaj Milan 1. r. 

mmm PREDPISI LJUDSKIH ODBOHOV 
148. 

Na podlagi 10. točke 58, člena splošnega zakona o 
ljudskih odborih z dne 6. VI. 1949 (Uradni list FLRJ, 
št. 49—410/49), izdaja začasni oblastni ljudski odbor Ljub- 
ljanske oblasti po predlogu svojega izvršilnega odbora 

odločbo 
o ustanovitvi Direkcije za promet Ljubljanske oblasti 

1. člen 
Pri oblastnem ljudskem odboru ljubljanske oblasti, 

poverjeništvu za lokalni promet, se ustanovi Direkcija za 
promet Ljubljanske oblasti kot operativni upravni vodi* 
telj gospodarskih podjetij, ki ji bodo podrejena. 

2. člen 

Poverjenik za lokalni promet oblastnega ljudskega 
odbora Ljubljanske oblasti odredi sporazumno z izvršil- 
nim odborom oblastnega ljudskega odbora Ljubljanske 
oblasti, katera podjetja iz pristojnosti tega poverjeništva 
spadajo pod operativno upravno vodstvo Direkcije za pro- 
met Ljubljanske oblasti. 

3. ölen 
Direkciji za promet Ljubljanske oblasti načeluje di- 

rektor, ki neposredno vodi delo te direkcije ter zanjo od- 
govarja poverjeniku za lokalni promet oblastnega ljud- 
skega odbora Ljubljanske oblasti. 

4. čleai 
Direktor in vodje organizacijskih enot sestavljajo ko- 

legij direkcije. 
Kolegij vodi direktor. 
Kolegij je posvetovalni organ direktorja, ki ga ta 

sklicuje na posvet v vseh važnejših zadevah in načelnih 
vprašanjih. 

Ce se direktor ne strinja s predlogi kolegija, sme 
vsak njegov član obvestiti' o tem poverjenika za lokalni 
promet, vendar to ne zadrži izvršitve direktorjevega na- 
loga. 

5. ölen 
Ce se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna vpra- 

t sanja, lahko pri posvetovanju kolegija sodelujejo etrokov- 
'njaki direkcije in podjetij ter drugi znani strokovnjaki, 
ki jih pokliče direktor. V tem primeru se kolegij razširi 
v tehnični svet kot strokovni posvetovalni organ direk- 
torja. 

Strokovni svet zaseda po potrebi. Njegove odločbe so 
samo posvetovalnega pomena. 

, 6. ölen 
Direkcija vodi knjigovodstvo in administracijo po 

načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 
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7. člen 
Direkcija se vzdržuje iz prispevkov podjetij, ki' so 

pod njenim operativnim upravnim vodstvom. Ključ za pla- 
čevanje prispevkov določi poverjenik za lokalni promet 
v sporazumu s poverjenikom za finance. 

8. člen 
Natančnejše določbe o ureditvi direkcije, o pooblastilu 

direktorja in drugih vodilnih uslužbencev kakor tu<?i 
predpise o administraciji predpiše s pravilnikom izvršilni 
odbor oblastnega ljudskega odbora Ljubljanske oblasti 
po predlogu poverjenika za lokalni promet. 

9. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
, St. 1—4/1—49 

Ljubljana dne 30. junija 1949. 

Začasni oblastni ljudski odbor Ljubljanske oblasti 

Tajnik: Podpredsednik: 
Kolar Matevž 1. r. Mlakar Alojz 1. r. 

Premieri »Uradnega lista FLKJ« 

St. 57 z dne 9. julija 1949: 

476. Odredba o določitvi temeljne plače za novouvedeni 
naziv »predmetni učitelj predvojaäke vzgoje<. 

477. Odredba o državni (vezani) ceni za kokošja jajca. 
478. Pravilnik o spremembi pravilnika za izvrševanje za- 

kona o ugotovitvi pravice do pokojnine in o upoko- 
jitvi državnih uslužbencev. 

479. Pravilnik o gradnji dečjih jasli in otroških vrtcev. 
480. Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in delu ambulant. 
481. Odredba p uvedbi novega naziva >predmetni učitelj 

predvojaške vzgoje« v prosvetno-znanstvend stroki. 
482. Odredba o razvrstitvi novouvedenega naziva »pred- 

metni učitelj predvojaške vzgoje« v prosvetno-znan- 
stveni, stroki. 

483. Odredba o dolžnostih imetnikov tekočih računov (ko; 
mitentov), da morajo denar izročiti banki. 

484. Odredba o rokih za obračun in vplačilo državnih do- 
hodkov iz gospodarstva. 

485. Odredba o obveznem priglašanju trgovinskih pred- 
stavništev in predstavnikov. 

486-Odločba o uvedbi obrazcev delovnih pogodb v ru- 
darstvu. 

487. Odločba o prenosu zadev v zvezi s tiskanjem, mani- 
; .pulacijo, razdeljevanjem' in evidenco potrošniških naj 

. kaznic in bonov za trgovino po vezanih cenah na Na- 
".':;•: rodno banko FLRJ. 
488. -Odločba o izročitvi v promet priložnostnih frankov- ' 

nit poštnih znamk »Petletnica Ljudske republike Ma- 
kedonije?. " 

Indija in Združene ameriške države ratificirale konven- 
i      cijo o svetovni meteorološki organizaciji. 

St. 58 z dne 9. julija 1949: 

489. Pravilnik o spremembi pravilnika o potnih listinah 
za prehod čez državno mejo. 

490. Odredba o postopku pri plačevanju reparacijskega 
in restitucijskega blaga, namenjenega za investicije. 

491. Odredba o obvezni prodaji ujma od mlatilnic in o 
kontroli mlatve. 

492. Odredba o reviziji delovnih norm v gradbeništvu. 
493. Odredba o izdelavi, sestavnih delih in tehnični opre- 

mi idejnih projektov za termoelektrično naprave. 
494. Odločba o zaračunavanju cen za proizvode izventrž- 

nih blagovnih skladov, kadar so kupci državna go- 
spodarska podjetja in ustanove. 

Popravek odredbe o obračunu in načinu vplačila tržnega 
dobička lokalnega gospodarstva in razlik pri cenah 
surovin in materiala, namenjenega lokalni proizvod- 
nji za prosto prodajo. 

Popravek odredbe o spremembi in razširitvi veljavnosti 
< predpisov tarife enotnega davka od prometa proiz- 

vodov lokalne proizvodnje: 
Odločba o višjih enotnih (trgovskih) cenah za vezane in 

mizarske plošče, veljavnih za vso Federativno ljud- 
sko republiko Jugoslavijo. 

St. 59 z dne 13. julija 1949: 

495. Navodilo o elementih polno lastne cene za podjetja 
'    za eksploatacijo poštnih, telegrafskih in telefonskih 

zvez.        « 
496. Odločba o določitvi odstotka dosežeuih prihrankov in 

hadplausldh: dohodkov po predračunu dohodkov in 
izdatkov za leto 1948, ki gre kot prispevek v sklad 
vodstva podjetij za eksploatacijo poštnih, telegraf- 
skih in telefonskih zvez. 

497. Odločba o višini amortizacije, ki se od normiranih 
amortizacijskih stopenj odvaja v amortizacijski sklad 
podjetij za eksploatacijo poštnih, telegrafskih in te- 
lefonskih zvez. ** 

498. Odločba o amortizacijskih stopnjah za  podjetja  za 
eksploatacijo   poštnih,   telegrafskih   in   telefonskih   . 
zvez. . 

499. Odločba o splošnem računskem faktorju za podjetja , 
, za eksploatacijo poštnih, telegrafskih in telefonskih 

zvez. ' 
500. Odločba o visini prispevka. operativnemu upravne- : 

mu: voditelju oziroma prispevka zâ kadre pod^ij za 
eksploatacijo   poštnin,   telegrafskih   in   telefonskih, 
zvez. ,: 

Popravek navodila o finansiranju delaveko-uslužbenskihv 
'   restavracij, delavsko-uslužbenskih domov oddiha in > 

ekonomij državnih gospodarskih podjetij, ustanov'in' 
.,,' .uradov.     ' ''.•',• 

St. 60 z dne ,16. juUja 1949: ' 

501. Pravilnik o spremembi a'n dopolnitvi pravilnika ° 
potrošniških nakaznicah.   ' *   '"' 

502. Navodilo o izdajanju potrošniških nakaznic in o obra- 
čunavanju prodanega blaga zagotovljene preskrbe. :, 

503. Odredba o pogojih za konlrahiranje industrijs• 
rastlin letine 1950. ,   ';. 

504. Odredba o prometu z izdelki proste prodaje iz lokal-- 
ne proizvodnje.     . ' \-»       :    :V 

Izdaja   »Uradn! liât LRS«. — Direktor in odgovorni urednik: 
Ljubljani  Naročnina,-'Jfetrtietuo, 60, polletno 120, celoletno 240 
12 dia za 48 etranl, 16 din za 64 strani, po poŠti 2.50 din več  - 

Telftfoa; Wiiate4ietv« 49-40, uredništvo 49-90. 

dr, Raetko Močnik: tiska.BlasnÜMWi tiskarna,, obrat 1 — vei ' 
din.'—Posamezna številka; 4 din za lßstrani. 8 din za 32 smw\ 
• Uredništvo in iipravniStvo: Ljubljana. Gregorčičeva ul'ca st *° 
ooravniätvo 55-79. —-Čekovni račun 6-90180-0. ; 
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Letnik VI. V Ljubljani dne 9. avgusta 1949. Številka 24. 

VSEBINA: 
149."Uredba o ukrepilj za varnost gospodarskih podjetij ta 

ustanov pred požaram. 
160. Uredba o preprečevanju in zatiranju nalezljive ohromelo. 

sti praSičev. 
151. Uredba o obveznem zaščitnem cepljenju kokoSi proti ko- 

košji kugi. 
162. Uredba o odpravi komiteja za srednje in n52je strokovno 

Šolstvo pri vladi LRS. 

153. Odredba o razSitel QbvçEnosIl prijave prebivališča ter 
spremembe •••••••••• ozüroma prijave spremembe sta* 
novanja. 

154. Odločba o ustanovitvi industrijske Me za steklopihaštvo 
In optiko T tyuWJani 

155. Odločba o tistanovitvi Industrijske kovinarske cole v Kam- 

156. Omofeba o ustanovitvi industrijske čevljarske Sole v Zireh. 

• 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

149. 

jNa podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
sia izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
(uradni list LRS, št 5-22/47) izdaja vlada LRS po pred- 
log" ministra za notranje zadeve LRS 

uredbo 
o ukrepih  za varnost   gospodarskih   podjetij 

in ustanov pred požarom 

1. člen 

Gospodarska poujetja in ustanove morajo v skladu s 
svojim obsegom in svojo pomembnostjo za narodno gospo- 
darstvo, z načinomin vrsto poslovanja kakor tudi s kra- 
jevnimi razmerami izvajati ukrep«, predpisane za varnost 
pred požarora, 

2. ölen 

Pristojni clan vlade predpiše v sporazumu z ministrom 
„••. notranje zadeve ukrepe, s katerimi se zavarujejo pod- 
jetja in ustanove oziroma skupine podjetij in ustanov pred 
požarom. 

3. člen 

Organi za notranje zadeve nadzirajo izvajanj« ukre- 
pov, predpisanih za varnost pred požarom. 

Organ za notranje zadeve lahko določi v posameznem 
primeru, katere požarnovarnostne ukrepe mora podjetje 
ali ustanova izvršiti, ali katere obstoječe ukrepe mora 

•\ izboljšati in v katerem roku.        * 

4. člen 

' Je prekršitev teh predpisov ni sodno kazniva, 6e kaz- 
nuje z denarno kaznijo dò 10.000 dinarjev ali s kaznijo 
poboljševalnega dela do treh mesecev ali s kaznijo od- 
vzema prostosti do treh mesecev: 

a) direktor ali tisti, ki je.odgovoren za podjetje ozi- 
roma ustanovo, Če ne izvede predpisanih ukrepov za var- 

•'°°at pred požarom ali jih ne izvede v določenem roku; 
7 b)' uslužbenec, delavec ali nameščenec podjetja ali 
ustanove in vsak, kdor se mudi v podjetju ali ustanovi, 
Pa se ne ravna po ukrepih, predpisanih za varnost pred 

•.Požarom. 
.•':'.•' •'••• '     \   ,;." ;,   • 

5. člefc 
Kazni po prejšnjem členu izreka poverjenik za notra- 

nje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega 
odbora. 

6. člen 
Določbe te uredbe ne veljajo za vojaška podjetja in 

ustanove. 
7. člen 

Minister za notranje zadeve je pooblaščen, da lahko 
izda natančnejše določbe za izvajanje te uredbe. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak 665 
Ljubljana dne 6. avgusta 1949. 

Po. pooblastilu 
Minister predsednika vlade LRS 

za notranje zadeve LRS: podpredsednik: 
Boris Kraigher L r. Marijan Brecelj 1. t. 

150. 

Na podlagi 77. člena ustave LRS in 38. člena uredbe 
vlade FLRJ o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih 
bolezni (Uradni list FLRJ, št 48-378/48) izdaja vlada LRS 
po predlogu ministra za kmetijstvo LRR 

uredbo 
o preprečevanja In zatiranju nalezljive ohromelosti 

prašičev    v 

1. člen 
Nalezljiva otoromeiost prašičev se preprečuje in za- 

tira po določbah te uredbe. 

2. člen .    • 
Okraje (mesta), ki so okuženi z nalezljivo ohrome- 

lostjo prašičev, razglasi ministrstvo za kmetijstvo v Urad- 
nem listu LRS. 

S. člen 
Prepovedan je vsak promet z žjMmi prašiči iz oku- 

ženih okrajev v neokužene in v okuženih okrajih iz oku- 
ženih krajev v neokužene. 

Narodna milica mora preprečiti tudi v.sak prevoz ali 
piegon zdravih živih prašičev skozi okužene kraje. 
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4. člen 

Izjemno od predpisa 8. Člena sme minister za kme- 
tijstvo dovoliti državnim odkupnim podjetjem in kmetij- 
skim zadrugam, da nakupujejo v neokuženih krajih oku- 
ženih okrajev LR Slovenije plemenske prašič«'In prašiče 
za rejo ter j;h izvažajo v druge neokužene okraj© LR Slo- 
venije ob tehle pogojih: 

1. ••••• morajo biti pred izvozom zaščitno cepljeni 
in morajo po izvršenem cepljenju ostati 40 dni v karan- 
teni; 

2. pri cepljenju morajo biti prašiči tetovirani s traj- 
nim znakom ali opremljeni z ušesnimi znamkami; 

8. pred karanteno in po njej morajo biti ••••1 oko- 
pani v primernem razkužihr, 

4. postopek, predpisan po 1. do 8. točki, mora nadzi- 
rati uradni veterinar in izdati o tem potrdilo; 

5. prašiči se smejo prevažati samo z železnico ali z 
motornimi vozili, in sicer na podlagi veterinarjevega po- 
trdila (4., točka) ; uporabljena prevozna sredstva morajo 
biti razkužena pred prevozo» in po njem. 

Vsak primer nalezljive ohromeMi prašičev je lastnik 
delžan takoj prijaviti krajevnemu ljudskemu odboru, kra- 
jevni narodni milici ali neposredno pristojnemu vete- 
rinarju. 

•. člen 
Vsi bolni' prašiči, pri katerih je veterinar ugotovil 

jûdlezljivjo ohromelost, se morajo zaradi zakola živi oddati 
y najbližjo kontumačao klavnioo. 

Kontuma&ne klavnice morajo skrbeti za takojšen, pra- 
vilen m brezplačen odvoz takih prašičev. 

Ce odvoz živih, za nelezljivo ohromelostjo bolnih pra- 
šičev v kontumačno klavnico ni mogoč, odredi pristojni 
veterinar zakol na domu. V takem primeru se mora v 
njegovi navzočnosti in pod njegovim nadzorstvom slanina 
stopiti, meso e kožo in kostmi prekuhati ali prepeSi, kri 
ii? drobovino uničiti (zakopati). 

7. Hen * 
Po ugotovitvi nalezljive ohromelosti mora veterinar 

a^čitno cepiti  vse zdrave prašiče v ogroženih ukolišiii 
'Uj cepljenje je obvezno. V okuženih domačijah oprav, 
veterinar cepljenje samo z lastnikovo privolitvijo. 

Minister za kmetijstvo lahko odredi obvezno zaščitno 
cepljenje prašičev proti nalezljivi ohromelosti tudi v kra- 

1 jih, kjer ta bolezen še ni ugotovljena, če to zahtevajo epi- 
zootiološki in gospodarski razlogi. 

Stroške cepljenja morajo plačati lastniki prašičev po 
tarifi, ki jo za vsako leto posebej določi minister za kme- 
tijstvo. Okrajni (mestni) izvršilni odbor sme posamezne 
siromašne osebe oprostiti plačila stroškov cepljenja. V ta- 
kih primerih plača stroške cepljenja okrajni (mestni) iz- 
vršilni odbor. 

8, člen 

Okužene domačije so dolžni njih lastniki razkužiti po 
veterinarjevih navodilih in pod njegovim nadzorstvom, 

Razkužene domačije in domačije, v katerih so MU 
prašiči zaščitno cepljeni, ostanejo po razkužbi oziroma 
cepljenju 40 dni pod zaporo. Ce se v tem času v kraju 
ne pojavi noben nov primer bolezni, razglasi okrajni (mest- 
ni) \7 ršilni odbor, da je v kraju bolezen prenehala in da 
kraj ni več okužen, ter to naznani na krajevno običajen 
način. 

Da okraj ni več okužen, objavi ministrstvo za kmetij- 
'stvo LRS v uradnem listu LRS, ko v okraju noben kraj 
ni več okužen. 

9. člea 
Za izvajanje te uredbe potrebne predpise in navodila 

bo izdal minister za kmetijstvo. 
10. člen 

Ko dobi ta uredba veljavo, prenehala veljati odredba 
vlade LRS o preprečevanju in zatiranju nalezljive ohro- 
melosti praaičev (Uradni list LRS, št. 48-2G0/47) in odred- 
ba vlade LRS o dopolnitvi te odredbe (Uradni list LRS, 
št. 31-171/48). / 

11. člea 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. S—zak. 5•8 
Ljubljana dne 6, avgusta 1949. 

fo pooblastilu 
predsednika vlade LRS 

Minister za Kmetijstvo LRS» podpredsednik: 
Ing, ïOïPI Levstik 1. r. ' Marijan Brecelj 1. r. 

151. 

Na podlagi 77. Člena ustave LRS in 38. člena uredbe 
vlade FLRJ o zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih 
bolezni' (Uradni Ust FLRJ, št. 48-378/48) izdaja vlada LRS 
po predlogu ministra za kmetijstvo LRS 

uredbo 
o obvçznem zaščitnem cepljenju kokoši 

proti kokošji kugi 

1. člen 
"Zaradi zatiranja kokošje kuge marajo okrajni (mest- 

ni) izvršilni odbori nemudoma odrediti obvezno zaščitno 
cepljenje kokoši proti kokošji kugi, čim bo ta bolezen 
ugotovljena v okraju (mestu). 

2. člen 
Obvezno zaščitno cepljenje kokoši odredijo okrajni 

(mestni) izvršilni odbori v vseh okuženih krajih (mestih) 
In v krajih (mestih), ki mejijo z okuženim krajem (me- 
stom), po potrebi pa v vsem okraju. 

Minister za kmetijstvo lahko odredi obvozno zaščitno 
cepljenje kokoši tudi v okrajih (mestih) aH v posameznih 
krajih, kjer kokošja kuga še ni ugotovljena, če to zahte- 
vajo epizootiološki In gospodarski razlogi 

8. člen 
V okolišu, določenem v 2, členu, se morajo zaščitno 

cepiti vse kokoši. Kolikor jih lastniki ne bi dali cepiti, jih 
morajo poklati takoj po končanem cepljenju. 

4. člen 
Stroške cepljenja morajo plačati lastniki kokoši po 

tarifi, ki jo za vsako leto posebej določi minister <sa kmetij- 
sivo. Izjemoma eme okrajni (mestni) izvršilni odbor po- 
samezne siromašne osebe oprostiti plačila stroškov cep- 
ljenja. V lakih primerih plača te stroške okrajni (mestni) 
izvršilni odbor. 

6. člen 
V vseh krajih (mestih), kjer bo odrejeno obvezno za- 

ščitno cepljenje kokoši proti kokošji kugi, morajo krajevni 
(mestni, rajonski) izvršilni Uudskl odbori ored cepljenjem 
napraviti popis kokoši. 
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010 Jesenice z dne 18. VI. 1949 ni nobe-> 
aih podatkov o pogrešancu. 

Sa. predlog žene Tofkar Frančiške, go- 
spodinje iz Boh. Bietrice 6, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ici mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 15. IX. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju Mir- 
ku, sod. nameščencu na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odloiU» o 
predlogih.     » 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 25. junija 1949. 

I K 1009/49 7778 
Sivec Ferdinand, roj. 22. 11. 1908 v LA- 

bušnjah pri Kobaridu, ein Ferdinanda in 
Frančiške rojene Plemelj, tovarniški de- 
lavec, Boh. Bistrica 73, je bil od 20. V. 
1943 v Prešernovi, brigadi na Jelovici, ne- 
to na Dolenjskem, nazadnje v Javorju nad 
Poljanami pri Skolji Loki. Tu je baje 
24. X. 1943 na Malem vrhu ob neki hajki 
padel, kar potrjujeta eoborca Bogataj Jo- 
že z Murave št. 7 pri Javorjih in Bogataj 
Vladislav, Javorje 24. Resničnoet teh izjav 
potrjuje tudi KLO Javorje. 

Na predlog očeta Sivca Ferdinanda, 
upokojenca in posestnika v Boh. Bistrici 
51 73, so uvede postopanje za razgla»ltev 
zl mrtvega. 

Kdor o pogrešanem kaj ve, naj to po- 
roča do 1. XI. 1949 sodišču ali skrbniku 
Rihî rju Mirku, tusodnemu nameščencu. 

P« preteku roka bo sodišče odlo&lo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 14. julija 1949. 

i «C 1020/49-2 8118 ' 
Gašperin Anton, roj. 10. XII. 1922 v 

Kropi, sin Antona in Marjane rojene ••- 
točnik, tovarniški delavec, je bil septem- 
bra 1944 v St. Vidu na Koroškem kot 
železničar aretiran od gestape. Odpeljan 
ie bil v Dachau, pozneje pa v Neun- 
gamme pri Hamburgu. Od aprila 1945 ie 
pogreša. Baje je bil 4. V. 1945 z drugimi 
tovariši odpeljan na morje in potopijen. 

Na predlog očeta Gašperina Antona, 
Čevljarja iz Krope 30, ee uvede postopa- 

V nje za razglasitev za mrtvega in se ,zdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. XI. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju Mir- 
ku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
'   dne 23. julija 1949. 

K •25/49—3 8316 
Juhant Franc, roj. 19. IX. 1914 v Gori, 

sin Mihaela in Marjane rojene Jenko, lon- 
Sar iz Gore št. 16, je 2. VIL 1943 odšel 
v Slandrovo brigado NOV na Dolenjskem. 

'• Baje je 8. IX. 1943 padel pri BušeSi va*i 
)>a Dolenjskem. 

Na predlog brata Juhanta Antona, de- 
'avea iz Kamnik«, Perovo, se uvede po- 

t ' ',»'   stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
'zdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh 

-,   mescih od te objave v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču  ali skrbniku Klemenčiču 

_ i vanu, sodnemu uradniku v Kamniku. 
.. , '       Juhant Franc se poziva  naj se zglael 
,. '>n sodišču aH da kako vest o 'sebi.   '•> 

,, ,l    Po preteku roka  bo sodijo odiralo o 
predlogu. 

Okrajno Podigče v Kamniku 
dne 29. julija 1949. 

1 R 42/49-10 8103 
Strle Jože, roj. *2. VII. 1909 v Rudolïo- 

vem, okraj Postojna, ejn Janeza in Mari- 
je rojene Tekavc iz Rudoliovega, gozdni 
delavec iz Koč 27, KLO Kočevska Reka, 
je bil 29. VI. 1942 interniran v Padovi, 
ee je po razpadu Italije vrnil v Ljubljano, 
bil dodeljen domobrancem in se od 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Antonije Strie rojene 
Rudoll, gospodinje v Kočevski Reki 27, 
ee uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsak, kdor o pogrešanem kaj ve, naj 
v treh mesecih po objav; tega oklica v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Čemivcu Jožetu, sod. uradniku v 
Kočevju. 

Strle Jože se pozha, naj ee zglasi pri 
eodiîcu ali da glas o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 26. julija 1949. 

*k 
I R 25/49 •      8318 

Lesar Alojz, roj. 17. IX. 1924 v Brezah, 
sin pok. Franceta in Ane rojene Ozvald, 
Breze št. 32, pristojen v KLO Jurjevica, 
se od maja 1945 pogreša. 

Leear Jože, roj. 20. IX. 1912, sin Fran- 
ceta in Ane rojene Ozvald, rešetar, Breze 
it. 32, ee od maja 1945 pogreša. 

Lesar Ivan, roj. 17. II. 1919 v Brezah 
žt. 32, pos. ein istega očeta in matere, di- 
jak trgovske šole, se od maja 1945 po- 
greša. 

Na predlog matere Ane Lesar rojene 
Ozvald, gospodinje, Breze št. 32, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Veakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, ee poziva, naj o tem v treh mrascih 
po- tej objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo- 
žetu, sodnemu uradniku v Kočevju. 

Lesar Alojzij, Jože in Ivan ee pozivajo, 
naj se zglaeijo pri sodišču ali dajo kako 
veat o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dna 28. julija 1949. 

II R 335/49-4 7890 
Habjan  Jakob,   roj,  15. VII. 1913 v 

Zmincu 27, sin Janeza in Ivane rojene 
Rant, posestnik v Gabrku 1, se od 1945 
pogrela. 

Na predlog žene Habjan Marije, gospo- 
dinje iz Gabrka 1, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Veakdo, ki o pogrešanem kaj ve, ee 
poziva, naj v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku 2elezniku Simonu, sodnemu 
uslužbencu v Kranju. 

Po preteku roka ro sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 10. julija 1949. 

* 
II R 337/49-4 8817 

Brezar Anton, •••. 31. V. 1890 v Sred- 
nji vasi št. 20, sin Brezar Urše, kovač iz 
Srednje vas: št. 19, ee od aprila 1944 po- 
greša. 

Na predlog Brezar Marije, kajžarice v 
Srednji vasi št. 19 pri Šenčurju, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, naj 
D tem v dveh mesecih od te objave v 

Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku 2elezniku Sjnonu, eodnemu 
uslužbencu v Kranju.        , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 30. julija 1949. 

* 
II R 336/49—5 Sms 

Kveder Jože, roj. 14. XII. 1909 v Sred- 
nji vasi št. 23 pri Šenčurju, sin Jožeta in 
Marijane Kosem, posestnik \ Voklem 12, 
oženjen, je bil 16. V. 1943 mobiliziran v 
nemško vojeko in v Franciji ujet od An- 
gležev. Kot prostovoljec NOV se je vrnil 
marca 1945 v Split ter se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog žene Kveder Pavle, gospo- 
dinje iz Voklega 12, ee uvede postopanja 
za razglasitev za mrtvega. / 

Veakdo, Id o pogrešanem kaj ve, naj v 
dveh mesecih po tej objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbniku Že- 
lezniku Simonu, eodnomu uslužbencu v 
Kranju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
'dne 1. avgusta 1949. 

I R 835/49-4 7068 
Bošnak Viktor, roj. 12. IV. 1914 v Pol- 

čah pri Braelovčah, #ia Mihaela in Apolo- 
nije rojene Matko, delavec v Ljubljani, 
Jernejeva 84, eameki, ee od leta 1945 po- 
greša. 

Na predlog Predovnik Marije, trgovske 
pomočnice v Ljubljani, Jernejeva 34, s-e 
uvede, postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
v dveh mescih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali ekrbnici Čepslj- 
••• Ani, Ljubljana, Jernejeva 34 oziro- 
ma predlagateljici. 
I R 331/49—6 706t 

Lončar Ivan, roj. 20. XII, 1922 v Ljub- 
ljani, sin Franca in Marije rojene Oblak, 
samski, dijak v Ljubljani, Celovška 66, 
je baje 1943. padel kot borec pohorskega1 

bataljona. 
Na predlog Lončar Marij« rojene Oblak', 

Ljubljana, Celovška 66, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziV, da ee o pogrešanem v dveh mescih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
eodišču ali skrbniku Kremžarju Jožetu, 
Ljubljana, Gasilska 10, oziroma predlaga- 
teljici. 

Bošnak Viktor in Lončar Ivan ee po- 
zivata, da ee eglaeita pr' eodišču ali da- 
sta kako veet o eebl. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno  sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne 24. junija 1949. 
* 

I R 338/49-6 ' 7155 
Abram Stanislav, roj., 8. X. 1912 v Lu- 

[ kovcu, okraj Sežana, sin Franca in Ma- 
rije roiene Grča, samski, čevljar v Ljub- 
liani, ižanska 161, je odšel 1. I. 1942 v 
NOV. Zadnjič ee je oglasil iz Sercerjeve 
brigade avgusta 1942. 

Na predlog očeta Abrama Franca, žel. v 
pokoju, Ljubljana, Ižanska 161, ee uvede 
postopanje za_ razglasitev za mrtvega in 
so- izdaja ooziv. da se o oocreSanom v 
dveh mescih po objavi v Uradnem Jfetu 
LRS poroča eodišču alf ekrbniku Abra- 
mu Francu. 
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I R 343/49-4 .  7150 
Cerne Franc, roj. 15, II. 1915, kmečki 

sin Ivana in Marijo rojene Grad, samski 
iz Sp. Kašlja 24, jo bajo kot borec šta- 
jerskega bataljona padel v Savinjski do- 
lini. 

Cerno Valentin, roj, 27, I. 1924 v Sp. 
Kašlju, sin Ivana in Marije rojene Grau', 
ključavničar, se kot borec pohorskega ba- 
taljona od leta 1943 pogreša. 

Na predlog sestre Otrne Antonije, Emeč- 
ke hčere, Sp. Kašelj 24, p, Polje, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtva ai 
ee izdaja poziv, da se o pugrešanJb, v 
dveh mescvi po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodjžju ali skrbniku Sešfc,u 
Antonu iz Sp. Kašlja 30 oziroma pred- 
lagateljici. 

Abram Stanislav, Cerne Franc in Va- 
lentin ee pozivajo, da se zglasijo pri sodi- 
šču ali dajo kakp vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče cdloč-Ho o 
predlogih.   , 
Okrajno SQdjäfe za gl. mesto Ljubljana 

dne 28. junija 1949. 

I R 8•••• 7895 
Avgušto&e Kasel, roj. 20. XI, •& v 

Dolu pod Gradiščem, ßiu AvguŠfcoSio Ma- 
rije, delavec v Ljubljajai, Liva4a Št. 3, je 
po kapirokcijl Italip otäSel iz Internacije 
v NOV čn je verjetno padel, ker so od 
jeseni 1943 pogrela. 

Na piedlog matere Subornili Marije x.o- 
jen-e AvgaStijicic', delavke v Ljubljani, 
Ljubljanska 51, eo uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee izdaja po- 
ziv, naj ee o pogrešanem v dveh jnescih 

istu LES po- 
nsek Alojziji, 

46, oziroma predla- 

7894 

po tej objavi v Ü; 
rocasOd!Scuä]ie*»b: 
Ljubljana, Ižanska c, 
gateljici. 
I R 344/49-4 

Trobevšek Franc Leopold^ roj. 10, V. 
1925 v Blanci št. 11 pri Rajheuburgu, sin 
Leopolda in Alojzije rojene Strnad, elek- 
trOmonterski vajenec, Ljubljana, Milčin- 
skega 7, le odšel 9. V. 1943 v Gubče-vo 
brigado NOV čn ee od 8. VIII. 1943 po- 
greza. 

Na predlog .matere Trobevšek Alojzije, 
nameščenke v Ljubljani, Milcinskega, 5. 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o po- 
«reSaùem v dveh mescih po tej objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču al; 
skrbniku Trobevšku Ladotu. Ljubljana» 
Mitčinskega 12. oziroma predlagateljici. 

Avguštinčič Karel m Trobevšek Franc 
de pozivata, naj ee zglasita pri sodišču 
ali dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okriifiin'«o<li$?c  m  lil  mento  Ljubljana 

„     dne 18   julija 1919 

i R 345/49-4 8016 
Kroner Ludvik Viktor, roj. 11. III. 1923 

v Ljubljani, Celovška ć. 13, sin Ludvika 
in Albine^ .roj; Mohar, študent v Ljubljani, 
CtelovSkii. 65, i.se kot kurir Ljubljanske 
brigada od 9. ( Ki. ,'1948 na Mokrecu po- 
greša. ,  V ;   •'•   '.' 

Na predlog matere Juričev Zore, razve- 
dene Kraner. .rojéné».Mo.hari, nameščeni« 
v Ljubljani, Celov5kar;6ö,;l's(?,i,uvt'de .po-, 
stopanje za razglasitev -za\ mrtvega in se 
izdaja poziv, naj so o pognanem ,v dveb 

• mescih po tej objavi, v Uradnem listu LRS 

poroča sodišču ali skrbniüu •• tuču Jane- 
zu, Ljubljana, Celovška e. 53, oziroma 
predlagateljici. 

Kraner Ludvik Viktor se pozivu, nuj su 
zgiasi pri sodišču olii da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.   . 
Okrajno sodišče  za  gl.  mçsto  Ljubljana 

dne 21. jufija 1949. 

I R 34Q/49-5 ' S0C0 
Lukožič Alojzij, roj. 12. IX. 1912 v Vr- 

tojbi, Kova Göxiea, s:n Jožefa in Franči- 
ške rojene Nemec, trg. pomočnik v Ljub- 
ljfciui, 2elezniUarjeva 18, se kot partizan 
od januarja 1944 pogreša. 

Na predlog sestre Sega DomUike rojene 
Lukežič, gospodinje v Ljubljani, Kolo- 
dvorska 18, so uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in so izdaja poziv, 
naj so o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi tega oklica v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Kresniku Mi- 
haelu, Ljubljana, Žcleznikarjeva ul, 18 
oziroma predlagateljici. 

LukežičT Alojzij se poziva, naj so zgiasi 
pri sodišču al; da kak glas o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče za gl.  mcsjo Ljubljana 

dne 22. julija 1949. 
* 

I R 358/48-4 8• 
Babnik Konrad Ljubomir, roj. 20. IX. 

1919 v Ljubljani, Stara pot, ein Babnik 
Ivane, avtokolar, Ljubljana, Trata St. 2, 
jo bab padel kot partizan Êercerjeve bri- 
gade 14. IX. 1842 v UdenborStu nad Kra- 
njem. 

Na predlog matere Babnik Ivane, go- 
spodinje \* Ljubljani, Trata št. 2, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
eo izdaja poziv, naj <?• o pogrešanem v 
dveh mescih po tej objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbniku Hri- 
bernik Karlu, aH predlagateljici. 
i R 347/49—4 4165 

Tavčar Janez Vinko, roj. 9. IX. 1921 
v Ljubljani, Celovška c. 21, sin Vinka in 
Marije rojene Skarjevec, dijak v Ljublja- 
ni, Gasilska 6, je baja umrl pomladi 19-14 
v ambulanci 13. proletarske brigade, I. 
proletarske divizije v Gor. Belobučju pod 
Vučjo planino v Bosni. 

Na predlog matere Tavčar Marije, šivi- 
lje v Ljubljani, • Gasilska C, se uvede po- 
stopanja za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja pczîv. naj še o pogrešanem poro-, 
ca sodišču ali skrbniku Krenižarju Jožetu, 
Ljubljana, Gasilska ul. gt. 10, nli pred- 
lagateljici. 

Babnik Konrad!.^ Tavčar Janez Vinko 
se pozivata, naj se zglasita pri sodiSČu ali 
dasta kako, vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. • ; 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne 25. julija 1949. 
*'• 

I R 349/49—3;        •,-•-• 8484 
Kurat Franc Vladimir/''roj.' 8. VIII. 

1919 v Megojnicah št. Gl, Griže; sili Fran- 
ca in Marije rojeno Donmevšček, zidar v 
Ljubljani, Fpt navDreijikov vrh . št. S,- se 
od leta 1943' pogreša:;,''j, "' , ' 

' Na predlog matere Kurat Mar'Je- roj-ins 
IlefitiovšČel;. g^pcdm.jo ,,v Ljubljani, Pot. 
na Drsnikov vrh št. 3, se: uyede postopa- ; 

panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
dala, poziv, naj s? o pogrešanem v dveb 
mesecih4 od te objave v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ait skrbniku Rotern.. 
Dragolinu. upokojencu, Ljubljana, Pot na 
Drenov vrh št. 4 ali predlagateljici. 
I R 358/49—4 ' 8493 

Planine Josip, roj. 7. VII. 1923 v Ko- 
stanjeku, okraj Krško, sin Josipa in Ma- 
rijo rojeno Les, študent v Ljubljani, Oki- 
škega 8, partizansko imo Kcstja, se po- 
greša od 23. XII. 1943, ko je baje padel 
kot borec kozjanskega odreda v Preski, 
okraj Krško. 

Na predlog matere Planine Marije, go- 
spodinjo v Ljubljani, Okiškega 8, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem - 
v dveh mesecih od to objave v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Perrnetu Martinu, Ljubljana, Okiškega 8, 
oziroma predlagateljici. 

Kurat Franc Vladimir in Planine Josip 
so pozivata, naj so zglasita pri sodiScu 
ali dasta Itako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne i. avgusta 1949. 

I R 330/49-3 ' 7126* 
Tursio" Karol, roj. 26. XI. 1910 v Drasci 

št. 4, sin posestnika Ivana in Marjete, 
samski, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog matere Turšič Marjete, po- 
sjetnice »2 Drašce 4, p. Borovnica, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 

sv dveh mescih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Dia». 
Šlerju Francu, kmetu iz Drašce 3. 

Turilo Karol se poziva, da se zgiasi pri 
sodišču ali da kako vast o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče za okraj Ljubljana okolica 

dne 22. junija 1949. 
* 

I R 336/49-4 7125 • 
Markelj Franc, roj. 10. VIII. 1922 m 

Vrhniki, sin Frauca in Ane rojene Fefer, 
eïektromonter na Vrhniki, PetkovSkova 
št, 4, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Markelj Jožefe, vzgo- 
jiteljice, Maribor, Pionirska 6, Nova vas, 
se uvede postopanje za Tazglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem v dveh mescih po objavi v 
Uradnem listu ' LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Nadlinšku Leopoldu, posestni- 
ku na Vrhniki, Pod Sv. Trojico 10. 

Markelj Franc se poziva, da se zglas! 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Pò preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ,•    ' 
Okrajno sodišče za okraj Ljubljana okolica 

• dne 25. junija" 1949. 
* '   » •    •' 

J R 842/49—4 8062 
Bernik Janez, roj. 24. IV. 1899 v Ko- 

zarjah  31, sin Jožela in Marije  rojene 
Ro2man,  đelavec v Horjulu  111, se od,; 
)  "1945 pogreša.       ' ,' 

Na prridlog Bernik Marije rojene Kon- . 
čim '.?• Horjula 111', se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po ,., 
ziv, naj naj se o pogrešanem v dveh • ',' 
secih po  objavi y Uradnem. Mu  LRS} 
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poroča sodišču  14 skrbniku Fiiipicu  Lo- 
: vru, pus,estuiku v Horjulu 54. 
' Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

ßredlogu. 
Okrajno sodiate v Ljubljani 
ca oltraj  Ljubljana okolica 

dao 10. julija 1049. 

I K 338/49-3 KWl 
Pristavec  Anton,  roj.  28.  IV   1900  v 

Brezovici pri Borovnici, sin Antona in Ma- 
rije rojene Kržić, gozdarski prevoznik v 
Brezovic. 24, je baje v taborišču Ronicciju 

: 10., IV. J943 umrl. Od tedaj ee pogreša. 
Na predlog žene Prista\ec Nežke rojene 

Hribar, gospodinje v Brezovici 24, Borov- 
-' niča, se uvede postopanje za razglasitev 
:,', za mrtvega in so izdaja poziv, naj se o 

pogrešanem v dveh mesecih po tej obja- 
vi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbniku Kozoglayu Antonu, name- 
ščencu 010 Ljubljana okolica. 

Po preteku roka bo sodiščo odločilo o 
predlogu. 

Okrajuo so disto v Ljubljani   • 
V " xa okraj Ljubljana okolica 

dno 21. julija 1949 
;. v   « 
i.   '     I R 852/49-4 8535 

\ Peklaj Albin, roj. 24. X. 1924 v Pod- 
anreki, KLO Kozarje-Podsmreka, sin Ja- 
neza in Jožefe rojene Divjak, pes. sin iz 
Podsmreke 53, so od maja 1945 pogreša. 
Fo potrdilu odseka za notranjo zadevo 
pri 010 Ljubljana okolica z dne 16. VI. 
1949 ni od junija 1945 o pogrešanem po- 

ì datkov o njegovem bivališču v FLRJ nit; 
ni bilo mogoče ugotoviti, da bi bil izven 
FLRJ., 

:"•, Na predlog sestre Kristan Jožefe, žene 
sklad, delavca v Pûdsmreki, p. Dobrava 
pri Ljubljani, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in ss izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem v dveh mesecih po 

v, • tej objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sođ'šču ali skrbniku Rotarju Antonu iz 
Dražvenika št. 4. 

Po preteku roka bo sodišča odločilo o 
predkjgu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani za otoaj 
,   , Ljubljana okolica/ 

, Y ,    dne 27. julija 1949 
:'•:/'       • ...   ' * 

,        IR 8W49—4 8534 
ì   ,  Setntöar Franc, roj. 1. I. 1910 na Vrh- 

niki, sin Lovrenca an Marije rojene Petrič, 
tov. deleveo v GoliSah 19, je baje kot bo- 

",;', reo Slanđrove brigade NOV jesenj 1944 
padel v boju z Nemci nekje na Štajer- 

V   ekem. 
- i l .    5a predlog očeta Setničarja Lovrenca, 

• malega kmeta y GoliSah 19, p. Kresnice, 
«6 uvede  postopanje za  razglasitev za 

. ; ; -mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o po- 
•    ; r grelanom v dveh meeecih po tej objavi 

.     ;. v Uradne» fetu LB8 porote sodišču aH 
stotoüu Jslnikarju Jožetu iz Kresnic šre- 

::•':   ,%a 11. . 
. Po preteku roSa rio sodišče o'dloSlo o 

»  podlogu. 
Oleranno !••• • Ljubljani za okraj 

Ljubljana okolica 
• Thè 28. Julija 1949. 

" :>    ft ÎBD/®--2 / '8538 
1   Sagaj Avgust, roj. 13. Vili. 1913 v Ml- 

.', ,?«*m&, •• 8agaja Jakoba in Gere ro- 
:, iene Vrbnjak, delavec v Mihalovoih 8t. 60, 

..^ od oktobra 1943 pogreša. Baje je fla- 
" ' '"'   „fi..?1 bDr?° ^0^ prf Ractoarirfa * Sa- 

Na predtog maturu Sagaj Uere, posest- 
iiice v Mihalovciìt ì.t. 30, so uvede posto- 
panje /a razglasitev za mrtvega in se iz- 
daju poziv, naj so o pogrešanem v dveh 
mesecih po tej objav; v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Koro- 
šaku Jožeiu, uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo sodtsfo odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sođiščo v Ljutomeru 
dno 28. julija 1949. 

I R 147/49-2 ' -8413 
Jelcnčič Stclan, rofrn 15. XI. 1S85 v 

Satanskem, sin Jelenòvèa Jurija in Helene 
rojenu Ivančič, posestnik v Safarskem St. 
45, se iz prvo eretovno vojno pogreša. 
Baje je padel 28. VIH. 1914 pri Kava ru- 
eki v Galiciji. ! 

Na predlog žene Jclenčič Matilde, go- 
spodinje iz Saîarskega št. 45, Sì uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv;, naj 'se' o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Koro- 
šaku Jožefu, uslužbencu prt ÖL0 v Lju- 
tomeru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. * 

Okrajno sodišče, v Ljutomeru 
dne 30. Julija Î949.     . 

sie 
R 151/49-2 8536 

Pajek- Franc, roj. 8. VIII. 1925 v Vo- 
drancih, sin Antona in NeSe rojene Po- 
krivač, delavec v vodrattffti št. 37, se je 
udeležil kot prisilni moMlfctemec nem- 
ške vojske bojev v Franciji an se febru- 
arja 1945 pogreša. 
R 152/49-2 8537 

Pajek Jožef, roj. 4. II. 1920 v Vodra%- 
cih, sin Aniona iti Neže rojene fotartrac, 
mlinarski ipomočnik v Voarandh st. 37, 
je bil 1944 prisilno mobiliziran v nemško 
vojsko, prišel na rusko ujetevštvo in je 
tam baje 26. I. 1945 ^mrl. 

Na predlog sestre obeh, Pajek" Marije, 
delavke v Vodrancih št. 87, se ovedô po- 
stopanje za razglasitev za mrtva in ee iz- 
daja poziv, naj so o pogTeiatuli v dveh 
mesecih po tej objavi v Uradnem listu 
LRS poroča Godišču aK skrbniku Korofa-kti 
Josipu, TiehiSbencu v,Ljutomeru. 

Po preteku roka to sodiSco odlomilo o 
predlogu, 

,    Okrajm sodišče r Ljutomeru 
d'nô 4. avgusta Î949. 

* 
R 511/49 69S8 

Cvihk Anton, roj. i. ••. •7 v že. 
Kungoti, sin polì. Blaga în Matije, ••••••- 
ni tovarniBd delaveo v Stadenoft pri Ma- 
riboru, Na poHariaK 50, ee od leta 1945 
pogreša. Po porrdihi odldelia za nojr. za- 
d'ave pri ÖLO •••••• okoßca • dne 2. 
IV. 1949 ni nobenih podatkov o pogre- 
Sancu. 

Na pređloe Žene ÇvMasdc •••••• •••••• 
Oktober, cHetilke v TVI, Marfbon, Steàri- 
ci, Na poljanah 50, se uvea© postopanje 
ta razglasitev za mrlvega m e© izdaja 
poziv; naj se o pogreäanem do 1. X. 1949 
poroča sOdiBn ali ekrfoniieu ^«trÀtì Albi- 
nu, sod1, uslužbencu v Mariboru*. 
R 514/49 ' 6999 

Pajtler Jožeia, rojena Valdlfui*er, 8. III. 
1900 v S-dbru št, 4, liti 'Aletta ih ••••••• 
rojene Topler, porofena, gospođrnja v 
Mariboru, Studene.':, Ohrežaa 38, sc od 
1. IV. 1&47 pcsre&i. Safe J& imäfe ea- 
.•••••• v Dravi. 

N'a predlog moža, Pajtlerja Avgusta, te- 
sarja in poaestniiiia v Marmont, Studenci, 
Obrežna 88, se uvede postupanje za raz- 
glasitev za mrtvega in so izdaja poziv, 
naj eo o pogrešanem do 1. X. 1Ö49 poroča 
sodišču ali skrbniku Valdhuberju Francu, 
posestniku v Svečmi 19. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče. Maribor  mestu 
dne 23. junija 1949. 

* 
I R 372/49 ' 7195, 

Eteeleaski Viktor, roj. 10. V. 1914 v 
Sp. Jakobskçm dolu, sin Jakoba in Anto- 
nijo rojene Toplak, poročen, mizarski po- 
močnik v Perrrici 16. se od maja 1945 po- 
greša. "     ' 

Na predlog ženo Ekseleaski Marije ro- 
jene Fraa, pOseeinico v Pomici' 16, so uve- 
de postopanje za razglasitev •• mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pegrešaneniv 
treh mesecih po objavj v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali ekrbniku Marku 
Ivanu iz î-'eraïce 12. 
R 369/49 7200 

Lab Alojz, roj. 9.  V.  1910 v Hajdini 

trdilu odseka za notr. zadeve piv 010 Ma- 
ribor okolica ni nobenih podatkov o nje- 
govem bivališču. 

Na predlog žene Lah Frančiške,- šivilje 
v Hrenici 9, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da ee o pogreianefii v treh mescih po ob- 
javi v Uradnem fistu LB3 poroča eodiSču 
ali ekrbniku Lahu Ivanu, vmigarju v 
Brenči 2. 

Po preteku roka bo sodišče odlo&lo o 
8re<Mgib. 

krftjirb sodišče za uhraj Jlaiibor okolica 
<•••••.,•1•• 1949. 

* 
I R 374/49 7553 

Hecl Maks, roj. 24. VIII. 1924 V Selni- 
ci ob Dravi, sin MfalSBa in Antonije roje- 
ne Kure. delavec v Selnici ob Dravi št. 
63, je bil po potrdilu poverjenßtva za 
notr. zadeve ptó 0L0 Maribor okolica pri 
partizanih in SO od 19<!• leta pogreša. Po 
potrdüu št. 991, izdanem 12. IX. 1Ô46 od 
vojne poŠt© št. 4115, Osijek, je februarja 
19Ž5 pidel v bojih pri Mostarju in se od' 
tedaj pogreša. 

NB predlog matere Hecl Antonije, go- 
spûdBajo v Selnici obi Dravi št. 43, ee uve- 
de postopanje za razglaelitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
v treh mesecjh od objave tega oklica v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Kure-tu Antonu. ktrHu iz Selni- 
ce ob Dravi št. 65, 

Fo preteku roka bo eodiïce odločilo c 
•predlogu. 

••••••• sodišče Maribor okolica 
dne 4. juljia 1949 

* 
IR 373/49 8121 

Stampfer Vinko, roj. 31. XII. 1914 pri 
Sv. Dufiu na Ostrem vrhu, nezakonski sin 
skmpfcr PttvJe, demvec na Velikem Boču 
št. Vf, Je eoetemfera 1943 odšel jt partiza- 
nom na Pahorje, kjer je bil 14 dni pr<<d 
p8vcHro*tvijo- poslan na Dolenjsko in'-*e 
od !tedaj pogreša, kar potrjujejo prče 
Sternad Anton to Krempl Maks.' ' 

Na predlog Corica Jurija, delavni- "i 
•••••• mm št. 18, se uvede postopanje 
za tozsîasîtev & nrrWega.    '   • 
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Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
mano, ee poziva, naj to v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Tajki Karlu, delavcu 
ua Velikem Boču št. 15. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 25. julija 1949. 

I K 378/49-4 8371 
Teršavec Avgust, roj. 15. VIII. 1921 pri 

Sv, Petru pri Mariboru, sin Jerneja in 
Elizabete rojene Toplak, poročen, tov. de- 
lavec v Metavi št. 69, je bil 1947 klican 
na odsluženje kadrovskega roka. Aprila 
1947 j'd v Zemunu v duševni zmedenosti 
skočil v Donavo in utonil. 

Na predlog žene Teršavec Jerice rojene 
Krapša, tov. delavke v Mariboru, urin- 
skega trg št. 7, ee uvede postopanja za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega 
kaj znano, se poziva, naj o tem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Fluharju Iva- 
nu, posestniku v TrČovi et. 53. • 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, { 

Okrajno sodišče Maribor »kolica 
dne 30. julija 1949. 

$ 
T R 114/49-4 6997 

Horvat Janez, roj. 16. IV. 1905, neza- 
konski ein Horvat Katarine Iz Zenkovcev, 
delavec v Černelavcih 50, je bil 1944. 
mobiliziran v vojaéki delavski bataljon in 
delal v Agfalva pri âopronju na Madžar- 
skem." Februarja 1945 je zbolel na tifusu 
in baje 29. III. 1945 umrl. 

, Na predlog žene Horvat Neže rojen© 
Horvat, černelavci 50, ee uvede postopa- 
nje za dokaz smrti in ee izdaja poziv, naj 
ee o pogrešanem v treh mesecih po tej 
objavi v Uradnem 1'etu LRS poroča sodi- 
šču, predlagateljici ali skrbniku Cenerju 
Ivanu, brusaču v černelavcih 69. 

Horvat Janez ee poziva, naj se zglasi 
pri' sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
oredlogu. 

Okrajno  sodišče v Muriki Soboti 
dne 20. julija •9. 

* 
i R 69/49-5 7159 

Tekavčič Pavle, roj. 26. I. 1917 v Zvir- 
••• št. 75, okraj Novo mesto, sin Matije 
in Elizabete rojene Škufca, tam stanujoč, 
delavec, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog brata Tekavčiča Jožeta, po- 
sestnika iz Visenj št, 42, KLO Ambrus, 
okraj. Grosuplje, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj ee o pogrešanem v treh mesecih po 
tej objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali /predlagatelju. 

Tekavčič Pavle se poziva, naj ee zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Koven) mestu 
dne 28. junija 1949. 

t R 90ÌM9--2 • 7210 
Krive Janez,, roj. 15. XII. 1917 v St. 

JuTju 9, okraj Novo mesto, tam stanujoč, 
delavec, sin Franca in Ane rojpnp Ka- 
stolić, ee od l. 1945 pogreša. 

Na oredloer'zaročenke Judež Marije, po- 
ijpdnlke iz St. Jtirja St. 19, še uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 

izdaja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
mesecih od te objavo v Uradnem l.stu 
LRS poroča budišču ali predlagateljici. 

Krivic Janez se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 29. junija 1949. 

I R 142/49-2 7867 
Sumrada Ivan, roj. 27. IV. 1921 v Ko- 

zarščah, sin Franceta m Angele rojene 
2urga, delavec istotam, ee od L 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Sumrada Slave rojene 
Ileršič z Rakeka 294, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

I R  140/49-3 7866 
Vadnjal Matija, roj. 19. II. 1904 v Za- 

gorju, sin Mihaela in Marije rojene Kljun, 
krojač v Zagorju 125, je bil v novembru 
1913 ujet kot partizan, odpeljan na Ko- 
roško in se, od maja 1944 pogreša. 

Na predlog sestre Vadnjal Marije, de- 
lavke iz Zagorja št. 125, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, naj o 
tem v treh mesecih po objavi tega oglasa 
v Uradnem listu LRS ••••&• sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 5. maja 1949.     * 

I R 139/49-3 7134 
Zitko Franc, roj. 1. II. 1910 pri Pla- 

nini, sin Rudolfa in Ivane rojene Milavec, 
bivši čuvaj v Lazah pri Planini, je bil 8. 
V. 1944 v dolomitskem odredu NOV in ee 
od takrat pogreša. 

Na predlog Jernejčič Marije iz Laz pri 
Planini št. 12, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se poziva vsak, 
ki o pogrešanem kaj ve, naj o tem v 
treh mesecih po tej objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odloSlo o 
predlogu. 

Okrajno sodHKfe v Postojni 
dne 7. junija 1949. 

I R 157/48-7 7128 
Vodopiveo Jožef, roj. 2. III. 1886 v Kle- 

niku, in 
Vodopiveo Mihael, roj. 81. X. 1888, v 

Kleniku, oba sinova Mihaela in Jožefe ro- 
jene Smerdel, sta odšla že pred letom 
1914 v tujino, in sicer Jožef v Zedinjene 
države ameriške, Mihael pa v Argentino 
ter ee od 1. 1920 pogrezata. 

Na predlog Milavec Marij© rojene Ma- 
slo, nečakinje pogrešanih, Selce St. 9, p. 
Prestranok, se uvede postopanje za rae- 
gla&itov za mrtve in se poziva veakdb,*kl 
o pogrešanih kaj ve, naj o tem v štirih 
mesecih po tej objavi v Uradnem lietu 
LRS poroča sodišču ali skrbnllru Jeran- 
četu Slavku, zemljiškoknjižnemu referen- 
tu v Postojni. 

Po pretoku roka Ho eodiSče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSSe v Postojni 
dne 14. junija 1949. 

T R 13S/49-5 8868 
Troha Janez st., roj. 1871 v Babnem po- 

lju, sin Janeza, in Ane rojene Veber, vdo- 
vec, je odšel 1. 1908 v Ameriko, khr ee 
je menda 1914. smrtno •••••••• pri 
gozdnih delih. Od tedaj se pogreša, 

' Na predlog sma Troha Franca, gozdne- 
ga delavca 'Z Babnegà polja it, 64. se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in «e izdaju poziv, noj se o pogreša- 
nem v štirih meeecih po objavi tega okli- 
ca v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
tU »krbniku Jerančotu Slavku, zemlj. 
knjižnemu referentu v Postojni. 

Po pretoku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Postojni 
dne 27. julija 1949. 

* 
R 186/49 7332 

Zdovc Zorko, roj. 22. II. 1918 v PodgOri 
št. 31, KLO Kotlje, tam stanujoč, sin 
Franca in Marije, je bil zaradi sodelova- 
nja z NOV od nemške policije aretiran 
in odpeljan v GuStanj. Na potu je hotel 
pobegniti, bil je na begu ranjen in od- 
peljan v bolnico v Celovec, kjer jo 8. XII. 
1943 podlegel rani. 

Na predlog matere Zdovc Marije, po- 
eeetnioe v Podgori št. 31. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. Vsakdo, 
ki mu je o pogrešanem kaj znano, naj to 
v treh mesecih po tej objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču £ili skrbniku Če- 
govniku Filipu, todnemu nameščencu v 
Slovenjem Gradcu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
sedež v Slovenjem Gradcu 

dne 30. junija 1919. 

* 
R 190/49-2 8120 

Maric Dimitrije, roj. 5. XI. 1906 v Sta- 
rem Tesaru, okraj Pirot, vojak bivše JA, 
je bil 1. 1941 upoikllcan v jugoslovansko 
vojsko. Dno 14. IV. 1941 je bil v Celju 
od Nemcev ujet in odpeljan v nemško 
ujetništvo, od koder se je oglašal svoji 
pokojni ženi Štefaniji do 1. 1914. Po izjavi 
prič je v nekem nemškem taborišču umrl 
in ee od 1. 1944. pogreša. 

Na predlog poverjenlštva za notranje za- 
deve pri OLO Dravograd se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in*se iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem v treh 
mesecih po tej objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Čegov- 
nilra Filipu, sodnemu nameščencu v Slo- 
venjem Gradcu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 21. julija 1949. 

* 
I R 8ty49-7 7198 

Jezovšek Franc, roj. 4. X. 1919 v Sero- 
vem, sin Jakoba in Lizo rojene Smole, 
poljeki delavec v Zibiki, je bil izpred bo- 
žiča 1944 v 13. brigadi NOV. Konec leta 
1944 ee Je udeležil bojev v Savinjski do- 
lini in ee od takrat pogreša, 

Na predlog matere Jezovšek Liže, vini- 
«arke v Vreneki gorci št. 16, KLO Zibika, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega' in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanem do 1. IX. 1949 poroča sodišču 
ali skrbniku Ralci Francu sodnemu 
uelužbencu v Slov, Bistrici. 

Jezovšek Franc ee poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sett. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov, Bistrici 
dne 28. junija 1949.       , 
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I  K 33,49—2 7158 
Sumenov Vsevolod, roj. 26. XII. 1003 

v Uaiaaju, tedanji kijevski guberniji v 
Rusiji, poslovodju v Hrastniku 5t. 134, se 
od inaia 194Ö pogreša. 

Na predlog žene Semenov Marije rojene 
Grešali, gospodinjo v Hrastniku 101, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga m se izdaja poziv, naj ee o\pogro5ancm 
do 1. X. 1919 poroča sodišču.' 

Po preteku roka bo sodišče odloćilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah- 
dne 28. junija 1049. 

* 
I R 34/49-3 8307 

Lončarič Franc, roj. 5. VII. 1004 na 
Planini pri Sevnici, orožn&ki narednik v 
Zidanem mostu, je bil maja 1041 poklican 
v nemško vojsko; bil je na ruski fronti 
in se od 3. III. 1915 pogreša. Verjetno je 
15. XII. 1944 umrl v neki bolnici. 

Na predlog žene Lončarič Karle, gospo- 
dinje v Zidanem mostu št. 26, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 
1. XI. 1949 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 28. julija 1949. 

•J; 

I R 94/49-2 7941 
Peterle Jože, roj. 11. II. 1915 v Ce-mji- 

eah, sin Antona in Marije, delavec v Bre- 
zi 10, KLO Trebnje, se od 1. 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Peterle Rozalije, go- 
spodje iz Breze 10, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
I R 92/49—2 7942 

Skuäek Anton, roj. 5. VI. 1907 v Zbu- 
rah, Novo mesto, ein Janeza In Marije, de- 
lavec v Bistrici' 45, ee od L 1945 pogreša. 

Na predlog žene Skušek Marije, gospo- 
dinjo iz Bistrice št. 10, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 93/40—2 784» 

Tratar Leopold, roj, 7. VI. 1901 na Bi- 
strici, sin Antona in Marije rojene RugelJ, 
dolpv-ec letotam, se Qd' 1. 1946 pogreša. 

Na nreoiog iene Tratar Zore, gospodi- 
nje ieTjtetrice 13, ee uvede postopanje za 
raegheÄev za mrtfcega, 
II 8W49-8 79M 

ïugk Franc, roj. 80. III. 1911 v Vœefr 
«i KLO Hinte, ftwo mesto, ein Mine in 
Efene roéene •••••••, delam, startu- 
• v Malbovcu 16, se od' I. 1•• pogrela. 

Na predio« žene Turk Marije, male po- 
seetpfee iz Mafeovca », ee uvede posto- 
panje za razglasite^1 za »rtvega. 
I | 95/40-2 

aai&teij Jože, roj. 8. I. 1900 
Jožefa In FraÄjfo rojene 
vec v Sretan' 8t. 2Ï, ee on 1. •• po- 

nredèag Serte Z-aletelj Ivane, zpspo- 
""••• fa gel 24, se uvede postopanje aa 
riutÇUtHb&v za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu  je o pogrešanih' k«j 
"*oo. ee poziv», da o tem pordïa do 1. 

eodWu all ekrbniku Griglejp 
Ï sodnemu   nameščencu  v  Tre»»' 

eteku rotea bo «•••• oÄoföe e 

Okrajne sodišče r Trebnjem 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklic 
Dražba 

O 17/48-60 8017 
V zapuščinski zadevr. po dne 24. XII. 

1917 umrli Drobnič Joželi, poeestnici v 
Ponikvah št. 47, bo 80. avgusta 1949 ob 
8. uri pri okrajnem sodišču v Grosup- 
ljem prostovoljna dražba v zapuščino spa- 
dajoče nepremičnine vložna št. 646 k. o. 
C'es'a, ki obstoji iz parcelne St. 277 stav- 
Mšče s pritlično zidano hišo in pare. št. 
119/39 pašnik za izključno ceno 190.720 
dinarjev. 

Varščino v znesku 19.072 din je treba 
položiti pred' dražbo. 

Najnižji ponudek je treba položiti pri 
sodišču v dveh mesecih po dražbi. 

Podrobni dražbeni pogoj' so na vpogled- 
pri sodišču ali ekrbniku Mustar Frančiški 
v Ponikvah št. 59. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 15. julija 1949. 

R 105/49-5 
Amortizacije 

8018 
Na prošnjo Grebene Jožeta, kmeta na 

Polzelnem št. 1, KLO Karlovica, ee uve- 
de postopanje za amortizacijo baje izgub- 
ljene vrednotnice in se njen imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesenih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrodnotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nice v Vel. Laščah, sedaj v likvidaciji pri 
ministrstvu za finance LRS, (komisija za 
likvidacijo kreditnih zadrug v LJubljani) 
št. 1733 noe Virant Marija, Polzela št. 1, 
z zneskom 8.758 din. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 15. fnlija 1949. 

R 90/49-4 8021 
Na prošnjo Jelene Marije, vdove Brejc, 

Vel. Laôèe St. 1, se uvede postopanje za 
amortizacijo baje izgubljene vrednotnice 
In ee njen Imetnik poziva, naj v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS 
uMflHavl evojo pravice, sicer ee bo po 
ppewku roka izreklo, da Je vrednetnlca 
brez moli. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna •••••• Hranilnice in posojil. 

nice v Vel. Laščah, seifij v likvidaoijl pri 
ministrstvu za finance LRS (komisija za 
likvidacijo kreditnih zadrug v Ljubljani), 
ft 8989 na ime Jelene Marija, Srebotnik 
•. 4, sedaj V$L EaSče S. 1, z zneskom 
1«•%. ( 

Okrajno •••••• v Grosupljem 
dne 15. julija 1949. 

R 74/40-5 8020 
Na proSnlo Prijatelj Marjete, zasebnice 

iz Gor. RaraB št. 3, KLO Karlovica, p. 
Vel, LaStje, se uvede postopanje za aonor- 
tfeacifo bai* jœgtHHjéne vrednotnice in se 
njen imetruk' poziva, naj v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnica birez moči 

Ofenamenilo vrednoMce: 
ftraailna knjižica Hranlhrice in posojil- 

nice v Vel. Laščah, sedaj v likvidaelti pri 
itvu za finance LRS (komieija za 
"- •••& ze4rug v IïjnfcïjaB'i')' 

št. 2071 na ime Prijatelj Marjeta, Gor. Ka. 
lišče št, 3, z zneskom 1750 din. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 15. julija 1949. 

* 
R 89/49-4 8022 

Na prošnjo Andolšeik Terezije, užitka- 
rice v Srebotniku št. 4, KLO Vel. Lašče, 
se uvede postopanje za amortizacijo baje 
izgubljene vrednotnice in se njen imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in  poso- 

jilnice v Vel. Laščah, sedaj v likvidaciji 
pri ministrstvu za finance LRS (komisija 
za  likvidacijo kreditnih  zadrug v Ljub- 
ljani) št. 1153 na ime Andolšek Terezija, 
Gor.   Podpoljane   št.   5,   sedaj  stanujoča 
Srebotnik št. 4, z zneskom 115 din. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 18. julija 1949.   ' 

* 
R 142/49-8 8019 

Na prošnjo Tomažin Marije, zasebnice 
v Mohorjih št. 3, KLO Rob, p. ista, se 
uvede postopanje za amortizacijo vrednot- 
nice, ki je bila baje med vojno uničena 
in so njen imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da Je vrednotnica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nice v Vel. Laščah, sedaj v likvidaciji 
št. 3490 z vlogo 3237 din na imo Tomažln 
Marija, Mohorje št. 3. 

Okrajno sodišč© v Grosupljem 
dne 18. julija 1949. 

# 
R «6/49-Ö ' 8028 

Na prošnjo Pecek Frančiške, zasebnice, 
Ulaka, št. 1, KLO Velike Lašče, se uvede 
postopanje za amortizacijo baje Izgublje- 
nih vrednotnie in ee njegov imetnik po- 
diva, naj v dveh mesecih po objavi! v 
Uradnom listu LRS uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka izreklo, da 
so vrednotnice brez moči 

Oznamenilo vrednotnie: 
hranilne knjižice Hranilnice in poso>- 

jilnice v Vel. Laščah, sedaj v likvidaciji 
pri ministrstvu za finance LRS (komieija 
za likvidacijo kreditnih zadrug v LJub- 
ljani), in sicer 51. 1599 z vlogo 735 din 
na ime PeČek Frančiška, Ulaka št. 1 in 
št. 8275 na ime Poček Ana. Ulaka Št. 1 
z zneskom 840 din 

Okrajno sodišče T Grosupljem 
dne 19  Julija 1949. 

¥ 
Il R 732/49-4 7601 

Na prošnjo Golob Pavle, preužitkartce 
Iz Strahlnja 53, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka 
baje izgubila in se njen imetnik poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
ltetu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojn pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Kmetske posojilnice za 

ljubljansko okolico v Ljubljani St. 408Ö4 
na ime'Golob Pavla, Strahlni 53, z vlogo 
2268 din 

Okrnjnn Rodile v Kranjn 
dne 19. juliia 1949. 

Zftdr V 81 7818 
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I K 518/ 49-3 8319 
Na  prošnjo  Nodari  Luja,  Dubrovnik, 

Zrmanjina ul. št. 10, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo j& pro- 
silec baje izgub.l • se njen imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih po tej objavi y 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravi-, 
ce, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost, 

Oznamenilo vrednotnice: 
-vložna knjižica št.  18148  Ljubljanske 

' kreditne banke v Ljubljani, noe Lujo No- 
dari, e saldom 3.881 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. julija 1948. 

I R 483/49 8122 
Na prošnjo Mikuž Marjete rojene Pipuš, 

pceestnice v Rušah št. 6, se uvede po- 
stopanje za  amortizacijo vrednotnice, ki 
se je med okupacijo baje izgubila, In se 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih od 
ta objave uveljavi svoje pravice, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna  knjižica bivše Hranilnice  in 

posojilnice v Selnici ob Dravi, št. 279 s 
sedanjo vlogo ^ 811.56 din, na ime Mikuž 
Marjeta roj. Pipuš, posestnica v Rušah 5. 

Okrajno sodišče  Maribor kolica 
dne 25. julija 1949. 

* 
I R 957/49—4 8530 

Na prošnjo Gioles Marije, posestnice v 
Zg. Bistrici 5t. 37, se uvede postopanje za 
amortizacijo navedene vrednotnice, ki jo 
je Juetinek Marija, pos. v Zg. Bistrici St 
37 izgubila, :n se njen imetnik poziva, 
naj v treh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se 
bo po preteku rok*a izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljavo. 

Oznamenilo vrednotnice: 
. hranilna knjižica Posojilnice v Slov. Bi- 
strici št. 5001 s stanjem 1.623.91 din na 
ime Juetinek Marija. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 4. avgusta 1949. 

Oklic dedičem 
St. O 430/49-5 8279 

V zapuščinski zadevi Jožeta Ziberfa, 
*kmetskega posestnika e Pivke 3, ki jo 
umri 9. V. 1949 brez oporoke, pozivamo 
ujegovega sina Jakoba Ziberta, neznane» 
ga prebivališča, da poda v 6 mesecih ded- 
no priglasitev, sicer ga too zastopal skrb'- 
nik, dedni delež pa bo hranila skrbstvena 
oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju • 
dne 29. julija 1949. 

P/wfvï imnikom in dolžnikom 
II R 95/49-4 8289 

Na podlagi uredbe « likvidaciji razme- 
rij, nastalih t zaplembo premoženja z dn$ 
15. III. 1949 (Uradni «et PtRJ, ŠtevilKa 
23—9,6/1949) se uvede likvidacijski posto- 
pek v zadevi zaplembe imovine. JoSta 
Branka, seda} v Trsta, taetntiea taso zvane 
Baštarjeve ïftge v Kočevju. 

Vsi upnik? Jošta Braujta se pozivajo, 
na' Driglasijo sodišču svate terjatve v 
60 dneh po tej objavi t 4J»a<ätenl listu 
LRS 

Zaplenjeno premoženje obstoji iz 4 le- 
sena stevib*, vse na1 v ža&rp yWeia sve- 

tu ter raznih strojev in orodja, vse na 
Bašterjevi žagi. 

Prepozno predložene priglasitve bo so- 
dišče zavrnilo. V istem roku je treba 
priglasili tudi vse v zaplembenem postop- 
ku pravočasno v teku 1 leta priglašene 
terjatve. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21. julija 1949. 

Zp 673/46-13 828$ 
Na podlagi uredbe o likvidaciji raz- 

merij, nastalih z zaplembo premoženja z 
dno 16. II. 1949 (Uradni list FLRJ, števil- 
ka 23—96/1949) se uvede likvidacijski po- 
stopek v zadevi zaplembe imovine bivše 
tvrdke >'f ekstilana«, tovarna suknja d, d. 
v Kočevju, pri kateri je 100 % udeležena 
Zadružna banka d. d. v Ljubljani v likvi- 
daciji» 

Vsi upniki >Tekstilane« se pozivajo, 
naj «voje terjatve priglasijo sodišču v 
60 dneh po tej objavi v Uradnem listu 
LRS. 

Zaplenjeno premoženje obstoji ;z vi. 
št. 853 in 899 k. o. Kočevje s tovarniško 
zgradbo, stroji in strojnimi napravami, 
črpalne •••••\• aa vodovod na tuji pare. 
št. 1652 k. o. Kočevje, inventarja in su- 
rovin. 

Prepozno predložene priglasitve bo so- 
dišče zavrnilo. V navedenem roku je tre- 
ba pniglasiti tudi že v zaplembenem po- 
stopku v teku 1 leta pravočasno prigla- 
šene terjatve. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21. julija 1949. 

JU ' 

III I 1306/48—39 7814 
Okrajno sodišče v Mariboru mesto je v 

zaplembeni stvari zoper Novaka Franca, 
bivšega tapetnika in posestnika v Mari- 
boru, Glavni trg 23, sedaj v *KPD Mari- 
bor, glede v odprtem roku vloženem 
predlogu Marjete Novak kot zak. zastop- 
nice nedl. otrok Franca in Marjete Novak 
iz Zg. Polskave št. 54 na uvedbo likvi- 
dacijskega postopanja v smislu 8. Čle- 
na uredbe v likvidaciji razmerij, nastalih 
z zaplembo premoženja z dne 15. III. 
1949, St. 196 (Uradni list FLRJ. et. 23/47) 
sklenilo, da se uvede postopek za opravo 
likvidacije obveznosti Novaku Francu, za- 
plenjenega premoženja v cenilni vredno- 
sti 1,900.692 din. 

Upnfki 66 pozivajo, da v 60 dneh po 
ob|afvi tega oglasa v Uradnem listu LRS 
priglasijo sodišču svojo terjatve, ker se 
jih sicer pozneje ne fco upoštevalo. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 8. junija 1949. 

Bazni oglasi 
St. X'II-740/49 8579 

Ukinitev zapornic 
na prehodih železniških prog Ljubljana— 
Karlovac, Ljubljana—Jesenice, Maribor— 

Holmec 
Po odločbi ministrstva za železnice 

FLRJ, pav. št. 1613/48 z dne 21. III. 1949 
bo do 15. avgusta 1949 postopoma ukinje- 
no zavarovanje ' po ••••••••• na telile 
železtriikih cestnih prehodih (za zapo- 
redno Številko so navedeni kilometri pro- 
ge, vrsta prehoda, naselje, KLÒ in OLO): 
I. Železniška proga: Karlovac—Ljubljana 

1. 24.2/3, gozdna pot, Priinostek, Pod- 
zemelj, Crîwtoelji 

2. 36.1/2, poljska pot, Dobravicc, Pod- 
zemelj, Črnomelj; 

3. 3Ü.8/9, poljska pot, Dobravico, Pod- 
zemelj, Črnomelj; 

4. 42.9/430, gozdna pot, Vranišiči, Gra- 
dac, Črnomelj; 

5. 48.3/4. gozdna pot, Otovec, Talčji vrh, 
Črnomelj; 

6. 51.0/1, krajevna cesta, Rožanec, Pe- 
trova vas, Črnomelj; 

7. 54.4/5, gozdna pot, Kot, Semič, Čr- 
nomelj; 

8. 55.0/1, pešpot, Kot, Semič, Črno- 
melj; 

9. 61.7/8, gozdna pot, Rožni dol, Rožni 
dol, Črnomelj; 

10. 64.0/1, gozdna pot, Dolenje Laze, 
Vršna sela, Novo mesto; 

11. 64.3/4, poljska pot, Dolenje Late, 
Vršna sela, Novo mesto; 

12. 64.7/8, poljska pot, Vršna sela 
Vršna eela, Novo mesto, 
II. Železniška proga: Ljubljana—Jesenice 

1. 574.1/2, poljska pot, Stanežiče, Med^ 
no, Ljubljana okolica; 

2. 576.5/6, poljska pot, Soničica, Med- 
vode, Ljubljana okolica; 

3. 582.8/9, krajevna cesta, Rateče, 
Rateče, Kranj; 

4. 582.9/5830, poljska pot, Rateče, Ra- 
teče, Kranj. 
III. Železniška proga: Maribor—Holmec 

1. 46.0/1, gozdna pot, Št. Vid, Vuzeni- 
ca, Dravograd, 

2. 52.3/4, gozdna pot, St. Janž, Vuzeni- 
ca, Dravograd; 

3. 80.9/81,0, gozdna pot, Dolgo brdo, 
Prevalje,. Dravograd. 

Cestni prehodi, na katerih ne bo več 
zapornic, bodo opremljeni s predpisanimi 
znaki, to je s poševnim križem in opozo- • 
rilno tablo »Pazi na vlak«. 

Dolžnost vsakega je, da te sprememb? 
upošteva m da se pri prehodih preko že- 
lezniškega tira ravna po uredbi o cest- 
nem prometu (Uradni list LRS, št. 6/49). 

Jugoslovanske državne železnice, 
Direkcija, za eksploatacijo železnic, 

Ljubljana 
dne 27. julija 1949. 

# 
St. »1-740/49 ' (3579 

Vzpostavitev zapornic 
na prehodu železniških prog Celje—Ve- 
lenje,   Ljubljana—Postorite,   Ljubljana— 
Kamnik, 'Karlovac—Ljubljana   b   Sovo 

mesto—etraîa Toplice 

Po odločbi ministrstva za železnice 
FLRJ, pov. št. ••/f z dne 21. III. 1949 
bo do 5. avgusta 1949 postopoma vzpo- 
stavljeno savarovanje po zaponricah* ai 
tehle zelezBietóh cestnih prebođih (za za- 
poredno Številko so.narvedeni kilometri 
proge, vrsta preboj, naselje, KLO. OLO . 
in zapiranje zapornic)': 

I. Železniška proga: Celje—Velenje 
1. 0.9/1.00,   mestna cesta  '(Kersnikova , 

ulica),  Celje,  Celje mesto,  iz čuvajnice 
št. la; ć 

2. 1.4/5, mestna cesta (Ipavčeva ul.), 
Celje, Celje mesto, s preazvoneirjem 30 
W&una na mestu; '     ; 

3. 1.7/8, okrajna cesta, Celje, Celje me 
sto. k Čuvajnice 5t. la;' 

4. 1.9/2,0, okrajna cesta, Celje, Celji 
mesto, s predzvoneniem 30 sekund; 

5. 2.7/8, otojna cesta, Celje, Celje nie- - 
' sto, s predzvoneirjem 30 selfflnd. 



Letnik VI. 

URADNI LIST 
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,      Priloga k 24. kosu z due 9. avgusta 1940 Stevilku 2*4. 

Razglasi in oglasi 
izšel je 

Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404, cena 58 din. 
V, nadaljevanju prve knjižice predpisov za L 1945—47 prinaša tudi ta pe 
riodična publikacija vse predpise zveznega in republiškega pomena, kakoi1 

tudi predpise o cenah :u določitvi cen, ki so bili v letu 1948 objavljeni \ 
Uradnem listu FLRJ, v uradnem listu LRS, Finančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene in Vestnlku urada za cene pri predsed- 
stvu vlade LRS. Tudi v tej knjižici je «sa enov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem razdobju in bo praktično nepogrešljiv priročnik za vse 
urade in ustanove kakor tudi «a posameznike, ki bodo imeli za vsako leto 
zbrano in izpopolnjeno gradivo o na5i zakonodaji in drugih predpisih vedno 
pri rokah. 

Posebej opozarjamo še na nekatere zbirke, ki eo izšle v naši založbi 
v, 1. 1048: 
Zbirka gospodarskih predpisov. 1. del. Druga izpopolnjena izdaja. — Straniò®, 
cena 88din. 

Druga izpopolnjena izdaja knjižice Iz leta 1947, ki je Že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter s popravki in novimi Ustreznimi predpisi dopolnjeno 
deljen začasni program 'splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
snov  Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu in organih za načrtovanje o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji in cenah v industriji in rudarstvu, v 

, gradbeni, gostinski  in  trgovski  stroki,  dalje  poglavje  o  enotnih  cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij  in o gozdnem 

•   in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki  je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 
preglednosti in praktične uporabnosti posebno stvarno kazala 

Zbirka gospodarskih predpisov 11. del Strani 752, cena 105 din. 
V tej obsežn: zbirki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli od marca 1917 do maja 1918 in Jo nepogrešljiv pripomoček za" 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarsta. V knjižici je 
razvrščena snov o uprav, državnh gospodarskih podjetij predpisi o arbitraži, 

, pogodbah,  plačevanju  medsebojnih  obveznosti,  registraciji,   vknjižbi  last- 
ninske pravice itd. V dodatku so predpisi o akumulaciji in cenah, knjižica 
ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti.praktično sestavljeno 

'    stvarno. kazalo. ( , ,'.",''' ' '   ' 
Snrošiii register predpisov za,•1/. 1945—1947; Strani,453, cena 60din. 

Periodična publikacija prinaša vse predpise, ki so bili obja^jénl y Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS.in SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja L 1947. predpisi zveznega in republiškega pomena, 
kakor tudi predpisi o cenah in določitvi cen,'ki eo bili objavljeni v navede- 
nih .glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade in v Veeraiku 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvrščena po abe- 
cednem redu tn časovnem razdobju je za vse urade in ustanove ter poea- 

;• ,• raeznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
: ," zbrano in še-izpopolnjeno gradivo vseh predpisov za leto 1948 v novi zbirki. 
•Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imetnikom kra- 

jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom, ljudskih odborov LRS 
<v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70din, 

'• ', Odkar je bilo naši novi,, domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
*''''•< ske, je-s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ; ki je nastala v poveča- 
; v ''",,: nem m reorganiziranem, upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
'•'•: ' ; dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev korišten pripomoček 

i, ';, za vsakogar pri orientaciji,in poznavanju razporeditve krajev, okrajev in 
; ' '' polt v Ljudski republiki Sloveniji. 

, Začasni program, splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh strok 
im poklicev, z literaturo in navodili. Strani 46, cena 7 din. 

;   v   ' *     Brošura vsebuje v prvem delu" ponovno ponatisnjen in v tri skupine raz- 
l.'"''"••',,'• "'strok,'-ki bodo polagali izpite,  y drugem delu eo k posameznim temam 
'   •: , >    ,,dodane še kratke !teze In vsa/potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 

;.   i", ,'     za personalno službo, ki je program, sestavil,in priredil, je e to broSûro 
>.  «,'  : «podal snov za-Študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 
; V','''. ".,'•',', pravijaJi za izpite. Navedena literatura k posameznim tlrnam pa bo hkrati 

] ,.'••''".';'•'     olajšala' delo tudi predavateljem.    -     •' '   ,       ( ,- 
,: ,      NaSa založba je prevzela v prodajo brošuro    , ,    .    -, 
začasni program posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence finančno 
otroke, hi j0 ;je izdala upTava>Finanäiega zbornika«. Interesenti lahko na- 

;;;':,^io.;to
,!kiiiJmoo'i,.pri upravi Uradnega .lista LRS, Ljubljana, Gregorčičeva 23: 

; : ena: 7 dta.    v J     C Ravnateljstvo »Uradnega? lista LRS« 

Razglasi ministrstev 
IV. 2937/3 8014 

Spremembe 
rodbinskega imenu 

Z odločbo m-uistretva za notranje na- 
deve LRS, št. IV. 2937/3 z dne 19. ju- 
lija 1949, je bila po 21. členu zakona o 
osebnih imenih dovoljena sprememba pri- 
imka Fuku, Antonu, roj 2G. XI 1882 v 
Dol. Vremah, bivajočem istotam št. 9, 
sinu Fuku Francu, roj.. 20 TV, 1908 v 
DoL Vremah in njegovi ženi Marij) ro- 
jeni Bak 10. V. 1909 y Famljah, prebi- 
vajoča v Dol. Vremah 'št. 9 in sinu Fuku 
Albertu, roj. 17. III. 1927 v Dol. Vre- 
mah, zdaj v JA, v priimek >Planinc<. 
Sprememba priimka se nanaša tud; na 
mladoletne otroke Fuka Franca in Marije. 
in sicer na Marijo, roj. 7. X. 193G, Franca,, 
roj. 28. X 1937 in Mileno, roj. 24. III. 
1948. 

Ministrstvo za  notranje «tdc-vtf LRS 

( Register državnih 
'gospodarsk ih oodjetij 

Vpisi       ' 
1800. ' 

Sedež: Kotlje. ^ 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna;, Kotlje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja:. KLO Kotlje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kot- 

lje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Smon Ivan, upravnik, v vseh zadevah 

samostojno, v njegovi odsotnosti pomoč- 
nik 

Kolar Alojz. Listine po 47. Členu zako- 
na o drž. gosip. podjetjih podpisuje poleg 
upravnika 

Kotnik Miha, računovodja. Do zneska , 
50.000 din podpisuje upravnik sam, večja 
vsote pa z4~enim skupaj imenovanih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeniätVft za finance, 
.    dne 18: julija; 1949: 

St. 1082-49:'' '.        811b 

1801. (, ",, -};;•;;  • 
Sedež: Lešo.        .     > 
Dan vpisa: 27. Julija 1949. 
Besedilo: Krajevne /gostinska podjetja 

îCLOLeïe.   '•'.' '; '••,., ; 
Poslovni predmet: Prodaja pijač in Jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Le§e. 

... Operativni upravni voditelj: KLO LeSe, 
'Podjetje zastopajo, in zanj podpisujejo: ; 

••••• KareJ, upravnik, v,vseh zadevah 
samostojno,  listine  po  47; členu   zako-,, 
na o arž. ••••. podjetjih eopodpisuje '; 

M", 
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Jeleuko Kajko, računovodja, v odso»n««tj 
teh podpisuje v vseh zadevah 

Srot Ivan, predsednik KLQ 
Okrajni  LO  Dravograd 

nedež Slovenj  Gradec, 
poverjeništvo za linance, 

dne 27. julija 1949. 
St. 1094/2-49 8313 

1801 
Sedež: Lese. 
Dan vpisa: 27. julija 1949. 
Besedilo:  Krajevna obrtna podjetja KLO 

Lese. 
l'iwloval predmet: Šivanje ženskih in 

oliuikih oblek ter perila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lese. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lese. 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Jurač Karel, upravnik, v veeh zadevah 

podjetja samostojno; listine po 47. členu 
zakona o drž.  gosp. podjetjih eopodpisuje 

Jelen ko Kaj ko, računovodja, v pdeotno- 
eti loh podpisuje v vseh zadeval 

Orot Ivan, predsednik KLO. 
Okrajni  LO Dravograd % 

sedež Slovenj Gradoe, é 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. julija 194ft 
St.  1094/2-49 8814 

1803. 
Sedež: Grosuplje* 
Dan vpisa: 9. julija 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje kovaSlJa 

Grosuplje. i 
Poslovni ipredmet: Vsa kovaika jn klju- 

čavničarska 4jela. 
' Ustanovitelj  podjetja'. .KLO Grosuplje, 

odločba št. 760/49 z dne 15, VI. 1949. 
Operativni „upravni voditelj: KLO Gro- 

suplje. S 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sile Janez, upravnik, 
Trpin Rudi, knjigovodja, 
Zupančič Anica in 
Podkoritnik Vera, za operativno uprav- 

no vodstvo, vsi pa po dva skupaj v mejah 
pooblastil v pravilih. 

Okrajni LO Grosuplje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. julija 1949. 
St. 1265/1-1949 7812 

1SJU4, 
Sedež: Slala Bukovica (H. Bistrica). 
Dan vpisa: 12. maja 1949.   . 
Besedilo: Opekama — II. Bistrica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opečnih 

izdelkov na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja:  Vlada LRS,odloč- 

ba  51   208 z dne 30. IV. 1949. 
Operativu' upravni voditelj: OLO II. Bi- 

strica, odločba St. 240 i dne 4. IV. 1949. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

, Slrancnr Kvgen, ravnatelj in 
1     fregar Slavoj, računovodja, samostojno, 

>   v   okviru zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
poverjeništvo za finance, '•' 

dne 25. julija 1949. 
»t, 883/1-49 «14 

1805. 4    ...'  , ,. 
Seuož: Zabite.,       ':;• • ' 
Dnn vpisa: 19. aprila 1949., 
Besedilo: Krajevno go»<intko podjetje, 

Žabice. 

foslovnj   predmet:  Opravljanje gostm 
rike obrti. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zabiče. 
Operat. upravni voditelj: KLO  Zabiče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Sedmak Stanko, upravnik, 
Iskra Jože, tajnik KLO Zabiče, v okviru 

zakonskih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO 11. Bistrica, 
poverjeništvo ga finance, 

dne 29. julija 1949. 
St. 883/3-49 8265 

18ÜÜ. 
Sedež: Banja toka. 
Dan vpisa: 15, julija 1949. 
Besedilo: Krojaško podjetje KLO Banja 

Loka. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo moških oblek, izvrševanje drugih 
del krojaške obrt. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Banja Loka, 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Bauja Loka. 
Podjetje ima evojo poslovalnico v Novih 

Selih at. 1. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Klarič Mihael, poslovodja, samostojno 

v vseh zadovah, v finančnih zadevah pa 
sopodpisuje v so listine 

Stauipfelj Matija, upravnik podjetij KLO 
Banja Loka, do zneska 10.000 din, zasto- 
pa ga 

KrkoviČ Anton, računovodja KLO pod- 
jetij. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 15, julija 1949. 
'Ôt. 744 7739 

1807. 
Sedež: Domžale, 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo; Krajevna ekonomija Domžale, 
Poslovni predmet: Obdelovanje ekono- 

miji dodeljene zemlje, pridelovanje polj- 
skih pridelkov za potrebe ljudske restav. 
racije in za Široko potrošnjo.   » 

Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Beve Jože, upravnik, važnejše spise in 

vse obveznosti do 5000 din eopodpisuje 
Tratnik Ivan;' v njegovi odsotnosti pa 
Vobič Ciril, ki eopodpisujeta tudi za 

zneske do 20.000 din, za večje zneske -je 
potreben sklep KLO Domžale. 

Okrajni LO Kamnik, i 
poverjeništvo ca finance, 

dne 18, julija 1949- 
St. 1966-•. 1949 7849 

* 
1808. 

Sedež: Domžale, 
Dan vpisa: 16. julija 1949. 
Besedilo,- Šivalnica In pralnica Dom- 

žale, 
Poslovne predmet: Sevanje novih în 

starih oblek in perila po naroČilu, pra- 
nje in likanje oblek in perila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale, 
Podjetje zastopajo in, zanj podpisujejo: 
Puntar Draga, upravnica, važnejSe spi- 

se In ves spise za zadolžitve ali obveznosti 
do 5000 din eopodpleuje. * , 

Tratnik Ivan, v njegovi odsotnosti pa 
Vobič Ciril, ki eopodpisujeta tudi za 

posamezne obveznost: do 20.000 din; za 

meske ud d Al UOU diu  |tì potreben sklep 
KLO Domžale. v 

Okrajni LO Kamnik, 
1 puvcrjeuiÄUt  za Unaiicc. 

dne •. ]unjaylU4ö. 
St   1965 -111. 1949 7847 

1809.       " . 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 16. julija 1949. 
Besedilo: Krajevna slaščičarna in pio- 

nirska restavracija Domžale. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja sla- 

ščic, izdelava sladoleda, postrežba gostov 
široke potrošnje; pionirska restavracija 
posluje izključno za mladino v zasebnih 
prostorih. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lenček Janez, upravnik, važnejše spi- 

se in vse spise za zadolžitve ali obveznost; 
do 5000 din eopodpisuje 

Tratnik Ivan, v njegovi odsotnosti pa 
Vobič Ciril ki eopodpisujeta tudi  za 

zneske do 20.000 din; za večje zneske ie 
potreben sklep KLQ Domžale. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 16. Julija 1949. 
St. 1964—III, 1949 7848 

* 
1810, 

Sedež» Podsreda št. 23. 
Dan vp'ss: 26. julija 1949 
Besedilo:  Krajevna gostilna, Podsreda. 
Poslovni predmet: Izvrševanje gostilni- 

ške obrti. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Podsreda,    • 

odločba et. 579 z dne 19. VII. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pod- 

sreda. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Omelie Angela, poslovodja, za zadeve 

do 20.000 din, za večje zneske pa skupaj 
* «i» , .i 

Klobasa Franc, predsednik KLO in 
OerSak Marica, tajnik KLO. 

Okrajni LO KrSko, 
•flvorjeništvo z» finance, 

dne 26. julija 1949, 
St. 20/51 8168 

W 
1811. 

Sedež: Raka. 
Dan vpisa: 1. avgusta 1949. 
Besedilo: Krojaška in Sivilska delavni- 

co. Raka, | _' • 
Poslovni predmet: Oblačilna stroka. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Raka, odloč-   •,.' 

b.a št. 821 z dne 27. VII. 1949. 
Operativni upravni voditelj KLO Raka.     ": 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:   >, 
Koman Leo, upravnik in računovodja, 

do zneska 50.000 din, nad tam zneskom 
pa skupaj z njim > 

Skinder Franc, predsednik KLO, po 'pri- 
voljenju KLO. ' 

s     Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo ia finance, 

dne 1. avgusta 1949. 
St. 20/62 8356 

* • .,   \ 

1812. 
Sedež: Dobrovnlk. 
Dan vpisa: 28. Julija 1949. 
Besedilo: Okrajna žaga, Dobrovnik. 
Poslovni predmet:  Žaganje vsakovrst- 

nega lesa. •    -• 
/ Ustanovitelj podjetja: OLO Lendava.        . 
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Operativni  upravni voditelji OLO Len- 
dava. 

Podjetje zastopajo in zanj podpieujejo: 
Ciček Stefan, upravnik, skupaj z eniui 

elanom   uprave»   za  operativno   upravno 
vodstvo: 

Ošlaj Tine, njegov namesta.k 
Bjeii Stefan, 
•••••! Stefan, njegov namestnik, 
Korošec Pavle, vsi člani izvršilnega od- 

oora OLO Lendava, po  zakonu oziroma 
p» pravilih. 

-Okrajni LO Lendava, 
vuverjeništvo za finance, 

dne 28. julija 1949. . 
St.  685/49 82571 

* 1 
1813. 

Sedež: Knževci. 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilo:-Krajevna krojaška in živilska 

delavnica v Križevcih. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek in 

perila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO. Križevci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kri- 

ževci. 
Podjetje zastopa i« zanj podpisuje: 
Lovrenčič Ignac, upravitelj.  * 

Okrajni LO Ljutomer, 
uoverjeništvo za finance, 

dne 22. julija 1949. 
St. 970/1949 8159 

# 
1814 

S lež: Križevci. 
Dan vpisa: 22. julija 1949 
Besedilo: Krajevno tesarstvo v ICrižev- 

tfli. 
Pocilovui    predmet:    Tesanje    raznega 

lesa. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Križevci. 
Operativni  upravni voditelj: KLO Kn- 

ževci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Lovrenci? Ignac, upravitelj. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dno ?2. julija 1949. 
St. 969/1949 8ie0 

* 
1815. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 28. julija 1949. 
Besedilo: Okrajni Odpad Ljutomer. 
Poslovni predmet: Zbiranje in Odkup 

odpadkov na področju OLO Ljutomer. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer, 

poverjeništvo za lokalno gespodarstvo. 
Operativni upravni voditelj: "Poverje- 

ništvo za lokalno gospodarstvo v Ljuto- 
meru. 

Podjetje zastopata- in zanj podpisuieta: 
Sušnik Vinko, upravnik, 
Cimerman Vlado, knjigovodja, 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance. 

dne 22. julija 1949. 
St. 998—1949 8310 

ISIS.   . 
Sedež: Sv. Miklavž. 
Dan vpisa: 2"2. julija 1949. 
Besedilo: Krajevna gospodarska pod- 

jetja Sv. Miklavž. 
Poslovni predmet: peka kruha, gostin- 

ske etoritve, prehranjevanje uslužbencev 
m nameščencev in prehodnih gostov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Miklavž. 
• Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 
Miklavž. '• 

Podjetju zastopata in zanj podpisujeta: 
Ti'uuišek Ali rico, upravitelj in 
Cimerman Vlado, knjigovodja. < 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dno 22. julija 1949. 
St. 964—1449 S*Q1 

* 
181.. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: Slovenija avtopromet (SAJP) 

Maribor. 
* Poslovni predmet: a) prevoz potnikov 
in prtljage s cestnimi in motornimi "vo- 
zili na avtobusnih progah v območju ma- 
riborske oblasti, ki služijo javnemu pro- 
metu; b) provoz in odprema blasas cest- 
nimi motornimi vozili ter prevoz kosov- 
nih tovornih pošiljk na rednih kosovnih 
tovornih progah; c) organizacija in vod- 
etvo drugih poslov ki so V zvezi e pro- 
metoili in ki mu jih naroči operativni 
upravni voditelj. 

Ustanovitelj podjetja, Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 239 z dne 8. VIL; 1948. 

Poslovalnico v sestavu podjetjà'so: Ma- 
ribo't, Ptuj. Murska Sobota, črna, .Poljča- 
ue in Oplotnica. 

Pomožne naprave: menza (DUR) v Ma- 
ribora in ekonomija Kamnica pri Mari- 
boru. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Vizovišek Milan, v. d. direktorja, v nje- 

govi odsotnosti pa namestnik, • tehnič- 
nega odseka in tehnični vodja;    ' 

Jelen Ivan, glavni računovodja,-vsa li- 
stine denarnega materinega, obračun- 
skega ;n kreditnega zriäinja, na podlagi 
katerih se sprejema in Izdaja denar in 
na podlag; katerih se vknjižuje v poslov- 
nih knjigah, poleg direktorja oziroma nje- 
govega namesntika; v njegovi odsotnosti 

Pernat Marija, namestnik glavnega, ra-v 
čunovodje. 

Oblastni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dns 1. avgusta 1949. 
St. Pov. 5/4—1949 5895 

* 
1818. 

Sedež:  Maribor, Partizanska cesta 9•. 
Dan vpisa:  13. julija 1949. 
Besedilo:  živilska industrija Maribor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje kisa,-li- 

kerjev, sadnih sokov, .alkoholnih pijač, 
šodavice, pokalic, kavnih nadomestkov, 
piva, vse na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. 1673/49 z dne 17. VI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: poverjeni- 
štvo za industrijo in obrt MLO Maribor. 

Podružnice J- poslovalnice so: 
a) za izdelovanja kisa, likerjev, sadnih 

sokov in močnih alkoholnih pijač v Mari- 
boru, Partizanska c. 39, 

b) za izdelovanje šodavice 1• pokalic 
v JMariboru, Kettejeva ul. 1, 

c) za izdelovanje kavnih nadomestkov, 
Maribor—Košaki in 

c) za izdelovanje piva, Maribor, Gre- 
gorčičeva nI. .29. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Reomah Franjo, direktor, samostojno, 

v njegovi odsotnosti 
Bergant Evgen, pomočnik direktorja, 

samostojno, oba v obsegu pooblastila od 
operativnega upravnega vodstva; 

Žele Milan, računovodja, vse listine po 
47.   členu   zakona "b  drž.   gospodarskih 

I podjetjih, skupaj z direktorjem ali nje- 

tjovim pomočnikom. V njegovi odsotnosti 
pudpisujo 

Okolic Mara, knjigovodja, skupaj z di- 
rektorjem  ali njegovim  pomočnikom. 

Mestni LO Maribar, 
poverjenižtvo za finance 

dne 13. julija 1949. 
St, Pov. 56/131-111-49       8*1» 

* 
181». 

Sedež: Salek. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo: Čevljarstvo KLO Šalek. 
Poslovni predmet:  Izdelovanje in po- 

pravila čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Salek. 
Operativni upravni voditelj: KLO Salek. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Gradišnik Ivan, poslovodja, samostojno 

do zneska 5000 din, 
Goršek Zofka, tajnik KLO, sopodpisuje. 

za zneake nad 5000 din; namestnika: 
Preglej Franjo in 
Siter Stanko. 

Okrajni LO Mozirje, sedež Šoštanj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. julija 1949. 
St. 1015/49 7602 

1820. 
Sedež: Salek. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo;    Krajevna    elektrarna   Selo 

KLO a*i»k. 
Poslovni predmet: Dobava električnega 

toka ea vas Selo dn okolico. . 
Ustanovitelj podjetja: KLO Salek. 
Operativni upravni voditelj: KLO Salek. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
OStir Alojfcij, samostojno db zneska 

5000 din; 
Preglej Franjo, eppodpisuje za zneske 

nad 5000 din; namestnika: 
Siter Stanko in 
Ooriek torka. 
Okrajni LO Moarje, sedež Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. julija 1949., 

-   Ôt.025/49 7601 
* 

1831. 
Sedež: Cepine1. 
Dan vpisa: 27. julija 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje Krajevna 

gostilna T Cvpmeih. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih pijaS, prodaja jestvin io. tra- 
fika na malo. 

Ustanovitelj podjetja: KLO v Cepincih. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ce- 

plnci. 
Podjetje zastopajo to zanj podpisujejo: 
Borber Jolanka, poslovodja, do zneska 

5.000 din, zneske do 40.000 din pa podpi- 
sujeta i 

Kojpic" Koloman, predsednik in 
Kalainar Viljem, tajnik KLO Cepine!. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

doe 27. julija 1949. 
ôt. 616/49    • 83C3 

* 
1888, 

Sedei: Gornja Lendava. 
Dan vpisa: 15. julija 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Sivilska 

delarnlcM v Gornji Lendavi. 
Poslovni predmet: Izdelava otroških in 

ženskih izdelkov na roko ila s šivalnim 
ttoojwa. 
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Uetaao.vitglJ aROdjetJes KLQ fiotojafcea. 
dava. 

Operatimi ••••• jjoditelj: KLO. fior« 
uja Lendava. 

Podjetje, Eflôtopaita ïQ zanj podpisujeta; 
Beloglavec Etelka, poslovodja, do zne- 

fika 5.000 diii • njeni odsotnosti pa • 
Horvat Prane, član KLO .Gor, Lendava, 

Okrajni LO Morska Sobota, 
poTerjôniitVo ca linaace, 

dne 15, julija 1949. 
St,  553/1949 7887, 

.*. 
1823. 

Sedež; Makole. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo: Krajevna Žaga. 
Poslovni predmet: žaganje Hlodovine. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Makole. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

kole. 
Podjetje zastopata ta zanj (podpisujeta: 
Kuzner Stefan, upravnik in 
Biglez Jože, knjigovodja. 

Okrajni LO Poljïane, 
poverjenHtvo za finance, 
dne 2. avgusta 1949. 

St.. 4809/49 8441 

1824. 
Sedež: Makole. 
Dan vpisa: 1. julija 1949. 
Besedilo; Krajevna opekarna. 
Poslovni predmet: Proizvodnja zidne 

opeke. v • • f 
-  Ustanovitelj podjetja:  KLO Makole. 

Operativni upravni voditelj:. KLO Ma- 
kole, '     • ,  ,,,    ,„.; ••  , .. ,. - "• ,'• ;. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kasatss Stefan,; upravnik in 

• Biglez Jože, knjigovodja., 
Okrajni LO Poljčane, 

poverjeništvo za îinance, 
dne 2. avgusta 1949. 

St. 4804/49 8440 

1825." 
Sedež: Ratanska vas. 
Dan vpisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: Gost4na Boč. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

Jn brezalkoholnih pi jag. 
Ustanovitelj, podjetja:   KLO. Ratanska 

Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 
tanska vas, "      ; '   ." 

Podjetje zastopata in zanj ppdlpisuje.ta: 
• ' Lovrencic" Kari, predseomcKLu v vseh 
zadevah podjetja ekupaj e tajnikom, v od- 
sotnosti enegai podpisuje lahko vsak sam, 

••••• Anton, tajnik KLO, y vseh zade- 
vah podjetja skupaj, s predsednikom. 

Okrajni LO Poljčajie, 
poverjeništvo za finance, 

„ :     ".    dne 29, julija 1949. 
":»       :;       ,   St., 4197/49 -;-83S4 

• ;. " ',    :.   ",'"*.   ' ..   , • 
-1826. V.i4„ •'             ... 

Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa : 3. avgusta 1949. 
Besedilo: Gostilna krajevnih podjetij 

Radgona.''V''..'V. •'• _ .    ,    / 
Poslovni "predmet: Prodaja jedil 3n pijač. 
Ustanovitelj podjetja:, KLO Gornja Rad- 

gena'.      i. J' „.. "' ' '•:  '; 

Operativni «pravni.voditelj: KLO Gor- 
nja Radgona.'1!"' .»'.'.'p'•;; 

•-tîjntje zastopajo ; in zanj podpisujejo': 
Ki'ler Rudolf, poslovodja,"•-,,'.'.. 

, -Mt.'bor Anton, knlJip^odJaKGP.i Gornja 
Radgona,   ' ',','''' ;;\;^v" • ' 

Kurbue franc, tajnik KLO Gornja Rad- 
gona. 

i Okrajni LO  Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 3. avgusta 1949- 
" St. 26/53 . 

* 
18Ü7. 

Sedež: Trbovlje 11/166. 
Daa vpisa: 23. julija •949. 
Besedilo:   Okrajno   gosftisko podjetje 

Okrajna menza, Trbovlje, 
Poslovni predmet: Preskrba; delavcev, in 

uslužbence^ OLO Trbovlje z dobro in 
tečno hrano, točenje pijač za absnente. 

Ustanovitelj podjetja; OLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: OLO Tr- 

bovlje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kmet Kari, upravnik in 
Skubic Franc, vodja operativne grille 

poverjenîStva za finance OLO Trbovlje, 
skupaj za vse zadeve.* 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 23. julija 1949. 
St. 18S2/1-49 8•7 

Spremembe 
1828', 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 21. julija 1949. 
Besedilo: Tovarna usnja »Standarde, 

Kranj. 
Izbriše ae Blaznik Ivanka; glavni raču- 

novodja in vpiše v 

Fugina Ivan, .glavni računovodja, ki so- 
podpisuje listi?,;) po 47. členu zakona o 
drž. gosp. podjetjih.; > > -  i     \ 

Ministrstvo za finance LRS, • 

Ljubljana, 
dne 21. julija 1949.       ;     ' 
St, 24370/3-1949'  '        8055 

i8a». 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. julija 1949! 
Besedilo: Podjetje za cestna vzdr^e^l- 

na dèla in produkcijo gramoza, skrajšano: 
»Cegrad«. 

Podjetje je z odločbo vlade-LRS, št. 465 
z dne 20. VI. 1949prešlo.y likvidacijo.   ' 

Besedilo odslej: Podjetje za cestna vzdr- 
ževalna dela in produkcijo gramoza, 
t- skrajšano: »Cegrad«, — Ljubljana,;v 
likvidaciji, .  ,-: 

Za podjetje podpisuje:       *: -       . • 
ing. „Vrečko Franjo, delegat ministrstva 

za lokalni promet,    , :     ••     " j" 
Ministrstvo ia finance LRS, 

Ljubljana, 
,dne 14. julija 1949. . 

St. 243157/2-1949 .,        8051 
"'     #• 

ISSO. 
Sedež: Ljubljane; 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Ljubljanska tovarna hranil. 
Izbriše «e Kraner Mira. računovodja in 

vpiše: ""t       *'••''- ' ' • ' ' " 
Hlebec JoZe, glavni ( računovodja, ki so- 

ipodpisuje listine po ,47. členu zakona o 
drž: gosp. podjetjih, : v. odsotnosti "ravna- 
telja pa podpisuje ekupaj z njim 

,'BerliS Feljko, v istem obsegu (kot! oni. 
Ministrstvo za finance LRS.    , 

*       >•' '   Ljubljana,'.,  "!• ',-'.       :-, ; 
'''','     dne 18. julija'1948;   ,   • : •/";•." 

St. 243358-1949 . . S0B2 

1881, .    . 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za promet 

nafte in naftinih derivatov »Jugopetrok, 
Ljubljana, 

Operativni upravni .voditelj odslej: MV 
nietretvo za lokalni promet LRS. 

Ministrstvo «a finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. julija 1949.   ' 
St. 24354/3—1949 8ttô>, 

* 
1832. 

Sedež: Ljubljana. 
i   Dan vpisa: 16. julija 1949., 

Besedilo; Tovarna učil, ekrajîano; »Uči- 
la«, Ljubljana. 
. Izbriše se Kunst iViljem, ravnatelj in 
vpiše: 

Faster Franò, v. d. ravnatelja, ki podpi- 
suje samostojno v obsegu zak, pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

ìine 16. julija 1.949, 
St. 243355—1949 8053 

* ^ v 

1833. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: Plinarna ÄILO Celje. 
Izbriše se kot računovodja podjetja .Sa-, 

dar Breda, namesto nje pa vpiše 
Novak Beatrice, računovodja, ki podpi- 

suje vse listine po 47. členu zakona o drž.  , 
gospodarskih podjetjih.", 

•     Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 

', '      dne 5..'julija 1949. 
«t, IX-897—1949 ''•!      7767 

•   '•       '  *      ''•/•'• 

1884. < -"    '• ; 
Sedež; Dravograd. 
Dan vpisa: 14. julija 1949. 
Besedilo: Okrajni magacin, Dravogràu. 
Izbiriše se poslovalnica št. 14 »Boddca 

matic Slovenj Gradec in vpiäe poslovalni- 
ca Št. 14 Slovenj Gradec, prodajalna po 
planu 2. - • 

Izbrišeta se Verdnik Albin, pomočnik 
ravnatelja in Kocijančič Franc, glavni ra- 
čunovodja, vpiše ee: .' 

Karner Ivan, glavni računovodja, • 
Okrajni-LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. julija 1949. .   . 

' St, 1049—49              :811e' 
* '• ' ,   , 

1S35.                  ;    ,'       •     '•   . 
Sedež: II. Bistrica! 
Dan vpisa: 20. aprila 1949:  -   ' 
Besedilo: Mestna gostinska podjetja ~ 

II, Bistrica, '•'.'•    \' 
Novi obrati:   Sladoledarna   in  ekona-     .; 

mija. . ' ,; ,' ' ' • '.-•'• -• •."•','• " 
Izbriše ee- •••••• 2elko} računovodja, • 

pooblaščenec ài podpisovanje :'n vpiäe", •' , ' 
', iMizgur Branko; računovodja, ki .'podpi- 
suje v odsotnosti ravnatelja samostojno., :-,• 
v okviru 2akonskiK pooblastil. in pravil r\ • 

'.podjetja.. ••:.'''.'   '','.;.   '""; 
'Okrajni LO II..Bistrica, »    '    ';  , 
poverjenKtvo Zä finance, 

'  \   dne'28;iuUja,1949.    * 
'St. 883/2—49 8256 
','*.•••,      ': ,/•''    ' 

1836! ••'....     •'    :• .  . '.;-    ., ••;,' ,,,-."' 
iSedež: Kočevje.1   . J- î •'•;•"'>\'-:• 

•;• Dan-vpiea: 22. julija 194&..;t.i <-.'S". •'     . 
Besedilo: Okrajnj magazin Kpï*vJ>.i   \\: 

, >)Izbriaè seMarolt-Józél bivïi ra?unovođ- 
i, ja in knjigovodja ter vpi§»    > .•• • , •>/-.;;• "•., ••' 

'' !:V 
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Bregam  h;an, nov; glavni računovodja 
j» knjigovodja. 

Okrajni LO Kočevje, 
potcrjeništvo.za finance, 

1   dne 22. julija 1949. 
Št. 926 "• '8337 

* 
1837. .    * •       •   i 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 
Besedilo: Universale tovarna klobukov 

Domžale, 
Vpiše se   obvat:   Ekonomija   Ihan  — 

Domžale. 
Okrajni LO Kamnik, 

yoverjenistvo za finance, 
dne 2. julija 1949. 

St. 2101 - III 1949 8445 
* 

1838. 
Sede?: Stahovica. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. . 
Besedilo: Krajevna gostilna Stahovica. 
Vpiše ee obrat: Krajevno gostinsko pod- 

istje »Prodnik*:, Kregarjevo. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949.  , 
Št. 2091 — III-1949 S444 

1839.        ' - 
Sedež: Zagorica. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. .  .  -, 
Besedilo: Krajevna gostilna Zagorica. 
Vpiše se obrat: Krajevna gostilna »Spó-' 

lika«, Sv. .Primož. , 
Okrajni LO Kamnik, 

uoverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1949.. i 

Št. 2092 - III 1949 8443 

•;' 1840. •.-.•.' 
Sedež: Kranj. ;    J 

-Dan •vpisa :. 16. julija 1949. 
Besedilo: ' Okrajno : gradbeno   phdjetje 

Kranj. 
Izbrišejo se ing. Pirnat Adalbert, uprav. 

,    nikj Zaje. Matevž, pomočnik upravnika in 
Pirth Alojzij, tajniki OLO, vpišeta se 

Zaje Matevž, upravnik in , , »   , 
_Mršek Andrej, tajnik" izvršilnega odbo- 
ra OLO, z istimi pooblastili. - 

Doda se: 
. Barle Božidar, "knjigovodja, ki  podpi- 

'.   suie v odsotnosti upravnika. 
*••,<• Okrajni LO Kranj,, 

poverjeništvo za finance,. 
:'": i     dne 16. julija 1949.-,.     . 

,'•;'' •• '   •    ' •   Št. II—1205/1—49 '    ;;   -7813 
.' ' "; * ,V 

1841. • .       ''   - 
' ;  Sedež: Krško. :     . 

'•'V'7Dan.'vpisa: 18. julija 1949.  ^   , 
; ',,'Besedilo: Okrajni magazin. Krško. 

•'    .Izbriše'se  ravnatelj   Bestie Mirko in 
'' J.',vpile •-.'• J'j' •-./...     ''   '   '  ,    ••    "' 
' <    "Podgoršek' Jože,' ravnatelj!, • istimi po- 
. ,v. oblastih.   .   ' .   ' .,„•''" 

:   Ï      /   Okrajni LO Krško, 
; Noverjeništvo za finance, • 

'.•;• ''.- .'•',•     dne 1?. julija 1949.    V 
•',<  'i:,'r':'     ?,''  '   št. 20/60 ,    '   7845 
.;'.'' i    : • ":''! '.•'''' , ':  <    *    '' ' '   -,' *•'. 

> •%.'\-'';- ':-,, •'•• i-,  ,,   -' 
••  i-Sedež:''Ersko.'î     .• -   :      ..^•--!, 

."'•V...Daa"rVpisal -is; .-julija' 1949;;' '•• ^-'' 
• -Besedilo': 'Okrajno  gradbeno   podjetje 
'vrSkò. '   '*: i .V'-"'.' ;"'.,' •'.;,'•;. • ':.  ,'• 

Izbriše  es  upravnik Sluga Ignac ja 
Košir Franc, ravnatelj, z istimi poobla- 

stili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. julija 1949. 

Št, 20/61   * 7846 

1848.   , 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 27. julija 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje,, za odkup 

poljskih pridelkov, sadja in zelenjave. 
Ustanovi se podružnica v Brežicah, 
Izbriše so dosedanji upravnik Gregi 

Stanko in vpišeta nova ^upravnika 
Avsec Slavko in 
Vahcič Polde, ki podpisujeta samostoj- 

no, v vseh računovodstvenih zadevah pa 
skupaj z njima 

Vehovar Branko, novi računovodja  in 
že vpisani računovodja 

.Zorič Marija. 
Okrajni LO Krško, 

irovcnjeništvo za finance, 
dne 27. julija 1949. 

Št. 20/50 ,8157 
* 

1841. 
Sedež: Videm ob Savi. 
Dan vpisa: 18. julija 1949, 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Videni ob' Savi. 
Izbriše se upravnik 2uža Zioka in vpiše 
Kcržan Jože, upravnik, z istimi p'oobla- 

stili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo' za finance, 
dne 18. julija 1949. 

Št. 20/59 - 7844 
¥ ' 

1845. ^ 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 28. jull\a. 1949., 
Besedilo:   Okrajno., podjetje   za. odkup 

poljskih pridelkov, sadja in vina. 
Izbriše se pooblaščenec za podpisovanje 

Fabčič Pavla, računovodja in vpiše 
Kovač Jožef,,računovodja, z istim: pra- 

vicami in dolžnostmi. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 28. julija 1949. 

Št. S85/49 S258 
•'    . * 

1846, 
Sedež: Srednja Bistrica.. 
,Dan vpisa: 2, avgusta 1949. 
'Besedilo: Krajevna krojaška delavnica 

Sred. Bistrica. V 
Izbriše se pooblaščenecza podpisovanje 

Salaj Valentin, poslovodja' in vpiše 
•  Poglič iViljem, poslovodja, z istimi pra- 
vicami in dolžhostmi.-, 

Okrajni LO; .Lendava, 
[wverjenistvo za finance, 

diie 2. avgusta •9. i 
,      Št. .587/1-1949 8442 

\ '• , • • :      ,*    • 

1847. 
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva ul, 2. 
Dan1 vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo:: Gostinsko  podjetje kavarna 

»Emona«, LJubljana. 
.Izbriše ee'namestnik" ravnatelja šlrnus 

Bredà ih vpiše'! V?*','" 
Krivec 'Joapiha? ' 

MLO za glavno, mesto Ljubljana, 
poverjeništvo 4a finance, 

; '   ,,   dne .26. julija 1949. , 
>'.'•'",..   :,      Sh  3O36?1049 •- S261 

1848. , 
Sedež: Ljubljana, Čopova ul. 'i, 
Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Komunalna banka mesta Ljub- 

ljane. 
Izbriše se računovodja Jeretina Jožu m 

vpiše 
Drmota Joahim. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
poverjeništvo za finance, 

dne 26, julija 1949. 
Fin. št. 3038/49 Sufi«. 

# 
1849. 

Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. Št. 76. 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Mestno strojno podjetje Ljub» 

ljana. 
Izbriše se Bajec Vladimir, upravnikom 

vpiše: 
Kralj Bogomil-, upravnik. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

•' dne 23. julija 1949. 
Fin. 5t. 2982/1949 '8113 

1850. * 
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska uU30. 
Dan vpisa: 28. julija 1949. 
Besedilo: Remont — Stan. 
Izbriše se računovodja P'etrič Francka 

in vpiše 
Mam Janez.      t -     » 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne" 28. julija 1949:      '     ' 
Fin. št. S115/1949 8358 

*   . 
1851. 

Sedež: Ljubljana, Povšetova 12. 
Dam vpisa: 19. junija 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Avtotaksic. 
Za podjetje podpisujeta poleg  uprav- 

nika: 
Bobnar, Rudolf, v odsotnosti upravnika 

v istem obsegu kot oni. in,  ; 
VrančiČ 'Ciril.        '•';, ,'-. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 19. julija 1949, 
Fin. št, 2955/1949 7964 

1S52, s • , 
Sedež: Ljubljana, Povšetova ul. 12, 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Podjetje za vzdrževanje snage 

MLO Ljubljana, 
Besedilo odslej: Mestno podjetje »Sna- 

ga« T Ljubljani "(odločba izvršilnega, od- 
bora MLO, Tajn. Št. 2889/48 î'dne 21. 
VIII. 1948). . "  ', '    ',..,..-,;, ; 

••/> za.'glavno mesto Ljubljana, 
imverjeništvo za finance., 

.    dne .23. julija 1949.' 
i Fin: št, 3034/1949    .      '8112 
' '     •       •      ,•#'," "'•  • 

IOVJ   "' '''.•,'. • / 

Sedež: Ljubljana, Pred skorjo 3. 
Dan vpisa: 21, julija. 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Manufac- 

tura — galanterija«:. 
Odpravijo > se poslovalnice: Prešernova 

ul. št,- 5, Tyrseva c, št, 2, Pasaža Nebo- 
tičnik', FrahčiŠKanska ul. 4 in Ty'rfeva 
c. 20; f vpišeta., se poslovalnic!';  ; 

Sindikalni (magazin 1•, Stritarjeva ul. 9, ', \ 
Galanterijska   poslovalnica,   Poljanska: 

;«••«•',• v ••      ,, '   •••. • ••....';• 
'     MLO m glavno mesto Ljubljana,   ' ^ 

, poverjeništvo za ffriaacer  ,; 
'.-:.•  '• sane. 2L Aip ••»-^ • 

Fin. Št: 289171949     : ,.,^968: 
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«854. , 
Sedež: Ljubljana, Sr. Petra «, 41. 
Dau vpjea: 26. julija 1048, 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO »Us- 

nj«  — ëovljk, Ljubljana. 
r.i«sedilo odslej: »Usnje«, Ljubljana (od- 

ločba 10 MLO, Tajn. št, 1947/40 z dne 
J4. V fl. 1949). 

MLO za glavno mesto Ljubljena, 
poverjeništvo m finance, 

dne 26. julija 1940. 
Fin. št. 8093/1949 8360 

ft 
1855. 

Sedež: Ljubljana, Tyrlfeva c. IS. 
Dan vpisa: 18. Julija 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »figove««. 
Izfcriše se Usenik Anica» ravnatelj la 

crpile: 
Cesaree' Ivan, ravnatelj. 

MLO ca glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. julija 1040. . 
Fin. et. 2843/1940 7990 

* ^ 
1856.* 

Sedež: Ljubljana, Tyrfera C Bob, 
Dan vpisa: 18. julija 1049. 
Besedilo: »Oblačila« » iene in otroke. 
Izbriše se Zargi Cveta, računovodja In 

jspižo: 
Bizjak Franc, računovodja, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne ,18. julija 1940. 
Fin. št. 2832/1949   .       7996 

1857.   , 
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 8. 
Dan spisa: 21. julija 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »••••••- 

tóne«. 
Izbrise ee Penca Viktorija, računovod- 

ja, vpiše fie novi pooblaščenec aa podpko- 
yanje 
'   Gqrïe Albina. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeniltvo • finance, 

dne 21. julija 1940 
Fin. ». 2481/1949 '966 

* 
1858. 

Sedež: Mala vas it. 19. 
Dan vpisa: 23. julija 194k, 
Besedilo:  6ostinetv0, JeSica. 
Operativni upravni voditelj odslej: le- 

•••• odbor BLO II, 
Sedež odelej: Jezica št. 89. 
Izbriše ee dosedanji upravnik Koleno 

Otmar in vplSe: 
Ercegovič Marjan, upravnik. 

MLO za glavno meeto Ljubljana, 
ooverjeništvo za finance.    * 

dne 23. juli in 1949. 
Fin. St  2051/1949    '       8111 

1859, 
Sedel; Stezice 28. 
Dan vpisa: 16. julija 1049, 
Besedilo«. Brivmca in «etalnieti, 
Za.podjetje podpisujeta odrie]: 
Soin Alojz, upravnik in 
OjsterSeJc Jože; računovodja. Upravnik 

podpisuje za. podjetje samostojno, v raou- 
novofhlnh vdovah pa skupaj z ra&mo- 
vodiem- '   • ' 
-    MLO «zn «lavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo «a finance, 
dne 16. julija 1949. 

Fin. št. 2927/1049 7087 

I860. 
Sedež: St. Vid št. 51. 
Dan vpisa: 19. junija 1949, 
Besedilo: »Ekonomija« St. Vid, 
Operativni upravni voditelj:   Izvršim 

odbor RLO II. 
Izbriše e e Hribar Cita, pošlo vodja, vpi- 

se ee: 
Simnovčič Lovro, ki podpisuje samostoj. 

no, v računskih zadevah pa skupaj z ra- 
čunovodjem. 

MLO za* glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne, 19. julija •9. 
Fin. |t. 2139/1940 

* 
1861. 

Sedež: Litija, 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilu:   Okrajna  lesna   predelovalna 

str^a Litija. 
Besedilo odelej: Okrajna lesna indu- 

strija, 
Okrajni LO Ljubljana pkolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. julija 1949. 

St. 2054/2 8225 
* 

1868. 
Sedei: Pirniže: 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja Mr- 

nice. 
Iabriieta ee za podpisovanje:  Krošelj 

Miha, upravnik in Vonta Anica, knjigo- 
vodja in vpišeta: 

Mikč Alojzij, upravnik in 
Krajnoan  Feliks,   knjigovodja,   oba   z 

istimi pooblastili kot prejšnja 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dno 22. julija 1949.   • 

St. 2053/2 • 8226 

Sedež: Godemarci. 
Dan vpiea: 22. julija 1949. 
Besedilo: Krajevne delavnice v Gode- 

marcih. 
Besedilo odslej: Krajevna kovaška de- 

lavnica v Godemarcih. 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 22. julija 1940 

St. 1004 8311 
* 

isc.i 
Sedei: Godemarci. 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilo: Krajevne delavnice v Gode- 

marcih. 
Besedilo odslej: Krajevna čevljarska de- 

lavnJca v Godemarcih, 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeniStvo za finance, 
dine 22. julija 1949 

St. 1004 ^• 
' :£ 

1865. 
Sedei: Maribor, 
Dan vpisa: 21. julija 1949. 
Besedilo: Mestne pekarne Maribor. 
IzbrišB se s pooblastilom za podpisova- 

nje Žerjav Marlin,, ravnatelj in vpiše z 
istim pooblflstiiom 

Paekulin Avgust, kot ravnatelj. 
Mostni LO Maribor, 

pnvc-rjeniStvo za finance, 
dne 21- julija'1949. 

St. Pov. 56/•-•-49      8222 

I860.  , 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa; 5.  julija 1949. 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje Ma- 

ribor, 
Izbriše ee operativno upravno vodstvo: 

Direkcija ' oblačilna industrije MLO Ma- 
ribor in vpiše 

Tovarna pletenin m konfekcije Mari- 
bor, Meljska c, 56. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. julija 1049. 
St, Pov. 56/121-III-49      8213 

tiospoeka ul. 18. 
julija 1949. 

1867. 
Sedež: Mar' 
Dan vpisa: 
Besedilo: ••••• sedlarska in torbarsfca 

delavnica Maribor. 
Izbrile se operativno upravno vodstvo: 

Direkcja proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor :n vpiše: 

Tovarna pletenin in konfekcije, Mari- 
bor, Meljska c. 66. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne. 5. julija 1949. 
St. Pov. 56/120-III-49      8214 

* 
1868. 

Sedež: Maribor, Gosposka ul. 18. 
Dan vpisa: 4. julija •9. 
Besedilo:    Mestno    trgovsko    podjetje 

»Metrop« Maribor. 
Izbriše ee poslovalnica: Prodajalna 

št. 3, konfekcija in galanterija Maribor, 
Jurčičeva ul. 4 in vpiše poslovalnica: Ve- 
leblagovnica 2. prodajalna po planu 2, 
Maribor, Jurčičeva ul. 4 

l Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. julija 1949 
St. 56/117—•-49 8211 

1869. 
Sedež: Maribor, Gregorčičeva ul. 24. 
Dan Vpisa: 13. julija 1949.   • 

Besedilo:   Mestno   čevljarsko   podjetje 
Maribor. 

Besedilo  odslej:   Tovarna   fevljev  Ma- 
ribor, i'- 

Opera tivno upravno vodstvo odslej: Po- 
verjeništvo za industrijo in obrt MLO Ma- 
ribor, 

Izbriše ee s pooblastilom za podpisova- 
nje Golob Mana, glavn!  računovodja, in 
vpiše: 

Potrč Ivan  glavni računovodja, 
Mestni LO Maribor, J 

poverjeništvo za finance. 
dne 13. julija 1949 

St.   Pov   56/132-•-49     8221 
* 

1871». 
Sedež: Maribor, Orožuova ul. 2. 
Dan vpisa: 4. julija 1949.     - 
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov 

Maribor. 
Izbriše se 's pooblastilom za podpisova- 

nje: Jančar Rajko. Pomer Stefan, Kumerc, 
Franjo. Markelj Franio. pomočniki direk' 
torja' 

'   Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. julija 1949 
ftt. 56/110—ITI—40 8215 

i 
* 

1871. 
Sodpž: Maribor, Orožnova nJ. 2. 
Dan vpisa: 12.  julija 1949.       • 
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov 

••••••. • 
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Vpiše se pomožni obrat: 
Brusilnica in popravljalnica nožev, Ma- 

ribor, Glavni  trg  št. 6. Obral spada  v 
sestav Tovarne nožev. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. julija 1949. 
St.  66/125-III-49 8216 

1872. 
Sedež: Maribor, Orožno va ul. 10, 
Dan vpisa: 12. julija 1949. 
Besedilo:  Mestna čevljarska delavnica 

Maribor. 
Izbriše se operativno upravno vodstvo: 

Direkcija oblačilne industrije ^ILO Ma- 
ribor in vpiše:     ' 

Tovarna pletenin ta konfekcije, Mari- 
bor, Meljska c. 56. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. julija 1949. 
St. 56/116-111-49        , 8215 

)fe * 
1873. 

Sedež: Maribor, Pipušova ul. 3. 
Dan vpisa: 21. julija 1949. 
Besedilo: Mestno obrtno gradbeno pod- 

jetje Maribor. 
Izbriše ee e pooblastilom za podpisova- 

nje Žerjav Martin, ravnatelj in vpiše z 
letim pooblastilom 

Freželj Marija, knjigovodja, kot namest- 
nik gl. računovodje.   • 

Mestni LO Maribor, 
ooverjeništvo za finance. 

dne 21. julija 1949 
St. Pov. 56/1ÌÌ5—III—49       8223 

* 
1874. 

Sedež: Pesniki dvor, 
Jan vpisa: 27. Julija 1949. 
Besedilo:  Mestna ekonomija >Pesniški 

dvor«. 
Izbriše se dr. Zqrko Alojz, kot v. d, rav- 

natelja in vpile 
Saksida Jožef, kot ravnatelj, 

Mostni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. julija 1949. 
St   Pov. 56/187—III—49       8224 

* 
l87o. 

Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 27. julija 1949. 
Besedilo: Mestno komunalno podjetje — 

aprava Murska Sobota. 
Vpiše se . 
Debelak Lojzka, glavni računovodja pri 

podjetjih: Uprava »hiš, Pogrebni zavod, 
Kopališče, Klavnica, Vrtnarija, Javna 
tehtnica, in Kino v Mureki Soboti. Pod- 
pisuje vse listine po 47. členu zakona o 
drž? gospodarskih podjetjih, do zneska 
100.000 din, 

Oßrajni LO Mureka Sobota, 
poverjeništvo ca finance, ' 

dne 27. julija 1949. 
St. 618/48 8807 

1876. 
Sedež: Slov. Bistrica. i 
Dan vpisa: 28! jtrBJa 1949 
Besedilo: 
Mestni kino. 

Mestno kopališče. 
Uprava stanovanj, in poslovnih zgradb. 
Delavsko ueluibenska menca, 
ekonomija Bistra. 
fletei Beograd. 
Ključavničarska in mehanična delavnica. 

Klobucarstvo. \ 
Kovaško delavnice 
Kurlvopromet 
Mesarija. 
Mestna tehtnica. 
Pogrebni zavod. 
Vodovod. 
Zaloga piva 

j    Remontno podjetje. 
Izbriše se Podhraeki Karl, upravwk in 

vpiše: 
Pelko Maks, upravnik. 

Okrajni LO  Poljčaue, 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. julija 1949 
St 4206/XVII 49 8209 

* 
1877. 

Sedež: Sežana, 
Dan-vpisa: 12. julija 1949.        , 
Besedilo:    Okrajno   trgovsko   podjotje 

»Okrajni magazin«. 
Izbriše  ee   za   podpisovanje   Plrjevec 

Miro glavni poslovodja in vpiše 
Fakta Vladimir, glavni poslovodja. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. julija J 949. 
St.   1618/1     't 7769 

» 
187«. 

Sedež: Bovec. . 
Dan vpiea: 10. Junija 1949. f 
Besedilo: Lesno podjetje — Bovec. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo: Čevljarsko podjotje — Bovec. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Bovec. 

izbriše se računovodja. Mihelič Alojzija 
in vpiSe 

Ostan Majda, računovodja s pooblastili 
po pravilih podjetja.       , 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za finance, 

dmg 16. julija 1919. 
Št, 8/72-49 7811 

* 
1871». 

Sedež: Toltnin. 
Dan vpi^a: 18. novembra 1947. 

i Besedilo: Okrajna lekarna, — Tolmin. 
Vpiše se lekarniška postaja v Kobaridu 

kot poslovalnica podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. julija 1949. 

St, 8/74-49  ' 8397 

librisi 
1880. 

Sedež: CeHe. 
Dan izbrisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijski magazin Celje v li- 

kvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ministrstvo za ftaaace LBS, 
Ljubljana, 

dne 12. julija 1949. 
St, 24810T/1-1949 , 7BO0 

* 
1881. 

Sedež: Kranj. .   - 
Dan izbrisa: 12, julija 1949. 
Besedilo:     »TèkstHindue«,     bombaina 

tkalnica,' Kranj. 
Zaradi spojitve s Tovarno tiritaoega4 

blaga, Kranj ter nacionaliziranimi podjet- 
ji: »Teza«, družba z o. z., tekstilna indu- 

strija, Kranj in Sire Ivan, tkaluica bom- 
baža •• tkanine, Kranj, 

Ministrstvi za imame LltS, 
Ljubljana, 

dne 11  julija 1949. 
St. 2435/3-1949 7804 

1882.     , * 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 12. julija 1949. 
Besedilo:    Tovarna    (iskanega    Maga, 

Kranj —  skrajšano:   »Tiskauina«, Kranj 
(ustanovljena   z  odločbo  vlade  LliiS   št 
S-zak -50 z dne 25. X. 1940) 

Zaiadi spojitve z Bombažnimi tkalnica- 
mi  »Tekstiliiidu««, Kranj in nacionalizi- 
ranima podjetjiuia: »Teza*, družba z o. z., 
tektilna industrija, Krauj  ter Sire Ivan, 
tkalnica bombaža in tkanine, Kranj, 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana,  - 

dne 11. julija 1949. 
St. 2435/3-T1949 780!» 

>fc 
1883. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izl-risa: 13. Julija 1949. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje   >ŽUo«, 

Ljubljana. 
Zaradi prehoda iz republiške v zvezno 

upravo. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljano, 
dne 12. julija 1949. 

Št. 243852-1949 7801 
1884. '      * 

Sedež; Maribor. 
Dap izbrisa: 12. julija 1949. 
Besedilo:    »Slovenija   —  avtopromet« 

Maribor. 
Zaradi  prehoda  v   upravo oblastnega 

ljudskega odbora Mariborske oblasti. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 11. julija 1949. 
Št. 24323/8-1949 7808 

7850 
1686. 

1885. 
Sedež: Moravče. 
Dan izbrisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Krajovuo sodlarsko podjetje 

Morave©. 
Na podlagi odločbe KLO Moravče šte- 

vilka 978/49 dne 22. VI. 1919. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. julija 1949. 
St. 1975-•1 1949 

* 
Sedež: Kočevska Reka. ~ ' ' K 

. Dan izbrisa: 14. julija 1949. 
Besedilo: Gostilna KLO Kočevska Reka. 
Ker preide z vsem inventarjem, osnov- 

nimi dn obratnimi sredstvi pod upravo 
Kmetijske obdelovalne zadruge v Kočev- 
ski Reki.' 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. Julija 1949, 
St 789/1949 7740 

* 
1887. 

Sedež: Mala  vas Št. 19, sedaj Jezica 
St. 89. 

Dan izbrisa: 25, julija 1949. 
Besedilo: Gostinstvo, Jejica, 
Ker se z odločbo izvršilnega RLO II, 

St; 2266/1949 z dne 14. VI. 1919 združi z 
gœtj^nekim podjetjem RLO II, Ljubljana, 

za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25• julija 1949. > 
Fin, it, ••/••       eno 

'A 
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issa, 
Sedež: Ljubljana, liviseva. c. 
Dan izbrisa: 23. julija •9. 
Besedilo: P.odjetjo »Kur'vo Ježicat. 
Ker ee t odločbo izvršilnega KLO II, 

ži 2^63/1949 z'dne 14.  VI. 1949 združi 
e podjetjem »Kurivoprodaja« RLO II, Jan- 
ševa ul. št 2. 

MLO /a glavno mesto Ljubljana, 
puverjeuištvo za finance, 

dno 23. julija 1949. 
Fin. št. 2365/1949   •        8107 

* 
1889 

Sedež: St. V4 St. 93. 
Dan izbrisa: 23. julija 1949. 
Best-•: lo: Gostinsko podjetje »Krajevne 

goatitiio St. Vide. 
Ker de z odločbo izvršilnega RLO II, 

št. 226•/•9 dne 14,  VI. 1949 fuzionira 
s gostinskim podjetjem RLO II, Ljubljana. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

• dne 23. julija 1949. 
' / Fin. št. 3035/1949 8109 

* 
1890. , 

Sedež: Št. Vid St. 9•. 
Danyzbrjsa: 25. julija 1949, 
Besedi :lo: »Kurivo St. Vid«. 
Ker ee z odločbo izvršilnega RLO II, 

êt.2264/1949 z dne 14. VI. 1949 združi e 
podjetjem  »Kurivoprodaja«, Janševa ui. 
št. 2.     ; 

MLO za glavno mesto Ljubljana,. 
'j    poverjeništvo za finance, 

.      dne 25. julija 1949 
Fin. št. 3042/1949 8108 

• '   .      .    ''*; '   ' *, '        ',. '  , 

1891, *v •-' >;'.'•      
Sedež: Vižmarje Št .100. 
Dan đzbrisa: 20. julija 1949. 
Besedilo: »Tapetništvo« št. Vin. 

* Na podlagi odločbe izvršilnega catara 
REO II, št. 2262/42 z dne 14. VI. 1949, za- 
radi  združitve e  podjetjem   Tapetništvo 
RLO II. TyrSeva c. št. 41. ' 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
ooverjeništvo za finance, 

dne 20. julija 1949. 
i   •     ,- Fin. št. 2405/1949 7967 

'   '   ' '        & ' 
4    18,92. •{;••, • ' , 

Sedež: Maribor. / 
,       Dan izbrisa:' 13. Julija 1949. 

Besedilo: Mestna pivovarna Maribor. 
;       Ker ee je združilo' kot obrat z novt, 

'•  „ustanovljenim   podjetjem   Živilska  indu- 
strija Maribor.  ' , i   . 

Mestni LO Maribor,*       ' 
uovorjeništvo za financ» 

•',-"'''     '• dne 13. julija 1949. 
'•;, :.\'     St, Pov. 56/128-III-49      8220 
'•'-"''   .'..'',<      * - * 

, 1893.'"'' ','.'• .., 
Sedel: Maribor. 
Dan izbrisa: 13. julija 1949. 

,    Besedilo: Tovarna ••••• in pražarnn 
Maribor.,    ,i       , 

Ker'.';ee jo združila kot obrat z novo 
ustanovljenim podjetjem živilska indu- 
strija Maribor. ,''•„' 

Mestai LO Maribor, 
pororjeništvo, za finance 

•      dne 18. Julija 1949. , 
, St. POT. 58/130-40 •7 

••-• :•'•'• •',, . 
1894,    •   • '•.':\-:•;/''  .       '•-• 

Sedež: Maribor.'   - • ;,;-„ : ; •„; .   •,     ; 
Dan izbrisa: 13. juh" ja, 1949,v,, 

'      -Besedilo: Tovarna kisa, likerjev, in sad- 
nih sokov. Maribor. ',."'•' 

Ker se je združila kot obrat z novo 
ustanovljenim podjetjem Živilska indu- 
strija Maribor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. julija 1949. 
St. Pov. 50/129—III—49       8218 

18»5. » 
Sedež: Peskov«. 
Dan izbrisa: 27. julija 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje Čevljarska 

delavnica v Peskovcih. 
Zaradi ukinitve obrata.     ' 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

' dne 27. Julija 1949.   , 
St. 617/1949     ' 8309 

1896.    . 
Sedež: Sv, Duh na Ostrem vrhu. 
Dan izbrisa: 1   julija 1949. • 
Besedilo:  Krajevna kovaška delavnica 

Sv. Duh na Ostrem vrhu. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. julija 1949/ 
'  St.   1640/3-49  V/6 7429 

* 
1897. 

Sedež: Mokole. 
Dan izbrisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: KLO Makolc. 
Zaradi   registracije  vsakega  posamez- 

nega podjetja. 
Okrajni LO PoljFane, 

( poverjeništvo za finance, 
/dne 29.' julija' 1949. 

St.  4197a/49 •        ,.   :8355 
.'  *;   *'"'•. 

1898. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan izbrisa: 13. junija 1949. 
Besedilo: »Gospodarsko podjetje — tr- 

govina   z   mešanim  blagom   Šmarje   pri 
Jelšah.        !      .       • 8 

Zaradi /ukinitve podjetja. 
Okrajni LO Foljcano, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. julija 1949. 

1899. ,; • 
Sedež: Ormož. 
Dan izbrisa: 20. Julija 1949. 
Besedilo: Prevozništvo mestnega ljud- 

skega odbora Ormož. 
Ker Je z dnem 20. VII. 1949 prenehalo 

obratovati. ( 
Okrajni tO Ptuj, 

poverjeništvo ta finance, 
dne 20. julija 1949. . 

Št. '490/3-49 '   ; 7925 

Register 
invalidskih podjetij , 

Spremembo 
1900,     < ,, 

Sedež: Maribor,   t ••.-•-• 
Dan vpisa: "16. "Julija 1949.   '.,    x 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Trgovina 
s komisijsko prodajo«, 

riše se Le 
vpiše 

Iljal Marta, poslovodja, ki podpisuj© sa- 
mostojno v obseg» pooblastil; v .pravilih 
podjetja. ',.   :''.•• v,- >'•';'•' ", . "V 

•*        Ministrstvoza finance LR8.  •; 
•    Ljubljana,     ; ' /j,^;1',,/, :';' 

, • ,;-'; -• dne 16. julija 1949..  ',' -^.:;'•''!< 
V    \      . St. 24381/2—1949     >f   8057 

Izbriše se Lešnik Marija, „poslovodja to 

Izbrisi 
1901.    . 

Sedež: Herpelje-Kozina, 
Dan izbrisa: 15. julija* 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Iskra*. 
Zaradi ukinitve podjetja, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14 julija 1949. 
Št 243353—1949 ,    8056 

ft 
1902. 

Sedež: Rogatec. 
Dan izbrisa:»13. julija 1949. 
Besedilo:   Invalidsko   podjetje   »Stolar- 

ua< v Rogatcu. v 

Zaradi ukinitve podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 12. julija 1949. 

' St. 243351—1949 7810 

iidürazui register 

Vpisi 
772. 

Sedež: Bočna. 
Dan vpisa: 26. julija 194SJ. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Bočui. i,  ,        , 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru. 28. III. 1949 za nedoločen 
čas. -• 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi, sredstvi jn s skupnim delom, 
ustanovi zadružno gospodarstvo z'napred- 
no organizacijo, nacrtno proizvodnjo in vi- 
soko   produktivnostjo   dela, , Uporabljajoč 
sodobno. znanost in tehniko, da takö po: • 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih', 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s tem ustvari 
boljše  in  kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do l%T>d vredno- 
sti vložencga premoženja,       < 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja predsednik ai 
\ 4. do' 8 članov. 

Upravni odbor je izvršilni1 organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi vse 
njeno poslovanje. Njegova dolžnost traja 
eno leto.      .•   . •, .       ' 
',; Člani upravnega odbora so : '   , ; 

Remic Ludvik, posestnik, Otok 16, 
Bastil Jože, kmet, Delce 94, 
Zagožen Ivan, kmet. Bočna 89,    " ' 
Zagožen Jakobi, kmet; Bočna'89, 
Tevž Franc, kmet,, Otok: 24/ ' 
Sarb Franc, posestnik, Gornji grad,,    . 
Stergel Martin, gozdni delavec. Krçpa 

št. 134,    '      "   "'       ,•".     ; 

Fedran Ivan, mizar, Delce 98. 
-      Okrožno sodišče v Ljubljani 

,   dne 26. Julija. 1949. ' 
. ' ' '    Zt 69/49 - Zadr VII ,72/1.    đ266 

.! "    v." ».-•.   •;   •••..•• ' •- 
'773.  ',,.   v ; '•''"'"•   '-'       'V-.' 

( Sedež: GodeSl«, OLO Kranj. 
/  Dan vpisa:  20.'julija .1949. < !i; 

Besedilo:; Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga PreSeren« v Godešidu.     ., j 

, Zadruga je bila ustanovljena na usta-,: 
•nov-nem zboru 26. VI. 1949 za nedoločen'' 
.|ca'9.i ',"• '>,/';.''' '•.'•' ->"'v' •    .••''''•.' <'>,; ' ; 

-Naloge zadruge'so: da s, skupnimi pro-'1 

liTzvajamimi sredstvi in .s skupnim delom 
' ustanovi .zadružno gospodarstvo z napred- 
no,,organizacijo,' plansko proizvodnjo: in 
visoko produktivnostjo dela,, upravljajoč 
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Cali Mirko, kmet, Cmi kal 7, 
- Sever Angel, knret, Črni kal 31, 

Sever Karlo, kmet, Crai kal 24, 
Can Zora, kmetica, Crni kal 24, 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. julija 1949. 

it 42/49-2 — Zadr VII/124   Î984 
* 

809.        , 
Sedež: črnotiče, okraj Sežana. 
Dan •••••: 9- julija 1949. ' 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, »Stjenka« y Omoticah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup-' 

«ini 5. V. 1949. * 
Naloge zldruge so: e ekupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in a skupnim delom 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo,, plansko proizvod- 
njo in Visoko produktivnostjo dela, upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, se ubranijo 
izkoriščevalskih elementov na vaei ter 
sodelujejo pri socialistični graditvi državo 
in s tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje. 
' : Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vlo- 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4- do 8 članov. Upravni odbor pri- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje v ime: 
nu upravnega odbora njegov „predsednik. 

člani upravnega odbora so:        ' 
Slavec Jože. kmet, Črnotiče 27,' pred- 

sednik, v 
Božič Rudolf, kmet, Črnotiče 3, 
Slavec Venceslav, kmet, črnotiče 32, 
Slavec Jože, gozdar in kmet, Črnotiče 

St. 33. 
Furlan,, Anton, kmet, Črnot:če 46. 

Okrožno godiSče v Postojni 
dno 9. julija 1949. 

'  Zt 49/49-2 - Zadr VII/127   7989. 
SIP.' *'•",••  '•••}:/••••' 

Sedež: D'vaca, okraj Sežana. 
Dap vpisa: 9. julija 1949. 

> Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga >Borb«< v Divači. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 3. V. 1949. 

Naloge zadruge eo: s ekupnimi prolz- 
• vajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
, članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 

; njo in visoko produktivnostjo dela^ upo- 
rabljajoč eodótmo znanost in tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, se ubranijo 
izkorišjčevaleluh  elementov nà   vasi  ter 

• sodelujejo pri socialistični graditvi državo 
ms tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje., -'='   \' •. v ••,!  <' 

; , /Zadružniki vlože v zadrugo ev(ojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa.  VIo- 

. žena zemlja-ostane last zadružnikov. 
r, Upravni ; odbor sestavljajo  predsednik 
ta 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 

stavljazadrugo, jo zastopa to vodi njeno 
poslovanje., Za zadrugo podpisuje v ime- 

,uu upravnega odbora njegov predsednik. 
Člani upravnega odbora so: 

. Cerkvenik k Franc,   kmet,   Breženc   11, 
/predsednik, ' • .''.'.,;'; 

:   Sila Alojz, kmet,; Gradišče, podpredsedr 
',.•••,•" >/<\, '!','•''•','    "" 

'   Seražin',Mirko, kmet,, Divača 12,"       ' , 
., !Skapl)Hafael/kmet, Divača 13. 

, Obersnel Ivan.,kmet. Divača 6.      v   • 
:•:',-Okrožno sodišč© v Postojni 

,;;.•!V,-•' '•'••• dne"9.;:julija 1949.     ' "• 
,   ;';. .; 2t ,41/49-2 — Zadr VII/123   7983 

, •. 
Sedež: Herpelje, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 9. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Herpeljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. IV. 1949. 
Naloge zadrugo so: a skupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo dela, upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, ee ubranijo 
izkoriščevalskih elementov na vasi ••• 
sodelujejo pri socialistični graditvi države 
in e tem ustvarijo boljše in kulturnejše» 
življenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vlo- 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa "in vodi njeno 
poslovanje. Za .zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Sošič Rudolf, kmet, Herpelje 50, pred- 

sednik, 
.  Benčič Franc, kmet, Herpelje 48, pod- 
predsednik, 

Benčič Josip, kmet, Herpelje 63, 
Dobrila Danila, Herpelje,' 
Resinovič Franc, Železničar, Herpelje 

5t 34. 
Okrožno sodišče v Postojni 

" dne 9. julija 1949. 
Zt 39/49-2 - Zadr Vil/125   7981 

* 
812. 

Sedež: Komen, okraj Sežana, 
Dan vpisa: 9. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Komnu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. IV. •&49, '   :,'., 
Naloge zadruge so: s ekupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo dela, upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, se ubranijo 
izkoriščevalskih elementov na vasi 1er 
sodelujejo pri socialistični.graditvi države 
in s tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje.  .',•,„,,, 

Zadružniki vlože. v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen-ohišja, v obliki zakupa. V1Ó-, 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Volčič Jožef, kmet, Komen 145, pred- 

sednik, 
Kodrič Ivan, kmet, Preserje 9, podpred- 

sednik, 
StepanSč Alojz, kmet, Preserje 3, 

1 • Slavec Jožef, kmet, Komen 117, 
Volčič Ivan, kmet, Komen 144. 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dne 9. julija 1949.. 

*-•••   Zt 45/49—2 - Zadr VII/128   TOMi 
* 

•813.    •••'.' '   ,   . 
Sedež: Kopriva, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 9. julija 1949.   ' 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Nova zarja« v Koprni   , • ì 

,    Zadrug* 4* bila ustanovljena na skup- 
ščini 29. V. 1949. 

Naloge zadrugo so: s skupnimi proiz- 
vajalnimi sredstvi in a skupnim delom 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo* in visoko produktivnostjo dela,' upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehniko, da 
na ta aacin povečajo dohodke, se ubranijo 
izkoriščevalskih elementov na vasi ter 
sodelujejo pri socialistični graditvi države 
in s tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vloi 
žena zemlja .sstane last zadružnikov. 

Upravni odbor «sestavljajo predsednik ' 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno , 
poslovanje. Za jadrugo podpisuje v ime- » 
nu •upravnega odbora njegov predsednik. 

člani upravnega »dbora so: 
Gulič Rudi, kmet, Kopriva 9, predsed- 

nik, 
Piro Milko, kmet, Kopriva 63, 
Geo Franc, kmet, Kopriva 61. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. julija 1949. 

L\ 46/49-2 - Zadr VII/132   7987 
* 

814. 
Sedež: Lokavec pri Ajdovščini, okraj 

Gorica. " 
Dan vpisa: ,9. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Heroj lstok< v Lokavcu. ' 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. V. 1949. ,. 
Naloge, zadruge so: s ekupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in i» skupnim ' delom 
Alanov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo1 delà, upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehniko, da 
na ta macin povečajo'dohodke, ee ubranijo 
izkoriščevalskih elementov,- na vasi ter 
sodelujejo pri socialistični graditvi države \ 
in e tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje. ' ' i      •: 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vlo- 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

' Upravni odbor eestavljajo predsednik 
in 4 do 8 Članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega' odbora njegov predsednik. 

Člani upravnega odbora so:, 
Černigoj Bogomil, kmet, Lokav eo 96, 

predsednik, . 
Spacapaft Marica, gospodinja, Lokavec 

št. 214, blagajnlčarka,   • ": ": 
Vidmar Stanko, kmet, Lokavec 139, 
Zigon Slavko,' kmet, Lokavec,92,    •   É 
Nemec Kristjan, kmet, Lokavec, 137, od- 

borniki.       "     ,      , • 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne & julija 1949. . 
Zt, 33/49-2 - .Zadr  VII/118   7978 

*   '    ' .*.' '>'''* '    ' i   s 4,- , •   v - 
.816. 

Sedež: Lokev, okraj Sežana, 
Dan vpisa: 9. Julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Bnri sulecc v Lokvi. 
Zadruga Je bila ustanovljena hâ skup- 

ščini 18., V. 1949. 
'Naloge' zadruge e&: * skupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in s skupnim delom -', 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, planiko,-proizvod-'., 
njo in visoko produktivnostjo dela^" upo-, 
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rabljajoô sodobno znanost im tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, ee ubranijo 
izkoriščevalskih elementov na vasi 1er 
sodelujejo pri socialistični graditvi države 
in s tem ustvarijo boljše ia kultmmejôe 
življenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. VIo* 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni  odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje y ime- 
nu uiprâ*vnega odbora njegov predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Fonda Anton, kmet. Lokev 5, predsed- 

nik, 
Ban Jože, kmet. Prelože 10, 
Gregorčič Frano, kmet, Lokev 78, 
Mevlja Frančiška, kmetica, Lokev 154, 
Skabar Antonija, kmetica, Lokev 104. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. julija 1949. 

Zt 47/49-2 — Zadr VII/120   2990 
« 

(•6. 
Sedež: Nasirec, okraj Solana, 
Dan vpisa: 9. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zoofa- 

ga v Nasircu. 
Zadruga jo bja ustamovljema na skup- 

ščini 27. IV. 19«. 
Naloge zadruge eo: e skupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
- Saner ustanoviti zadjfufco gospodarstvo z 
napredao ' 
nia in vjso. 
•••••• e 
nata 
izkoriščev) 
sodelujejo 

pia > «roiziwd- 
r   dfe, ufo- 

mtaemt in tflmtko, da 
o dohodke, ee nbaapijo 

elementov na   vasi  ter 
eociaHetfjoi graditvi dezwe 

in s tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje. 

ZadrnMW vlože v zMrugo svojo zm- 
ijo, razen «hisja, v oSRki zakupa. vR- 
žena zemlja citane last zadružnikov. 

UpraVmï odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
MihaliS Zmago, kmet, Mihele 13, pred- 

sednik, 
Višnjevec Andrej, kmet, Mihele 5, pod- 

predsednik, 
Bernetič Zdravko, kmet, Nasirec 18, 
Ražem Ivan, kmet, Nasirec 10, i 
••••• Albert, kmet, Nasirec 13. ' 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. Julija 1949. 

t       Zt 43/49-2 - Zadr VII/130   7985 
* 

81*. 
Sedež: Rälut (Solkan), okraj Gorica. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga z o. j. »Nova Gorica« na Rarutn.' 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. II. 1949. 
Naloge zadruge eo: povečati donos. 

zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
svojo dohodke In «: tem doseči večjo ko- 
rist za sebe in zadržavo s čim pravil- 
nejšo izrabo obstoječe delovne sile,'stro- 
jev in orodja. 

Razvil hiše ohi«ja In pripadajočih 
zgradb. Iti eo potMuio 7a oblino «ospo- 

' d'arsivo, je ven dritta '"»»"p, ki jo do- 
deljena, zadrugi, skupna last vseh zadruž- 

nikov, v imenu katerih je zadrugi zem- 
lja Modeljena, Pri tem se računa za vsa- 
kega zadružnika kot njegov solastninski 
del zemlje.tudi del skupne površine, ka- 
kršnega je zadružnik imel pravico do- 
biti. Vsak zadružnik ostane lastnik svoje- 
ga solastninskega dela vložene zemlje. 

Pri vstopu v zadrugo vplača vsaka drui. 
žina ali član, ki je sprejet kot posamez-, 
nik enkratno pristopnino v znesku 200 di- 
narjev. Poleg pristopnine pj&ča vsako 
gospodarstvo ali član posameznik denarni 
delež v znesku 500 din. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge. Vabilo na zbor se do- 
stavi vsem zadružnikom najmanj 6 dni 
pred zborom. 

Upravni odbor sestaja do 6 Stanov, 
vštevši predsednika in blagajnika. Zadru- 
go predstavlja predsednik upravnefa od- 
bora, zanjo podpisujeta 2 Člana upravne- 
ga odbora, katerih enega sme nadome- 
ščati pooblaščeni ueluftenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Maraž Stanislav, kmet, Strelska 8, pred- 

sednik, 
Savor Angela, kmetica, Relut 88, bla- 

gafatëarka, 
Cemigoj Ivan, kmet, Bafut », 
Cej Ivam, kmet, Rafut A, 
Savor •••••, kmèt, Ratut 8Ç, odbornika. 
PoobflašCeneo za sopodpisovanje je: 

Gruden Aleke, Rulut ro. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 6. julija M 
Zt 18/49-4 - ladr tSWi7   7977 

# 
8». 

Sedež: S«eaica, olMtf Xolmin. 
Dan vpisa: 9. julija &•. 
Besedilo: Kmetijska oblelovalna »drri- 

ga »Borba« na Srpenioi. 
Zadrugi je bila ustaaavljema na skup- 

Naloge zadrure so: s skupnimi proiz- 
vajakimi sredim in s skupnim delom 
člaaev ustanoviti zadjruiao gospodarstvo z 
napredno organizacrjo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo dela, upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehnik*, da 
na ta način povečajo dohodke, ee ubranijo 
izkoriščevalskih elementov na vasi ter 
sodelujejo pri socialistični graditvi države 
in s tem ustvarijo bo<Se in kuiturnejše 
življenje, , 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo 
ljo, razen ohišja, v obffld zakupa, 
žena zemlja ostane last eadViAlkov, 

Upravni odbor sestavljajo predsednik' 
in 8 d» B Manov, Upravni odbor pred-, 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje, aa zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov predsednik". 

Člani upravnega4 odboja eo: 
Rot Ana, Stpedtoa lie, predsednik. 
Kranjc Anton, Srpenlca 29, 
Rot Leopold, STpenica 112, 
Žagar Josip, Srpenlca 38. 

Okrožno eotišče v Postojni 
dne 9. julùa 1949. 

Zt 32/49-2 - ŽadT VH/122   7W5 
* 

819. 
Sedež: Smartoo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovarnft 

zadmsa v Smartnem. 
Zadruffa je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20." XI. 1948. " 
I     Naloge   zadruge   so:   povečati   donos, 
' zmanjšati  proizvajalne stroške,  povečati 

j Sežana. 

oW*iovalna eadru- 

svojo dohodke in s tem doseči večjo ko- 
rist za sebe in za državo s čim pravil- 
nejšo izrabo obstoječe delovne sile, stro- 
jev in orodja. 

Razen hiše, ohišja in pripadajočih 
zgradb, ki so potrebne za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je do- 
deljena zadrugi, skupna last vseh zadruž- 
nikov, v imenu katerih je zadrugi zem- 
lja dodeljena, Pri tem se računa za \sa- 
kega zadružnika kot njegov solastniuski 
del zemlje tudi del skupne površine, ka 
kršnega je zadružnik imel pravdeo do- 
biti. „ 

PrioMitve se razglašajo v pselovnih 
prostorih zadruae. vabilo na Tbor se tudi 
pošlje sadruž»»ftm najmanj 8 dni pred 
zboiam. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, vStev. 
ši predsednika in tajaiha. Zadeueo pred- 
stavlja predsednik upravnega od&ora, za- 
njo pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bpna, katerih enega sme raadomeSBatli 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravsefa oébora so: 
Pojavnik Ivan, ianet, Smanino 165, pred- 

sednik, • 
Maligoj Anton, kmet, Šmartno 166, 
Prinčič Jožei, kmet, 8ma»tno 87, 
Vendramin Ivan, kmet, Šmartno 156, 
Simčlč Jožef, kmet, Šmartno 117. od- 

borniki. 
Obrazno sodišie v Postojni 

dne 6. julija 1949. 
Zt 86/39-2 - Zadr Vil/116   7979 

* 
88». 

Sedež: •••••, 
Dan vpisa: 9, 
Besedilo: Kme 

ga V Ifmaju. 
Zadruga •|•• ustaaovijeira na ••••- 

rüloge zadnne so: s skupnimi prou- 
vajahumi stedeWi in s •••••• delom 
Članov ustanoviti za&ruäno gospodarstvo z 
•••••••• •••••••®, •••••• jeolzvođ- 
njo in vieofeo ptoédktivnoetjo dea, upo- 
rabljajoč sodobno znaaoet in tefanwo, da 
na ta način povečajo ctoaodke, se ubsao» 
iakorftsevalskäj elementov na vasi m 
sodelujejo pri sOciaïetUkii graditvi države " 
in s tem ustvarijo boqle iti kultumejse 
Živttenfe. 

afcdružmiki \dože v zadrugo svojo zam- 
ik», razen •••, v ob•i zakope. vlo- 
ž%na zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor eeatavMajo predsednik 
in 4 do 8 otamov. Oprami odbor pred- 
stavlja zadrugo,' jo zaJrtopa in vodi* njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpieuje v ane- 
nu upravnega odbora njegov predsednik 

Slani upravnega odbor« so: 
evnia Aleksander, kfcet, Tomaj  92. 

•••••••••, 
Pahor Dominik, ihmet, Toma] 44, " 
Sonc Melhijor, kmet, Tomaj 21 

Okrožno wdJBee v Postojni 
dne 9. julija 1949. 

Zt 44/49-2 - Zadr VII/•   7«•• 
*( ; 

824. 
Sedež: Trsek, okraj Sežana. 
Dan vrusa: 9, julija 1949/ ,' 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna rođm-   , 

ga »Naja zmaga« v Trsku. 
Zadruga ie bila ustanovljena na aknpr 

ščini 26. IV. 1949, - v 
Naloge zadruge so: s •••••1•1 proiz-    < 

vajalnimi sredstvi in • skupnim delom 
I članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 



Štev. 24 — 9. Vili. 1046 URADNI LIST LES Stran 427 

napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo dela, upo- 
rabljajoč sodobno znanost in tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, se ubranijo 
izkoriščevaliskili elementov na vasi ter 
eodelujejo pri socialistični graditvi države 
ìa e tem, ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje. " 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vlo- 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred-' 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov preditdnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Korlovič Dušan, kmet, Treek 116, pred- 

sednik, 
Koriovič Ivan, kmet, Treek 118, 
Korlovič Viktor, kmet, Treek 108, 
Korlovič Peter, kmet, Treek 8S, 
Kocjančič Stefan, kmet, Treek. 

Okrožno sodišče V Pottojni 
dne 9. julija 1949. 

Zt 49/49—2 - Zadt VII/•   7982 
* 

822. 
Sedež: Truške, okraj Sesana. 
Dan"\pisa: 9. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovala« zadru- 

ga >Rdeča zvezda« v Truikah. 
Zadruga je büa ustanovljena na skup- 

ščini 27. IV. 1949. 
K.iloge zadruge so: s skupnimi proiz-. 

vajalnimi sredstvi in • skupnim delom 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo dela, upo- 
rabljajoč" sodobno znanost in tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, se ubranijo 
izlaoriščevalskih elementov na veei ter 
sodelujejo pri socialistični graditvi drŽave 
in s tem ustvarijo boljše in kulturnejše 
življenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vlo- 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor sestavljajo  predeednlk 
in 4 do 8 članov. Upravni odbor pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje   Za zadrugo podpieuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov predeednik. 

»Člani upravnega odbora so: 
Lovrenčič Orlando, uelužbenec, Truške 

It. 64, predsednik,. 
Lovrenčič Mirko, kmet, Truške 76, 
Lovrenčič Venček, kmet, Truške 66, 
Bočaj Ivan, kmet; Truške 68, ' 
Kocjančič Stanko, kmet, truške 46, 
Kocjančič Celeetin, kmet, Truške 89, 
Ražman Avgust, kmet. Truške 52. 

Okrožno sodišče v Poitojni 
dne 9. julija 1949. > 

Zt 38/49-2 - Zadr VII/181   7980 
* 

823. ?     • 
Sedež: Vatovlje, okraj Sežana. 

• Dan \pisa: 9. julija 1949. 
- Besedilo: Kmetijska.obdelovalna zadru- 
ga »prvi partizan« v Vatovljah. 
- Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 5. VI. 1949: 

Naloge zadruge so: s skupnimi proiz- 
vajalnimi #ed£tvi in 3 skupnim delom 
,?Ianov -ustanoviti zadružno gospodarstvo z 
lapredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in vieoKo produktivnostjo dela, upo- 
"abrjaioč sodobno znanost in" tehniko, da 
na ta način povečajo dohodke, ee ubranijo 

' izkoriščevalakih   elementov na   vasi  ter 

eodelujejo pri socialistični graditvi države 
za boljše in kulturnejše živijenje. 

Zadružniki vložu v zadrugo fcvojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vlo- 
žena zemlja ostane last zadružnikov. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4 do 8 članov. Upravni odborv pred- 
stavlja zadrugo, jo zastopa in vodi njeno 
poslovanje. Za zadrugo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora njegov predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Kocjančič RudolI, kmet, Vatovlje 16, 

predsednik, 
Vatovec Ivan, kmet, Vatovlje 4, 
Vatovec Anton, kmet, Vatovlje 12, 
Bak Bruno, kmet, Vatovlje 14. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. julija 1949. 

ZA 48/49-2 — ZaSr VII/126   7988 

Spremembe 
•. 

Sedež: Blagovna. 
• Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Blagovni. 
Izbrišejo ee člani upravnega  odbora: 

Merelavič Ivan, Span Mara, Novak Ivan, 
Drešček Ivan, Grajžl Jakob, Lubej Ivan, 
Soline Rudolf in vpišejo novi Člani uprav- 
nega odbora: 

Krašek Ivan, poljedelec, Ogorevc 16, 
Trebovc Mihael, poljedelec, Goričica 9, 
Polak Andrej, kmet, Sv. Rozalija 2, 
Lubej Franc, kmet, Repno 4, 
Spolenak Ivan, kmet, Repno 10, 
Jure Pavla, kmetica, Cerovec 25, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zadr VII 77/5 8263 
*  . 

825. 
'Sedež: Braslorče. 
Dan vpisa: 26. julija 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Braslov- 

čah, zadruga z omejenlm jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Svajger Avgust, Virant Karol, Savinek 
Leopold, Omladič Jože, Resner Justina, 
Rojnik Jože in vpišejo se novi člani 
upravnega odbora: 

Rojšek Jože, kmet, Braslovče 20, 
Boinak Franc, kmet, Poljče, 
Rak Marjan, kmečki sin, Sp. Gorče 5, 
Brinovec Jože, kmečki ein, Podvrh, 
Drča Vinko, kmet, Parižlje, 
Mariič Olga, kmetica, Braslovče 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zadr V 349/49 8274 
# 

8W. 
Sedež:' Cešnjica; pri Železnikih. 
Dan vpisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Cešnjica pri zeleanikih. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Benedičlc Franc, Eržen Luka, Jelene Jan- 
ko, Eržen Frane, Habjan Peter, Lotrič Ja- 
kob in vpišejo novi člani odbora: 

Šuštar Vincenc,  Žagar,  Železniki. 
Blaznik Jože, sodar, Cešnjica, 
Smid Anton, sodar, Železniki, 
Nartnik Franc, delavec. Rudno; 
Kavčič Franc, kmet, Podlonk, 
Prevc Miha, kmet, Dražgoše. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne H   julija 1949. 

Zadr Vl'45/• 7700 

827. 
Sedež: črneča vas. 
Dah vpisa: 28. julija 1949. 
Besedilo; Obnovitvena zadruga z onioje- 

nim jamstvom v Črneči vasi, okraj Krško, 
Izbrišeta se izstopivša člana upravnega 

odbora:  Pire Franc in JuršiČ Karolina, 
vpišeta pa nova iz\oljena člana: 

Lango Albin, gospodarski poslovodja, 
Črneča vas 30, blagajnik in 

Pire Jožefa, gospodinjska pomočnica, 
Črneča vas 22, tajnica. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. julija 1949. 

Zadr* II 116/5 8360 
* 

828. 
Sedež: Dev. Marija v Poh* 
Dan vpiea: 27. julija 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

v Dev. Mar. v Polju, zadruga z omejenm» 
jamstvom. 

Na podlagi zapisnika '-Mednega občnega 
zbora z dne 15 maja 1949 je zadruga pré- 
nehala obstojati 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1949. 

Zadr IV 108/7 8265 

820. (k št. 788) 
Sedež: Dragomer. 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo:'Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dragomeru. 
Na rednem zboru dne 6. II. 1949 so se 

spremenila zadružna pravila v zadnjem 
odstavku 15. člena. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora Je- 
senovec Jože, Raztresen Anton, TiŠler MI- 
ha,   Remškar   Ivan,   Keräman   Ivan   in 
Grabner   Pavel   ter   vpišejo   novi   člani 
upravnega odbora: 

Kraljic Jože, kmet, Log 18, 
Suhadolnik Albin, kmet, Log 35, 
Kavčnik Anton, kmet, Log 59, 
Lončar Ivan, pos. sin, Log 15, 
Seliškar Janez, pOäestnik, Lukovica 17, 
Vrhovee Tone, posestnik, Dragomer 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1949. 

Zadr V 84/8 7502 
* 

830. 
Sedež: Draudje. 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dramljah. 
Izbrišejo» se člani  upravnega  odbora: 

Golčman Florijan, Kopinšek Ivan, Prelož- 
nik Mihael,   KukoviČ Jože,   Sabec Alojz, 
Gračner Adam, Bobnar Ivan in' vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Močnik Miha, tečajnik, Jarmovec 3, 
«Kukovig Ferdo, posestnik, Trnoveo 10, 
Kopinšek Alojz, nameščenec, Pletovar- 

je 5, \ • 
Kukovi« Valentin, posestnik, Grušč© 

St. 23 in 
Jagor Stanko, lesnî manipulant, Laze 

lt. 31. 
Okrožno* sodišče v Ljubljani 

dne 28. julija 1949-- 
Zaó> 9Ô/4 8468 

* 
831. 

Sedež: Duplje. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Udni boršk z omejenim jamstvom v 
JPupIjal». 
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Vpišeta se člana upravnega odbora: 
Terau Mirko, kmet, Zg. Duplje 1, 
Jegl.č Franc,  kmet, Zg. Duplje 26. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
due 2. avgusta 1949. 

Zadr ,VII 38/2 84S9, 
tj« 

832. 
Sedež: Galicija. 
Dan vpisa: 28. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga a pmejo- 

aim jamstTom y Galicij1. 
Izbrišejo  se  Slani   upravnega odbora 

Rebec .Vinko, Sklamba Franc, Naraks Va- 
lentin, Cviki Blaž, Krivec Alojz, Frece 
Franc ta vpiäejo novi ciani .upravnega od- 
bora: 

Rožič Rudi, delavec, Kunigunda 61, 
Stampe Martin, kmet, Gorica 60, 
Spegno Frano, miličnik, Železno 9, 

' Speglio Jože, kmet, Galicija 10, 
Cviki Stane* kmečki sin, HramSe JO, 
Novak Franc, kmet, Zavrh 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zađr, ••124/2 8267 

833. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza ha- 

bavno-prodajnih zadrug okraja Grosuplje, 
zadruga z omejenim jamstvom, Grosuplje. 

Na skupščini 25. IV. 1948 ee je zadruga 
preimenovala. 

Besedilo odele j: Okrajna zveza kmetij- 
ekih zadrug za okraj Grosuplje z. z o. 5. 
v Grosupljem. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Urbančič Kad, Kastelic Anton, Jakoš Jo- 
že, Grebene Janez, Kovačič Anton, Perko 
Anton in  vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Blatnik Ludvik,  Stična  6 
Orel Alojzij, mesar, Zagradec 14, 
Lunder  Stane,  podpredsednik  OZKZ, 

Šmarje 32, 
Rue Jože, kmet, Pristavlja vas 7, 
Jaklič Vinko, trgovec, Hudo 20, 
Logur Lovro, delavec, Turjak 18. 

Okrožno sodiače v Ljubljani 
dnB 29. julija 1919. 

Zadr V 151/3 8365 
* 

834. 
Sedež: Jurklpäter. 
Dan vpiea: 23. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Jurkloštru.    < 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Bobovečki Aloj«, Trupej Franc, Horjak 
Franc, Pompo Milan an Sajtl Marija Sn 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

: Ceri jak Frano, kniet, Polana 3, 
Ocvirk Emil, krojač, Eahovgraben 81r 

.Mrzlikar Ivan, krojač, Labovgraben 23, 
'BrSnak Franc, kmet, La&ovgraben 22, 

.  Kompan Vinko, poslovodja, Lahovgra- 
ben 51, ' 

Vrečko ••••, kmet, Mišidol 3 in 
santel'Karl, čevljar., Polana 30. 

Okroïfco sodiSče v Ljubljani 
dne 23. julija 1949. 

Zadr VII 116/9 8174 
* 

83S. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpiea: 14. julija 1949. 
Besedilo: Okrajna ivete •••••• za- 

drug za olerai Kamnik v Kamniku. 
'    Wrimo «e $• ••••••••• •••••; 

ViTjent timi, ÌPeterS» Martin, •*• îva% 

Vode Nande, ••••• Janez m vpišejo novi 
člaui upravnega odbora: / 

Btejc Anton, nameščenec, Mengeš 8i),, 
Zupan Franc, kmet, Selo 33, 
Orehek Janez, kmet, Godio 13, 
Svetio Karl, nameščenec, Nevlje, 
Zebovec Vinko, kmet, Rudnik S. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. julija 1919. 

Zadr V "159/4 7776 
* 

836. 
Sedež: LiUoje, 
Dan vpisa; 2. avgusta 191•. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nem jamstvom v Libojah. 
Izbrišejo •• član: upravnega  odbora: 

Dvojmoč Tono, Germadnik Franc, Srebre 
Anton, Vizjak Jožo in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Lavrinc Alojz, kmet, Kaeaze, 
Kopušar Jože, kmet, Kasaze, 
Breznik Ivan, kmet, Kasaze, 
Jegrisoik Ivan, upokojenec, Liboje, 
Zupančič Martin, kmet, Kasaze, 
čoki Marija, gospodinja, Kasaze, 
Čoki Ivan, delavec, Kasaze, 
Germadnik Vib", nameščenec, Liboje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. avgusta 1949. 

Zadr VII 15V5 8488 
* 

837. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga Vič, za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Na podlagi zapisnika izrednega občne- 

ga zbora z dne 26. VIII. 1948 je zadruga 
prešla v likvidacijo. , 

Likvidatorja: Knez Ivan in Robežnik 
Milan, oba iz Viča pri Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri- 
stavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorja skupaj podpisujeta likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. jub'ja 1949. 

Zadr IV 119/2 8276 
* 

838. 
Sedež: Ljubljana, Zg. Zadobrova 8, 
Dan vpisa: 2. avgusta 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Ljubljana 25, Zg. Zado- 
brova 8. " . 

Izbrišejo se člani upravnega   odbora: 
Vodnik Ivan, Vodiškar Jože, Marolt Franc 
in vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Markič Jože, zid. mojster, Sneberje 64, 
Zankar Ivan, mizar, gp. Zadobrova 14, 
Tavčar Ivan, delavec, Zg. Zadobrova 21. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. avgusta 1949. 

Zadr, VI 132/2/ 8491 
•    *  't      ' 

889. 
Sedež: Log. 

1  Dan vpisa: 13. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Log. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Demšar Matevž, Stanonik Jurij, Trobec 
Bernarda,   Demšar   Matevž,   Prevodnik 
Angela in vpišejo novi člani odbora: 

Maček, Jurij, poljski delavec, Brode 9, 
Savino Jože, krojač, Brode 18, 
Bogataj Marija, administratorka, L"og,23, 
Mrak Stanko, šofer,'Log. 10, 
Kovač Franc, čevljar, Log 25. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 1• 

Zadr VI 10Ö/2" 7703 

840. 
Sedež; Lokovica. 

.   Dan vpiea: 27. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v  Lokovici. 
Izbrišejo  se  člani  upravnega  odbora: 

Dermol Jože, Plaskan Franc, Hudobrež- 
nik Angela, 2ak Kari, Drev Alojz jn vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Pajk Janez, uslužbenec, Lekovdca, 
Drev Ivan, gozdni delavec, Lokovica, 
Drev Venceslav, tov. delavec, Lokovica. 
Drev Marija, kmetica, Lokovica, 
Konovsek Jože, kmet, Lokovica, 
MelanSek Jože, •.••. sin, Lokovica. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1949.     , 

1       Zadr VIII 32/4 827Ô 
•   * i 

841. 
Sedež; Polje. 
Dan vpisa: 21. julija 1949. 
Besedilo^ Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Polju. 
Izbrišejo se Člani  upravnega odbora: 

Znoj Karel, Kozlevčar Franc, Trškan Aloj- 
zija, Anžič Minka in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Podgoršek Jože, kmet, Vevče 9, 
Kuhar .Avgust, kmet, Vevče 49; 
Kočar,. Stane, Slape 25, 
Kočar*Lojze, delavec, Slape 2, . 
Kočar Jože, kmet, Studeneo 35, 
Poljanec Janez, kmet, Studenec 25, 
Trtnik Ivana, kmetica, Zg. Kašelj 21, 
Vidmar Franc, nameščenec, Slape 33 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
.     dne 21. julija 1949.. 

Zadr VI 169/2 8166 
„/• 

* 
842. 

Sedež: Polšnik. 
Dan vpisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omefe« 

nim jamstvom v, Polšniku, i 
Na občnem ftboru 17. VII. 1949 ee le 

Obnovitvena zadruga z omejenim Janj- 
stvom Polšnik spojila s to zadrugo (Zadr. 
V 14/2). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. julija 1949. 

Zadr VI 14/3 8864 
* " V 

843. 
Sedež: Smlednik". 
Dan vpisa: 5. julija 1949; 
Besedilo: Potrošniška zadruga: z omeje- 

nim jamstvom v Smledniku. 
Na .izredni skupščini 21. junija 1949.6a 

je Potrošniška zadruga z omejenim JaaJ<- 
etvom v Mavčičah, spojila e to' eadrugo. . 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
i "dne 6. julija 1949. ' 

Zadr .VI 174/2 7368   : 
* i, -. -,"• 

844. ",'r 
- Seflež": Sv. Lovrenc pri Storatf. \ 

Dan vpisa: 26. julija 1949.' 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- . 

nim jamstvom Sv. Lovrenc pri StoraJvv" "r, 
IzbriSejo se člani upravnega:. ođborat •',: . 

Rozman Martin, Ivanjlek Panika, RoznBÉf 
Franc, Veronik Ignac, Gunzek JakôW, Sef   v 

beri Maks in .vpišejo n°vi članfc upravnega :'-,: 
odbora: •-'"7 -,'•/ 
' Kragelj Stanko, posestnik, L'a5ka;'ya''''' 
St. 39,    . •   •   .- '••  "':"";--   , '•''/,'•' 

Flis   Kari,   nameščenec,   L'aäfca \ivae „ 
št. 72, . •'   ' •'' "/ 'V'"; 

Jager, ''Anton, poseetnUL Sv«. ••••••      .. 
št, 6,   - •    .   ',,   .•..-•:<:<.,<:, 
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Rataj Urban, posestnik, Javornik 24, 
Rezman Martin, nameščenec, Laška vas 

iL ß3. 
Okružno sodišče v Ljubljani 

dne 26. julija 1949. 
Zadr VII 86/3 8278 

* 
84Ö. 

Sedež:, Sv. Pavel pri Preboldu. 
Dan  vpisa:  26. julija 1949. 
Besedilo: Kmet'jska zadruga z o. j. Sv. 

Pavel pri Preboldu. 
Izbrišejo se   člani upravnega odbora: 

Marine Kari, Drča Jože, Kokovnik Franc, 
Ribič Martin, Ocvirk Ivan, Kolenc Jožica, 
Uršič Anton, Randl Jožica in vpišejo novi 
*lani upravnega odbora: 
••• Anton, tov. del., Sv. Pavel 52, 
Strgar Anton, drž. uel., Latkova vas, 

1  Jager Martin, delavec, Sv. Pavel 33, 
Herman Julijana, kmetica, Sv. Pavel 

il 10, 
Skorjanc Franc, kmet, Dolenja vas 34, 
Ocvirk Albina, kmetica, Latkova vas 34, 
Kramer Anton, tov. delavec, Latkova 

fas 30. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. julija 1949. 
Zadr VIII 15/2 8273 

* 
8«. 

Sedež: Sv, Primož. 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Fesedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom pri Sv. Fr]možu. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora:, 

Debelak Andrej, .Sumrada Franc, Urleb 
Neža,, Mihelčič Péter,   Kukpvič Jože in 
Vrečko Blaž in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Rožanc Jakob, kmet, Goričica 12, 
Stante Jože, kmet, Sv. Primož 6, 
Košir Jože, kmečki sin, Sv. Primož 20, 
Fendre Ivan, kmečki sin, Brezje, Slom 

«t. 8,      , •.'    • 
Kozar Jože, kmet, Sv. Primož 5, in ,-„ 
Jager Jože, obrtnik, Goričica 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. julija 1949. 

Zadr VII 126/e- 8167 
# 

/    Sedež: Sv. Rupert nad Laškim. 
Dan vpisa: 8. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z- omeje- 

, - Aim jamstvom v Sv. Rupertu nad Laškim. 
Izbrišejo so Člani upravnega odbora: 

,      Romih Franc,  Podpečan Vinko, Tuhtar 
•',  Prane, Centrih Janez an vpišejo novi čla» 

•".'."   ui odbora: 
Lokoväek' Jože, poseetnik", Mala Breza 7, 
Savšek Alojz, krojač. Sv. Rupert 109,.. 

k     ' Selič Vinko, posestnik, Troben dol 5j 
w    , Mrakič Franc, posestnik, Mala Breza 40, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. julija 1949. , ' ' 

.   • Zadr VII 152/6-        •    7644 
, V 848. . ' ' \>,    < 
„•'   •" # , . " 

Sedež: Sv. Stefan. (\        V 
Dan vpisa: 26. julija 1949., > 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

.;'"„•'. Âim jamstvom pri Sv. Štefanu.    >. 
, •  -sIzbrišejo, se člani> upravnega odbora: 

: ,<•< {frame* Štefan, Pevec Franc, Siherl Aloj- 
, ; Ji&" Polutaik Leopold, Ariiček Rudolf, Vo- 

;;. .Wväek'Rudolf, Bračko Alojzij in vpišejo 
Jiovj člani upravnega odbora: 

^.^sVejk-Karl; posestnik, Babna Hrta 88, 
* ' ;:  ipoberšek Stefan, poseetnik. Bukovje20, 
/.     f,yoloyšek Miha, posestnik, Brezje 12," . 

./...,;••<'âprajc Maks, posestnik, Grobelce, 

Drnovšek Stane, učitelj, St. Stefan, 
Metličejr Jožef, krojač, Šentjanž, 
Lorger Jožef, posestnik. Lekmarje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zadr VII 150/4 «272 
* 

849. 
Sedež: Seučur. 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Šenčurju. 
Na občnem zboru 18. VII. 1948 se je 

Živinorejska zadruga z omejenim jam- 
stvom Šenčur (Zadr. II 140/13) spojila e 
to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. julija 194$ 

Zadr VI 223/3 7S52 
•fi 

850. 
Sedež: Šenčur. 
Dan vpisa; 13. julija 1949. 
Besedilo:. PotroSniška zadruga z ontejer 

nim jamstvom v Šenčurju. 
Na izrednem občnem zboru 24, VI. 

1949 se jo Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Voklem spojila s to 
zadrugo. 

Izbrišejo se čiani upravnega   odbora: 
Krajni!? Pavel, Jenko Janez, Hemic Anton 
in vpišejo novi člani odbora: 

Sekne Pavla, tajnica KLO, Visoko 12, 
Sodnik Maks,  kleparski mojster, Šen- 

čur 31, 
Kristane Audrej, čevljar, Voklo 53. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 1949. 

Zadr VI 229/2 7704 

851. • 
Sedež: Šmartno pri Litiji. 
Dan vpisa: 11. julija 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v šmartnem pri Litiji. 
Po sklepu izrednega občnega zbora dne 

3. VII. 1949 ee je Obnovitvena zadruga z 
omejenim jamstvom v Šmartnem pri Li- 
tiji spojila s to zadrugo. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 11. julija 1949. 

Zadr II 99/39 7697 
*,    « 

852. > 
Sedež: Teharje. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1949. 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom Teharje. 

Izbrišejo ee člani upravnega  odbora: 
Zakrajäek Rado, Sivka Marija In vpišeta 
nova člana upravnega odbora: 

Bucej Ivan, kmet, Teharje 40, 
Gajšek Ivan, šofer, Bukovžlak 27. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. avgusta 1949. 

Zadr VII 130/4 8490 

853. 
Sedež: Tevče. 
Ban vpiea« 29. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Marija Grad*c v Tevčah. 
Upravni odbor sestavlja odslej 5 do 1Ï 

članov. 
Izbrišejo ße člani upravnega odbora: 

Cvek Franc, Vodišek Ivan, Maček" Avgust, 
Aškerc Anton in vpišejo novi Člani «.prav- 
nega odbora:    • r 

Ojsteršek Anton, posestnik', Žagaj 17, 
Kranjc Mirko, posestnik, Lahomsek 3,. 
Marolt Jakob, posestnik, Sv. Peter 68, 

Klepej Ivan, posestnik,  Kladje 6, 
Krašovec Kari, poseatnik, Stopce 7, 
Pušnik Jože, posestnik, Plazovje 17, 
Pinter Martin, posestnik, Konc 7, 
Stopinšek Kari,  posestnik,  Mala  Bre- 

za 38. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. julija 1949. 
Zadr VII 66/• 8363 

* 
854. 

Sedež: Vitanje. 
Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

n'm jamstvom v Vitanju. 
Izbrišejo se člani upravnega  odbwa: 

Iršič Jože, Rotovnik Anton, Mesaric Franc, 
Bvodej Anton, Jelenko Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Pogladio Gabrijel, kmečki sin, Paka 23, 
Pulnik Stanko, delavec, Vitauje-vas 18, 
Močenik Anton, kmet. Brezen 17, 
Fijavž Jernej, kmet, Vitanje-vas 17, 
Bobik Bernard, agr. interesent, Steni- 

ca 6, 
Založnik Anton,  kmet. s.n, Luhnica 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zadr VII 50/8 8261 

855. 
Sedei: Žalec. 
Dan vpisa: 30. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z nmeje- 

n^n jamstvom v Žalcu. 
Izbrišejo  se   Člani upravnega odbora: 

Marovt Ivan, Krašovec Milan, Arzenšek 
•Amalija, Žuža Drago, Seme Franc, Korent 
Ivan, Omladič Franc in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Rizmal Franjo, kmet, Žalec 123, 
Pintar Emil, polj. delavec, Zg. Ložnica, 
Zagode Fanika, ipolj. delavka, Zg. Lož- 

nica, 
Serti Marija, polj. delavec, Vrbje, 
Kralj Jože, kmet, Zg. Ložnica, 
Pernovšek Ivan, kmet, Sp. Ložnica, 
Furlan Stanko, polj. delavec, Vrtne. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. junija 1949. 

Zadr VÌI 14/13 7240 
* 

856. 
Sedež: Cirknica. 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. j. v 

Cirimici. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa.; 

izrednega sbora z dne 17. VII. 1949 v • 
likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Pattar Mihael, skladiščnik, StriHovec, 
Cagram Janko, ekonom, Cirknica, 
Novak Ignac, upokojenec, Dobrenje. 
Likvidacijska  firma:  kakor  doslej,   • 

prietavkom »v likvidacijio 
Likvidatorji podpleujjo likvfdacijsko fir- 

mo tako, da po dva od njih pristavita   ' 
pod besedilo firme evoja podpisa.     . 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 28. julija 1949 

'Zadr IV 11 8128 
* 

857. 
Sedež: Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 22. juliju 1949. x 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 
drug za okraj Dol. Lendava, z. z'o. l T 

Dol. Lendavi. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega odbora:   < 

Nemec Ivam, Fauîië Jože, Gutmari Anton. 
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Horvat  Ivan in  vpišejo  novi  iavoljmi 
Člani upravnega odbora; 

Tompa Stefan, nameščenec, D. Lendava, 
SPlenS OaSpar, kmet, Pinoe-kolonija, 
iVuk Franc, kmet, Dol. Londava, 
Ivaaič Karel, kmet, Bogojina, 
Franc Jožef, kmet, Crenšovoi, 
Kavas Juri, kmet, Odranoi. 

Okrožno sodišče X Mariboru 
dne 22. julija 1• 

Zadr II m •• ' 
* 

Sedež: Genterovei. 
Dan vpisa: 17. junija 1946, 
Besedilo;  Kmetijska  zadruga  s o. j. 

Gonterovci. 
Izbrläejo se člani upravnega odbora: 

Biro Josip, 80s Vendei, Varga Frano, vpi- 
jejo se nov« izvoljeni Slani UDravnega 
Odbora: 

Ćuka Josip,    i 
Čuka Kari, 
Ritoc Jurij, 
Zalik Jožef, 
Benee Jurij, vsi poljedelci v aente- 

tovoih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. junija 1940. 
Zadr III 82 Ö760 

* 
869. 

Sedež Ivanjkovci. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga. Ivanjkovci. 
Na zboru 6.. VI. 1940 so bàia sprejela 

nova pravila (prva obhka kmetijske ob- 
delovalno 'zadruge). 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 4—8 Članov.     ' 

Na podlagi ocenitve ugotovljeno vred- 
nost vloženega inventarja izplača zadruga 
v 5 do 10 letib, vrednost zgradb z napra- 
vami in velikih strojev pa v 10 do 15 le- 
tih. Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist Kadruge kot Člansko vlogo do 1% 
vrednosti vloženega premoženja po sklepu 
zbora. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Vogriuec Franc, Rajh Rudolf, Za- 
dravec Ignao in Lah Frano  (Mihalovci), 
vpišejo 90 novi Člani: 

Turin  Anton, kmet,, Ivanjkovci, pred- 
.» sednik, 

Ozmee Jakob, kmet, Velicene, 
Majhenič Franc, delavec, Stanovno, 

, Novak Franc, kmet, Mali Brebrovnik, 
' SlavKÜ Franc, kmet, Strezetina, 

Lah Franc, kmet, Libanja, 
Bc-gša Marija, kmečka noi, MihajlovcJ, 

,  Nfovak Jože, kmet, Libanja. 
Okrožno sodiate v Mariboru 

dne 24. junija 1949. 
Zadr V 85 7208 

* 
,860. 

Sedež: Kozminci. 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Kozmincih".   ' 
Izbrišejo  se "člani   upravnega odbora: 

Krivec.Anton','Smolinger Franc, Ebtočnik 
Andrej, BrezinSek Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

DrevenSek Franc, delavec, Jab,lovec, 
Mere Ana, delavka, Kozminci, 
Kunstek Ivana, delavka, Kozminci. 

, UrevenSek Franc je predsednik, Sven* 
êek Avguštin, podpredsednik in Mere 
Ana tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. julija 1949. 

Zadr • 123 81â6 
* 

881. 
Sedež; Logarevei. 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga  z  o.   J. 

Logarevei. 
Vpiše se novi izvoljeni čjan upravne- 

ga odbora: 
Balažek Jožef, kmet, Gajševci et, 32. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne; 22. julija 1949 

Zadr IV 35 • 8• 
* 

862. 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 18. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Milana Zidanška« z o. j. v Maren- 
bergu. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Brodarič Franc, Knuplež Stanko in Gra- 
dišnik Jožefa, vpišejo se novi člani f 

tìravobaber Rudi, Dredsednik 
Grubelnik Mara, 
Praznik Jože, 
Furjanič Jože, 
Gostenčnik Eliza, 
Tršar Marija, visi zadružniki v Maren- 

bercu. ,    • 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 18. junija 1948  , 
Zadr III 55 7203 

* 
86». t 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna •••••- 

ga z o. j. v Mariboru. 
S to zadrugo so se spojile Kolodvorska 

Delavsko nameščenska potrošniška zadru- 
ga z o. j. v Mariboru (Zadr. IV, 37); Ko- 
roška delavsko nameščenska potrošniška 
zadruga v Mariboru (Zadr. IV); Magda- 
lenska delavsko nameščenska potrošniška 
zadruga z o. j. v Mariboru (Zadr. IV 38); 
Delavsko nameščenska potrošniška zadru- 
ga z o. j-, Maribor-Studenci (Zadr. IV 86) 
in Delavsko nameščenska potrošniška za- 
druga z o. j. III. rajona Maribor (Zadr. 
IV 32). ' 

Okrožno sodišče v Mariboru- 
dne 18. julija 1949. 

Zadr. • 85 8084 
* 

864. 
Sedež: Maribor.       v 
Dan vpisa: 20. junija 1949. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. J. v 

Mar'boru. 
Izbrišejo se člani  upravnega odbore: 
Rakovec Ladislav, Bizjak" AlMn, Osoj- 

nik Janko in Muršič Miloš, vpišejo ee no- 
vi člani: 

dr. Kovače« Janko, upok. bančni ravna- 
telj, 

Rader Jože, inšpektor kontrolne komi- 
sije, 

Forjtnerlc* Vilko, mizar, 
.Zeleznik, Valentin, krznar, vsi v Ma- 

riboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. junija 1949 
.    Zadr II 136 7• 

86». 
Sedež: Maribor, Pobrežje. 
Dan vpiaa: 29. junija •9. 
Besedilo: Delavsko-nameščenska po- 

trošniška zadruga z o. j. Maribor. Po- 
brežje. 

S to aadrugo se je «pojila Delavsko-na- 
meščanska potrošniška zadruga z o. j. Ma- 
Tibor-••••, ki je prenehala poslovati. 

Beesdilo odslej: Delavsko-nameščenska 
potrošnika zadruga z o. j. •. rajona, 
Maribor: 

Okoliš zadruge obsega: Pobrežje, Teano 
in Breije. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. 

Iebriie se član upravnega odbora Ku- 
kovec Avgust in vpišejo novi izvoljeni 
član1! upravnega odbora:* 

Plibsriek Alojz, nameščenec, Pobrežje. 
Crnogorska 22, 

Cas Stanko, ključavničar, štreJcljeva, 
I. blok, Tesno, 

Podričnik Sebaetijan, uslužbenec, Tezno. 
Ptujska 58. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 29. junija 1949. 

Zadr IV 32 7360 

866. 
Sedež: Maribor, Studenci. 
Dan vpisa: 17. junija 1949. 
Beesdilo: Dolavsko-nanioščenska potroš- 

niška zadruga z o. j. Maribor—Studenci. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Pirnat Ignac, Regovšpk Anton Vivod 
Zinka, -Cadež Franc, Gomolj Jože,' Peto- 
všč Franc, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kramberger Ferdo, mesar, Studenci, 
predsednik, 

Mlinaric Angela, tov. uslužbenka, Stu- 
dsnei, tajnik, 

2irovnik Jože, poštni uslužbenec, Stu-N 
den«, 

Koren Pavel, tov. uslužbenec. Studenci, 
Klemene Stanko, čevljar, Studenci, 
Horvat Janez, tov. uslužbenec, Maribor. 

Okrožno sodišče  v Mariboru 
dne 17. junija  1949. 

Zàd'r IV 34      - 6759 

847. 
Skdsl: Muta. 
Dan vpisa: 28. junija 1949. 
Besedûo: Potrošniška  zadruga t o. 1-. 

Mut*. 
Izbriše w Član upravnega odbora: Vlrt- 

nik Jole, vpile se novd član 
Sahqrnik Franc, livar, Muta. 
Kot pooblaščenec za sopodpisovanje se 

zaznamuje Kovači? Marjan, upravnik za- 
druge, Muta. 

Okrolno sodišče v Mariboru 
dne 23. Junija 1949. 

Zadr III 70 7E02 
*' * 

888/ 
Sedež: Oplotoiea. 
Dan vpisa: 80. juHJa 194». 
Besedilo: Kmetijska zadruga « o. J. Y 

Oplotnlci. 
Na podlag* sklepov zborov prizadetih, 

zadrug se vpiše, da se je 6 to zadrugo. 
spojila   Lesno   produktivna   zadruga, i 
Oplotnioi, ki je z tem prenehala obetofatr 

Okrožno sodišče v Mai^boru 
'dne 30. julija 1949. ^ ' 

I Zadr V 107 5406 

/ 
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869. 
Sedež: Pameče. 
Dan vpisa: 7. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oineje. 

nim jamstvom Pai.-eče. 
Izbrišejo  se   Slani   upravnega odbora; 

Polenik   tjeltua,   Logar   Ivan,   Lahovnik 
Franc, Kadšel Ivan, Laznik Feliks, vpi-' 
sejo ee nov] izvoljeni Slani upravnega od- 
bora: 

Razgoràek Ivan, kmet, Gmajna, 
Krivec Viktor, kmet, Pameče, 
Žvdkart Peter, kmet, ••••••, 
Vrhnjak Ivan, kmet, PameSe, 
Smolar Ivan, kmet, Pameče, 
Gregor Franc, delavec, Troblje. 
Gregor Frani je podpredsednik, Brez- 

dk Marija pa tajnik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 7. junija 1949. 
Zadr V 8 4446 

# 
87Ü. 

Sedež: Partiuje. / 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga o ». ' j. 

Partinje. 
Izbrišejo se decedaci člau, upravnega 

odbora: Kocjan Franc, Mandek Slavko, 
Zelenko Franc, Zaletinger Genovefa, Zar- 
nec Franc, Lovrenčič Ivan, vpišejo ee novi 
izvoljeni člani upravnega odbora; 

Zoreč Ivan, kmet, Partinje, predsed- 
nik, 

Toplak Marija, kmet. Mi, Partinje, pod- 
predsednik, 

Zarnec Rozalija, delavka. Partinje, taj- 
nik, 

Knuplež Alojz, kmet, Partinje, 
Lovrenčič Jože, kmet, P'artinje, 
Potočnik Marija, delavka, Partinje,   ' 
Kraner Martin, kmet» Partinje. 

Okrožno sodiačo v Mariboru 
dne 6. julija  1949 

Zadr IV 12 7816 
* 

671. 
Sedež: Petorovci. 
Dan vpisa: 2,6. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. Pečarovci. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Pauker Karel, Santovec Karel, Horvat 
Peter, Sovš Štefan, Hašaj Štefan, Sever 
Karel, Andrejs Štefan In vpišejo runi iz- 
voljeni Slani upravnega odbora: 

Fuje   Franc,   predsednik- 
Seruga Anton, tajnik- 
Berglee Franc, 
Kolar Ludvik, 
Fuje Peter, 

1    Horvat Josip, 
Kolar Koloman, 
Kovač" Josip, vei kmetje v Pecaroveih. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 26. julija 1949. 

..       '    '        .    Zadr III 40 8280 

Sedei: Peànica. 
i v Dan vpisa: 16. funija lfes 

Beeedilo:   Kmetijska   zadruga   *  «- J. 
Pesnica, 

J   ' Izbrišejo ee člani  upravnega  odbora: 
• Bregant Angela, Rozin Ivan. Vanhnik Bo- 
židar, Gvardjanžie Alojz, Kerenčič Stanko, 
Trcak Franc, Eder Ivan, Rojko Ferdinand. 

•Babic   Drago   vpišejo  ee   novi   izvoljen' 
" ••\ unravnega'''ndliora: 
'Breg Konrad.  delavec,  Pesnica,  pred- 
.sedmit« 

Trčak Stefan, instalater, Jelenće, tajnik, 
Rošker Štefka, delavka, Rauca, 
Krenik Alojz,  kmet, Dobrenje, 
Brumec Rudolf, zidar, Ranca, 
Lovrec Ivan, kmet, Pesniški dvor, 
Rajlmajer Martin, kmet delavec, Ranca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. junija  1949. 

Zadr II 101 6768 
* 

873. 
Sedež: Presika. 
Dan vpisa: 24. junija 1949. 
Beeedilo: Vinogradnika zadruga z o. j. 

v Presiki pri Ljutomeru, 
i Na zboru 6. VL 1949 «o bila sprejeta 

nova pravila. 
Beeedilo odslej: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Presika pri Ljutomeru. 
, Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi eredstvi in e skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela, na pod- 
lagi uporabe sodobne znanosti: in tehnike, 
da na ta način poveča dohodke, ee ubrani 
izkoriščevalskih elementov na vasi ter so- 
deluje pri socialistični zgraditvi države 
ter ,e tem ustvari boljše in kulturnejše 
življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako, da izroče zemljo 
zadrugi v last. Razen zemlje vložijo za- 
družniki v zadrugo gospodarske zgradbe, 
ki ohišju niso potrebne, inventar, vprežno 
in plemensko živino, živinsko krmo in 
seme, razen živine, živinske krme in se- 
men, potrebnih za ohišje. Gospodarske 
zgradbe, kmetijski stroji, naprave in orod- 
je, vprežna in plemenska živina, živin- 
ska krma in semena, ki ee vložijo v zadru- 
go, postanejo last zadruge, U izplača za- 
družnikom na podlagi ocenitve ugotovijo- 
uo vrednost v določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača veak clan 
v korist zadruge kot pristopnino 50 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% vrednosti vlo. 
ženega premoženja po.sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge. 

upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo .predsednik in 4—8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in zanjo 
podpisuje * imenu upravnega odbora 
predsednik. 

Izbrišeta ee dosedanja člana upravnega 
odbora: Rojko Ignac in Krznar Gabrijela, 
vpišejo ee novi člani: 

Topličar Jaako, Rinčetova graba, 
Pintarič Aieks, Rinčeva graba, 
Sčavni&tr Stanko) Nunska graba, 
Novak Stanko, Nunska grâba, vsi za- 

družniki 
Okrožno sodtöce v Mariboru 

dne 24. junija 1949 <. 
Zađr II 104 7207 

* 
874. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 2. julija 1949. 

x Besedilo:   Kreditna   zadruga  drïavnih 
uslužbencev z o. j- • Ptuju. 

Zadruga je na podlagi 1. člena uredbe 
o likvidaciji kreditnih "zâ"drug z dne 17. 
IV. 1947 (Uradni list LRS »t 16/1947 
prešla v likvidacijo.   ' 

Likvidatorji: 
Parccr Karol, direktor drž. investicijske 

banke, podružnica Ljubljana, 

dr. Linhart Božo, načelnik min.stretva 
za finance LRS, 

Vrhunec Bronislav, tajnik Narodne ban, 
ke FLRJ, centrala za LRS v Ljubljani, 

Zor Ivo, kreditni referent pri RKZ v 
Ljubljani, 

ôifrar Andrej, inšpektor pri RZK v, 
Ljubljana 

likvidacijska firma: kakor doslej spri« 
stavkom >v likvidaciji«, 

Likvidatorji   podfusujejo   likvidacijsko 
firmo tako, da po dva od njih prietavdta 
pod besedilo tane svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. julija 1949. 

Zadr I 49 7364 

876. 
Sedež: Piuj. 
Dan vpiea: 10. junija 19id. 
Beeedilo:  Ribarska zadruga  s o. j. T 

Ptuju. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 

Cafuta Alojz in Fras Fra», vpišeta ee 
nova izvoljena člana upravnega odbora: 

Terpinc Rudolf, frizer, Ptuj, podpred- 
sednik, 
4 Toš Jožef, kmet, Vitomarci, 

Okrožno eodišče v Mariboru 
dne 10. junija 1848. 

Zadr III 5 7857 
» 

876. 
Sedež: Sejauci. 
Dan vpisa: 23. julija 194&. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sejancih. 
Izbrišejo, ee Člani upravnega odbora: 

Podplatmk Franc, Plajnšek .Franc, Maj- 
cen Ivan, Cajnkar Anton in vpišejo novi 
izvoljeni Slani upravnega odbora: 

Kebar Stanko, pos. sin, Mala vae, pod- 
predsednik, 

Petek Franc, delavec, Bratonečice, 
Rihtar Franc, kmet, Mala vae, 
Stedih Ivan, delavec, Br,atoneS!ce, 
GrašiS Ivan, pos sin, Mala vas, 
PlntariS Rudolf, kmet, Bratonečice, 
KlemenSič Rudolf, pos. siri, Mala vaa, 
Kosi Alojz, kolar, Sejanci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. julija 1948. 

Zadr III 29 8127 
* 

877. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 30. iülija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. r 

Slov. Konjicah. 
Na podlagi eklepov zborov prizadetih 

zadrug ee je e to zadrugo spojila Obno- 
vitvena zadruga z o, j. v Slov. Konj'cah, 
ki je s tem prenehala obstojati.,     v 

OlcroìW sodiSte v Mariboru 
(Ine 30. julija 1949. 

Zâdr V 189 8403 

•  4 
878 

•Sedež: Slov. Konjice. 
'Dan vpisa: 30. julija 1949. 

Besedilo: Vinarska-sadjarska zadruga 
z o. j. v Slov. Konicah. 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
izrednega zbora % dne 3 VII. 1949 v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorji: Trstenjak Drago, Vončina 
Milan in Podfcubovšuk Alojz, vej zndruJS- 
rrild v Slov. Koniioah, 

Likvidacijska firm»,.kakor'doslej s pri- 
stavkom >v lifcvidacijic "T ' ,   '. 
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Upravni odbor eestavija 5 do 9 članov. 
Izbrišejo  se Članj upravnega  odbora: 

Cucek Milož, Pupis Ana, Vogrin Make, 
Vogrin Ernest, Cucek Felika, vpišejo se 
uovi izvoljeni èlani upravnega odbora: 

Trampul Jožko, delavec, Voličina, pred- 
sednik, 

Kolair Josip, delavec, Voličina, tajnik- 
Skrget Rinaid, delavec, Voličina, 
Zupančič bau, delavec, Voličina, 
Jakopec Roman,  delavec,   Voličina,    • 
Kiep Ivau, delavec,  Voličina, 
Zmaue Marija, delavka, Voličina, 
Karo Janez, upravnik pošte, Voličina. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. junija 1949 

Zadr • • 64aa 
* 

884. 
Sedež: Vu.enica. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Vu- 

zeuita. , 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Mravlja^ Viktor, Vihar Janko, Verdnik 
Jakob, if lernen Anton, Volniajer Karl.Mi- 
klavec Lenert, Langbauer Franc, Mravljak 
Tone, Ferk Ferdo in' Bricman Franc, vpi- 
sejo se nov; člani:" 

Medved Kristl, kmet, Sv. Primož na 
Poh., predsednik, 

Pušnik Anton, kmef, Sv.Primož na Poh., 
Kremžarflvan, kmet, Sv. Vid, 
Berneker Martin, preužitkar, Sv. Vid, 
Kričej , Mirko, kmet, Sv. Janž. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
, •   • dne 23. junija 1949- 

, Zadr I 21 7201 
'  ' . '•  J     , *- 
'885.*'/ ,<        •• •.,,    . , ','    , 

Sedež: Zamarkova. i • \ 
,'Dan vpisa: 28. junija 1949., .;, 
Besedilo- Kmetijska zadruga « o. ^ 

Zamarkova. 
Izbrišejo se člani  upravnega odbora: 

Kraner Ivan, Sumandl Ivan, Mlakar Av- 
gust in Samec Jože, vpišejo, se novi člani: 

Mlakar Vinko, kmet, Partinje, 
Fras Ivan, kmet, Lormanje,  • 
Polič Franc, kmet, Partinje, 
Kramberger Make, kmet, Partinje, 

„   Šinkovec Milka,   kmečka hči, , Zamar- 
kova, 

Kureči« Slavko, uslužbenec MLO, Mari- 
bor. .''"',; ' 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. junija 1949 / 

v Zadr III 109 '     7205 
886. ' :*'.;.• 

Sedež: Hin je pri Žužemberku, okraj 
Novo mesto. .,,, -, 

Dan vpisa: 11. februarja 1949, 
Besedilo:   Obnovitvena  zadruga z o, J. 

v Hinjah. 
Na podlagi zapisnika obč. zbora z dne 

6. "III. 194? so vpile sprememba v h čle- 
nu pravil tako, .da ee črta iz okoliša za-* 
druge vas Zvirče, obenem pa' izbris» dz- 
stopivši" član* upravnega odbora Plot Franc 
Jz Zvirc 47, •.';•",'   ; '' . 

Na podlagi zapisnika obč. zbora z dne 
7. III. 1948 ee izbrišeta izstopivša člana 
upravnega odbora LovSe Jože, podpred-V, 
sednik m Razpotnik Jože, tajnik, ter vpi-;' 
Sejo novi;izvoljeni, člani odbora:'     ', 
\  Pavlic Alojz,,posestnik, Hinj©12, pod-, 
'predsednika    '.-'•' "    -"   ',,:," 

Hrovat Gregor, delavec, Hinje 7, tajnik* 
;   Blatnik'.,Janez, poses^ik,"Prévoie':33* 
odbornik."''   '*;•'   •' :'-•'   "'•' , •,''.;" ' ••:''' ''•".;,'• 
'   -   OkroKnosodilčo v Novem mesto , ;. 
( -,    '    dne 11. februarja 1949: '••'   ••"••'•'• 

•\   \ '   •• II 105/2-3.    '•;;   848? : 

Likvidatorja Trstenjak Drago in .Von- 
čma Milan podpisujeta likvidacijsko firmo 
tako, da pristavita pod besedilo firme. 
svoja podpaea. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 80. julija 1949. 

Zadr V 103 ' 

87b. 
Sedež: Svečka. 
Dan vpisa: 5. julija^ 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Svečina. i 
Izbrišejo se Člani upnmiega odbora: 

Traboš Matilda, Znudérl Alojz, Anderlič 
Pavla, Fuderäek Matija, Serbinek Anica, 
Marat Matilda in vpišejo novi izvoljeni 
Mani upravnega odbora: 

Brus Franc, kmet, Svečina 17, predsed- 
nik, * 

Baiun Peter, kmet, Slatinski dol 30, 
podpredsednik, 

Snut Jožef, ekonom, Svečina 21, pod- 
predsednik, 

Vdovič Pavel, kmet, Spičnik 40, 
Marko Maks, kmet, Slatina 6, 
Telebar Andrej, kmet, Vrtiče 4, 
Skruba Jakob, kmet, Podigrac 5, 

'    Lorber Franc, kmet, Ploč 11, 
Jare Leopold, kmet,.Slatina 10, 
Drajs bner Justika, kmet. hči, Spičnik 1. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6 julija 1949. 

Zadr V 29 7815 
* 

Sedež: St. Florijan v Doliču. 
Dan vpisa: 9. aprila 1949.   ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j.. St. 

Florijaié v Doliču. .   •' * 
Izbrišejo Se dosedanji člani upravnega 

odbora: Gruäovnih Franc, Vanovšek Fer- 
do, Naveršnik Ivan, Jastrobnik Ivan in 
Hudovernik Ivan, vpišejo se novi člani: 

PlanmSek Ivan, kmet, G. Dolic. 
Skrlovnik Rudolf, uslužbenec. Kozjak, 
Verboten Jakob, kmet, Sp. Dolič, 
Golčman  Rudolf, kmet, Kozjak, 
Korošec  Marija, delavka, G.  Dolič, 
Lužnic Terezija, kmetica.  G. Dolič. 
Zaznamuje so, da je/GorenŠak  Ignac 

., predsednik, .Planinšec Ivan podpredsed- 
nik, Kumei   Bajko pa tajnik upravnega 
/>dbora, \ ' ' .'• !' ' •'       . 

Okrožno sodišč« v Mariboru 
i dne 9   aprila 1949. 

7.«Hr IV 95;    . 2823 

88i.      "' '   ' , "      v     : -    '»' 
:   Sedež; St. Janï pri Dravogradu. 

Dan vpisu: ll), junija 1949 ' 
: , Besedilo: Kmetijska zadruga z omete- 

aim jamstvom, št, Jauž pri Dravogradu. 
' ilzbriïêju se cmm upravnega odbora: 
Bàrt Adolf,, Trobej Leopoldina, Kotnik 

; Smion, '.vpišejo se novi, izvoljeni člani 
upravnega odbora;,   ,•'"''' ... 

;Pust Marija; gospodinja, Bukoveka vas, 
, Breznik Peter, kmet, Otiškj vrh, 

Cesar ; FRfdo; gosriodareki pomočnik', 
Vrhe,'-"  '•" :! <. .'•.'.,' ,     t 

Koriečnik,Jože, kmet, Selovec,   , ' 
Okrožno sodišče v Älariboru 

• dne 10,'junija 1949. 
Zadr IV 83; 6445 

Sedež: Vogričevci. ;    ;.   . ,";.- 
Dan vpisa: 28. junija'1949;,: ;':,;  ;, * 
Besedilo: Kmet^ska zadruga a o. i; Vo- 

, griJievcL '''''' :: ''.'''.l.,'"'''!' 

Izbrišejo se člani upravnega odbora; 
Filipič Franc, Ritonja Ivan, Tarča Franc, 
Stajnko Stanko in Markoviž Franc, vpiše- 
jo se novi člani: 

Filipa Franc, kmet, .Vogričevci 3, pred- 
sednik, 

Tivadar Ludvik, kmet, Radoslavci, 
Fi^pič Martin, kmet, Branoslavci, 
Markovič Janez, kmet, Kamenščak, 
Zupanec Terezija, delavka, Radoslavci, 
Tomanič Franc, kmet, Radoslavci, 
Pavlic Ludvik cestar, Branoslavci, 
Ganza Franc, kmet, Radoslavci, 
Božič Vladimir, krnel, Radoslavci. 
Slana Franc, kmet, Branoslavci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. junija 1949. " 

Zadr III 129 7206 
* 

883. 
Sedež: Voličina. 
Dan vpisa: 7. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijsko-nabavna zadruga z 

o. j. v Veličini. 
Na zboru 8. V, 1949 so bila «prejeta 

nova pravila; 
Sedež odslej: Voljčina. okraj" Maribor 

okolica. 
Besedilo odslej:  Kmetijska zadruga  a. 

o. j. v Volpini. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2; da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa ,v tà namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega 'gospodarstva na svojem 

•področju, tako poljedelstvo, živinorejo,, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, ' 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje to s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna griojiia itd,, ustanavlja 
ambulante za živino, ' plemeailne postaje, 
organizira selekcijo àïvine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi .za 
gojitev eadnih, gozdnih in, drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice „ za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da "zbira, 
kmečke prihranke , v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje •••- 
ditov svojim članom; 7. d'à ekrbi •• go- 
spodarski strokovni, ; kóttuini in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu • strokovna • in politična 
predavanja, kulturne ; prireditve,, stro- 
škovne ' tečaje, razstave predvajanja •- 
;mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evojo knjižnico. •'•"•'t 

, Zaradi smotrnega, m, uspegnejšega iz- 
vajanja svojih naJog Izdela potrebne na- 
črte v skladii e splošnim državnim na- 
črtom. , "      :    '';.;'•.'' .. ,', ' 

, Zadružni delež ••••• 150 ,dm, delež 
zadružnikovega družinskega člana : 20 din.- 
Vsak zadružnik odgovarja še s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznik deležev.  , 

Zadruga razglaša važnejsei sklepe y svo- 
jih poelovindh * prostorih in na razglasni 
deski,' ;., '', ,"•''' '-V,','"' ••"•• •:" 
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887. 
Sedež: Hrib, Loiki potok. 
Dan vpisa: 28. decembra 1947.    .' 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

l omejenim jamstvom na Hribu v Loškem 
potoku. 

Vpišejo se zaradi preosnove zadruge 
nova pravila: 

Besedilo odslej: Kmetijska nabavno- 
prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
na Hribu —.' Loški potok. 

Zadruga je bila ustanovljena z deleži in 
omejenim jamstvom za nedoločen čae. 

Deleži ee ne obrestujejo. 
Naloge zadruge so: da Izdela načrt za 

odkup pridelkov v avojem okolišu, izde- 
luje načrt potrošnje svojih članov, izdela 
finančni in kreditni načrt, zbira statistič- 
ne podatke, odkupuje v svojem okolišu 
kmetijske pridelke in oskrbuje člane s 
kmetijskim orodjem in vsemi kmetijski- 
mi potrebščinami, sklepa pogodb© z za- 
družnimi in/ državnimi podjetji, skrbi za 
večjo produktivnost dela in za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov, vse 
v skladu s, splošnim državnim gospodar- 
skim planom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak član odgovarja še z deset- 
kr^tn/m zneskom vpisanih deležev. 

' Zadruga oskrbujete svoje člane., 
Upravni odbor sestavlja 11 članov in 

ostanejo vsi že registrirani še nadalje v 
odboru. ! 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora. 

Objave in važnejši skupščinski sklepi 
se nabijejo na razglasni deski v poslovnih 
prostorih, po-potrebi pa se razglasijo še( 
na krajevno običajni način v dnevnem ali 
krajevnem tisku. , 

•   Okrožno sodišče v ' Novem mestu 
dne 28.. decembra 1947. 

Zadr II 33/5     '       . 8315 

Sedež: Knežja vas, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 31. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z orne j, 

jamstvom v Knežji vasi, okraj Trebnje. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Kek Janez, kmet, Luža 5, predsednik, 
Hafner Alojzija, učiteljica, Finska 6, taj- 
nica, Slak, Anton, kmet, Knežja vas 14, 
Primo  Alojz, kmet, .Občine  10,  Plaveč 

'  Alojz, kmet) Knežja vas 17, odboroUd* 
vpišejo, se novi' izvoljeni člani upravnega 

.odbora:   '   \ 
'•'•    Glavan Jože, ikmet, Rožempelj 1, pred- 

eednik,4   * ,      , •• 
Plaveo Fani, delavka, Selce 17, tajnica, 

S: Pižem, Franc, dékvec, Luža 
-   Mežan Alojz, delavec, Knežja vae 2, 

Longar Janez, kmet. Občine 7, 
,Barle Jožeta, delavka, Kamenje 13, od. 

.'gorniki.   .    •., 
Upravni odbor sestavlja odslej 6 olanovv, 

i   Petek Cvetka ostane Se poObWtenfea 
tai sopodpisovanje. 

'• Okrožno sodišče v Norem mestu 
dne 81. maja •9. 

Zadr IV1/3-4 

Število članov upravnega odbora je od- 
' slej 13, in sicer predsednik, podpredsed- 
' uik, tajnik in ustrezajoče število odbor- 

nikov. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnga 

odbora: Tančak Štetan, Vodopivec Maks, 
Pisek Miha in Dragan Karolina, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Skrjano Milan, kmet, Kostanjevica 18,. 
tajnik, i 

Sokolović Rudolf, sedlar,  Kostanjevica 
št. 95, 

Penca Anton, kmet, Orehovec 19, 
Penca Janez, kmet, Male Vodenico 5, 
Jordan Jože, kmet, Koprivnik 4, 
Jordan Alojz, kmet, Dobrava 4, 
Kerin Marto, kmet, Slinovce 7, 
Močan Anton, kmet, Kočarija 9, odbor- 

niki. 
Od' že vpisanih odetanejo v upravnem 

odboru še: Spilar Jože, predsednik, He- 
rakovič Pavel, podpredsednik, Štefanič 
Ivan odbornik in istotako Svajger Ivan. 
uslužbenec, poslovodja. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. maja 194ft, 

Zadr II 32/9-11 7781 
* 

890. v ^ 
Sedež: Metlika. 

ï Dan vpisa: 11. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadraga z v. /. 

v Metliki. 
Izbriše se izstopivši član upravnega od- 

bora TrampuŠ Mirko, ki še ni bil regi- 
striran čn vpiše novi izvoljeni član 

BrodariS Ivan, posestnik v Metliki šte- 
vilka 116, 

Okrožno sodišče r Novem mestu 
dne 11. maja 1949. 

Zadr II 47/4—,V 8366 

891. \    "'.*•'."' Ï "' •;' ", ••'  ,    - 
Sedež: Poklek—KaUševee št. 16, okraj 

Krško. 
Dan vpisa: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Pokleku—Gornji Lesko- 
vec, p. Bianca. 

Upravni odbor ima odele] 9 članov. Ta 
Je izvršilni organ zadruge, ki jo veljavno 
predstavlja, zastopa ter vodi vse njeno 
poslovanje. Voli ga zbor izmed zadruž- 
nikov. Upravni odbor izvoli izmed sebe 
predsednika, podpredsednika, tajnika in 
razdeli delo po posameznih referatih. 

Izbrišejo ee izstopivši člani upravnega 
odbora: Mikala Jože, Klemenčič Jožefa, 
Stritar Make, Voljčanjšeb Antonija, Re- 
mili Krane, Span Martin. 

Že vpisani podpredsednik" MešičeE Jo- 
že ostane v odboru; 

Na novo ee vpišejo Člani upravnega od- 

_ledež: Kostanjevica na Kria. 
Dan vpisa: 19, maja 1949., • 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

iamstma'•. Kostanjevici na Krfd, 

iefflčak Milan, trg. pomočnik', Selce 8, 
predeedolkj   ;  - , 

Zupane Avgust, mall kmet, Gor, Lesko- 
veo 27,        / 
•<•• Anione mali kmet, Gor. Lesto-1 

veo 80 ' I    ; 
•••• Jože, cestar, FoMek 46, 

•   •••••• Raji», eredraii kmet, Stranje 3, 
PoSun Anton, eređnji kmet, pofklek ••, 
Krošelj Martin, mfear, Gor. Leskovec •, 

/.   Kočevar Anton, kmet. sin, Stranje 29. 
Okrožno sodišče v Novem mestu      ; 

, ;        dne 80, maja 1949. '      ; 

892. 
Beseüilo:  Prhuskovo,  okraj  Trebnje. 
Dan vpisa: 11. marca 1919. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z .omeje- 

nim jamstvom v Primskovcm. 
Izbriše se izstopivša tajnica Stular Re- 

gina, vpiše pa novi izvoljeni član uprav- 
nega odbora 

Bedene Alojz, traet, Sevno 14, tajnik. 
Okrožno sodišče v Serem mestu 

dne 11'. marca 1946. 
Zadr III 150/4 •8 

Sedež; Kadovica. 
Dan vpisa: 29. maja 1949.    . 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje-« 

nim jamstvom v Radovici, okraj Črnomeljj 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 

odbora: Zlogar Anton, Zlogar Janez in 
Rezek Jože, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Mazi Anton, kmet, Radovica 48, tajnik, 
Matekovič Janaz, kmet, Radovica 36, 

• Rajk Anton, kolar, Bojanja vas 59, od- 
bornika. 

2e registrirani člani odbora predsednik 
Petric Alojz, podpredsednik, Rezek Jože 
in odbornika RadoŠ Martin ter, Stobodnik' 
Janez ostanejo še vpisani. 

Okrožno sodišče v Novem nrosttt 
dne 29. maja 1949, 

2adr III 82/2 7435 

894. 
Sedež: Semič, ' 
Dan vpisa: 12. januarja 1949. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-piodajna 

zadruga z o. j. v Semiču. 
Na občnem zboru 1. VII^ 1948 so bito 

sprejeta nova. pravila. 
Besedilo odslej:- Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom y Semiču, Bela. Kra- 
jina, •' , ,- .' _' ,"•'•':   :•'   i : .     ;;.,,•,.,:-' '      ; 

Naloge zadruge so: oskrbovanje elanbv; 
z vsemi potrebnimi potrošnunc predmeti, 
odkupovanje kmetijskih prideöwv m ty 
delkov v svojem okolišu; pospeševanje: 
raznih panog kmetijskega gospodarstva- 
in opravljanje vseh -zadev, M su nadrobi« 
no nvaedene v 3; Členu pravil. 

Delež zadružnika znala 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10. 
dinarjev. Vsak član odgovarja še z.deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. . . ' 

Razglasi in sklepi zadruge ee nabijejo 
na razglasni deski v poslovnih prostorih', 
vabila na zbor pa se razglasijo ?e na kra- 
jevno običajni način. .\;: 

Upravni odbor sestavlja 6 do. 9 WjuKj 
in eicer predsednik, tajnik in ustrezftj* 
'število odbornikov. .   ' 

' Upravni odbor zastopa zadrugo in pod- 
pisuje' zanjo tako* da ee po dva člana 
upravnega odbora podpišeta pod besedilo 
firme. Odbor lahko pooblasti tudi kakega 
svojega uslužbenca,: da sme eopodpisovati 
za zadrugo a še enim Članom upravnega' 
odbora.      . -, ' 

Okrožno sodišče v Novem mestu \ 
.   , dne ••••••• 1949.   • 
'.-Jlfe:ra|/W: .        7001 

i     *    ,     ,' ?  ' m 
,    , *f- 1 
«•     j  ,   *', V f 1 

895. '''.."••: •  : 
Sedež: Semič, 
Daii vpisa: 27. decembra 1947. 

'Besedilo: Nabavita in prodajna',zadruga 
z omeienimjajmligom v. SeircKuj okra] 
Črnomelj. •>. /   .',',, ;•/ - ;•   <' 
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Ma obfaem zboru 13. VII. 1947 so bila 
sprejeta uova pravila. 

oee'ed.lo odeieji Kmetijska uabavno-pro- 
Uujtia zadruga i omejenim jamstvom • 
Sjoiiueu, 

Naloge zadruge su: da izdeluje po ••- 
/od.lih pristojnih organov načrt za odkup 
vsakovrstnih pridelkov, načrt potrošnje, 
finančni in, kreditni načrt, da zbira stati- 
stične podatke, odkupuje v svojem okolišu 
kmetijske pridelke in oskrbuje člane z 
>semi kmetijskimi potrebščinami in dru- 
gimi predmeti, da sklepa pogodbe, skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih čtaoov 
in za njihovo kulturno izgraditev. Zadruga 
oskrbuje le svoje člane. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
družinskega člana pa 10 din. člani odgo- 
varjajo Se z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Razglasi zadruge se opravljajo s po- 
sameznim imenskim vabilom in razgla- 
som v zadružnih prostorih na razglašal 
deski, ( 

Zadrugo zastopa upravni odbor «K ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora. 
Upravni" odbor lahko pooblasti svoje 
uslužbence za podpisovanje, kot določa 
21. člen pravil. 

Okrožno sodišče ? govern mestu 
dne 27. decembra 1949. 

Zadr II 69/3, 4, 5 7000 
* 

896. 
Sedež: Toplice na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 25. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Toplicah na Dolenj- 
skem, okraj Noro mesto.   , 

Upravni odbòr ima odslej 11 Članov. 
Izbrišejo se izstopiva! clami upravnega 

odbora: Bradač Alojz, Krese Vinko, Pi- 
celj Feliks, Sitar Stanko in Pelko Jože, 
vpišejo ee, novi izvoljeni člani odbora: 

Urbančic Franc, posestnik. Gorenje 
polje 6, 

Kužnik Ivan, kmet, Dohmdol 2, 
Nardin Jože, posestnik!, Podturn 7, 
Gričar Alojz, posestnik, Rumanjà vas 7, 
Bartolj Alojz, posestnik. Dol. Straža 23, 
Puterle Drago, krojač. Gor. Sušice 82 

pri Toplicah 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. maja 1949, 
Zađr  II  61/5 '»• 7889 

* 
«97.    . 

Sedež: Velika Dolina, okraj Krško. 
Dan vpisa: 25. maja 1949. 

i Bpsedilo: Kmetijska zadruga t omoje. 
nim   jamstvom   v   Veliki Dolini, okraj 
Krškoi 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Dragic Janez, predsednik, Virant Jakob, 
tajnik, Vinetto* Franc m Bizjak Franc,1 

odbornika, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bajs MIha. kmet, Ponikva 6, predsednik, 
• Grabnar Slavka, učiteljica, Veliika. Do. 

••••4, tajnica. 
Rarkovič, Janez, kmet. Brezje 9, 
Cirnski Jože, kmet, Cirnik" 26, 
Bahčič Franc, kmet, Mala Dolina 9. od- 

borniki.* i 
Od le registriranih članov odb'ora%sta- 

tieio äP odborniki: Kvarnih' Janez. Ro- 
Ptohar Franc, Novoeelič Anton.   • 

Upravni odbor ima odslej 8 članov: 
Okrožno sndiSče v Novem mestu 

'    ine 25. mala 1949. 
Zadr III 80/2-9 6486 

898. 
Sedež: Cerknica, okraj Postojna, 
Dan vpisa: 31. maja 1949. 

' Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 
nim jamstvom v Cerknici. 

Izbrišejo se razrešeni člani upravnoga 
odbora: Dragolič Janez, Mele Stanislav, 
Mele Franc, Lovko Marija in Mele Franc, 
vpišejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Kos Jože, Cerknica, 
Urbas Franc, Cerknica, 
Knap Ivan, Cerknica, 
Vidrin Ivana, Cerknica, 
Branieelj Ivana, Cerknica, 
•••••••• Franc, Cerknica, 
Kete Franc, Dol, Jezero, 
Opeka Anton, Zelže, 
Mule Jože, Otok, odborniki, 

Okrožno sodišče v Postojni, 
' rine 81. maja 1949. 

Zt luJ/48—10—Zadr VI/29     6545 
» 

899. 
Sedež; Cerovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejo. 

nim jamstvom Cerovo. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Bregantič Jožef, Sfiligoj Ivan, Prinčič Da- 
rinko In Prinčič Franc, vpišejo se novi 
Izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Kovšič Bernard, polj. delavec, Gor. Ce- 
rovo 39, predsednik, 

Prinčič Jože!, kmet, Gor. Cerovo 41, 
Prinčič Bazilij, kmet, Gor. Cerovo 184, 
Makuc Romuald, srednji kmet, Gor, Ce- 

rovo 64, odborniki. ' 
Okrožno sodišče  r Postojni 

dne 23. maja 1949. 
Zt 98/48-4—Zadr VI/21      6549 

« 
900. 

Sedež: Ciginj. okraj Tolmin. 
Dan vpisa; 4. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrug« z omejc. 

nim jamstvom v Ciginju. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Savli Jožef, Ušnik 5, Ilmčič Milena, Ru- 
te 15. Cančar Jožef, Rute 26, vpišejo se 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Cimprič Ivan, delavec. Ölginj 16, pred- 
sednik, 

Kenda Franc. kmet. ölginj 4, podpred- 
sednik, 

Jug Alojz, kmet, Ciginj 11, tajnik, 
Kofol  Marija, kmetica, Sela 18, 
Rutar Franc, kmet. Kozarce 17, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 4. niaja 1949. 
Zt 126 48-5-Zadr Vil/17, - 6534 

901. 
Sedež: Crni vrh, okraj Idrica. 
Dan vp'sa: 4. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. na 

Črnem vrhu. 
Vpiše se novi član upravnega odbora: 
Logar Ivan, kmečki "delavec z Javornlka 

št. 7, predsednik. 
Okrožno Rodlšče • Postojni 

z   dne 4. julija 1949. 
Zt 6/46-15 — Zadr T/11     7978 

' •' « 
902. ' 

S#ež: Dobrovo, okra} Gorica, , 
Dan vpisa: 23. maja 1949, 
Besedilo:, KmetlisUa zadruga t orrieje. 

nim jamstvom •• Dobroyem, 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Markovič Anton, MariiiftE  Anton, Vuga 

Mirto in Mardnio Anitom z Zalibrega 79, 
vpišejo ee novi izvoljeni člani odbora: 

. Siiligoj   Konrad,   kmet,   Dobravo   16, 
Markočič Anton, kmet, Dobrovo 10, 
MarkoČio Cvetko, kmet, Biljana 47, 
Koncut Rafael, kmet, Snežsče 13, od- 

borniki. 
predsednik je Hren Franc. 

Okrožno sodiate v Postojni 
dne 28. maja 1049. 

Zt *^e-5-Zadr .V/11    • 6• 
ft 

903. 
Sedež: Dole, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Doleh, 
Izbrišejo ee člani  upravnega, odbora: 

Rupniik   Matevž,   Gantar  Jakob,   Mlinar 
Gregor, Rejc Ivana, Leskovec Anton,, Rup- 
nik Frame in v.pfëejo novi izvoljeni' ČJani 
upravnega odbora: 

Vončiua Otmar, Jeličnt vrh 67, tainik. 
Kavčič Jakob, Zavratec 23, 
Bogataj Franc, Dole 8, 
Gantar Alojzij, Jelični vrh 40, 
Leskovec Ivan, Zavratec 4, 
Gnezda Rafael, Jelični vrh 22, odbot- 

niki. 
. Predsednik  je  Govekar  Alojz. Jelični 

vrh 27. 
Okrožno sodišče  v  Postojni 

Zt 72 47-11-Zadr IV/9      6557 
dne 13. maja 194». 

* 
904. 

Sedež: Dolje, okraj Tola? u. 
,  Dan vpisa; 20. aprila 1949. 

Besedilo:  Kmetijska zadruga i omeje. 
nJm jamstvom v Doljah, 

Izbrišeta  se  člana  upravnega   odbora: 
Sovdat  Andrej in  Benedejčjč' Ivan. vpi-' 
Seta se nova  izvoljena Člana 

Rajt Ivan, krojač, Dolje £S, predsednik, 
Rutar Stanko, zidar, Volarje3,odbornik. 

Okrožno sodišče  v  1'ostnjnj 
dne 30, aprila 1919 

Zt 213/48-4-  Zadr Vil/47     6559 
* 

905. 
Sedež: Godo vit. okraj Idrija. ^ > 
Dan vpisa: 4. maja 1949,     ' • 

'   Besedilo;  Kmetijska zadruga z omeje 
nim jamstvom v Godoviču. 

Izbrišeta  se   Člana .upravnega  odbora 
Zust Feliks in Rupnik Vincenc, vpjše se 
novu izvoljeni Član upravnega odbora: 

.    Gruden Dominik, kmet, Godovič.   . 
Okrožno  sodišče v Postojni 

dne 4. maja 1949. 
• 76/48-12-Zadr VI/S      6560 

,. * 
906. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 13. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ilirski Bistrici. , 
Izbrišejo se člani upravnega   odbora: 

Urbandtë Andrej, ValenSc Franc in Pen- 
ko   Alojz, vpiše ee novi  izvoljeni   član 
upravnega odbora 

Svicelj Leopold,  šofer, Trnovo 401  .>, 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 18. maja 1949. 
K 62/47-16 — Zadr ÏII/••    6556 

* v 
901. 

Sedež: Kanal, »kraj Gorica. ,    , 
Dan vpisa: 28. maja 1949.        ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. »., 
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Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Podbršček Anton, Kralj Ida, Kralj Franc, 
Medvešček Mihael, Celerla Matevž, vpiše- 
jo pa novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Drekonja Rafael,, delavec, Log 25, pred- 
sednik, 

Bucik Franc, .kmet, Kanal 5, tajnik, 
Lovišček JoŽel, kmet, Ajba 18, 
Cargo Stefan, kmet, Kanalski vrh, 
Melnik Roža, delavka, Krestenice, odbor- 

eiki, 
Vuja Jožef je blagajnik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dine 23. maja 1949. 

Zt 88/48—• — Zadr VI/20     6542 
* 

«H». 
Sedež: Orehovlje, okraj Gorica. 
Dan vpiea: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska »druga • o. \. v 

Drehovljah. 
lab rišejo se člani upravnega odbora: 

Mozetič Ivan, Klančič Emil, Malic Just, 
Ušaj Albert in Leštan Stanislav, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Furlan Vladko,   čevljar,   Qrehovlje 1, 
predsednik, 

Brumai Edi, kmečki sin, Miren 110, 
Zigon Ivan, kmečki' ein, Orehovlje ••, 
Rusjan Kristina,   trg. pomočnica,   Mi- 

ren 69, 
Žigon Alojz, čevljar, Orehovlje 49, od- 

borniki 
Podpredsednik je prednji blagajnik 

Drufovka Franc. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 23. maja 1949. 
it 116/48-4 - Zadr VI/43    6562 

* 

Sedež: Ponikve, okraj Tolmin. 
Dan vpisa-. 26. aprila 19-19., 
Besedilo; Kmetijska zadruga as o. J. na 

Ponikvah. 
»Izbrišejo 6e ' člani upravnega odbora: 

Laharnar Albina, Lapajne ïvan, Kobal 
Kari in Hvala Leopold, vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kenda Leopold, kmet, Ponikve 13, pod- 
predsednik, » 

Pivk Viktorija, gospodinja, Ponikve 59, 
tajnik,    i ' 

Kranju Peter, delavec, Ponikve 9, 
Hvala Jožef, kmet, Ponikve, 83, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne''26. aprila 1949. 
là 122/48-4 — Zadr VI/60    6563 

'•'* 

3Ï«. 
Sedež: Postojna. 
Dan vtpiea: 18. maje 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. j. • , 

Postojni." . 
Izbrišejo se člani upravnega  odbora: 

furger Josip, Milavee Maks in Mihelčic" 
rane,   vpišejo ee  nov;   izvoljeni  Čkni 

upravnega odbora: 
Bizjak Viktor, uradnik, Postojna, Jam- 

ska c. 21, podpredsednik, ' 
Prešel ViMor, uradnik, Postojna, Vojko- 

va 26 in 
Gržina Aloja, invalid, Postojna, Viibiar- 

ÎW trg 4. 
Okrofao sodišče v Postojni , 

dne 18 maja 1949. J 
Zt 47/48—6 - !Wr U/26    bS66 I 

Sil. 
Sedež: IUhembcrk, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v RiJicmberku. 
Izbriše so predsednik upravnega odbo- 

ra Zerjal Anton iu vpile novi izvoljeni 
tajnik upravnega odbora: 

Bizjak Zvonka, namesčenk«, Vas 70. 
Predsednik je sedaj prejšnji tajnik Vid- 

mar Rado, mizar. 
•Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4 maja 1949. 
Zt 5S24/48-7 — Zadr VII/82    6531 

.* 
912. . 

Sedež: Senožeče, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 2. junija 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. J. v 

Senožečah. 
Iztor'aejo se člani upravnega odbora 

Može Jožcs Perhavcc JožeinSajna Andrej, 
vpišejo se novi člani: 

Pangerc Karlo, Laže 11, 
Erjavc  Anton, Senožeče 85, 
Vovk Janez, Senadole 28, 
Može Emil, Dolenja vas 50. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne ,2. junija 1949. 

Zt 81/40-7 - Zadr III/10     7074 
* 

91*. 
Sedež: Šempeter pri Gorici. 
Dan vpisa: 20. maja 1949. 
Besedilo : Okrajna zadružna poslovna 

zveza Naproz Gorica. 
Na skupščini 2. maja 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila in je bil izvoljen nov 
upravni odbor. 

Besedilo odslej: Okrajna «vera kmetij- 
skih zadrug z» okraj Gorica z omejenim 
jamstvom v Novi Gorici. 

Naloge zadruge so: Zveza vodi včlanje- 
ne zadruge v organizacijskem in gospo- 
darskem pogledu, uvaja v njihovo poslo- 
vanje načrtovanje, evidenco to kontrolo, 
skrbi za vzgojo kadrov in zadruinikov 
sploh, se bori za naprednejše obliice v 
•zadružništvu in za pravilni razvoj članic. 
V ta nanjen: 

1. predstavlja in povezuje vee zadruge 
kmetijskega značaja svojega okraja, ra- 
zen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 

1 2. pospešuje iu razvija s pomočjo 
svojih članic vse panoge kmetijstva in go- 
spodarstva na svojem področju, zlasti ti- 
ste panoge oziroma'kulture, ki v danim 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, in si- 
cer pomaga članicam' pri pravilni organi- 
zaciji, selekcije živine, pri ustanavljanju 
plemenilnih poelaj, ambulant za sivino, 
pri gradnji'silosov, pri nabavi in odgoji 
plemenske živine, pri reji drobnih Živali 
itd.; skrbi za dobro organizacijo nđekar- 
etva jn za produkcijo živineikib proizvov 
dov, mesa, kož, volne itd.; b) organizira 
in pomaga izvrševati nadrt leme proiz- 
vodnje svojim članicam, odkupuje, prede- 
luje in vnovČuje Iee ter okrfci po svoiih 
članicah za uspešno organizacijo pogozdo- 
vanja, zlasti za ureditev drevesnic itd.; 
c) pomaga članicam prj pravimi organi- 
zaciji semenske službe, pri vzgoji in pra- 
vilni obdelavi vseh vrst kultur, zlasti tudi 
industrijskih kultur, pospotuje uvajanje 
naprednejših agnotehničnih metod (mor) 
v kmetijstvu itd.; č) pomaga ölanioam peri 
pospeševanju sadjarstva in -vinogradni- 
štva;, pri ureditvi drevesnic in trente, pri 
zatiranju raznih rastlinskih" bolezni, pri 
obnovi vinogradov, pri vzgojt kwlttetneea 

sadja, pni šolanju vm, pri vnovčenju sa- 
dja iu vin itd.; d) pomaga članicam pri 
pospeševanju v «uh druyiii gospodarskih 
panog   u.  pr. čebelarstva itd.; 

3 pomaga članicam pri mehanizaciji 
ktìetijfcitva s lem, da skrbi, da bodo za- 
druge uspešno izrabljale razpoložljive 
kmetijske stroje, da bodo ti stroji stalno 
v uporabnem stanju, da pomaga članicam 
pri ureditvi delavnic za popravilo kme- 
tijskih strojev, du ima po potrebi lastno 
tako delavnico in lastne večje kmetijske 
«troje ter da sodeluje po potrebi pri skle- 
panju pogodb med članicami in traktor- 
sko po3tajo; 

4. pomaga pn pravilni organizaciji za- 
družne trgovine, a) skrbi, da bo trgovsko 
posiovanjo Manie racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo članice zni- 
ževale zakonito dopustno maržo; b) skrbi 
za dobro tehnično organizacijo odkupa 
kmetijskih pridelkov iu izdelkov, zlasti za 
pravočasno kontrahiranje in ukrene vso 
potrebno, da je odkup učinkovit, kakor 
tudi, da ee pravilno razvije trgovina po 
vezanih cenah; c) pomaga članicam pri 
naročanju in nabavah blaga, jih zalaga s 
trgovskim blagom in sklepa z dobavnimi 
podjetji pogodbe, kolikor bo to racionalno 
in gospodarsko smotrno. Skrbi, da b«do 
vse zadružno trgovine pravočasno in za- 
dostno založene ö*sortimenti, ki odgovar- 
jajo okunu dn običajem zadružnikov, da 
ne bodo imele na zalogi blaga, ki se sla- 
bo prodaja; fy prevaža trgovsko' tlago za 
člunice z lastnim prevoznim parkom. V 
ta namen koordinira udi načrtno in ra- 
cionalno izkoriščanje prevoznih sredstev 
članic in ima tudi lastne avtomehanične 
delavnice; 

5. posreduje in po potrebi razdeljuje 
med Članice ki edite, organizira in pove- 
zuje kreditne odseke članic, z Narodno 
banko ter pospešuje zbiranje kmečkih 
prihrankov; 

6. sikrbi za sistematičen dvig kulturne 
in prosvetno ravni zadružnikov in kmeč- 
kega prebivalstva sploh. V ta namen po- 
maga predvsem pri gradnji zadružnih 
domov, prireja predavanja, razstave itd.; 

7. vzgaja po načrtu zadružne kadre, jih 
prÄvilno razporeja in utrjuje pri njih za- 
vestno disciplino; 

8. organizira in usmerja delo članic, 
jim daje obvezna navodila organizacij- 
skega in poslovnega značaja v ekladu z 
obstoječimi zakonitimi predpisi in- navo- 
dili nadrejenih organov. Organizira in 
opravlja organizaoijeko inätruktorsko inj 
reviiziijeko službo, s katero kontrolira in' 
zboljèujo poelovanje zadruge, da bo v 
v*»ikem pogledu smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega dn uspešnejšega iz- 
polnjevanja teh nalog izdela potrebno na- 
erte v ekladu e splošnim državnim na- 
žrtom in skrbi, da izdelujeijo *>e načrte 
tudi njene članice ter da jih-v celoti iz- 
vajajo in presegajo. V ta namen vodi vso 
potrebno evidenčnc in, statistično službo. 

Deki •••• 5000 din. Vsaka zadruga- 
Ülanica je dolžna vpisati in plačati naj- 
fanj en delež. Do 160 članov «e plači 

dele!, nad 150 članov dva deleža. 
Olanioa odgovarjajo za obveanosti zveze 

z deetfkratnim zneskomprii Zvezi vpisa- 
nih! obveinih deležev, upravni odbor se- 
stavlja 9 do 12 članov, 

Izbriiejo ße člani upravnega odbora: 
Bewvol Slavko, Stanoer Herman, žižmond 
Joief, Nanut Rudi, Stanič Anton, Gorloič 
Emil, Špacapau Marica, Jermol Kurol, 
•vçjlléjo pa •••••1••1 Čteaii upr«r, odbora. 
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CotiS Jožef, etavüenik, Renče 239, pred- 
sednik, 

Žvanut Anton, trg, pomočnik, âeinpeter 
145, tajnik, 

Viičič Jožef, kmet, Renče 165, 
Stanič Anton, kmet, Prvačina S9, . 
Gravner Ivan, kmet, Kojsko-Hum 46, 
Kofol Jožef, kmet, Cepovan 75, 
Arčon Evgen, Volčja draga, odborniki. 

Okrožno sodišče pr Postojni 
dne 20. maja 1949.    ' 

Zt 64/47—13-Zadr IV/13     6573 
* 

914. 
Sedež; Šmartno, okraj Gorico. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z, o. J", • 

Šmartnem. 
Popravi se sedež zadruge: Šmartno ne 

Bale, kakor je bilo objavljeno. 
Izbrišejo ee razrešeni Slani upravnega 

qdbora: Mavric" Marcelin, Pojavnih Ivan, 
Zorzut Slavko, Korsič Anton, Barato Franc 
in SimSiö Silvester, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni Slani upravnega odbora: 

Llpiicar   Franc,   kmçt,   Šmartno   160, 
predsednik, 

Bajt Anton, kmet, Imenje 55, tajnik, 
Simčič Jožef, kmet, Šmartno 125, 
Gašparin Mirko, kmet, Imenje 56, 
Perfolja Karol kmet, Gonjače 13, 
Simčičlvan, Šmartno 7, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
•     dne 23. maja 1949. 
U 64/48-4 - Zadr VI/8     6543 

* 
915. 

Sedež: Trnovo pri GorW. 
Dan vpisa: 81. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o, ). v 

Trnovem. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Eeban Ludvik, Plesničar Feliks in Hvala 
Filip, vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Sfcrosar Edvard, Trnovo 10. 
Volk Ladislav, Trnovo 50, 
Strosar Ivan, Nemci 5, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 81. maja 1949, , 

Zi 62/46-7 - Zadr 11/35     6552 
* 

«16. , 
Sedež: Vipavski Križ, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. s 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

, ^Vipavskem Križu. 
Izbriše ee član upravnega odbora Vr- 

con Miroslav, vpiše se novi Izvoljeni član 
upravnega odbora: 

Ušai JuSto, kmet, Plače 138. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 23. maja 1949. 
.  Zt 33/48-6 — Zadr V/48    6333 

* 
en. , 

Sedež: VišnjevlE, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o- J. v 

.Viïtijovi&u.- 
Izbrile se clan upravnega odbora Sirtë, 

ITO in vpiše novi izvoljeni član upravne- 
ga odbora    , ; *'    , , 

Markočič Ivan, delavec, Breg 18. 
r Predsednik* jö DrnovSčeiS Venceslav. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 23. maja 1849.. 

Zt 19/<i8-5,—-Zadr^VM     6553 

918.     , 
Sedež: .Volée, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Volčab. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Fortunat Ludvik, Zorzut Josip, Tušar 
Blaž, Pitamič Jože! in Hvala Herman, 
vpilejo ee novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Konec Ivanka, zasebnica, VoKe 85, 
podpredsednik, 

" Rutar Franc, kmet, Voice 118, 
Leban Anton, nameščenec, VoKe 88, 
Rejc Ivan, kinet, Voice 96, 
Golja Franc, delavec, Voice 99. 
Predsednik je Jug Ciril, tajnik pa Ga- 

bršček Jože. 
Okrožno sodiščo v Postojni 

dne 23. maja 1949. 
Zt •/48-4 — Zadr VI/41    6537 

* 
919. 

Sedež:  Zajelše,  okraj Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 4. maja 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Zajelšah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Kocjančič Jakob, Jenko Alojz, Mavric An- 
ton, Urh Frančiška, Kemi Franc in Ćuš 
Jože, vpišejo se novi- izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kocjančič Franc, kmet, Tominje 5, 
predsednik, ' x 

Valencič Josip, kmet, Podbeže 4, tajnik, 
Bubnič Josip, kmet, Zajelše 12, 
Mavric Josip, kmet, Podbeže 28, 
Jursinovič Josip, kmet,. Podbeže 29, 
Jenko Josip delavec, Tominje 39. 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dne 4. maja 1949;     ;« 

Zt 82/46—6 — Zadr HI/14    6554 
* 

920. 
Sedež: Žaga, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 23. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na Žagi 

z o. j. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Sulin Izidor, Rot Jožef, Žagar Štefanija, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Sulin Alojz, delavec, Žaga 48, "• 
Rot Franc, delavec, Žaga 87, 
Breginc Fianc, delavec, Log pri žagi 26, 

odborniki. ' 
Okrožno sodišče v Postojni      . 

dne 23. maja 1949. 
Zt 181/48-4 v- Zadr .VTI/22    6541 

Izbrisi 
921. • •       , 

Sedež: Bukovica» 
Dan izbrisa: 26. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga Ha* 

Bukovici, zadr. % om. jamstvom. 
Zaradi združitve e Kmetijsko zadrugo- 

z omejenim jamstvom na Bukovici (Zadr 
VI29/2). ••.'••' 

Okrožno sodišče T Ljubljani 
dne 26. junija! 1949. 

» 
922. . • 

Sedežf Črnuče, 
Dan izbrisa: 15.. junija 1949. 
Besedilo: Strojna zadruga na Črnučah, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo e 

omejenim  jamstvom   Grmiče   (Zadr. "VI 
103/3). .      •*••"' 

Okrožno sodišče v Ljubljani   •    v;J 
dne 15. junija 1949 : "" ,rl 

Zadr III39/10     :      .6706 

«23. 
Sedež: Hrastje pri Kranju. 
Dan izbrisa: 21. maja 1949, 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga v 

Hrastju pri Kranju, zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 
z omejenim jamstvom, .Voglje. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

Zadr II 125/48 5763 
* 

924. 
Sedež: Jezersko. 
Dan izbrisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga t 

omejenim jamstvom na Jezerskem. 
Zaradi spojitve e Kmetijsko zadrugo a 

omejenim jamstvom na-Jezerskem (Zadr 
VI 61/3). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 4S/3   • 6968 

925. 
Sedež: Jezersko. 
Dan izbrisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Jezerskem. 
Zaradi spojitve e Kmetijsko zadrugo * 

omejenim jamstvom na Jezerskem (Zadr 
VI 61/3). i- •    - 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. junija 1949. 

Zadr V 58/2 ' 6963 
* 

926. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 15. julija 1949.    • 
Besedilo: Delavsko nameščenska potroš- 

niška zadruga •. rajona Moste Y omeje- 
nim jamstvom v Ljubljana 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. julija 1949. 
Zadr .V 186/3 7777 

* 
927. -       * 

Sedež: Ljubljana. \ 
Dan izbrisa: 27. julija 1949. 
Besedilo: Oblačilnlca za Sloven'jo, regt- 

strovana zadruga t omejeno zavezo v li- 
kvidaciji v Ljubljani. 

Zaradi končane likvidacije.- j 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. juKja 1949. 
4   •     Zadr .VII.63 Ô270 

,928. "Y 
Sedež: Mavčiče. 
Dan izbrisa: 5. julija 194ft 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Mavčičah. v 
Zaradi spojitve "e Totrošniako zadrugo 

z omejenim Jametvom v.Smledniku. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. Julija 1949--        '-  ; 
Zadr VII 1/2 7367 

•'<?• 

920. ,    : 
\   Sedež Moše. 

D,an izbrisa:.26. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska strojna-zÄtoiga;* 

Mogajn, zadruga z omejenim jamstvonì.'V 
Zaradi.zdi'uzityo s Kmetijsko zadrugo.'/ 

z-omejenim jamstvom v Smledniku. (Zadf.' 
. V 44/3). '     , . ,   ' -7;^! 
, ,-•:;^••••1••' sodišče v Ljubljani' *7v '",'•'. 
'.' •,/ , "dne 26. junija 1949. . -i ""'V, 
,   ; "•,"-'     "ïadr 1194/33   *'•»-> '729-V 
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93U. 
Sedež: l'odbrezje. 
Dan izbrisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z uniče- 

nim janisfroin v Naklem. 
Zaradi spojitve s Potrošniško zadrugo 

z omejenim jamstvom v Podbrézjah. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. julija 1949. 
Zadr .VI 35/2 7702 

* 
931 

Sedež: Polänik. 
D'm izbrisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: Obnov1 trena zadruga z omeje- 

nim jamstrom Polšnik. 
Zaradi spojitve- s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom v Polšniku (Zadr. 
VI14/3). 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dn© 29. julija 1949. 

Zadr V.14/2 .8362 
* 

932. 
Sedež: Primskovo, ^ 
Dan izbrisa: 10. .junija, 1949. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga z 

omejenim jametvom na Primskovem. 
Zaradi spojitve s'Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom v Kranju. , 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 10. junija 1949. 
Zadr I 85/10 6438 

* 
933. 

Sedež: Selca nad Sk. Loko. 
Dan izbrisa: 8. Junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga • 

omejenim   jamstvom   Selca   nad   Škofjo 
Loko. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 
omejenim jamstvom v Selcih. (Zadr. VI 
31/2). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. junija 1949. 

Zadr IV 79/4 6410 

934. 
Sedež; Stražišče pri Kranju. 
Dan izbrisa: 10. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijsko, strojna zadruga r 

Sfeaziâ£a, zadruga • omejenim jamstrom. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jametvom v Kranju. 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 10. junija 1949. 
Zadr II 38/8 6440 

» 
933. 

Sedež: Suha. 
Dan izbrisa: 26. junija 1949. 

.,   Besedilo: Kmetijska strojna zadruga $ 
' omejenim jamstrom na Suhi. 

"> Zaradi združitve e Kmetijsko zadrugo 
"z   omejenim   jamstvom   Trata-kolodvor, 
.'(Zadr V 160/3). , 

1 <       Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. junija 1049.   ' 

Zadr V. 95/2 7182 

'Sedež: ôenïur pri Kranju. 
Dan iabrtea: 21/, maja 1949. 
Besedilo:  Strojna zadruga ,r Senzorju 

pri Kranja, zadruga z omejenim jam- 
stvom.    ',l> i  . , 

Zaradi ' združiive $ Kmetijsk> zadrugo 
z omejeoioi jarastïratn v Senounu 

Okrožno •••••• v Ljnbljaài 
i, !• O'..-    dno 20. rnaja 1&&. 
;>:    ''/.".. Zadr. Iti S/• 6762 

937. 
Sedež: Šenčur. 
Dan izbrisa: 18. julija 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Šenčurju. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadr.ugo z 

omejenim jamstvom v Šenčurju, 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 18. julija 1949. 
Zadr lì 140Z13 7851 

* 
938. 

Sedež: Šmartno pri Litiji. 
Dan izbrisa: 11. julija 1949, 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smartnem pri Litiji. 
Zaradi spojitve a Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom v Sroartnem pri 
Litiji. 

Okrožno sodišče r, Ljubljani 
dne 11. julija 1949. 

Zadr V 20/4 7699 
* 

939 
Sedež: Tržič. 
Dan izbrisa: 11. julija 1949. 
Besedilo:   Lesno-produktivna   zadruga 

z omejenim jamstvom r Tržiču. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom Sv, Katarina. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. julija 1949, 
Zadr .V 66/3 7701 

* 
940, 

Sedež: .Voglje. 
Dan izbrisa; 21. maja 1949. 
Besedilo: Kmetijska etrojua zadruga r 

Vogljah pri Kranju, zadruga z o. j. 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom, Voglje. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

,•       ,       dne 20. maja 1949. 
'    Zadr I 65/10 6761 

941. 
Sedež: Voklo. 
Dan izbrisa: 13. julija 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom r Vokletn. 
Zaradi spojitve s Potrošniško zadrugo 

z omejenim jametvom y Šenčurju. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 13. julija 1949.    ' 
Zadr VI 219/1 7705 

,    * 
942. 

Sedež: Voklo, 
Dan tóbrisa: 21. maja 1949. 
Besedilo; Strojna in nabavna zadruga 

r Voklem pri Kranju, zadruga a omeje- 
nim jamstvom. 

Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 
z omejenim jamstvom, voglje. 

Okrožno eođiSSe r Ljubljani 
dne 20. maja 1949. 

Zadr III 65/48 57«0 
* 

948. 
Sedež: Zarodna. 
Dan izbrisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Vodovodna zadruga • Zavođ- 

ni (okraj Celje) zadruga z o. 3- 
Ito podlagi pogodbe z dinò 23. III. 1949 

med Vodovodom MLO Celje in Vođovod- 
•no zadrugo v Zavedni (okraj Celje)' za- 
drugo z omejenim jametvom. 

- Okrožno soduce r Ljubljani 
dne 28. iulifc 1949. 

Zadr V, 91/88 8W3 

944. 
Sedež: Ž»r». 
Dan izbrisa: 26, junija 1949, 
Besedilo: Čipkarska zadruga z omeje. 

nini jamstvom y Žiich. . 
Zaradi združitve e Kmetijsko zadr.ugo 

z omejenim jametvom y Zireh (Zadr Vi 
134/2). 

Okrožno sodišče v, Ljubljani 
dne 26. junija 1949, 

Zadr .V 2/14 7139 
* 

945. 
Sedež: žiri. 
Dan izbrisa: 26. junija 1949. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga • 

omejenim jamstvom v Žireh. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom, Ziri .(Zadr VI134/3)., 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. junija 1949, 
Zadr V 61/2 7297 

# 
94«. 

Sedež: žiri. 
Dan izbrisa: 26. junija 1949. 
Besedilo: živinorejska zadruga z omeje« 

nim jamstvom v žireh. 
.Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom, Ziri (Zadr VI134/3), 
Okrožno sodišč© v Ljubljani 

dne 26. junija 1949. 
• Zadr I 109/8 7296 

* 
947. 

Sedež: Loče. 
Dan izbrisa: 30, julija 1949. 
Besedilo:   Lesno-produktivna   zadruga 

z o. j. Loče. 
Zadr V 155 8402 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 
v Ločah. 

«• Zadr V 149 8404 
Zaradi prenehanja poslovanja in spo-' 

jitve s KZ. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

( dne 30. julija 1949. 

948. 
Sedež: Prevalje. 
Dan izbrisa: 28. junija 1949. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z o. j. za Mežiško dolino v Pre- 
valjah. \        « 

Zaradi prenehanja poslovanja in spojit- 
ve z Živinorejskimi odseki KZ. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 28. junija 1949. 

Zadr II i24> 7358 
* 

949. 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan izbrisa: 30, julija 1949. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z o. j.-v RogaSki Slatini. 
Zaradi prenehanja poslovanja in spo- 

jitve 9 KZ. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dné 30. julija 1949. 
Zadf V 102 8400 

* 
950. 

Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan izbrisa: 30. julija 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z o. j. 

v Šmarju pri Jelšah. 
Zaradi prenehanja poslovanja in spo- 

jitve s KZ. -*, ' 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 30. julija 1949. 
Zadr. V 101 8390 
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•1> ••••••• 
, Sedež; Zreče./ 
i  Dan izbrisa; 30. julij al949. 

Besedilo: Obnovitvena Kkhrug* a o. J. 
'» Zrečah. 

Zaradi prenehanja poslovanja in kon- 
čane likvidacije, 

Okrožno sodišče X Mariboru 
dne 80. julija 1949. 

Zadr V. 146 8401 
a 

«52. 
Dan izbrisa: 16. julija 1949. 
Sedež in besedilo: 
Zadružna elektrarna • Rušah, z. a e. j. 

,(Zadr. I 11). 
Zadruga splavarjer Sv. OžbaidobDraffi, 

• D. j. (Zadr. I 64). 
Lesna gospodarska zadruga z o. J. n* 

Zg. Polskavi (Zadr. I 82). 
Zadružna elektrarna v Sp. Selnici, a o. j. 

(Zadr. II 106), 
Zadružna elektrarna r št. 11••, Mor. 

got., •. % o. j, (Zadr. II iS). 
Zadružna elektrarna r Pesnic1, e. BO. j. 

[(Zadr. II 66). 
Mlekarska zadruga z o. j. v Orehovi vaM 

[(Zadr. II 67). 
Zadružna elektrarna v Dobro reih, 

z. z o, j. (Zadr. II 72). 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno. 19 julija 1949. 

Zadr. I 11, 54, 82, 106 
Zadr. II - 18, 66, 67, 72     8036 

* 
955* 

Sedež: Brežice. 
Dan izbrisa: 10. maja 1949. 
Besodilo: Živinorejska zadruga • ome- 

jenim jamstvom v Brežicah. 
Zadruga so na predlog Kmetijske za- 

druge z omejenim jametvora Brešice oko- 
lica s sedežem v St. Lenartu izbriše, ker 
kot samostojna zadruga ne posluj© več in 
je bila po sklepu občnega izbora % dne 
26. II. 1948 sprejeta z aktivi, pasivi in 
članstvom kot živinorejski odsek pred- 
lagateljice. 

Okrožno .sodišče v Novem mestu 
dne 10. maja 1949 

Zadr II 133/2 8123 
* 

954. 
Sedež: Leskovec pri Krgkem. 
Dan izbrisa: 27. niajia 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

ntum jamstvom v Leskovcu. 
Ker je, prenehala s samostojnim pošlo, 

vanjenf in so fe vključila v novoustanov- 
ljeno Kmetijsko zadrugo z o. j. v Le- 
skovcu pri Krškm kot poseben živinorej- 
ski odsek. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 27. maja 1949. 
Zadr I 92/10, 11, 12 8058 

* 
9S3. 

Sedež: St. Jernej. 
Dan izbrisa: 81. maja 194Ö. 
Besedilo: 
Živinorejska zadruga z oni j. v St. Ter- 

iinju (Zadr H 96), 
Kmetijska strojna zadruga z oni. j. v 

St. .Tenioju (Zadr I 19), s katero je bila 
že doslej združena tudi. prvotna strojna 
zadruga z om. j. y St. Jerneju. 

Konzumno društvo z o. j. v St. Jerneju 
(pozneje preimenovano v Nabavno in pro- 
dajno zadrugo z o. j. v St. Jerneju (Zadr 
T 98) in 

Obnovitvena »druga % om, j. x Št, Jer- 
neju (Zadr II 68), 

Zaradi prenehanja samostojnega poslo- 
vanja in tdruiitve e Kmetijsko zadrugo z 
o. j. x St. Jerneju aa Dolenjskem (Zadr 
II «), 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 31. maja 1949. 

Zadr II 81/10 7209 

Sedei: 'loptice. 
Dan izbrisa: 31. maja 194t>. 
Besedilo:  Živinorejska zadruga z o. j. 

Toplice okolica v Toplicah na Dolenjskem 
— y likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Okrošno sodiiče v Novem mestu 

dne 31. maja 1949. 
Zadr II 136/3 6828 

•••. 
Sedeč: Miren, okraj Gorica. 
Dan isbrisa: 23. maja 1949. 
Besedilo:   Čevljarska  proizvajalna   za. 

druga a omejenim jamstvom v Mirnu. 
Zaradi prevzema po Okrajnem čevljar- 

skem podjetju v Mirnu. 
Okrožno sodiiče v Postojni 

dne 23. maja 1949. 
Zt 95/47—4-Zadr IV/37       6547 

* 
»68. 

Sedeč: Postojna. 
Dan izbrisa: 13. maja 1949. 
Beoedilo:   Čevljarska  produktivna   za. 

druga z o. j. v Postojni. 
Zaradi prevzema po Mestnih gospodar- 

skih podjetjih v Postojni. 
Okrožno sodiiče v Postojni 

dne 13. maja 1949. 
Zt 23/47—U—Zadr lllßti     6501 

* 
959. 

Sedež: St. Vid pri Vipavi, okraj Gorica. 
Dan izbrisa: 19. maja 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z orne. 

jenim jamstvom št. Vid pri Vipavi. 
Zaradi  prevzema po Okrajni   poslovni 

zvezi kmetijskih zadrug Gorica. 
Okrožno sodišče v Postojni 
.     dneU'9. maja 1949. 
Zt 61/46-6—Zadr III/17      6544 

* 
960. 

Sedež; Volčja draga, okraj Gorica. 
Dan izbrisa: 30. maja 1949. 
Besedilo: Kmečka nabavno-prodajna za- 

druga z o. j. na Volčji dragi. 
Zaradi  prenehanja   delovanja,  ker  je 

bila izvedena decentralizacija. 
Okrožno sodiSČe v Postojui 

dne 30. maja 1949. 
Zt ?l/47-13-Zadr IV/28     6540 

m. 

Trgovinski register 
Spremembe 

Sedež: Zg. šilka pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 23. junija 1949. 
Besedilo: »Alimenta« družba z o. t. 
Z ođloubo MLO Ljubljana, poverjeniStvo 

za trgovino in preskrbo z dne 16^-VI. 
1949, TP št. 3539/49, se je družba razdru- 
žil* in »relia v likvidacijo. 

Likvidator: Sajovia Ferdo» knjigovodja 
drž, gosp. podjetja >Vinocetc, Ljubljana, 
Mestni trg 8. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri- 
etavkom »v likvidaciji«;. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodiiče v Ljubljani   . 
dne 23. junija 1949. 

Bg C III 67/11 

Izbrisi 
962. 

Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 30. junija 1949. 
Besedilo:  Tomo  Homar,  slikarstvo in 

pleskarstvo, družba • o. z. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrožno sodiiče v Ljubljani 
dne 30. junija 1949. 

Rg C V 01/8 ••7 
.  * 

963. 
r Sedež: Ljubljana. 

Dan izbrisa: 5. julija 1949. 
Besedilo: >Amot« prodaja motornih vo- 

zil  in  oprem,  lastnik  Hribar Svetom. 
Ljubljana. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodiiče v Ljubljani 

dne 5. julija 1949- 
Rg A III 271 7866 

* 
96*4. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. junija 1949, 
Besedilo: Chemogena, družba z o. it. 
Zaradi  izdaje  obrtnega  dovoljenja   po 

MLO Ljubljana, poverjeništvu za obrt in 
industrijo  z   dne   29.   IV. »1949  01   št. 
1540/49. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. junija 1949. 

Rg C V 140/11 6489 
* 

9G5. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 24. maja •9. 
Besedilo: Gradbena komerc'alna druž- 

ba z o. z. v likvidac^i, Ljubljana. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodiiče r Ljubljani 
dne 28. maja 1949,- 

Rg C V 835/6 5948 
* 

966. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 14. julija 1949.    . 
Besedio: Svečama Pax, Kopač & Stole 

družba z o. z. 
Na podlagi odločbe MLO poverjeništva 

• 'nd. in obrt z dne 9. julija 1949, šte- 
vilka 1481/49/BU. 

Zaradi izdaje dovoljenja za izvräevanje 
obrti.        r .     . 

Okrožno sodiiče v Ljubljani 
dne 14. julija 1949. 

Rg C IV 44/17 7779 

967.   ;       , 
Sedež: Smarca pri Kamniku. 
Dan izbrisa: 17. junija 1949. 

, Besedilo: Alojzij Vavpetič, družba z o. z. 
Smarca pri Kamniku. *- 

Zaradi prenehanja-obratovanja. <y 
Okrožno sodiiče v Ljubljani 

dne 17. junija 1949.' 
Rg C III 38/10 6831 : 
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•68* 
Sedež: Maribor. 
Dan jzbrisa: 30. junija 1949, 
Besedito: Josip Tihy in drug, električno 

podjetje. 
Zarad! odjave obrtne pravice. 

01; remi u đodišče v Mariboru 
«ine 30. junija 1949. 

A III 76 . 7359 

969. é 
Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa; 6. maja 1949. 
Besedilo: Snoj & Urbančič, trgovina it 

gailaeierijo. 
Zaradi odjave obrtne pravice ter pre- 

nehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. junija 1949. 
A II 178 6583 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 62/49-7 7853 
Lapuh Alojz, roj. 1. II. 1920 v Stari 

vasi pri Vidmu, s;n Lapuh Ane, etrojnl 
ključavničar pri senovskem rudniku, sta- 
nujoč na Rožnem It. 2, pristojen v KLO 
Bunca, Krško, je bdi kot komisar edinke 
«ÖY dne 27. ali 28. XI. 1944 na Bizelj- 
skejn težko ranjen, in je nato menda umrl. 

Na predlog Kornherja Antona, železn. 
uslužbenca. Rožno 2, ee uvede postopanje 
z| Maglfteftev za mrtvega in ee poziva 

" J*do, ki mu je o pogrešanem kaj znano, 
o tem do IS- X. 1949 •••••• Brlož- 

-JU Bogomiru ali •••••. 
Lapuh Alojz ee poziva, naj ee zglaei 

pri ettdišču ali da kako vest o sebi. 
Po preteku roka bo eoaJKe odloïilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče-v Brežicah 

dne 15. julija 1949. 
* 

W K 75/49—3 8119 
••••• Jurij, rpj. 27. IV. 186)4 v Gor, 

Fohenci, sin Fianca in Ane rojene JKož- 
~••, poročen, posestnik, ee od leta 1945 

žene ÇsoSeU ••••, poseetni- 
oe tz uop. FObame 3, ee uvede postopanje 
za raegkeiiev za mrtvega in ee izdaja po- 
•, db ee o pogrešanem do 35. X. •9 
'posoea sodišču aü skrbniku Erložniku Bo- 
Mnirju. 

Pg preteku neka bo eodtöSe odločilo o 
°BSk    .        ..„_  ••1•••• 

juaja »». 

w. Ritee/••-• tam. 
Stok« Anton, roj. 28. V. lMAna Tenar- 

eia Jurija ki Amalije rojene Golob, 
ajen, zeUenilw Iwrteö v »ime. 96, ' 
kot partizan ujet Od februarja 1C 

Steike Iz Gao- 
tomate za raz- 

itev za mrtvega in "se •*• poair, da 
ogrešaoem do 16. IX. 1949 poro® 

Ma predlog žene 
emega 6, & wede 

Anton se poziva, da ee zglaei pri 
(tU da kdko veet o sebi. 

preteku «fta bo etdeSCe odloSilo o 
PWtBofU. 

rttvatvp 

IV R llb'4/49—2 719Ü 
Gradišnik Mihael, roj. 27. VII. 1917 v 

Slviiic!, em Ivana • Elizabete rojene 
Mastiiuk, oienjun, krojač, i« oil v nemški 
vojski, ud junija 1944 se pogreša. 

Na predlog žene Gradišnik Jožice iz 
Slivnice pri Celju ee uvode postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee .zdaja pûziv, 
da ee o pogrešanem do 15. IX. 1949 po- 
roča sodišču. 

Gradišnik Mihael ee poziva, da ee zela- 
si pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. junija 1949. 

IV R 1158/49—7 7854 
Jug Jožel, roj. 9. VI. 1911 v Žalcu, ein 

Jožefa in Antonije rojene Goršek, ože- 
njen, sedlar in tapetnik v Kaeazih, KLO 
Liboje, je bil v Tomšičevi brigadi NOV. 
Qd 6. I. 1945 ee pogreša. 

Na predlog žene Jug Milice rojene Pav- 
lič, medicinske sestre v Topolščici 182, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
do 15. X. 1949 poroda sodišču, 

Jug Jožef ee poziva, da ee zglaei pr. 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 15. julija 1949. 

IV R 1170/49-2 80S9 
Breznik Franc, roj. 2•. XI. 1872 v Ce- 

lju, ein Martina in Jožefe rojene Balon, 
oženjen, zidarski polir, iz Celja, Zgornja 
Hudlnja 49, je 30. V. 1931 odšel neznano 
kam na sezonsko delo. Od tedaj ee -po- 
greša. 

Na predlog hčere Breznik ••& Sivine 
v Celju, 2g. Hudinja 49, ee uvacre posto- 
panje za razglasitev za mrtvega In se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. ••. 
1949 poroča sodišču. 

Breznik Franc ee poziva, da se zglasi 
pri eodlšcu ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 23. julija 1949. 

IV R 1466/49-2 8162, 
Platovnjak Ivan, roi. 25. I. 1928 pri 

Sv. Petru, Sv. Rupert nad Laškim, ein 
Karola ta Katarine rojene Ulaga, etan, v 
Blatnem vrhu 14, KLO Marof, Jurklošter, 
je 1MB odšel v nemško vojsko ta ee kot 
letalec Sä Horveelea» od jeseni 1943 po- 
greša. 

Na prošnjo sestre Zupane Antonije ro- 
jne Platovnjak, poseetnfce v Blatnem vr- 
hu 14, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega In se izdaja poziv, naj se o 

grešanfflh do 15. XI. 1949 poroča sodi- 

Ptatovoiak* I^an se poziva, naj ee zglaei 
pri sodfsmi ali da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo eodlSče odločila o 
predlogu. 

Okrajno sodiSče v Celju 
dne 23. julija 1949. 

IV4M168/49-3 8869 
Koštomaj Franc. roj. 6. IV. 1901 v Voj- 

niku okolici, ein Franca in Rozalije rojene 

J esiti, poljak! delavec, v  Vojniku okolici 
št. 19, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Žeue Koätomaj Terezije, 
poljake delavke v Vojniku št. 15, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IV R  1167/49-3 8370 

Lepold Jožel, roj. 2«V Vili. 1915 v Od- 
žacih, NRH sin Jožefa in Eme rojene 
Bek, oženjen s Kofcole Fr!do, Madžar, 
državljan FLRJ, tekstilni tehnik v Zalou 
št. 92, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Lepold Fròde, gospo- 
dinje v Dobriši vasi 34, se uvede posto- 
panj» za razglasitev za mrtvega, 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, naj 
o tem do 15. X. 1949 poroča sodišču, 

Koštomaj Franc in Lepold Jožef ee po- 
zivata, naj se zgladita pri sodišču ali da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo • 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 80. julija 1949. 

I •-•••/49-• 6991 
Konjedic Alojz, roj. 1. II, 1920 v Da- 

sklah, sin pok. Matije in Frančiške roje- 
ne Cefarin, pekovski pomočnik, je bil 
leta 1942 poslan na rusko bojišče. Zad- 
njič se je oglasil decembra 1942, od tedaj 
ee pogreša. 

Na predlog Konjedic Frančiške, gospo- 
dinje, Deskle 68, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R •/49-3 

Mermolja Alojz, roj. 27. X'Ii 
Vrtojbi, ein Jožefa in Terezije ro 
ganel, kmetovalec, je odšel po 
uje v NOV. S IV. prekomorsko 
bil konec let« 1944 prepeljan v 
od 12.' II. 1946 pogreša. 

Na predlog Mermolja Cvetke rojene 
Slmčič, gospodinje iz Bilja 98, ee uveo» 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 564/49-3 . 6990 
Vuga Ivan, roj. 22. I. 1912 v Solkanu, 

sin pok. Jakoba in pok. Terezije rojene 
Srebrna, šofer iz Solkana, Tovarniška 
št. 152, je bil v zadnji vojni mobiliziran 
v italijansko vojsko k 86. pešpolku. Ob 
prevozu v Afriko je bila ladja 81. V. 1942 
potopljena in od tedaj se pogreša. 

Na predlog Vuge Gabrijele rojene Gro- 
ear, gospodinje, Solkan, Ulica IX. korpu- 
sa 199, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

I R 568/49-8 
2igon Franc, roj. 28. VII. 1922 v Cehi 

pri Lokavcu, ein pok. Ivana lri Jožefe ro- 
jene Hladnik, kmečki delavec v Lokavcu 
Št. 41, Je bil 1942 mobiliziran v '.talijan- 
sko vojeko. Se istega leta je bil poslan na 
rusko bojišče in se od' tedaj pogreša 

Na predlog Zigon Ježefe, gospodinje iz 
Lokavca 41, ee uvede postopanje za raz- 
glaeltev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu j-â o pogrešanih kaj «na- 
no, ee poziva, da te v dveh mescih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod', 
uradniku v Gorici. 

Konjedic Alojz, Mermolja Alojz, Vuga 
Ivan in Zigon Frano ee pozivajo, da ee 
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zgia<ujo [in 60ii:zÈu ali dajo uaKo vest o i 
cebi. 

P« preteku roUa bo sodišče odločalo o 
predlogih. 

Okrajno audlšfu *   UorJCi 
ine 24. junija 1919. 

* 
I R ötfl/49—bt 7151 

Pohota Franu, roj, 14. IX. 1805 v Ga- 
brju, sin  pok. Floriana   in  pok    Lucijo 
rojeno Suban, trgovcu v ' Anhovem 78, je 

1   po zlomu Italije odšel v "MOV. Ud tedaj; 
!   se pogreša. * 

Pohole Ernest, roj, 1. V. 1922 v Ga- 
berjah, eia Franca in' Amalije .rojene Ma. 
kovec, dijak "v Gaberjah je bil 7. ali 8. 
IX. 1942 aretiran. Odpeljan je bil v Ita- 
lijo, po zlomu Italije pa je odšel v NOV. 
S IV. prekomorsko brigado je bil iz Ba- 
rija prepeljan v Dalmacijo na otok Vis.4 

Od tedaj se pogreša. 
Uvede «o postopanje za razglasitev za 

mrtva in ee Izdaja poziv, da &© o pogreša- 
nih v dveh mescih po objavi v Uradnem 
iietu LRS poroča sodišču-ali skrbniku La- 
hu Rudolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Paliole Franc In Ernest se pozivata, da 
ee zglasita pri eodišču ali dasta kako 
yast o sebi. 

Fo preteku roka bo sodišče odložilo o 
çredlogu. 

Okrajno sodiščo v «orici 
' dne 25. junija 1949. 

I R 230/48—4       '  ' »    M 
Furlan, Jožef, roj. 3, ÌX. 1913, ein Jo- 

žefa £n Alojzije rojene Sever, kmetovalec 
v Rihemberku, Cvetrovž 26,' je odšel 1945 

. y NOV. Dodeljen je bil radijski .postaji pri • 
,   glavnem  Štabu  za.Slovenijo,  Od inarca 

1945 se pogreša. 
Na predlog Furlan Silvo rojeno Mrevlje, 

blagajnißarke, Rihemberk, Cvotrovž 2C, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 

• v dveh mescih po objavi v Uradnem listu 
LRS- poroča sodišču ali skrbniku Lahu 
Rudolfu, sod, uradniku v Gorici. 

Furlan Jožef »e poziva, da se zglas pri 
«odiäcu ali da kako vest o MJbi.    ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodižfo v Gorici 
dne 29. junija 1949. 

•• '",    ' .»..      " ': 

IR 556/49-4 ' 8015 
;    Turk   Silvester,  roj. 30, , XII. 1918 v 

Gabrjalvain.Iyana ,in Frančiške rojene 
Vales, delavec, ? Gàbrju St. 7, je odšel 
1942 kot italijanski vojak v Rusijo. Zad- 

.  njikrat se je oglasil 14. XII,, 1942 in se 
•.Z,ed takrat pogreša. 
'I    /Na predlog Turka Jožeta, kmeta, Ga- 

" ,;brje 7, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o 

'pogrešanem v dveh mesecih po objav.! v 
; . Uradnem   listu  LRS poroča  sodišču idi 

skrbniku Lahu Rudolfu, uradniku okraj- 
vnega'sodišča V Gorici. 

Turk Silvester, ae poziva, naj se zglasi 
, pri sodišču ali'.eicér da kàko vest o sebi. 

•Po preteku roka bo sodišče, odloČilo o 
predlogu.:'" ':„""'',-;, ' ,    . 

s Okrajno sodišče v Gorici 
•dneî 20: Julija 1949.    ,. 

»    •,''•':'••'•'?'-•.*>/; H'    ,   . 
' IR IÔ2M8—c.';-y.\ .i.->:.i..;. • ;'  ;   ,  •• 

, / "Drufovkn Anton, roj. 9; IT.-'l896' ,v, Gr- 
., garju,,s'n Antona in, Mafijo' rojimo ••- 

•", pie,,kmet v Grgarju 113, Je bil ,28. XI. 

1943 neznano Kam odpeljan in ee od takrat 
pogreša. Po obvestilu poverjeništva za 
notranje zadevo OLO v Gorici z dne 26. 
Vil. 1U49 ni o bivališču pogrešanega no- 
benih podatkov. 

Na predlog Drufovka Ivanei, kmetice, 
ürgar 113, so uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 
1 R 571/49-3 8412 

Lašček  Srečko, roj.  10.  VIII.  1920 v 
Ročinju, sin Franca in Marije rojene Mu- 
nili, mehanik v Ročinju 46, je bil julija 
1944 odpeljan v taborišče Oberdon blizu 
Dachaua. Od takrat se pogreša. 

Na predlog Lašček'Marjana, miličnika, 
Ročinj 46, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 
1 R 669/49—4 8411 

Mulifi Venčeelav, roj. 29. IX. 1910 v 
Gorici, sin Andreja In Terezije rojene 
Novak, kuhar v Dolgii poljani 30, je bil v 
zadnji vojni mobiliziran v italijansko voj- 
sko. Nazadnje je bil na pamiku >Conte 
rosso«, ki je bit ob prevozu 24. V. 1941 
torpediran. Od takrat-ee pogreza. 

Na predlog Mulić" Slavke, rojene Božič, 
šivilje v Ljubljani, Kersnikova 8, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 254/48-5 ,8409 

Murovec Stanislav, roj.. 12. IV; 1920 v 
Gradu pri Kanalu, mehanik, sin Andreja 
in Marije rojene Kodeljâ, stanujoč v Ka- 
nalu, je bil februarja 1944 neznano kam 
odpeljan. Po obvestilu pOverjsnišlva za 
notranje zadeve OLO v Gorici z dne 26. 
VIL 1949, pov. št. 2214/2—49. ni o pogre- 
šanem ni kakih podatkov.- "J '   ..;' \ 

Nà'predlog Murovec .Marije rojene• Ko-. 
delja,' gospodinje. Grad ]•• pri Kanalu,' 
«e uvede postopanje za ' razglasitev, .za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, naj o 
tem poro'ča sodišču ali skrbniku Lahu Ru- 
dolfu, uradniku okrajnega sodišča v Go- 
rici. 
^Drulóvka Antony'Lašček Srečko, Mulič 

Venčeelav in Murovec Stanislav, ee "po- 
zivajo, naj ee zglasijo pri sodišču ali dajo 
kako vest o sebi.    • .. ' , ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. !',••: 

Okrajno sodišče v Gorici 
» dne 29. julija 1949. 

'.   * 
R 390/49—7 2127 

Tornine Ljudmila rojena Pivk 11. maja 
1914, hči pok. Cirila, gospodinja v Pee- 
uiku 14, se od aprila 1943 pogreša., 

Na predlog, moža Tominča Andreja" iz 
Zadloga 42 ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvo in ee" izdaja poziv,, da 
se o pogrešani v dveh mesecih'po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča.sodiSču ali 
skrbnici Skvarža Mariji, nameščenkl iz 
Idrije,'Triglavska 5. ' j      , "; 

Tornino Ljudmila se poziva, da ee igla- 
st pri sodišču ali, dà kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 6 
predlogu. ;   ',_ iJV ,•'"',   '   _-1 .' 

' '       Okrajno sođiSče v Idriji . 
dne 25. junija 1949. ; ^' 

,'-."*,      y,    '.•'• '     ' 
R 398/49-5       '      ..   i.' ,7893 

Bevk Janez, roj. 14. V. 1901 v ; Novi. 
Oselici, ein Marije, Labrije 65, je bil borec 
delavskega bataljona'NOV. Spomladi 1945 
je bil y bojih y bližini; Stare OSelice pri. 

Zireli težko ranjen in se od tedaj' po- 
greša. 

Uvede se postopanje za razglasitev za 
mrtvega ;n ee izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem v dveh mesecih po oDjavi y 
Uradnem . 1 stu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Sova Jožefi iz Idrije, l'îova 43. 

Bevk Janez se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka •• sodišče odločilo o 
predlogu. f 

Okrajno sodišče' v Idriji 
dne 18. julija 1949. 

* 
R 395/49—6 "   7892 

Flander Martin, roj. 22. IX. 1911 v Oreh- 
ku, sin pok. Franca in pok. Katarine rojene 
Celik, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog sestre Flander Marije, L:i- 
harn 28, se uvede postopanje za razglasi- 
tev, za mrtvega in se izdaja poziv, da so o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.   . ,i. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 18. julija 1949. \ 

II R 218/49-2 7855       ; 

Mežnar Franc, roj. 26." VIII. 1919 v So- 
zah, sin Franca in Ivane rojene Konesta- 
bo, kmetski delavec iz Sož 4 je bil mo- 
biliziran L 1940 v italijansko vojsko in je 
bil 11. V. 1943 .v Afriki ujet. Kot angle* 
žki ujeWik se je avgusta 1943 oglasil iz 
Alžira, od tedaj se pogreša. 
. ,Na,:predlog matere Mežnar Ivane, go- ,/; 
spodinje,*se uvede,,postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega ' In ee ' poziva < vsakdo, ki 
0 pogrešanem kaj ; ve, naj to v dveh mese- 
"sih po téj objavi, v ,Uradnen# listu  LRS 
poroča   sodišču    ali   skrbn.ku    Oljšaku     < 
Toussaintu. sodnemu uslužbencu   v  Ilir 
Bistrici . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ' 

Okrajno sodiSče » Hir. Bistrici 
dno 17 julija 1949-   , ,.   ; ;, ' 

•   , ' ••     .'*   ; •• '->''''' 

1 R-990/49-4 .'•-• 7354    V; 
Mlekuš Janez, roj. 26. IX. 1867 v Kalu 

pri 4Bovcu, sin  Franca  in  Jere   rojene 
Kaufman,/delavec; v Stari Fužini 121, je   -; 
odšel.marca 1945 v NOV. Od tedaj.se pO- ' , ' ; 
greša. Po uradnem sporočilu notranjega   " 
odseka pri OIO Jesenice z dne 15. VI% ; 
1949 ni nobenih podatkov-o pogrešanem;" 

Na predlog žene Mlekuš Ane, gospodi- 
nje iz Stare Fužine 121,' se'uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega.,   • 
IE 949/49-3 .   • :"•••'•.: .'•    "       7353-', C 

Pretnar Andrej, roj. 10. XI. 1897 v Ra- , 
dovljici, sin Janeza in Marije rojene Pa-  ; 
pler, kmet y Bodeščah 16,:|a odšel v.NOVi   ;   - 
Od tedaj ee ; pogreša. Po. uradnem; potrdi- 
lu odseka za notr. zadeve pri OIO Jese-i 
nice z dne:lo; VI. 1949 •,nobenih po-; 
datkov o pogrešancu. ; • ?     ••   ., ;;',,, ;,' 

Na  predlog hčere t Pretnar  Frančiške, >' i 
zasebnice iz Bodešč 16, ise uvede posto-     : 
panje'za razglasitev za mrtvega. ,   , * i;, -' ,; ; 
FR943/49-:5', "'V''  ,"'"     ,;' •''•"'^7856./'. "' 

Torkàr Martin, roj. 12. XI. 1906 y Boh,    ; ' 
Bistrici, sin Martina in Lucije rojene S°d-, 
ja;posestnik, je'odäel, 18. IV. 1944 v.'bo; . ,,' 

,•• odred ,NOV kjer .'je ostal dol''    /,• 
VI. 1944. Nato jeiodšel na Primorsko if, •/ 
se1 od velike n6či •5'pogreša.-Po.urad- 
nem sporočilu oddelka za notr. zadeve pJ; 
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sodobno znanost in tehniko, da tako ••• 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s tem ustyara 
boljše in kulturriejše življenje. 

Članska vloga znaša do 156 od vred- 
nosti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih.      \ 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 6 do 7 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

člani upravnega odbora so: 
Hainer Jože, kmet, Godešič 3#, 
Kuralt Feliks, zadružni aktivist, Gode- 

žič 51, 
Svoljšak Jože, kmet, GodeSSS 17, 

, -ßabnik Janko, kmet, Gorenja vas 12, 
Avguštin Franc, kmet, Reteče •. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. julija 1949. 

U 74/49 — Zadr VII 65/1     8446 
* 

•m. 
Sedež: Gorice, OLO Kranj. 

i Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Storžič« v Goricah. 
•      Zadruga je bila ustanovljena ha usta- 
*  novnem zboru 25. TV, 1949 za nedoločen 

čas. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi, sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 

• ao organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko .'produktivnostjo dela, uporabljajoč 
-sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke!, es ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s tém ustvari 
boljše in  kultminejše življenje. 

Članska vloga'znala do 1% od' vredno-; 
äti vloženega premoženja,   -   •       ;•   •, '; _"; 

Zadruga razglaša važnejle sklepa y svo- 
jih "poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja predsednik* :n 
4 do 8 članov, 

'    Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo.predstavlja, zastopa in vodi vse 

. * njeno poslovanje. Njegova dolžnost traja 
eno leto. • 

,   člani upravnega odbora so: 
'•' .Zaplötnik Stane, 'kniet, Letence i, - 

Logar Alojz, kmet, Gorice.27, t     i 
Ribnikar Franc, kmetski sin, 'Srednja 

••• 6, 
Bidoveo Jakob, kmetski sin, Zalog 7, 

•  • Mali Marija, gospodinja, Golnik414. 
Kokalj Franp, kmet, Letnice 8, 

;   Markič Angela, kmečka 'hči, Gorice 19, 
'   'Vevar Janes, kmet, Gorice 30,      '•   , 

Kalan Fra^iSka, kmet ca, Zalog' 10. 
•'• Okrožno sodišče v Ljubljani 

N. '.-.' dne 26. julija 1949. 
• .   :     Zt 84/49 - Zadr VII 73/1     8269 

'i' : '•• -• '' •.    :* ""*   ' '     ,     . -.'•• t 
'•;775.. • ;.'••• - ..    '   ',< 

:•: Sedež: Ljubljana; Tržaška ce?ta 11. 
; ".   Dan vpisa: 30. julija 1949. 

Besedilo: >Sayica« z. z o..j, sobno "de- 
korativnih slikarjev, Ljubljana. ,, 

•t i Zadruga je bilä ustanovljena nâ usta- 
novnem, zboru 20. VI; 1949 za nedoločen- 

-'few.'.'..:-;' ; ;,|V "',..-,•      •  • '.- • • ', 
'   .Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr-", 

;»uje  eoboslikarsko obrt' z  delovno silo 
evojih i;Član"ov; 2.;, da; nabavlja; surovine, 

'/material in sredstva',za:lastno proizvod: • 
nJo, da "prodaja'svoje obrtne .izdelke in 

- organizira* kreditiranje ; evojih •••••;., 3. 
( 

J da dviga kulturni in strokovni nivp evojih • 

članov; 4. da sprejema in strokovno izo- 
bražuje svoje učence in 5. da prilagodi^ 
svoje delo splošnemu državnemu gospo- 
darskemu načrtu. 

Delež znaša 500 din. Vsak član odgo- 
varja za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanih, obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 9 članov, 
ki jih izvoli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja.eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih ene.ga lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. <• 

Člani upravnega odbora so: 
Krošelj Roman, soboslikar, Ljubljana, 

Obrtniška 1, , 
Gašperšič Mirko, soboslikar, Sp. Kašelj 

it: 36, 
Skrinjar Anton, soboslikar, Gregorino- 

va 10, Ljubljana. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dine 30. julija 1949. 
Zt 89/49 — Zadr VII 79/1     8359 

* 
776. 

Sedež: Mokronog. 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Bodočnost« v Mokronogu. 
Na ustanovnem zboru 27. II. 1949 je 

bila ta zadruga 1, oblike ustanovljena 
za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: dà s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in skupnim organizi- 
ranim delom vzpostavi skupno veliko in 
napredno kmetijsko gospodarstvo, da 
zmanjša proizvajalne stroške, da doseže 
večjo .produktivnost dela in zviša donose 
v kmetijski proizvodnji. Za dosego tega 
bo načrtno in pravilno uporabljala delovv 
no silo, stroje, orodje in druga sredstva 
za kmetijsko proizvodnjo, s .pomočjo, na- 
predne, znanosti, tehnike, Mtd. S tem bo 
zagotovljeno zadružnikom boljše .'življenje,, 
da bi postal; močna opora ljudski oblasti 
v graditvi socializma, v borbi proti ostan- 
kom kapitalističnih elementov na vasi za 
uresničenje socialistične preobrazbe vasL 
z odstranitvijo revščine in kulturne za- 
ostalosti, ki je posledica drobne lastni- 
ške sestave kmetijskega gospodarstva in 
da se zagotovi stalen močan vir kmetij- 
skih proizvodov za krepitev gospodarske 

'in obrambne moči države.       ,    . 
Denarni delež znaša 300 dih, ki se lah- 

ko plača v obrokih. 
Zadruga razglaša važnejše  sklepe   v 

svojih poslovnih prostorih.; 
. Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 

"Predsednik upravnega odbora predstavlja 
zadrugo. '        ' 

člani upravnega odbora so: 
l   Jerič'Franc, kmet, Mokronog 138, 

OpStetar Franc, delavec, Mokronog 213, 
Majcen Jože, kočar, Mokronog 189,  , 
Opitetar Ana, posestnica, Mokronog Sp, 

Lakenc,   „        'v' ' 
.•.Majcen Fani, delavka, Mokronog 139. 
'     •, Okrožno sodišče v Ljubljani 

, , dne 23. julija 1949. 
:Zt 82/49 - Zadr VII 69/1   • 8175 

•':•    •  '•*1 „ •.".*'•' ,       ,, ., 
777.    ;'•;,-, 

Sedež: Pečki, ALO Grosuplje. 
Dan vpisa: 27. julija 1949. ,' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Pečkih.        , 
' , Zadruga jo bila' ustanovljena,, na usta-. 
,novnem,zboru 25. maja 1949 za nedoločen 
čas.   ;'    V       '   '       " .  "    ,, ' 

, Naloge zadrugo so: i. da na čim boljši 
m čim kultumejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi potrošnim. 
predmeti; 2. da* odkupuje v svojem oko- 
lišu Vse kmetijske pridelke in izdelke v . 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest • drugih industrijskih sre- 
dišč, in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razv.ja vso pauoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
So tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje 'kmetijske 
proizvodnjo, in 3 tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plcmenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira - semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da .zbira,, 
kmečke prihranke v obliki , hranilnih 
vlog in notranjih posojil «za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski , 'strokovni, kultumS in , pro- 
svetni dvig ' vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična • # 
predavanja, kulturne prireditve, «to- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

. Delež znaša 100 din, ki so. lahko plača 
v obrokih/Delež, zadrufcikwega &••\ 
skegà člana znaša 10 diji. Ciani .odgowar, 
jajo za obveznosti zadruge % desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkrajnega tè- 
moljnega oziroma d «Ruskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni' odbor sestavlja 7 do 9 Çtesoy, 
ki jih voli zbor izmed zadruzrafcov, Nje- 
gova dolžnost .traja eno leto. ,» 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko,/ 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. > ,    ' 

člani upravnega odbora so: 
Zakrajšek Anton, kmet, Purkače 4, 
Javorttik Frančiška, gospodiiija. PeSkl 

St. 4, "   ''..' ' '•' "'"   '   •    . • 
Oven Rudolf, kmet. Tečki 6, -\. 
Usenik'Franc, kmet, Krvava peč 11, 
KlanČar Janez, kmet, Strletje 4, 
Zalar Janez, kmet, Strletje 7, , 
Stražišar Jože, kmet, Krvava peč 4< 
Zakrajšek Jože, kmet, Uzmani 6, 
Lužar Josipina' g'oôpodSnja, Uzmani &"". 

Okrožne sodišče v Ljubljani v- ' 
' dne'27:jul9a 1949. 

; Zt 62/49 '--; Zadr VII 77/1 , ' 8268 ; •, 
' ,   v.. /' •'<"•• * - •   \    ''        ' i '', ' 

'78.. _ ;', 'v:\,r. , '•" '-' ,:r ,,':,•• 
Sedež: Pođreča. 
Dan'vpisa: 27. julija 1949. ,.'•.. 
Besedilo: Kmet^ska oMelovalna zadru- r„<     "i 

go »Simon .Tenko« v Podi-eči. '        !'     < • v 
' Zadruga L, oblike je bilà ustanovljena v '•;.'' 
na ustanovnem zboru.'12,„,•1.' 1949.za rie-,-, 
določen, čas.    """*' '"     "•" ' v      .v'"' '" 
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Nalogu zadruge so: da e skupnimi pro» 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
trunovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 

•sodobno znanost in tehniko, in na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskib elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavlja ga 
predsednik in 4 do S članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe vevo- 
Jih poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora so: 
Rozman Frano, kmet, Podreca 13, 
Jenko Jože, kmet» Podreca 11, 
Zavrtan Urška, kmetica, Podreca 4, 
Jerala Janez, kmet, Podreca 6, 
Jerala Franc, kmet, Podreca 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1949. 

Zt 87/49 — Zadr VII 76/1     8169 
* 

77». 
.  Sedež: Ptedoslje. 

Dan vpisa: 26, julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Belca« v Predosljah. 
/Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 19. VI. 1949 za nedoločen 
&S. ' ' 

Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, nacrtno proizvodnjo an v]. 
eoko produktivnostjo dela, uporabljajo« 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevaiskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s tem ustvari 
boljše in kulturnejSe življenje. 

Članska vloga znaša do 1% ođ vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe vevo» 
jih poslovnih prostorih. 

Upravn] odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov. 

Upravni odbor je lzvrËilnl organ zadru- 
ge ki jo predstavlja, zastopa in vodi vae 
njeno poslovanje. Njegova dolžnost traja 

Veno leto. 
Člani upravnega odbora eo: 
Kovač Janez, kmet, Süha 25, 
Skofic Ignac, kmet, Suha, 28, 

*   Kem Franc, kmet, Orehovlje 4, 
Kokalj Janez, kmet, Predoslje, 
Zibert Stefan, kmet. Suha 12,  • 
Basaj Stefan, kmet, Suha 16, 
Kografek Andrej, kmet, Predoeljo 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. Julija 1949. 

Zt 88/49 — Zadr VII 71/1     8271 
* 

.80. , 
Sedež: Sv. Florjan, OLO Mozirje. 
Dan vpisa: 28. Julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska »druga z omeje- 

nim jamstvom v Sv. Florijanu. 
Zadruga Je bila ustanovljena na ztìoru 

6. II  1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Km boljši 

in Jim kulturnejal način oskrlAiJe svoje 
Clane a vsemi potrebnimi potroSniml 

* premeti: 2. da odkupuj* > svojem oko- 
li?.. .-oP km?!!!«'«*- nridelk'e in izdelke v 
s1''lu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dragih industrijskih" ere. 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih, najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla» 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila'itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, iplemenilne postajo, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd:; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skin pridelkov in. obrtne delavnice za 
potrebe sv.., ih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

'.ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ta politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro« 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji flzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega' iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v äkladu s splošnim državnim na- 
crtom. ' 

Delež znala 100 din, ki se lahko plača 
v, obrokih. Delež družinskega člana za- 
družnika znaša 10 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Za zadrugo podpisujeta 
po ava člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
VrabiČ Ana, kmečka hči, Skorno S, 
Gregore Ivan, delavec, Sv. Florijan 27. 
Kos Vinko, delavec, Sv. Florijan 49, 
Mrak Ivan, kmečki delaveo, Sv. Florijan 

št. 19, 
Jerak Franc, delajfec, Sv. Florijan. :. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. Julija 1•9. 

Zt 80/49 - Zadr VII 67/1     8170 
* 

781 
Sedež: Sv. Križ pri Litiji. 
Dan vpisa: 23. julija'1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Jedine*ro« Sv. Križ pri Litiji. 
Zadruga I. oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 18. IV. 1949 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi In s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, In na.ta na- 
čin poveča dohodke, ee ubranit izkorišče- 
vaiskih elementov na.,vasi 1er sodeluje 
pri socialistični graditvi države In s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. •' 

Članska vloga znaša 8 % od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavlja ga 
predsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora so; 
Oven Stane, posestnik, Klano 2, 
Pavlin Julijan, posestnik, Vodice 8, 
Borštnar Franc, posestnik, Gabroyka 2, 
Resni'k Anton, posestnik, Moravska gora 

št. 46, 
Korošec Ignac, kmečki delavec, Gabrov- 

ka 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. julija 1949. 
Zt 81/49 - Zadr VII 68/1    81?1 

* 
782. 

Sedež: St. Peter. 
Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Dan zmagec v .St. Petru. 
Zadruga I. oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 8. V. 1949 za ne- 
določen čas. 

, Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, in na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valekih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi drŽave in s tem 
ustvari boljše in kulturaejše življenje. 

Članska' vloga znaša 1 9Š od vrednosti 
vloženega premoženja'.4»      ^ 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavlja ga 
predsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. . l 

Zadruga razglaäa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. ( 

Člani upravnega odbora eo: y 
Radešček Anton, kmet Dol Grčevje 3, 
Gregorčič Marjja. administrator. St. Pe- 

ter 15, 
Florjančič Josip, poštni uradnik, St Pe 

ter 41, 
Bučar Marija, kmetica, St. Peter 45, 
Teropšič Janez, kmet iz Harinje vasi 17, 
Gregorčič Pepca, kmetjca h Zagrada 1, 
Jene Marjeta, delavka v Harnji vasi 10 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zt 85/40 — Zadr VII 70/1    8172 
, * 

788. 
Sedež: St, Vid pri St-čni. 
Dan vpisa: 30. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Sloga< v gt. Vidu pri Stični. 
'j Zadruga je bila ustanovljena' na usta- 
novnem zboru 2. IV, 1949 za nedoločen . 
čas. 

•    Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi 'in s skupnim delon1 

ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo,  plansko proizvodnjo to. 
visoko produktivnostjo dela. uporabljajoč . 
sodobno znanost in tehniko, da tako po-j. 
voča dohodke, se ubrani izkoriščevaiskih 
elementov nà vasi ter sodeluje pri socia' 
listični graditvi države in s tem «stvar 
boljše in kulturnejSe Življenje.        " .'   / 

Članska vloga znaša 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo* 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je Izvršila, organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 41 do 8 Članov. Njegova dolž- 
nost traja eno leto, 

Člani upravnega odbora eo: 
Rus Jože, kmet, Pristavlja vas 7, 
Jerlah Jože, kmet, Glogovica 1, 
Rus Franc, kmečki sin. Pristavlja vas 5, 
Nose Alojz, kmečki delavec, Št. Vid 67, 
Kralj Tinca, kmečka delavka. St. Vid 

it 66. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30. julija 1949. 
Zt 88/49 — Zadr VII 78/1     8361 

* 
784. 

Sedež: Vitanje, OLO Celje okolica. 
Dan vpiea: 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga % omejenim jamstvom v Vitanju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 11. IV. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in gospodarski način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi predmeti. V ta na- 
men: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
in sestavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi 
podjetji, z državnim: trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezami za dobavo Industrijskih in 
kmetijskih proizvodov, zlasti za dobavo 
pOvrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno m 
kulturno, da bodo člani dobro postrežem, 
da bo trgovina vedno založena s potresni- 
mi predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo da bodo lokali in izložbe 
okusno opremljeni itd.; 2. da ustanavlja 
za potrete svojih članov po potreb! in 
možnosti lastna podjetja, tako obrtne de- 
lavnice, podjetja za konserviranje sadja, 
povrtnine. jajc itd.; 3. da 6krbi ob sode- 
lovanju sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obtokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 

, zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evojäi poslovnih prostorih in na razglas, 
nt deski 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
M jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
8«va dolžnost traja eno leto, 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbmu poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so:      »> 
Rejec Franjo, učitelj, Vitanje 8, 
Jurak Drago, poslovodja, Vitanje 4, 
Kuzman Avgust, Žagar. Vitanje 15, 

,   Rupnik   Marija,   gostilničarka.   VHanje 
»t. 2, 

Sajdl Adolf, delavec, Vitanje 7. 
Koš Edi, nameščenec. Vitanje 4, 
Orobelnik Anton, upravnik. Vitanje 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949. 

Zt 79/49 - Zadr VII 74/1     8262 

Ï85. 
iedež: Zg. ••••. 
Dan vpiou; 'M. julija 1949. 
besedilo: Kmetijama zadruga • omeje- 

nim jamstvom v lloticu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 2U. marca 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 
:n čim kulturnejži način oskrbuje svoje 
člane ï- vsemi potrebnimi potrošnim: 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmelijake pridelke in izdelke v 
jpladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industr:jsk:h in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oz.roma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teli- 
none in agronomske metode v kmetij- 
stvu • v ta namen nabavlja kme'ijjke 
stroje, umetna gnojila .itd., ustanavlja 
ambulante za živino, pieuieiuine postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov m izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmeČlJe prihranke v obi ki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev :n podeljevanje kre- 
ditov svojim 'članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski Strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki ee lahko plaoa 
v obroMh. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge s petkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša ' važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 dio 7 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člena 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Lužnik Franc, kmet, Zg. HotJ$ 6, 
Lovše Jože, kmečki sin, Sp. Hottë 2, 
Blažič Dragotin, upokojenec.   2Sg. Ho- 

tič 2, 
Strus Alojzij, kmet, Bitiče 2, 
Zamik Maks, kmet. Sp. "ffotič 14, 
Pavlina Franc, upokojenec. Zg.Hotič 18, 
Zupančič Ivan. kmečki sin, Zg.Hot!č 25. 

Okrožno .sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1949   * 

Zt 86/49 — Zadr VII 75/1    89W 
* 

786. \ 
Sedež: Bakovci, - okraj Murska So- 

bota, 
Uan   vp.sa:   ti    julija   19i9, 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Mura« v Bakovcih, 
Zadruga je bila ustanovljena na> zboru 

5. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi »redstvj ju s skupnim i; '.um 
ustanovi zadružno gospodarstvo z nered- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi. 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da 1••• po- 
veča dohodke, si- ubrani :zkori«čevalskib 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države za boljše in kul- 
nejše življenje 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup ki ostane 
njihova last in za katero jim zadruga 
planilo /.aUupn uo po sklepu zboru, \on- 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odbitku skladov Kazen 
zemljo vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki «ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vpreijno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in séme, razen živine, 
živinske krme in semen potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak 'član 
v koKst zadruge pristopnino 10 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosli vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbori katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednik* 
in 4 do 8 članov, je «svräilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Vereš Franc, predsednik, 
Jančar Anton, 
Jančar •••••, 
Sreï Jožef, 
MesariS Ludvik, 
Meolic Terezija, 
Sbedrin Jakob, vsi Kmetje v Bakovcffi. 

Okrožno sodiïoe v Mariborn 
dne 21. julija 1949. 

Zadr IV 17       *       81•0 
* * 

78T. 
Sedež: 'Benedikt, okraj G. Radgona. 
Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

đnua »îih'omlr« — Benedikt r Slov. gor. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

9. III. 1949 za nedoločen •••. 
Naloga zadruge je: ila e etapnimi pro- 

Izvajalnimi sredstvi lp e eätupmm delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, naèVtno proizvodnjo an vi- 
solso prod«ft•mostjp "d>la, uporabljajoč 
sodobno znanost In tetWEo, <•• teto po- 
veča doïïoHlîe,:ee tdftenl izUtorlSčevafekib 
elementov na vast ter eofteltije pri eooia- 
listJcni graditvi driiave in e tem nètvari 
b'oljSe in kuKurnej% Ävljonje. 

ZađrufnUtt vlo»jo v zadrego ^• ^•- /• 

tì$reeti od ode- 
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njene vrednosti. O višini obresti odloča 
zbor, vendar obrestna mera ne mors 
biti višja od uradne obrestne mere. Bazen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potrebi 
ne, inventar, vprežno in plemensko žiyi- 
no, živinsko krmo in seme, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi» oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristopnino ISO din, kot 
claneko vlogo pa do 1% od vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge ' postanejo last 

7zadruge i 
Upravni odbor, katerega dolžnost traja 

eno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
In ođ 4 âo 8 eianov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo In podpi- 
suje zanjo v fjnenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
ZemljiČ Janez, kmet, Zenjak, predsed- 

nik,, 
Klobasa Slavko, kmet, Benedikt, pod- 

predsednik, 
Rojko Ivana, kmetica, Benedikt, 

1 -Žižek Ludvik", kmet, Trstenik, 
LebrećEt. Jože, kmet, Benedikt, 

, Kraner Franc, kmet, Stajngrova. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

t.      ,   dne 26. julija 1949. 
,    Zadr V 142 8281 

•'< \4* • 

388. 
* 

Sedež: Gor. Petrovei, okraj Murgka So- 
bota. 

Dan  vpiisa: .21.  julija  1919. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, »Enotnost« v Gor. Petrovcih. 
Zadruga je bùia ustanovljena na zboru 

26. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredkrvi jn s skupnim delom 
uaianovi aadr^žno gospodarstvo z .napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, 'da tako po- 
veča dohodke, ee ubrani lizKoriicevalskiH 
elementov im ivaej ter. ®odoiu|e pri socia- 
listični graditvi države za boljše iji kiil- 
nejše življenje." 

Zadružniku vložijojv zadrugo svojo zem- 
ljo, razen oh'išja, kot zakup, ki' ostane 
njihova last in za katero jim, zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora! ven- 
dar ne nad 30%! od flkupnih! letaSH,'dohod- 
kov zadmiae po odbitku sMadov, Kazen 

no, živinškr Krmo im |š?iie, razen živine, 
ïïvinelfe, fete in eèmen; potrebnih za 
Ohišje.;; ''   •     • 

Ismetijaki stroji,' 
•öBniü in iplémentìRa" 

in (semena. M se 
—• • zadruge, 

" jpjöa^gi ooeni- 
it  v določenem 

"Gos; 
riaprèiv< 
živ' 
vloä*6 fr 
kii'-- -•_- tve  ugotov 
roku.    :'.r '• ',''•' 

OU' vetopu v 
v korî'â zMi 
Člansko J; 
nega "p)flei 

ysajk" član 
_ Ï0 din, kpt 
Wdaoeti-vi^-. 

ra. Pri- 

stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge.        « • 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
in 4 do 8 članov, je izvršila! organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: • 
Kerčmar Karel, predsednik, 
Smodiš Ludvik, 
KovaČec Ernest, 
Mikola Franc, ', 
Pondelek Zoltan, vsi kmetje v Petrov- 

cih. 
Okrožno sodiščo v Mariboru       L 

dne 21. julija 1949. 4. 
Zadr IV 14 8133 

* 
789. 

Sedež: Hodoš, okraj Murska Sobota. 
Dan   vpisa:  21.  julija 1949. ' 
Besedilo-, Kmetijska obdelovalna za- 

druga >Bratstvo« v Hodošu. 
Zadruga je Mia ustanovljena na zboru 

6, VI. 1949 za nedoločen čas. \ 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s ßkupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča 'dohodke, se' ubrani izkor^evalsjcih' 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvj države za boljše in kul- 
nojše življenje. 

Zadružniki vložijo y zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, ,&ot zakup, ki ostane 
njihova lastnina W Ea.katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
derne, nad 30 %. od •••••• letnih dohod- 
kov zadruge po odbitEu skladov. ,Raien 
zemlje vložijo, zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, M ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi-/ 
no, živinsko krmo in seme, razen živme, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje* '" '•' 

Gospodarske zgradbe, Kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo, plača vsak" član 
v konef zadruge, pristopnino 10 din, kot, 
člansko vlogo pa Üol% ©d.vrednosti vlože- j 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- ' 
stopnina in Člansko"vloge postanejo last 
zadruge.       •       -> 
.Uprajynj odbor,-katerega dolžnost traja 

eno leto, in ki ga sestavlja predsednik* 
in 4 do 8 članov, je ćzvrSilni organ za. 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik.' 

Člani upravnega odbora so: '   v 
Gpmbbc* Anton, predsednik", 
Eöri Đedđcsr, , 
Abraham ÄtekTsand'er, 
••$ Margit, v ì       , , ..;,  . , 
Kêf%jar Franc, vsi kmetje v tiodošu. 

Okrožno Sodišče T Mariboru 
dne 2. julija 1949. 

Zadr IV 16   . 8131 
•-..Z - *       ..•".."' 

790.   • ...i 
Sedež: Holmec, okraj Dravograd.   .,. 
.Dan vpisa: ,26. julija' 1949   , ^ 
Besedilo:    Kmetijska   obdelovalna za-, 

druga'na Holmcu. f      ... -, 
' Zadruga J;s bila ustanovljena na zbprij, 

29. V; 1949 za nedoločen* cas. '    .,'; 

Naloga zadruge je: aa e «skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim deloir 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po. 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia, 
listični graditvi države ,in s tem ustvari 
boljše in kultumejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen'ohišja kot delež, od katerega sc 
ne plačujejo obresti (3. oblika). Kazen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go,- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje.        t 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna :n plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v- zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača, zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem ' 
roku. 

Ob, vstopu v zadrugo plača vsak član 
,v, korist zadruge pristopnino 50 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge., • 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja'predsednik 
in od 4 do 8 članov, jo izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Ciani upravnega odbora eo: 
Plaze Franc, delavec. Holmec, predsed- 

nik,     ,   '." V 
',' Valenci Frane, upokojenec, Holmec. 

Steharnik Leopold, kolar. Holmec, < 
Arnold Jože, delavec, , 
Kramolc Marijan, upokojenec, Lokovjca, 
Zdovc Ivanka, poljedejka, Lokovicä,    , 
Grubelnik   Pepca,  .poljedelka.   Dolga 

brda. . 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. julija 1949. 
Zàd'rV144 ."8284" • 

r -   * 
791. ,   ; ; 

Sedež: Jurorski dol, okraj Maribor okV 
lica. 

Dan vpisa: 4. julija Ì949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Jurovsfeem dolu. 
Zadruga je bila ustanovljena na ?boru 

19. VI. 1949 za nedoločen Čas., ; 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom.: 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- ; 
no organizacijo, plans&o proizvodnjo i" 
visoko, produktivnostjo  dela,  uporablja; 
joč sodobno znanost fa_ tehniko, in da,ne * 
ta način poveča dchođk'e, se ubrani izko- 
riščevalskih" elementov aa vasi ter sode- 
luje pri socialistični sraditvi države ter, 
s tem ustvari boljšo in, kultumejše ."""'**',',' 
ljenje.. '.',.     •'    ''')..      • > ."• '•"•:,'< 

Zadružniki vlože v zadrugo evojo zem*',; 
Ijo razen ohišja, tak"o .Ha/ostane njih*öva 

last, zadruga pa: jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne veČ-ko' 
30 % skupnih" letnih 'dohodfcbv.-zadrug^ 
po .odtegnitvi skladov. Razen zemlje vl°*p'' 
zadružniki v zadrugo gospodarsKe,zgran'; 
be,   ki  ohišju   niso potrebne,,'1ny©n,'*r ": 
vprežno  in  plemensko  živino,, 2iviB*?.,'V' 
krmo.in eeme, razen živine, :Zivinsk'e K'v,v 
me in seinen.'potrebnih' z» ohišje. Cr°sP;„"' > 
,darsk*e zgradbe,'kmétijek'î'sfroj^ ^3?^.",-'"'1 

in'orodje, vprežna in plemenska živ:" • -, 
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živinska krma in semena, ki se vlože v 
zadrugo, postanejo last zadruge, ki izpla- 
ča zadružnikom na podlagi ocenitve ugo- 

' tovljeno vrednost v določenem roku. 
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak Clan 

s; korist zadruge kot pristopnino 50 din, 
kot člansko vlogo pa 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
PiästoEnina in članska vloga poslanetà 
laat zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
^zadruge, predstavlja pa zadrugo In pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik! upravnega odbora. - 

Člani upravnega odbora so: 
Jager Janez, kmečki delavec, Jurovski 

dol 39, predsednik, 
Turk Franc, kmečki delavec, Maina 41, 

podpredsednik, 
Kurnik Stanislav, viničar, Sp. Guštanj 

•§t. 51, 
Grager Stanislav, kmečki delavec, Ju- 

rovski dol 23,     .<• 
Lorber Viktor, kmečki" delavec, Varda 

,?t. 20, \ 
Lorbek Franc, kmet, Maina 43, 
Senekovič Franc, krojač, Varda 24. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 4. julija 1949. 

Zadr V 75 7817 

•   '''   *«' 

Sedei: Kobilje, okraj Lendava. 
Dan vpisa: 17. julija 1949. 
Beseaiìo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Edvard Kardelj« v Kob4ju. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

5. VI. 1949 za nedoločen čas 
1 ; Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružna"; gospodarstvo z napred- 
no'organizacijo, "načrtno proizvodnjo in vi- 
soko   produktivnostjo   dela,  uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako jpo- 

.v'eČa dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
. elementov na vasi 1er sodeluje pri socia- 
listični graditvi države za boljše in kul- 

,',.••••• življenje. 
; _. Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
'iV razen ohiäja,, kot zakup, ki ostane 
.njihova last in za katero jim zadruga 

-, Plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odbitku skladov. Razen 
zemljš vložijo zadružniki v zadrugo go-. 
*podarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 

be», invento, vprežno in plemensko živi- 
"živinske krme in semen, potrebnih za 
ohi$je;• 

:-" Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji,. 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
*•ina, živinska krma in semena, ki se 

;;**"4o"v zadrugo, postanejo last zadruge, 
*i «plača zadružnikom na podlagi oceni- 
li? "golovljeno vrednost v določenem ••••. .     ,     ; 

-k -'•••• v zadrugo plača vsak član 
Sli i et *aQruge pristopnino 100 diin, kot 
«••••• ' vlogo pa do 1% od vrednosti yloïe- 
jJa,premoženja, po sklepu zbora. Pri- 
tai?11?8;511 črnske vloge postanejo last 

(moPFavai odD°r, katerega dolžnost traja 
b 4-J >V*-n kî Sa sestavlja predsednik 

! dru»  $ '.;8V?!anovv:je -zvrSilnl' organ za- 
evt,se.;.preSd3tavlja' Pa

: zadrugo' in-podpi- 
^e «anjo.v imenu »odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Sabjau Peter, predsednik, 
Lari Bela, 
Miholič Stefan, 
Nemet Mihael, 
Vogrinec Deziderij, vsi kmetje v Ko- 

bilju, 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 19. ••••• 1949. 
Zadr IV 12 ; 8025 

* 
793. 

Sedež: Koračiće, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 19. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga Sv. Tomaž pri Ormožu. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

dne 5. VIL 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge'je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in teEniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani azkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države za boljše in kul- 
nejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup, ki ostane 
njihova last in za katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30%; od skupnih letnih dohod- 
kov zadrugo po odbitku skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventai', vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo vtadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve '. ugotovljeno , vrednost v določenem 
roku. ".-' •  ',.        \ •',''' 

Ol* vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristopnino 150 din, kot 
člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina în članske vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
in 4 do 8 članov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so:" 
Slavic Stanko, kmet, Koračiće, pred- 

sednik, 
Ozmec Vilko, kmet, Koračiće, 
Obran Alojz, kmet, Pršetinci, 
Ganza Alojz, kmet, Koračiće, 
Klaue'Stefan, kmet, Koračiće. 
Onišak" Franc, delavec, Sv. Tomaž, 
Filipič Ludvik', kmet, Pršetinci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. julija 1949. 

Zadr V 118 8026 
•'. * > '     \ 

794. I . 
Sedež: Krplivnik, okraj Mnr*ka So- 

bota. '  -"        ' ,•.'„",   ' 
Dan vpisa: 21. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga Metric" Aleksander, v Krplivniku. 
Zadrugare Mia. ustanovljena na zboru 

6. VI. 1949. •.',   . 
Najoga zadruge je* das skupnimi pro- 

izvajalnimi , sredeWi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno •gospođeretvo'z napred- 

no organizaeijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajofi 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- ' 
veča dohodke, se ubrani jzkoriSčevaiskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države za boljše in kul- 
nejše življenje. t 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja,' kot •••••, .ki ostane 
njihova last in za katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohodi 
kov zadruge po odbitku skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in sème, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
k'i izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. v' 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak član 
•v korist zadruge pristopnino 10 din, kòt 
člansko vlogo pa dol % od vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 

i zadruge. '   \ 
Upravni odbor, katerega dolžnost. traja 

èno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
in 4 do 8J članov, je 'izvršilni( organ za- 
'druge, predstavlja pa zadrugo'in, popi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Cl.v.i upravnoga odbora so: 
Jenese Evgen, predsednik, 
Gujtman Janez. 
Konic Geza, /' 
Pongrac Danica, 

• Satan Stefan, vsi kmetje v Krplivniku. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

.   dne 21. julija 1949, 
Zadr IV 15' •".'• 8182 

# •,       •        • 

79». 
Sadež: Le^kovec, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 23. julija" 1949.    ; 

„, Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna   ••- 
druga- »Zupane Alojz« y Leskovcu. \ 

Zadruga je bila ustanovljena na zboru   '" 
0. VI. 1949 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim, delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo* z napred- 
no, organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, Uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani -izkorKčevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri'socia- 
listični graditvi države za boljše, in ,kul-, 
nejše življenje, ' .   '" ',; , 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo,  razen ohišja,  kot zakup;-ki  ostane 
njihova last in za  katero jini, zadruga" 

4plačuje zakupnino po sklepu^ zbora. \en-,    '; 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po/odbitku skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo' go- ' 
spodareke zgradbe, M ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko, živi- 
no, živinsko krni o in seme, razen živine, 
živinske krme: in' semen, potrebnih, za- 
ohišje.'     ,   ' ':"  •'. .V '"  • '  

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji., 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina. ;žlvinaka krma in'semena, ki ee'( 
vložijo v, zadrugo, posTanejo last zadruge, ,i,.. 
ki izplača zadružnikom na ..počDagi ;oceni-" 
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ove   ugotovljeno   vreduost   v   določenem 
roku. • 

Ol> vstopu v zadrugo plača vsak čian 
v korist zadruge pr.stopnio 30 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti vlože- 
nega premožeoj-i po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, Katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
• 4 do 8 članov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Otoni upravnega odbora so: 
Pristovnik  Alojz, predsednik. 
Kogej Stanko, 
Pišotek Alojz. 
Kogej Franc, 
Fermišek H'nko. «si kmetje v Le- 

skovcu. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 23. julija 19-19.   - 
Zadr V 131 8129 

* 
79G. 

Sedež: Muta, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 26. julija •9. 
Besedilo:    Kmetijska   obdelovalna za- 

druga »Ilirih Tone Kristk na Muti. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

26. V. •949 za nedoločen <5as. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da. tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s tem ustvari 
boljše in  kulturofijše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, raz';n ohišja. * kot zakup, ki ostane 
njihova last in za katero jim zadrga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odtegnitvi skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi- 

. no, živinsko krmo -in seme, razen živine.t 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom ria podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
T korist zadruge pristopnino 20 din, kot 
člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vlogo postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
mo Iqto. in k' ga sestavlja predsednik 
in "od 4 do 8 članov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo  v imenu odbora predsednik. 

Član: upravnega odbora so: 
Smrtnik, Miha, predsednik, 
Repnik Ivan, 
Fello Jožefa, 
JVIozer Ferdinand, 
Kastivnik Leopold.' vsi kmetje na tonti. 

Okrožno ••••• v Mariboru 
dne 20. julija 1949. 

Zadr .V 141 8862 

797. 
jjedež: Noršiuei, okraj Ljutomer, 
Dan   vpisa:   7.   julija   1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zaoru- 

ga v Noršiucih. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

6. VI. 1949 za .nedoločen čas, 
Naloga zadruge jo: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko in da na 
ta način poveča dohodke, so ubrani izko- 
riščevalskih elementov na vasi ter sode- 
lujo pri socialistični graditvi države ter 
s tem ustvari boljše in kulturnejSe živ- 
ljenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30 % skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemljo viože 
zadružniki v zadrugo gospodarske zgrad- 
be, ki ohišju niso potrebne, inventar, 
vprežno in plemensko živino, živinsko 
krmo in seme, razen živino, živinske kr- - 
me in semen, potrebnih za ohišje. Gospo- 
darske zgradbe, kmetijékï stroji, naprave 
in orodje, vprežna in plemenska živima, 
živinska krma in semena, ki ee vlože v 
zadrugo, postanejo last zadruge, ki izpla- 
ča zadružnikom na podlagi ocenitve ugo- 
tovljeno vrednost v določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 150 din. 
kot člansko vlogo pa 1,% od vrednost' 
vloženega /premoženja po sklepu zbora 
Pristopnina in- članska vloga postaneta 
last zadruge.      '    • ; 

Upravni, odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršiM organ 
zadrugo, predstavlja pa zadrugo :n pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik upravnega odboTa. 

Člani upravnega odbora so: 
Stajnko Jože!, kmečki sin, Babines 

predsednik, 
Vaupolič Franc, kmet, NorSinci, 
Krajne J,anko, kmet, Noräinci. 
Slavic Franc., kmet, Babino*. 
Dolnmič Matija, kmečki "sin, Babinci. 

Okrožno sodišče v Maribor« ' 
dne 7.  julija Ì949 

Zadr V 81 7818 

798. 
Sedež: Novo Mostje. 
Dan vpisa: 15. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Bralstvo—Ediiistvt» v Novem Mostju. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

12. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela. uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko in da na 
ta način poveča dohodke, se ubrani izko- 
riščevalskih elementov na vasi ter sode- 
luje pri socialistični graditvi države ter 
s tem ustvari boljše in kulturne jše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vlože /v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo, plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora,-vendar ne več kot 
30 % skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vlože 

zadružniki v zadrugo gospodarske zgrad- 
il <i ohišju niso potrebne, inventar, 

o in plemensko živino, živinsko 
ti seme, razen živine, živinske kr- 

iiii- iu semen, potrebnih za ohišje. Gospo- 
darske zgradbe, kmetijski stroj/, naprave 
in orodje, vprežna in plemenska živina, 
živinska krma in semena, ki »e vlože v 
zadrugo, postanejo last zadruge, ki izpla- 
ča zadružnikom na podlagi ocenitve ugo 
tovljeno vrednost v določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 100 din, 
.kot člansko vlogo pa 1 % od vrednost; 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članska vloga postaneta 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
••• leto, sestavljajo predsednik in 4 do 8 ., 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora »o: 
Tivadar   Stefan,   kmet.   Novo   Mostje, 

predsedniki       5, 
Škafar Ignac, .kmet. Novo Mostje, 
Fratar Drago,'kmet, Novo Mostje, 
Žižek Kari, kmet. Novo mostje. 

"krožno sodišče v Maribor« 
dne 15. julija 1949, 

Zadr' IV 11 7823 
* 

7Ü9. 
Sedež:   Pueoui-i,  »kraj   Murska  Sobota. 
Dan   vpisa:   21.   julija   1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za 

druga »Zeleno polje« Puconci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

18. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi ,n e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države za boljše in kul- 
nejše življenje 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup, ki ostane 
njihova last in za katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 80% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odbitku skladov. Razen 
zemljo vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, M ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme. razen živine, >, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. #

: 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji. ';' 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vlo'Žijo v zadrugo, postanejo last zadruge, : 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge" pristopnino 10 din, kot. 
člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vlože- 
neea premoženja po sklepu zbora. Pri- 

.stopnina in Članske vloge postanejo last ,''. 
zadruge. ' 

• Upravni odbor, katerega dolžnost •}*    ; 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednU 
in 4 do 8 članov, je -izvrSilni organ  za 
druge, predstavlja pa zadrugo in po"b'\ 

. saje zanjo v imenu odbora predsednik 
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uiun   upravnega odbora eu 
Franko Karel, predsednic 
âautavuc ätefan, 
Sever Franc, 
Zibrik Jo9ip, 
Vratarič Ludvik, 
Kuhar Ludvik, 
Luthar  Ludvik,    vei  kmetje   v   hjcon- 

cih 

800. 

Ofc ožno sodišče v Mariboru 
dne 21. julija 1949 

Zadr IV 13 8134 
* 

Sedež: Sejanci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 19. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna ia- 

druga Sejauci. 
Zadruga je bila ustanovljene na «boru 

6. V. 1949 •• nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi m s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napreda 
no organizacijo, nacrtno proizvodnjo in vi. 
eoko produktivnostjo dela. uporabiiajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 

. veča dohodke, ee ubrani izkoriščevalsklh 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
Iistični gradita države za boljäe in kul- 
nejše življenje 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup, ki ostane 
njihova last in za katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, sen- 
der ne nad 80% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odbitku skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodareke'zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme. razen živine,, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in' semena, ki se 

• vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak Član 
v korist" zadruge pristopnino 130 din, kot 

/ člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vlože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo lasi 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno,leto, in ki ga sestavlja predsednik 
in 4 do 8 članov, je 'zvTSilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo m podpi- 

1    suje zanjo v imenu odbora predsednik. 
Clan) upravnega odbora so: 
Cajnkar    Anton,    kmet     BratoneČice, 

predsednik, 
Prelog Jože, kmet, BratoneČice, 
Kosi Alojz, kolar, Sejanci, 
Majcen Franc, kmet, Sejanci, 
Kos! Martin, delavec. Gradišče. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. julija 1949 

•Zadr X 119/49 8027 

'''••„»        '     ' * 801. 
Sedež: Stari trg. 

'• • Dan vpisa: 26. julija 1949, 
Besedilo:    Kmetijska   obdelovalna za- 

,'niga,• Starem trgu. 
_ Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

VI. 1949 za nedoločen čas/ 
_•   .Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 
.. , -ajalnimi sredstvi in s skupnim delom 

istanovi zadružno gospodarstvo z napred- 

no ••••••&•••, načrtno proizvodnjo Ju'vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkorlščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
lističu! graditvi države in e tem ustvari 
boljše  in  kullurnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen' ohišja, kot zakup,, ki ostane 
njihova last in za katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odtegnitvi skladov. Rasen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živ'- 
no, živinsko krmo iu seme, razen Živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, Živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki Izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku, 

Ob \etopu v zadrugo plača vsak Član 
v korist zadruge pristopnino 60 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti v lože- 
nega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
in od 4 do 8 Članov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora  predsednik. 

•Član. upravnoga odbora so: 
RdZgoršek Franc, predsednik, 
Fišer Marija, 
Ješo\nik Rudolf, 
Sëndorier Ivan, 
Ješovnik Mirko, v§l kmetje v Starem 

trgu, 
Okrožno Sodišče v Mariboru 

dne 26. julija 1949. 
Zadr V 147 8287 

'   * 
802. 

Sedež: Studenice, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 11. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Studentcab. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost In tehniko in da na 
ta n^čin poveča dohodke, se ubrani izko^ 
riščevalskih elementov na vasi ter sode- 
luje pri socialistični graditvi države ter 
s tem ustvari boljše fn kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30 % skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razeri zemlje vlože 
zadružniki t zadrugo gospodarske zgrad- 
be, ki ohišju niso potrebne, Inventar, 
vprežno in plemensko živino, živinsko 
krmo in séme, razen živine, živinske Kr- 
me in semen, potrebnih za ohišje, gospo- 
darske zgradbe, kmetijski stroji, naprave 
in orodje, vprežna in plemenska živina, 
živinska krma in semena, ki se vlože v 
jadruao. postanejo, last zadruge, ki'izpla- 
ča zadružnikom na podlagi.ocenitve ugo- 
tovljeno prednost v določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak Član 
v korist zadruge kot pristopnino 3üd;n, 
kot člansko vlogo pa 1 % od vrednosti 
vloženemu premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina iu člttueka vloga postaneta 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu upravnega odbora 
predsednik upravnega odbora. 

ClanJ upravnega odbora so: t 

MihaliČ Alojz, kmečki delavec, Stude- 
nice, predsednik, 

Kolar Ivan, kmet. Studeniee, podpred- 
sednik, 

Hrnčifc Alojz, kmet, Studenice, 
Orešič Ana, kmetica, Studenice, 
Težak Alojzija, kmetica, Studenice. 

Okrožno eodišče v Mariboru 
dne U. julija 1949. 

Zadr V 90 7820 

803.       * 
Sedež: Sv. Bolteuk na Kogu. okraj Lju- 

tomer. 
Dan vpisa: 7. Julija 1949. 
Besedilo: Kmetijsku obdelovalna zadru- 

ga na Kogu. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo 2 napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost jn tehniko in da na 
ta način poveča dohodke, se ubran! izko- 
riščevalsklh elementov na vasi ter sode- 
luje pri socialistični graditvi države ter 
s tem ustvari boljše in kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružnik! Vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja, tako da ostane njihova 
last, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- 
nino po sklepu zbora, vendar ne več kot 
30 % skupnih letnih dohodkov zadruge 
po odtegnitvi skladov. Razen zemlje vlože 
zadružniki v zadrugo gospodarske zgrad- 
be, ki ohišju niso potrebne, inventar, 
vprežno in plemensko Živino, živinsko 
krmo in seme, razen živine, živinske kr- 
mo in semen, potrebnih za ohišje. Gospo- 
darske zgradbe, kmetijski stroji, 'naprave 
in orodje, vprežna in plemenska živina, 
živinska krma in semena, Id se vlože v 
zadrugo, postanejo last zadruge, ki izpla- 
ča zadružnikom na podlagi ocenitve ugo- 
tovljeno vrednost v določenem roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 150 din, 
kot člansko vlogo pa 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članska vloga postaneta 
last zadruge. , 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo predsednik in • do 8 
članov. Upravni odbor, je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v îïnenu upravnega odbora 
predsednik upravnega odbora. 

Ulani upravnega odbora so: 
Vnuk Peter, kme*, Jastrebe!, predsed- 

nik, 
Kukec Ivan, delavec, Laca vaa, 
Flegarlč Ivan, kmet, Vodrancd; 

, Pevec Franc, kmet, Hermanci, 
Granda Rudolf, vmičar, Vuzmetind. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 7. julila 1949. 

Zadr V 80 7»18 
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6U4. 
Sedež; Vič, okraj Dravograd. 
Dan vpisa; 26. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, ViiS pri Dravogradu. 
Zadruga ja bila ustanovljena na zboru 

9. VI   1949 za nedoločen čađ. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi m e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
ao organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela', uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča Mohodke, se ubrani izkorisčevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
Ustioni graditvi države In s tem ustvari 
boljše in kulturuejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup, ki ostane 
njihova last in za katero Jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30% od skupnih letnih dohod- 
kov'zadruge po odtegnitvi skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi. 
no, živinsko krmo in seme, razen živine, 
živinske •' krme in semen, potrebnih za 
ohišje 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna In plemenska 
živina, Živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku., 

, Ob vstopu-v zadrugo plača vsak član 
v korfet zadruge pristopnino, 50 din, kot 
člansko, vlogo pa do 1% od vrednosti vlože- 
nega, premoženja >po; sklepu zbora., Pri- 

, stopaina to članske'vloge;postanejo last 
zadruge.     ,"'"'' *    ' 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, in ' Id ga sestavlja predsednik 
in od 4 do 8 članov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imemi odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora «o: 
Spalir Milka, predsednik, 
Gostenčnik Jožo, podpredsednik. 
RamSak Jože, 
Pungaršek Franc, 
Končnik Konrad, 
Arnold Ivanka, vsi kmetje na Viču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
i .   dne 26. julija 1949. 

'     Zadr V 143    ** 8283 
''''','       ' •    *•  ' 

805,   '    ,.   '   ',; 
Sedež: Vuhred, okraj Dravograd. 

'Dan vpisa: 26. julija 1949 
Besedilo:    Kmetijska   obdelovalna za- 

druga »Kovač Lija« v Vuhredu,     • 
'Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

•"S,; Vii 1949 za nedoločen čas. 
: Naloga zadruge je: da s slmpniml pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 

, ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
reorganizacijo^ načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo \dela, uporabljajoč' 
•aortobno .znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke,' se ubran! izkorisčevalskih 
»lementov;na,vasi, ter.sodeluje pri socia- 
lislieni; graditvi .idržave in e tem ustvari • 
bolîSe in t lculturnejše • življenje. 

.Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja: kot delež,'od katerega ee 
plačujejo obresti. Zemlja, ki jo zadružniki 
vložijo v zadrugo,. ostane.nSihova last. za 
njo jim zadruga plačuje, obresti pd oco   • 

•njene vrednosti., O višini .obresti odloča h 
zbor,  vendar  oÜrestna-mera ^•  more 

biti v.èju uà umilne obrestne mere. Kazeu 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko živi- 
no, živinsko krmo in seme, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki ee 
vložijo v zadrugo, postanejo'last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost1 v določenem 
roku. ' 

Ob vstopu v zadrugo plača vsak član 
v korist zadruge pristopnino 50 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti vlože- 
nega »remoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge. ' ", 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, in ki ga sestavlja predsednik 
in od 4 do 8 Članov, je izvršim! organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo In podpi- 
suje zanjo.v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kotnik Kari, kmet, Vuhred, predsed- 

nik, 
Kralj Anton, kmet, Vuhred, . 
Strmčnik Ivan, kmet, St ; Vid,        .   . 
Grace Kristina, kmetica, Št. Vid, 
Mravljak parija, kmetica, Vuhred. 
Tacer Alojz,'delavec, Vuhred, 
Peruš Pepca, delavka. Vuhred. 

Okrožno sodišče • Maribora 
dne 26. Julija 1949. 

Zadr V 145 ,8285 
4   '•      ••»•'*;'•;';  .•'•'•';   '. 

806. '   •: - •   ,'      •"       "."/'•' ;.'•"   ; 
Sedež: Zg. Vižinga, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 26. julija 1949. • 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Lenart« v Zg. ViŽingi. 
Zadruga jè bila ustanovljena na zboru 

12.  VI. 1949 za.nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi- 
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkorisčevalskih 
elementov na vasi ter. sodeluje pri soda-1. 
listični graditvi države in s tem ustvari : 
boljše in kultumejSe življenje/ 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup, ki ostane 
njihova last, in za, katero jim zadruga 
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne nad 30%.odskupnih> letnih dohod- 
kov zadruge po,odbitku skladov.', Razen 
zemlje vložijo zadružnikov zadrugo go- 
spodarske, zgradbe, ki olriSJu niso potreb- 
ne, inventar, vprežno In plemensko živi- 
no, živinska krmo In seme, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje, '    ' - .',..' ,';'.' 

Gospodarske zgradbe/, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna -In plemenska. 
Živina, živinska krma în semena, ki se 
vložijo v zadrugo; postanejo last zadruge,, 
ki'izplača zadružnikom na podlagi oceni-; 
tve  ugotovljeno : vrednost v/ določenem, 
rOlcu. ,"      j- "! '.'.JI' ;.*•/ '   , '      '       ;! 

Ob vstopu, v zadrugo ; plača vsak član. 
v korist zadruge pMeropnmo! 100 dinj kot, 
člansko vlogo pa do,l% od vrednosti vlože-, 
nega premoženja po; sklepu zbora;   Pri- 
stopnina in članske v^oge. postanejo last 
zadruge,' ' ,        . ;' „ ••: /;•{• \ V-;'••'- 

Upravu, odbor, Katerega dolžnost traja 
eno leto, In ki ga sestavlja predsednik 
in od 4 do 8 članov, je izvršilni organ za- 
druge, predstavlja pa zadrugo, in podpi- 
suje zanjo  v imenu odbora predsednik. 

Clan; upravnega odbora so: 
Hajuc Ivan, predsednik, 
Mihelič Jože, 
Mihelič Anton, 
Lubas Angela, 
Mozer Edita; vsi zadružniki v Zg Vi- 

iingi. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. Julija 1949. 
Zadr V 146 

807. 
Sedež: Cezsoča, okraj Tolmin. ' 
Dan vpisa: 6. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovaln «adru- 

ga v Čezsoči. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. IV. 1949. 
Naloge zadruge, so: e skupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in s «kupnim delom 
članov ustanoviti zadružno gospodarstvo z    ' 
napredno organizacijo, plansko" proizvod-   „ 
njo in visoko. produktivnostjo dela, upo-     J 
rahljajoč sodobno znanost in tehnik«, da 
na ta način povečajo dohodke, se ubranijo 
izkoriščevalskih   elementov  na   vasi   (,er     ; 
sodelujejo pri socialistični graditvi države   - ; 
in s tem ustvarijo boljše in kulturnejše'  ; 
življenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. 

Upravni   odbor /sestavljajo,  predsednik      ; 
in 4 do 8 .članov: Upravn;  odbor pred-     ' 
stavlja zadrugo,; jo zastopa in vodi njeno    s 
poslovanje. Za .zadrugo podpisuje v.ime-. ,  • 
mi upravnega odbora njegov predsednik. 

Ciani upravnega odbora so; " 
Mlekuž Franc, Cezsoča IS* , .1 
Komac Adolf, Cezsoča 25 a, 
Kenda Franc, čezeoča 38, 
Copi Gabrijel, Cezsoča 108,  , " '..    « 

• Copi Silvester, Cczšoča 77    , ' (        '•'  [ ; 
Okrožno sodišče j v Postojni 

4 > dne 6. julija 1949. 
Zt 31/49-2  -  Zadr 119/49   7976    ,. 

•-••-•#•       \       ' . •"/.'• 

808.    • -'-,;'' 
Sedež: Crni kal, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 9. julija 1949,     ' » 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadro-, j 

ga »Partizanka« v Črnem kalu. ; 
, Zadruga je bila ustanovljena na skup- ; 

Scu* 19  V. 1949. '   '  ,        ','rV 
Naloge zadruge so: s skupnimi ;proiz 

vajalnimi sredstvi-jn s skupnim delon,     , 
članov ustanoviti zadtužno gospodarstvo    ' ;, 
napredno organizacijo,, plansko proizvoc 
njo in visoko produktivnostjo dela, uipi.v'r'i 
rahljajoč sodobno znanost in tehnik»,;d','"."'•• 
na ta način povečajo .dohodke, se ubranijo   <][• 
.izkoriščevalskih "elementov'na   vasi  tei     ;. 
sodelujejopri socialistični1 graditvi države, 
in ' s tem ustvarijo, boljše 'in kulturnèi5/ ; ; ,' 

.življenje       ':        ;; ""'  •-' , ''.."''' '• 
'. Zadružniki, vlože v zadrugo svojo zen ^ , 
! jo, ražena ohišja,, v. obliki zakupa, VI« ' " „> 
žena zemlja ostane last zadružnikov. '/";-';,.; : 

• Upravni- odbor sestavljajo, predsednic "\ 
ta 4 do 8 članov. Upravni odbor pred -, V 

'stavlja-zadrugo, jo zastopa in vodi njen/.';',,;•." 
noslovanje- Za-zadrugo podpisuje v ••• ,, 
nu 4iiRraynega; odbora' njegov pred«'.'^dn'•,, y, '•'; 
,   Ciani upravnega odbora eo{ :-'••       " ::,',:'.'.'f 

,Cah ^MihaelJ kmet, Crni kal 24,': j?red - : 
eednik, ' ' ,   ',   ' " '' -t •,'.*."' ,1:'1 ''.-\ ', 
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II. Ljubljana—Postojna 
x. 88.8/9, gozdna pot, Kribce, Unec, Po- 

stojna, iz čuvajnico št. 12, s predzvona- 
njem 45 sekund; 

2. 88.5/6, gozdna pot, Kribce, Unec. Po- 
stojna, iz čuvajnice št. 12, a predzvone- 
njem 45 sekund. 

III. Ljubljana—Kamnik 
1. 1.8/9, mestna cesta  (Vodovodna če- 

ta), Ljubljana, Ljubljana, na mestu. 

IV. Karlovac—Ljubljana 
1. 40.8/9, poljska pot, Gradac, Črno- 

melj, iz postaje Gradac s predzvonenjem 
80 sekund; ' 

2. 8G.1/2, krajevna cesta, Trebnje, Treb- 
nje, iz čuvajnico št 32, e predzvonenjem 
45 sekund. 

V. Novo mesto—Straža Toplico 
1. 0.330,   krajevna cesta,   Novo mesto, 

Novo mesto, iz postaje Novo mesto, posta- 
ja II, s predzvonenjem 30 sekund. 

Tudi na zavarovanih cestnih prehodih 
jo vsakdo — pešec in voznik — dolžan 
pri prehodu preko železniškega tira rav- 
nati ee po uredbi o cestnem prometu 
(Uradni list LRS, It. 6/49). 

Vsaka kršitev teh določb in železniških 
predpisov, preskakovanje in prehajanje^ 
zaprtih zapornic ali uhajanje izpod njih, 
nadalje samovoljno odpiranje ali dviganjo 
ter Sploh vsako poškodovanje zapornic se 
bo-kaznovalo po zakonu. 

Jugoslovansko drža vue železnico, 
Direkcija za eksploatacijo želcznin. 

LjubSjana 
dne 5. avgusta 1949. 

P. It. št. 25.• SWB 

Z dnem 1. VIII. 1949 se ustanovi po- 
možna pošta v naselju Rakitovec, ki se 
izloči iz okoliša pošte Slum LR Hrvatska. 

Direkcija pošle, telegrafa in telefona 
v Ljubljani 

dno 26, julija 1949. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
Na podlagi odločbe T P št. 3539/49 se 

je tvrdka Alimenta d. z. o. z. Ljubljana, 
; Zg. Šiška, razdružila in prešla v likvi- 

dacijo, 
Vsi upniki in dolžniki eo pozivajo, naj 

do 31. vili. 1949 priglasijo svoje terjatve 
oziroma izpolnijo svojo obveznosti d'o 
družbe. 
'    Alimenta dr. a o. z. • likvidaciji 

Ljubljana, Mestni trg 8. 

* 
8099 

Z odločbo okrožnega sodišča v Ljubi- 
ljani z dne 28. VI. 1949, Rg C 311/6 jo 
tvrdka: Grajeko-kolovška lesna industrija 

. Pelika Stare, dražba z o. z. e sedežem tv 
Radomljah pri Kamniku, prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja : 
Majcen Ciril, posestnik", Ljubljana, Tr- 

eten jakova 2 čn 
; _ Kobentar Prane, nameščenec, Ljubljana, 

: Smoletova 3. 
,   Likvidatorja pozivala vse upnike,   naj 
v-6nem mesecu po objavi tega poziva pri- 

,••'. jpasijo   svoje morebitne  terjatve  likvi- 
.   «atorjema. - 

Likvidatorja 

8200 
Obnovitvena zadruga v Öinartnen.  pri 

Litiji se je na svojem Izrednem občnem 
zboru 3. VII. 1949 združila a Kmetijsko 
zadrugo istotam. 

Upnike in dolžnike pozivamo, naj v C0 
dneh od te objave priglasijo svoje terjatve 
oziroma poravnajo dolgove. 

Na poznejše priglasitve se v nobenem 
primeru ne bo oziralo. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
Šmartno pri Litiji 

* 
8417 

Kmetijska zadruga St. Jernej na Dol. 
poziva vse upnike in dolžnike, naj prigla- 
sijo svoje terjatve oziroma poravnajo dol- 
govo po stanju do 31. XII. 1948 najpozne- 
je v 20 dneh od objave tega poziva. 

Pozneje priglašeno terjatve se ne bodo 
upoštevale, dolžnike pa se bo sodno iz- 
terjalo. J 

Kmetijska zadruga z o. j. St. Jernej 
* 

St. 893/49 813G 
Lesno produktivna zadruga z o. j. Tržič 

jo prešla v likvidacijo. 
Poziva vse upnike, da v treh mesecih 

priglasijo svoje terjatve do zadruge, ker 
bodo vso terjatve po tem roku zapadle. 

Prav tako poziva zadruga vse dolžnike, 
naj do istega roka poravnajo svoje ob- 
veznosti. 
Lesno produktima zadruga % a. j. Tržič 

likvidaciji- 

399/40 6617 

Objava 
Krajevni' ljudski odbor Raldtnlca, okraj 

Kočevje, preklicuje uradni okrogli ve- 
liki žig krajevnega ljudskega odbora Ra- 
fcltnica, okraj Kočevje, 

KLO Rakitnica. 

Izgubljene listine 
preklicujejo: 

Aram Alojz, Maribor, Studenci, Hreno- 
va 3, Mersko knjižico I. razr. in osebno 
izkaznico. 7494 

Arhar lože, Ljubljana, PocMunska 11, 
vojaško knjižico, izdano od voj. okrožja 
Ljubljana, «sebno in sindikalno izkaznico, 
delavsko knjižico, izkasmico OF, potrdilo 
o zaposlitvi in TOjstni list na ime Arhar 
Štefanija. , 8146 

Avto-moto krožek Stane Rozman, Ljub- 
ljana, Kolodvorska •. evid. tablico mo- 
torja s prikolico znamke JPuchc in pro* 
metno ImjižJco St. S-02835, izdano od upra- 
ve NM v Ljubljani. 8345 

Babic Dano, Gradec 68, Litija, sindikal- 
no izkaznico St. 298221. 8201 

Bahor Albert, Dragatuš št. 4, prometno 
knjižico za kolo znamko »Original-Sta- 
dion«, žt. okvira 396075, eyid. št.S-9-469 
na ime Okrajna pošta Črnomelj.        73S1. 

Barbič Franc, roj. 10. X, 1894, sindi- 
kalno knjižico št. 244.457, izdano od' sin- 
dikalne podružnice , Tovarne pohištva, 
Duplica, Kamnik 8337 

Betrug Ivanka, tovarna usnja »Standard* 
Kranj, osebno in QF izkaznico na ime 
Fende Pavla,   izkaznico OF,   knjižico o 

lurnboli, izdano pri železarni Jesenice, po- 
trdilo o zaposlitvi v isti Železarni, vse na 
ime Rupnik Rado, 670 kmečkih bonov na 
ime Marn Jože, Primakovo :n 70 točk na 
ime Pavčnik, Jesenice, vse izdano na 
Jesenicah. 7665 

Bclčič Regina, Domžale, Ljubljanska 60, 
osebno izkaznico št. 4954. 8350 

Beloglavcc Berta, Celje, Muzejski "trg 9, 
sindikalno izkaznico št. 248386. 7530 

Bencina Franc, vratar v Tekstilani, to- 
varna v Kočevju, sindikalno izkaznica 
št. 270901. 7752 

Bonkovič Katarina, Ptuj, Sp. Breg 97, 
ukradeno knjižico za kolo znamke »West- 
falen«, St. 156485, evid. tablice S-20-1521. 

6803 
BerganfMaj^ja, Ljubljana, Ločnikarjeva 

t. 14.1a, osebno izkaznico in knjižico za 
kolo. 8383 

Bergman Oton, Ljubljana, Trnovski pri- 
stan 26, osebno izkaznico. 8523 

Bezjak Frančiška, Sp. Duplek pri Ma- 
riboru, prometno knjižico za kolo števil- 
ka 1254512,  evid. št. S-17/42. 7488 

Bigles Gotard Kristijan, roj. 15. XII. 
1896 v Pamečah, zidar v Guštanju, pro- 
metno knjižico za kolo znamke1 D 57181, 
spozn. št. S-47704G, izdano 13. XI. 1946 
na Frevaljah na ioio Bricman Ivan.   8321. 

Bjoioš Zorna, vojaško gradbeno podjet- 
je, Ljubljana, Poljanska 8, vojaško obla- 
čilno knjiZico št. 25461, izdano od' voj. 
pošto 1101/11, Postojna. S248 

Blažun Boža, Zg. Kašelj št. 18, šolsko 
spričevalo V. razr. osnovne šole, izdano 
1. 1947 od drž. osnovne šole Polje pri 
Ljubljani. 8344 

Bratec Mirko, Maribor, Tovarniško na- 
selje, vojaško knjižico, izdano od voj. 
okrožja Maribor mesto in prometno knji>- 
žico za kolo znamke »PuclK št, B-0327, 
evid. št S-16/4630. 8029 

Brcincc Marija, uslužbenka v Tekstila- 
ni, tovarni sukna v Kočevju, sindikalno 
izkaznico St 511C2. .7752s 

Bulic Vid, Induplatî, Jarše št. 10, sin- 
dikalno izkaznico št. 2997329, izdano ja- 
nuarja 1948 od sindikata tovarno Indu- 
plati, Jarše. 8342 

Cankar Slavko, Topole 22, osebno iz- 
kaznico št. 1067, izdano od KLO Mengeš, 
izkaznico OF, izdano od OF Topole, pro- 
metno knjižico št. 62547, izdano od notr. 
odseka Kamnik 1. 1946 in sindikalne 
knjižico, izdano od KSS Mengeš 14. IV. 
1947. « 8208 

Ccgnar Franc, Topole 29 Mengeš, izkaz- 
nico za kolo znamko »DUrkopp« številka 
1621484, št. tablici* S-3-1018S7, izdano od 
OF Topole, osebno izkaznico, izdano od 
KLO Mengeš, člansko izkaznico sindikata 
in potrdilo o zaposlitvi.,, 8207 

Cerkovnik Jože, Boh'. Bistrica Žt. 94, 
izkaznico za kolo znamke >Dalamit<, št 
C 35723, evid'. St. 5-917, izdano od NM 
na Jesenicah. 7380 

Cirk Franc, Galjevica 176, 06ebno in sin- 
dikalno'-izkaznico, vojaško knjižico in de- 
lavsko knjižico. 8091 

Cdosnik Lojzka,   Jesenice,   Blejska 7,' 
osebno -VJcaznico, izkaznico Zvese borcev, 
udarniško izkaznico in izkaznioo ÓF.   8304 
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•••• Kraue Vrb je it. 83, Zaleo, pro- 
metno knjiicu za külo št. 5653.        7963 

Cernut Amalija, strok, uciteljiia, Ljub- 
ljana, Celovška 140, osnbno izkaznico, iz- 
dano od NM v Ljubljani 12. VI. 1945 In 
sindikalno izkaznico St. 43617. 8351 

Cnmjii linulta. Spod. Hudinja St, 84 pri 
Celju, osebno .zkaznico. izdano od KLO 
Sp   Uudinja, Celje. 8044 

Contala Mariju, Ljubljana, Jeranova 14, 
osebno iu sindikalno izkaznico, 8248 

DehHi Janez, Kamnik, Suina 77, voja- 
ško knjiž co, sindikalno in osebno izkaz- 
nico, izkaznico Zveze borcev, potrdilo o 
zaposlitvi ' 8484 

Dolclf Marija, Polje 70, knjižico za kolo 
znamke »Steyer«, št. 6202859 in S-20640. 

8341 
Uulinar Anton delavec, upale Št. 13, 

KLO Zri, izkazn.co za kolo S-4, št 11*62, 
izdano 1. 1947 7303 

Dragoš Matija. Črnomelj 253, sindikal- 
no zkaznico št 1284826 (40508), izdano 
1947 od zveznega tajništva usnjarske in- 
dustrije Ljubljana. 7374 

Uragošii Franc, Gornji Lakoš, okraj 
Lendava, roj. 5 XI. 1909, prometno knji- 
žico za Jiolo. it. okvira 27179 št. tablice 
501, osebno izkaznico in izkaznico OF, 
odrezek Ceka o plačanem davku 83000 dm. 

7217 
Drofeuik Lojze, upravnik podjetja Pre- 

voz, Dol Lendava, svojo ukradeno voja- 
ško knjižico, šofersko Izkaznico, izkaznico 
OF in industrijsko nakaznico ter prometno 
knjižico za motorno kolo PSA. St.S-03732. 
last Fritza Stefana, mehanika v Dol. Len- 
davi, 7746 

EJupovic Patoä, Maribor, Koroška c 40, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškesa od- 
reka Goetivat  v Makedoniji. 7492 

Eržen Bogomil. Brezje 87, p, Brezje na 
Gorenjskem, izkaznico za kolo št tablice 
S-5-24P0   «  okvira 8••.79 7621 

Krzen Vinko, Kraru Koroška 45, oseb- 
no izkaznico, izdano 1 1947 od NM Za- 
greb mladinsko izkaznico, .zdano od leta 
1917 In mesnima železniško izkaznico za 
••••• Kranj     Vpava 8338 

Fabjan Bernardu Franc, Ilihemberk. 
B"si  št.   16   Gorica   osebno izkaznico 

7483 
Fakin Marija. Rajhenburg št (,101 pro- 

metno knfžlco za kolo št  okvira 296627 
7511 

Farkaš Jaze!. Strehovec 60. roj. 11 IX. 
1908, osebno izkaznico. Izkaznico OF, 
prometno   knjiži•   za   koln   št    188710, 
Jt. tablice 24-4173 , 7482 

• 
Fartek Karel   Ljubljana, Tržaška cesta 

St 128. knjižico za kolo znamke »Baran- 
dola«:, SI  24395. izdano od NM v Solkanu. 

8466 
Fedren Ignac, Boïna, roj. 23. Vil. 1894. 

prometno knjižico za kolo brez znamke, 
št   3259  zeleno barve 7448 

Filoj (Franca) Anton. Začret pr; Celju, 
delavec, v Clnklaml, osebno izkaznico, 
knjižico o prjiavi kolesa in izkaznico OF 

7251 

Fišer Jožko, pok. Jožefa, roj. 27 VI- 
1922 v Crnlcab, vojaško knjižico, izdano 
od vojaškega odseka Ajdovščina v marcu 
1948. Služboval Je pri aviaciji v Tli. vaz- 
duhoplovni oblastni komandi na aerodro- 
mu v Zemuniku, Dalmacija, 7559 

Fiskultuma sresa Slovenije, Ljubljana. 
iBtno knjižico za, McÜteCreg. St. 23772 

00497. "*" 

Flia Jože, Celje, Kovinska c 12, vojaško 
knjižico, osebno in tovarnilko Izkaznico. 

7416 

' Foto Pelikan, Celje, prometno knjižico 
za kolo znamke »Puch« Si 0667.      7681 

Fras Engelbert, Sladki vrh St. 21, p. 
Marija Snežna, izkaznjpo za kolo znamke 
»Junior« tov. 8t, 70•, 8036 

Furman Leopold, Ptuj, Rogozniška/ 24, 
evid. tablico za kolo št, 1950. 7383 

Gabrijelčič Marija, »Sanitetna oprema«, 
Ljubljana, osebno izkaznico St. 065654 fn 
sindikalno izkaznico Zveze zdravstvenih 
In socialnih ustanov, Ljubljana, oboje iz- 
dano v Ljubljani. 8335 

Uasperitv Vvgust, roj. 19 VI. 1910 v 
Kaldaniji št. 220, Italijanski državljan* 
zdaj pri Gradisti, 2:rovnica—Moste, Gor., 
vojaško knjižico. 7560 

Gordon Amalija, Novo mesto, Kolo- 
dvorska 5, ukradeno osebno izkaznico in 
izkaznico OF. 8156 

Glinšck Viktorija, Golavabuka St. 18, 
tablico za kolo št. S-18-5232, izdano 15. 
VI   1949 od NM Slovenj Gradec       7218 

Glojnarič Franc, Trnovlje št. 5C, Celje, 
svojo vojaško knjižico, izdano od voj. od- 
seka Celje okolica, prometno knjižico za 
kolo it. 255298, osebno izkaznico, izdano 
od KLO Polje ob Sotli, živilsko nakaznico 
TDa ter živilsko nakaznico Nav na me 
Glojnarič Marija 8042 

Gorjup Anton, Podoreh." p. Mora\ce, 
osebno izkaznico št 30. Izdano od KLO 
Moravče in knjižico za kolo št. 4367, izda- 
no od NM Kamnik. 7375 

GornMt Zdenka, Ljubljana, Mestni trg 7, 
osebno in sindikalno izkaznico ter izkaz- 
n"co OF 8346 

Gozdarsko avtopodjetje Bled. posloval- 
nica Ljubljana, tovorni promet, prometno 
knjižico tovornega avtomobila znamke 
»Diamond' S-5812. 8176 

GAI* Maribor, poslovalnica Slovenj Gra- 
doc, evid tablico S-6600, izdano v Murski 
Soboti. 8394 

Grad KaTol, Zg, Kašelj 19, zkazn.co za 
kolo znamke »Best«, št. okvira 107010, 
evid tablica št. 19872, Izdano od uprave 
NM Dev   M  v Polju, 8247 

Grajžer Alojz, splošna bolnica, Ljublja- 
ua delavsko knjižico, izdano od MLO 
CeV 8388 

Granda Franc, Dobrava 16, KLO Do- 
bruška vas knjižico za kolo. St okvira 
1547392 8155 

Grčar Frančiška, roj. 29. X. 1921 v 
Pođgorici 16 Ljubljana okolica, izkaznico 
OF. 8204 

Grd1« Avgust, Galjevica 47, knjižico za 
kolo, izkaznico OF, sindikalno in osebno 
izkaznico,  potrdilo o delavski knjižici. 

-   8386 

Gregorčič Viktor, Draga St. 1, p. St. 
Rupert na Dol., prometno knjižico za 
kolo znamke »Panzerrad«. tov. št. 155.904. 

,7134 

GrošcI Stana, Virmaše 16, p. Skofja Lo- 
ka, osebno izkaznico, izkaznico OF in iz- 
kaznico za kolo. ' S462 

Grozina Franc, Straža. KLO Sen u še, p. 
Leskovec pri Krškem, vojaško kn] žico 
št. 449-1078. 7166 

Gruden Anton, Neblo 3, Dobrovo v Br- 
dih, p, Solkan, osebno izkaznico.       8393 

Guček Franc, Stavša vas št. 15, KLO 
Dvor pri Novem mestu, vojaško knjižico, 
Izdano od \oJ. odseka v Novem mestu in 
delavsko knjižico, izdano  v LJubljani. 

7512 

.Gunjavec Mileno, Ljubljana, Cerkn.ška 
St, 7, spričevalo II. razreda IX. drž. gim- 
nazije v Ljubljani, izdano 1. 1949.      8465 

Gunzok-MandiS Romea, osebno Izkaz- 
nico, izdano od NM LR Hrvatske.     7G39    / 

Hafner Maks, Skofja Loka, Vojaška ce- 
sta 38, vojaško knjižico. 8332 

Hann Anton, Ljubljana, Herb era teinova 
št. 24, sindikalno izkaznico št. 16373, knji- 
žico za kolo znamke »Age«, številka okvi- 
ra 361215, potrdilo o rekrutovanju, iz- 
dano od predhodne regrutne komisije 
v. oALjublJana 1 in knjižico o predvojaški 
vzgoji. 8151 

Hegler Janez, Lipa št. 17, KLO Struge, 
knjižico za kolo it. 160231. 7249 

Hlebec Antonija, Ljubljana, Gosposka 
št. 10, izkaznico OF. izdano od terena 22, 
Ljubljana 8148 

Uodžar Anton, Strmec 5, KLO Velika 
Nedelja, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Ingo« št. 33746 evid  St. S 20-8130 

7446 

Hojnik Ivanka, Ljubljana, Resljeva 4b, 
sindikalno izkaznico št. 52682 8240 

Holynski Karel, Ljubljana, Resljeva c. 
št 12, evid. tabkco za avtomobil št. S-1997 

Horvat Janez, Gor. Bistrica št. 18, iz- 
kaznico za kolo znamke »Puch« št. 292677, 
izkaznico OF in osebno izkaznico       7306 

Horvat Janez, Trnovska vas St. 58, p- 
Sv. Bolfenk v Slov gor., knjižico za koló 
znamke »Admiral«, št. 26-192 evid. St. 
S-20-7314. 7171 

Horvat Martin, Bučecovol pri Ljutome- 
ru, prometno knjižico za kolo znamke 
»Baronia« 8t. 886235. evid. SL S-21/2399- 

7490 

Hren Mira, Ljubljana, Kongresni trg 7, 
izkaznico OF, sindikalno mladinsko In 
osebno izkaznico. 8101 

Hribar Franc Nova vas, p Jesenice na 
Dol, ukradeno evid. tablico SI. 604, le- 
dano od NM Jesenice na Dolenjskem 2. 
II. 1949. 8076 

Industrijska gasilska četa železarno 
Store pri Celju, evid. tablico reševalnega 
avtomobila S-4326. 8889 

v 

Ipavee Viktor, roj. v Kanalu ob* Soli. 
Gorenja vas 8. XI. 1925, vojaško knjižico, 
izdano od vojaškega odseka v Ajdovščini, 
in osebno Izkaznico, 772I 

JaJdiin Franc, Induplati, Jarîe St. H>. 
sindikalno izkaznico št. 8001803, izdano 
5. VIII. 1948 od sindikata tovarne Indu- 
plati. Jarše. 8848 

Jančar Angela, Ljubljana. Livada & 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljublja- 

Jancžič Marjan, Ljubljana, Pol:- •'» 1J- 
sindikalno in osebno izkaznico, 8457 
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Joltić Andrej, Stara vae pri Brežicah, 
knjižico za kolo na ime Jelčič Franc, 
Brezovica 26   Bizeljsko. 7133 

Jeločnik Vinko, Rudnik 132, prometno 
knjižico za kolo S-7703, št. 01021.    8195 

Jenčič Haul, Mengeš 38, evid. številka 
za motorno kolo znamke >Sax«, številka 
S—01230. 8305 

Jeraj Edvard, Ljubljana, Knezova 18/a, 
knjižico za kolo znamke »Belabor«, tov. 
št. 1868304, št. 12900, izdano od NM Ljub- 
ljana, Šiška. 8389 

JerJna Anton, Maribor, Partizansku 38, 
vojaško knjižico, izdano od IV. zrakoplov- 
ne divizije leta •6. 8030 

Jerko Franc, Crniče 113, tri talone Šo- 
ferske knjiz.ee št. 3280, izdane od upravo 
NM v Ljubljani 6096 

Jeseničnik Alojz, Tolsti vrh št. 14, p. 
Mielinja, izkaznico za kolo, reg. št. 114117, 
tov. znamka »Verme Junior«. 7080 

Jevševar Ludvik, roj. 22.  VIII. 1925 v 
Cirkovcih št. 21, ukradeno vojaško knji- 
žico, knjižico za kolo, tovarniško knjižico, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in OM 1er 
sindikalno knjižico. 7442 

Jurglic Jože, Galjevica 234, Ljubljana, 
ukradeno oeebno in sindikalno izkaznico, 
vojaško knjižico in reiijsko karto.     8089 

.- Kalau Franziska, Breg 18, KLO Orehek 
knjižico za kolo št. 999206 in št. S-574. 

8520 
Kaiman  Ana, Dol.  Lendava, Kovačeva 

ul. 3, izkaznico za kolo znamke »Diamant« 
št. S-24359. tov. St. 1261883 7898 

Kalšek Jožei, Dobrova št. 12, p. Slov. 
Konj.ce, ukradeno prometno knjižico za 
kolo znamke »Nero« St tablice 2443-19, 
št. okvira 3346. 7165 

Karamarko Frančiška, Ljubljana, Soška 
št 12, oeebno izkaznico §t. 1457/46 — 
1772682. izdano 21  IX  1946 v Benkovcih, 

8104 
Kariž Anten, Merce 41 pri Sežani, .z- 

kaznico za kolo znamke »Kotur«, tov. St. 
89151, ït. tablice S-89, ladano od uprave 
NM v Sežani 8097 

••••• Julijina, Plitvice ». 19, KLO Lu- 
tverci, p. Apace, oeebno izkaznico it, 321, 
bdano od OLO Dol. Lendava 7340 

Klaeinc Franc, Zlatolioje 60, p. St. Jan« 
na Drav. polju, •••••• za kolo Številka 
&-20-6020. 8065 

Klimenc Amalija, Svetina, Celie, živil- 
sko nakam'co TD jameko in potrdilo 
radio aparata. 7412 

Klojčnik Martin, Sv. Peter pri Maribo- 
ru, prometno knjižico za Isolo znamke 
»Baronia« St. 99391,  evid.  št. S-17/1262. 

8031 

Klopci« Valentin, VApolje 56, Kamnik, 
tovarniško izkaznico, iskaznico za kolo 
«namke »Adler«, ft. okvira 44320, St. tab- 
lice 7668, izkaznico za kolo znamke »Puohc, 
St. okvira 1172774, št. tablice 7582, oseb- 
no izkaznico št. 178 in na im« Klopfic 
Helena izkaznico za kolo znamke »West- 
falen«, št. okvira 99960. 5t tablice 7664. 

8428 
Klun Janez, Ljubljana, Zarnikova 6, 

oeebno izkaznico, izdano od' NM Ribnica. 
8390 

Kocjan Franc, železničar, Zlatoličje 69, 
P- st. Janž na Dravskem polju, sindikalno 

luij.žico, izkaznico OF, knjižico za kolo, 
evid. št UU52, ter knjižico za kolo evid. 
št. llu'Jü, izdano od okraja Maribor oko- 
lica uà mie Pluteršek Elizabeta. 7302 

Koderman Jožo, Domžale, Kamniška Z, 
«kaznico OF, ođebno, železniško in tek- 
stilno nakaznico. 8348 

Kolarie Feliks, Maribor, Kopališka, 
vajeniško ueao knjižico za kovaško obrt, 
(učna pogodba št. 422/47 v Mariboru). 

7487 
Kokalj  Anton,   Ljubljana,   Predjamuka 

št. 20, knjižico -tu  kolo znamke »Styria«. 
8432 

Kolbl Kalael, 4g. Plavž 1, eiedikaino 
knjižic» št. 1224334, izdano od podružnice 
kovinarjev, Jesenice. 8049 

Kolšek Sabina, Maribor, iezoo, Strek- 
Ijeva 4, prometno knjižico za kolo števil- 
ka S-20-5778 ter celo potrošniško nakaz- 
nico za tekstil za prvo četrtletje.       7301 

Konici Miroslava, Vižmanje 72, ceobao 
izkaznjco št. 082093, ;n sindikalno iekaz- 
nico št. 1509682. 8018, 

kouč»u Jože, ključ, vajenec, Industrija 
uenja,   Vrhn.ka,   sindikalno  izkamieo, 

\ 8474 
Kuntelj Ivan, Selce 44, p. Preefcranek, 

oeebno izkaznico št. 228, izdano od odseka 
za notr. zadeve ( LO Postojna, iakazoioo 
OF m 200 kmečkih bonov (kupoaor). 

7826 
Korušce Slaka, Ljubljana, Metelkova 15, 

knjižico za kolo znamke »Triumpf«, ât. 
okvira 689575 S-27782 in oeebno iakai- 
aico. 8430 

Koršič Lilijana, roj. 28. IV. 1Ö2S v Pr- 
vačiai, zdaj v Novi Gorici, želemiika po- 
staja, oeebno izkaznico, režljeko karto In 
družinske knjižice na svoje in moževo 
ime. 7670 

Kosmač Justina, Kranj, Klanec št. 6, 
oeebno izkaznico. 8436 

Kosmač Vladimir, šolsko spričevalo IV. 
razr. II. gimnazije v Celju. 7660 

Kostaiijšek Anton, Artico 2Q, Krško, 
Izkaznico za kolo št. 3168, i«d«fio na po- 
etaji NM v Brežioah, 841» 

Koetanjžek Marica rojena Muiej, 30. XI. 
1913 v Potokih pri Jesenicah, etanujoba 
v Mariboru, Tomšičev drevored Sö^kretal 
list maturitetno spričevalo meŠČaneke 
šole v Celju, maturitetno »pričevalo trgov- 
ske šole v Celju, 5 potrdil oziroma «pri- 
čeval o zaposlitvi in poročni B*t.      7882 

Košir Anton, Kot 9 pri Ribnici, pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Mifa<, 
evid. št. S-8844, št. okvire 069748.    7564 

Košir Marija, Log 11 pri Kranjski gori*« 
roj. 14. XII. 1919, oeeirao fckataioo ». 
17.274. izdano od KLO v Kranjski gori. 

7801 
Košir Steian, Zagorje 58, osebni lxkaz- 

mci, izkaznici za kolo tu izkainioo OF, 
vee na ime Košir Stefan. Minka in Mi- 
lena. 7789 

Kotnik Karl, Sp. Dolfê, Vitanje pri Ce- 
lju, prometno knjižico za kolo aaamke 
»Projekt«, št. 27721. •••• 

Kovač Marija, Medvode 90, osebao iz- 
kaanico, izdano od KLO Medvod«.      8018 

Koželj Jože,  Smarca   92.   p.   Kamaife, 
prometno knjižico za kolo rpg. fit. 11137, 
izdano na postaji NM v Kamniku.      •• 

Kožuh V aleutin, Ljubljana, Celovška 23, 
osebno izkaznico   .zduno od OLO Tolmin. 

8009 

Krajuc Anton. Zabukovje št. 5 pri Sev- 
nici ob Savi, roj. 4. IX. 1908, vojaško knji- 
žico št. 3190, izdano cd vojaškega odseka 
Krško. 7011 

Kraujc Franc, posestnik, Hlaponci 21, 
knjižico za kolo št. 90,785. 7503 

•••••• Jos'p, Dol Jt. 19, Planina pri 
Sevnici, oeebno in OF izkaznico, poročni 
list, delavsko m vojaško knjižico.     7735 

Kraujc Ludvik. Rajndol pil Kočevju, po- 
trošniško živilsko knjižico št. 5174, veljav- 
no za celo leto, izdano od direkcije pre- 
skrbovalnih podjetij »Oskrba« •notu v 
Ljubljani   Gosposveteka cesta 18       7863 

Krašovec Bernard, knjižico za kolo, št. 
okvira  1414. reg. št. 1306' 7338 

Krek Franc, Stražiščo 195, vojaško knji. 
žico, osebno izkaznicp, izkaznico tovarne 
»Iskra«, s'ndi'kalno knjižico in oblačilno 
karto 7385 

Krempl Karej, Ljubljana, Trata 11, vo- 
jaško knjižico, oeebno izkaenico, izkaznico 
OF, potrdilo o zaposlitvi in sindikalno iz- 
kamieo. 8301 

Kreettn Stoian, Dol. Bistrica št. 56, p. 
orenšovei, izkaznico za kolo znamke »Di- 
amant« 8t. okvira 1214840, izdano od NM 
pri OLO Lendava in osebno izkaznico 
It. •6. 7378 

Kreäaik Viuko, Slance št. 11, Teharje 
pri Celju, prometno knjižico za kolo št. 
0100086. št. tablice 291-S-12. 7531 

Kruljac Josip. Novo mesto, Vrhovčeva 8, 
knjižico aa kolo. 8638 

KrSan ••, Ljubljana, Erjavčeva 4 a, 
oeebno izkaenico in izfkaraiico OF      8100 

Kukove« Alojz, Lešnica 29, svojo oseb- 
no izkaznico M. 43, iedario od OLO Ptuj in 
oblacälno nakaznico za I. četrtletje, TR-2 
reg. št. 91 na ime Kukovec Ivan, Le5nica 
§t 20, ladano od MLO Ptuj. 7719 

Kmnwaid Srečko, Maribor, Smetanova 
it. 52, ptometno knjižico za kolo znamke 
Brandenburg« št. 1003. 7489 

Kunorié V. Ivan, zastavnik, Brod, p Sv. 
Ktii pri Koatanjevid, oblačilno oficirsko 
knji«co, izdano od VP 2S564 M - Pan- 
•Vro. 8064 

KiiÜria Ljubomir, Ljubljana. Livarska 
10, vojaako knjižico. 8515 

Lapajno Marija, Podgorje 100, knjižico 
sa kolo znamke »Miele« št. S—3—7024 in 
It, •6•4, induetrileko nakaznico I. :n TI. 
četrtletja št 100367 in št. 093424 in :z- 
kasnleo OF. 8202 

Lapuh Janez. Glogov brod 9, Artiče, 
evojo iakaznico za kolo znamke »Puch«, 
it. tablice 4076 In izkaznico OF ter 750 
boaov, nakazilo za dvig bonov v znesku 
BTB0 din in potrdilo o oddanem volu po 
Teaani oeni, v vrednosti 790 din, vse na 
ime Terezija Knez, Glogov brod 9.    7514 

Ledertuu Rajto), Ljubljim», Sv. Petra c- 
R. 14, osebno izkaznico št. 092701. izdano 
otf uprave NM v LUrtVIian'. ^?49 

liectei Mariea, Vojnik 49 pri Celju, 
prometeo lotjiïico za kolo znanilce >T«i 
umjet It. 689643, št. tablice S 13-1023. 

5411' 
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Lešuar Albin, Lisce št. 29, Celje, tab- 
lico za kolo št. 4157. 7583' 

Levaci« Stelaii, Ljubljana, Tyrsova cesta 
5la/III, osebno izkaznico št. 095149, izda- 
no 13. I. 1947 od NM Ljubljana. 8193 

Linie Džafer, Kranj, Projekt, osebno iz- 
kaznico 8094 

Lubii' Ivan, Celje, Ostrožno 4, osebno 
izkaznico, izdano od KLO Ostrožno.   804C 

Ločičnik Jože, Poklek št. 62, Leskovec 
pri Krškem, knjižico za kolo št. okvira 
166760. 8522 

Lopič Frane, Maribor, Koroška c. 34, 
prometno knjižico za kolo znamko »Tri- 
umph« št. 1183834. 8033 

Loudern Silvi«, Litostroj, Ljubljana, 
osebno izkaznico št. 5033, izdano 21. II. 
1949 810S 

Lorgen Franc, Celje, Mariborska št. 84, 
prometno knjižico za kolo St. 2Ö31/S 12. 

7962 

Luin Alojz, Krajna vas 28, knjižico za 
kolo »Mondiale« 29 26 X 1-3/8 št. 12014. 

8349 

Luzuar Janez, pomožni manipulant pro- 
metne poste Ljubljana II, osebno izkaz- 
nico Št. 23 iz 1. 1945, uslužbensko knji- 
žico št. 163012, uradno izkaznico za pre- 
stop meje št. 9, službeno izkaznico za po- 
tujoče pošte St. 92, sindikalno izkaznico :n 
rekrutni izkaz. 8518 

Madjar Jakob, Ropoča 60, p. Rogaševci, 
osebno izkaznico št. 254, potrdilo o pred- 
vojaški vzgoji, sindikalno izkaznico ter 
kmetijsko In špecerijsko dobavno izkaz- 
nico.      . ' 751G 

Mandelj Franc, Mokrice, Jesenice na 
Dol, sindikalno knjižico članska št. 59395, 
izdano 1. 1945 od sindikalnega sveta v 
Krškem. 8077 

Martiojak •••••, Dvorje št. 7, izkaznico 
za kolo znamke >Anker«, tov. št. 818001. 

7380 

Masten Alojz, Ljubljana, Metelkova 15, 
tovarniško izkaznico št. 808 in začasno 
osebno izkaznice št. 932, 8331 

Maletié Stevan, vojak, Ljubljana, potno 
dovolilnico serije K ït. 5S19. 8459 

Matië Jakob, Ivankovo, Goreni 67, eseb- 
no izkaznico št 272. izdano od KLO Sinj, 
Dalmacija       , 8086 

Mayer Mimi rojena Medved, Nova Go- 
rica, Rafut 20, začasno osebno izkaznico, 
izdano novembra 1947 <-,d odseka za notr. 
radevo Solkan. 8206 

,   Marenko  Avgust, Vrhove] 46,    svojo 
osebno izkaznico in osebno izkaznico na 
ime .''Marinko Marija izdano obojo od NM 
Ljubljana 8149 

Medvešcek Veronika, osebno izkaznico 
•. 73783,, izdano 23. VIL 1945 od NM 
Ljubljana, Jezica    • • 8243 

Meline Mihael, Cirïe št. 99, Kranj, iz- 
kaznico za kolo, št. okvira 291506 števil- 
ka tablice S^4-241. 7087 

Miklif Franc, Miklažev hrib it. 1 pri 
Celjn, »"«tnetno knjižico za kolo st. täb- 
lic^SOfiO       ',•'';/•/,'- 8043 

, Miljeiiovié Djuro, vodnik, voj. pošta 
6348, Metlika, oblačilno knjižico št. 9260, 
zdano od voj. pošte 6078, Novo mesto. 

8%75 

Mlinaric FiUj», Alatima it l.J(, vojuo 
knjižico, jsaano od \ojaškegu odseka 
Jaia Tomič, Banat L 1940. •    714-1 

More Angela, Ljubljana, ivolezij^ka i2, 
osebno izkaznico, Izkaznico Ol', člandko 
izkaznico min. za gozdarstvo, knjižico za 
kolo, sindikalno izkaznico RKS in potr- 
dilo o 14 urnem prostovoljnem delu na 
PSoli K!tX7 Pšati. 8387 

Muuič Alojz, delavec \L Dokležovja, M. 
Sobota, roj 1928, nakazilo za delo števil- 
ka 1054, izdano 13. VI. 1949 od pover- 
jenižtva za delo pri OLO Murska Sobota. 

7169 

Murgclj Frančiška, Gor. Kamilica, KLO 
Kamnica/ ukradeno osebno in OF izkaz- 
nico. 8050 

Muster dr. Jože, Rogatec, prometno 
knjižico za motorno kol »Java« številka 
S 4515 8038 

Nadjkovac Jovau, vojak, voj. pošta št. 
7060, Ljubljana potno dovolilnico' serije 
J, št. 019057, 7619 

Narodna banka FLRJ, centrala za Lit 
Slovenijo, Ljubljana, prometno knjižico za 
kolo znamke »PuclK, št. 939170, evid. št. 
001188, št. tablice S—1/1445, 7789 

Novak Elka, Ljubljana, Zaloška c. 26, 
osebno izkaznico n izkaznico •••      8246 

Noval; Franc, Branœlavci 13, p. Ljuto- 
mer, prometno knjižico za kolo Številka 
1,488.470.  . • ," 7618 

Novak Martin, Podlog 97, Sv. Peter v 
Sav. dolini, ukradeno hranimo knjižico št. 
1046/86, izdano 25. XI. 1918 od Kmetij- 
ske zadruge Sv. Peter v Sav. dolini na 
ime Novak Martin. Podlog 7, Sv. Peter v 
Sav. dolini. 7300 

Oblak Kazimir, Ljubljana, Rožna dolina, 
Cesta XV/21, prometno •••••• za kolo 
znamke >Gullera«, Št. S—0TOS1, izdano 
od NM v Ljubljani. 8458 

Ogolin Martin, roj. 6. VII. 1917 tv Mon- 
tani, .West Helena, Amerika, vojaško knji- 
žico in druge vojaške listine. 8236 

Okraioa gasilska zvoza Ptuj, reg. Števil- 
ka S-543V avtomobila »Austro-Fiak, 

7750 

Okrajni magazin IL Bistrica, evid, tabli- 
co št. S 5164 7215 

Okrajni magazin na malo Trbovlje, pro- 
metno knjižico za kolo, št. okvira 987820. 

7212 

• Oramovio Bogoljub, Celje, Ljubljanska 
cesta 39, potrdilo o zaposlitvi, izdano od' 
MLO Ekonomija pri Celju, potrdilo o za- 
konski ločitvi in potrdilo o demobilizaciji. 

7641 

• Ostanek Ivan, Studeno št. 51 pri Postoj- 
ni, vojaško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka v Kočevju 1.1948 '    7343 

Osferaian Boža, Ljubljana, Novi blok 
štev. 1, sindikalno izkaznico .št. 2301631. 

8241 

Pajenk Jakob, ' kurir pri Gozdnem go- 
spodarstvi Slovenj Gradec, pTomofno 
knjižico znamke >Dürkopp«, Št. okvira 
76Š3, osebao izkaznico 5t. 564, izdano cd 
KLO Prevatje in železniško meeerao vo- 

zovno karto na relaciji Slovenj Gradec— 
Maribor—Ljubljana. 6974 

Panaci Pavi.), Dobrava U. 23 pri Celju, 
prometno knjižico za kolo. 7413 

Panglic Ivanka, Straziate 260 pri Kra- 
nju, osebno izkaznico in prometno knjiži- 
co za kolo. 8197 

Pave Jože, Ljubljana, AleSovčeva S, 
ukradeno osebno izkaznico, izkaznico za 
kolo tov. št. 214040, št. tablice S-13895, 
izdano od upravo NM v Ljubljani.     8087 

Pavlic Umica, Savije 77, Jezica, knjižico 
za kolo znamke »Rundesrad« št. S-1-1919S. 

8131 

Pcčkaj Marija, Brezovica 00, osebno iz- 
kaznico St. 141, izdano od KLO Brezo- 
vica. 8203 

Počnik Franc, üozaarska šola. Krom- 
berle, p. Gorica, osebno izkaznico št. 4011, 
izdano od nolr. odseka za Goriško.   7173 

Peer Anica, Celje, Cinkaruiška ul. 4, 
ukradeno prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Torero«, št. 1-4869. reg. St. 1042, evid. 
tablica S-12-1042 7305 

Peklonk Majda, Ljubljana, Vodnikova 
št. 51 eeebno izkaza"co 8467 

Pekolj Jože, Gcmbišče št. L KLO Vel. 
Gaber, Trebnje, izkaznico za kolo, evid. 
št. S-7-1028, št. okvira 14S733S. 8048 

Perček Anton, Laško, šofersko izkaz- 
nico št. 973. 7534 

Perii- Milovan. Ljubljana, vojna pošta 
8292, oblačilno knjižico. 8427 

Pcrpar Franc, Kadohova was 11, knji- 
žico za kolo znamko »Panor« št. 53772. 

8429 

Pertot Rudolf, Ljubljana, Maearyljova 
št. 15, osebno izkaznico št. 022864.     8239 

Poterlin Frančiška, Videai—Dobrepolje, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Vel 
Lašče. 

Petrovič" Nedeljsko, voj. pošta 46S2, Ljub- 
ljana, potno objavo 16. IV. 1949, dovolil- 
nico serije- H. št. 79612. 8391 

Pczdir Marija, Kožarje 119, sindikalno 
izkaznico. 

Pibernik Albin, zabavnik, voj. pošta 
8082, Cerklje ob Krki, cucirete izikazni- 
co serije • št. 5612, izdano iod •••. poŠte, 
8733 Ljubljana; plačilno knjižico eçrije V 
št. 118907, obtačilno nakupno knjižico 
št. 64907, brezplačno oblaCilno knjižico se- 
rijo A št. 50218, izdano' vso od voj. poŠte 
28564 MVE Pimčovo in vstopnico za aero- ' 
đrom  Cerklje. 8372 y 

PinČ'n  Ferdinand, Maribor, Vrbanska : 
ul. 23/11, šofersko izkaznico II. Kategorije 
št. 616 in izkaznico za kolo, evid, št. 2150. 
izdano oboje od notranjega odseka MLflt 
Maribor ter osebno Czkaznico. 717J ' 

Pipan Janez, carinarnica Maribor, Gtan<: 

Vetrinjska št. 9, službeno izkaznico šte- 
vilka 326143, izdano 3. V. 1918 od mini- ^ 
stralva za zunanjo trgovino, Beograd. !   ' 

'7518; 

Pirš Frančiška, Maribor, KlavnlŠka 7 - 
prometno knjižico za kolo znamke, >Ste- '• 
yer« St. 1206247 :>'748/'" 

Pirš Frančiška, Maribor. Klavniška 7. • 
evid.   tablico   št.   S—1••2729   za' žensko;' 
kolo. '   "  ,. '• ,'•*# " 



štev. 24 — 9. Vili. Il J H A DM   Lì SI   L Kb dtran 451 

Plahmu ?i.um. 0.-irozno ut. 91, •••>• 
sindikalno k'ij'ž'eo, izdano od KLO obla- 
čilne delavnice, Celje. 8043 

Hìa.iunàok ISikoin, ftešče .it. 04, Sv. Lov- 
renc pri Preboldu, potrdilo o oddaji ži- 
vine. 7414 

Piave Apoloiiija, Ljubljana, Sv. Potni 
nasip 17  izkaznico 01''. 8517 

Plut Frančiška, Mekinje 20, p. Kamnik, 
osebno izkaznico, izdano od ÜLO Kamnik. 

8098 
Podgoršek ltddolï, Mariboi, Gajeva, 

prometno knjižico za moško kolo števil- 
ka 1032-17 •       7802 

Podrepšck Vida, Celje, Cankarjeva 13, 
potrdilo, izdano od Invalidskega podjetja 
»Starinarna« Celje za 650 din. 7040 

Pogačur Frane, Staričeva 7, vojaško 
knjižico. ' 8103 

Polutnik Miha, Tniovljp št. 102, svojo 
živilsko in oblačilno nakaznico 1er živil- 
sko in oblačilno nakaznico na imo Polut- 
nik Marija. 788G 

Popòvič Nikolaj, Ljubljana, CeiovikaOûa, 
knjižico za kolo znamko >Phaenomen< 
št. S-13973 ,!n 374S6!). S4C4 

Perenta Franziska, Buda 1, Lancovo pri 
Radovljici, osebno izkaznico in izkaznico 
OF. 7451 

PovSo Franc, Ljubljana, Bohoričeva 10, 
osebno izkaznico, št. 12067, izdano v Za- 
grebu, izkaznico zn kolo znamke >Mor- 
gante« St. 30770, izdano v Ljubljani in 

, Izkaznico za kolo znamko »Bastard« šte- 
vilka G307. izdano v Ljubljani na ime 
PovSe Marija 84159 

Predan Drago, Petrovce, indeks viïjo 
pedagoške šole in uslužbonsko knjižico. 

810G 
Preglej Franjo, Konovo 7, p. Velenje, 

prometno knjižico za kolo St. 666419, evid. 
tablico S-15-3522. 7131 

Prijatelj Iran Vdiovci 71, sindikalno 
izkaznico, knjižico za kolo Ja železniško 
izkaznico, izdano na imo Prijatelj Marija, 

8334 
Prosenik   Anton,    Gradiš,   Ljubljana, 

Ômartineka ceeta, sindikalno Jn mladin- 
sko izkaznico ter službeno razreSnioo. 

8514 
• Pucolj Janez, Jezica 33, tablico za kolo 
znamke >PhSnomen« S-l-19131, Št. 376901. 

8084 
Ptmèulì Franc, slikarski pomočnik, Ma- 

ritar, Tezno, Koresova til. St. 6, knjižico 
,za kolo St. 56029, izdano od odseka za 
• «Ar. zadeve pri MLO Maribor meeto. 

• 7164 

Pustišefc Ivan, Hrastnik*, Steklarna St. 17, 
' Izkaznico za kolo na ime Povše Ivan, Br- 
zica It. 3, Dol pri Hrastniku št. okvira 
169562, St. evid. tablice S-14-1422.    7536 

j. ßaji<5 Borivoje, ml. vodnik", voj. pošta 
^—05/111, Pulj, vojaSko oblačilno knji- 

,••6 St. 32766.  ' C853 

Rajonsko gradbeno podjetje, RLO III, 
'Ljubljana Moste, evid. tablico tovornega 
.avtomobila »Saurer 1033«.      , '8382 

• RffflpotnJk Janez, Klćčo 2, sindikalno 
',izkaznico sit. 33077. 8083 

, Rebeišek Edvard, Ljubljana» Prešerno- 
• *a '3, sindikalno izkaznico St. 283480, !.z- 

«••• cd sindikata delavcev in namesč&n- 
^ev tomunalećv St. 8,v Ljubljani.      7880 

Ko'iiec Juniv. /.advuï Zi, p, JJobrunje, 
sindikalno izkaznico. 3468 

lioiüi.kar fü: •-•, .iišpekloi- pri ÜLO 
Ljubljana, izkaznico l£SJ m tri talone 
šoferske izkaznice- na u.it» Kemškar Ko.4- 
ja, Jadranska 15, Ljubljana. 8U82 

Kopar Janez, Dvor pn Žužemberku, 
knjižico za kolo znamke >Wendrek, 
S-1210, St. 669971. 8333 

Ucîur Anton, H lastil k 0. Vojnik ,jri 
(>1;• i-', • prißlava, prometno knjižico 
za   icoiu   »t.   t>2-ittel   znamke   >SuperioiK.' 

o;«6 
Uistiivič Milija, voj pc-.šta št. 07052, Ce- 

lje, spomenico St. 11090. .7532 

»•taper Frani-, roj. 5. IV. 11)19 v Betle- 
hemu, USA, zdaj iofer pri gozdni upravi 
v Mure ki Soboti, Kroška c •, 18, voja- 
ško knjižico 7253 

Roje Ivan, Celje, Dečkova c. 35, roj. 17. 
VIII. 1909 v Celju, izkaznico za kolo, 
št.  okvira 124743, St. tablice S-12-810. 

7337 
Roje Valentin, Rudnik 69, Ljubljana, 

izkaznico za kolo S t, 102412. izdano od 
uprave NM v Ljubljani. 8011 

Iloprot Alojzij, Bohinjska IJola, št. 120, 
Gorenjsko, vojaško knjižico S L 2ß83. 
Gorenjsko, vojaško knjižico št. 2G83-2017. 

7944 
JKoriar Darinka, Kranj, sindikalno iz- 

kaznico 5t. 2975714. 8403 

Rozman Lovrenc, SAP Celje, šofersko 
izkaznico, izdano od notr. ' odseka Celjo 
mesto in osebno izkaznico št. 495, izdano 
od KLO Sp. Hndinja. 7885 

Ro/ič Matilda, gradbišče Tovarna učil, 
Črnomelj, oaobno izkaznico fit. 5281, iz- 
dano od MLO - Maribor, knjižico za kolo 
znamke >Junior<, it. okvira §2881, evid. 
St. S-l-22771, prijavljeno pp; NM v Ljub- 
ljani, Celovška cesta. 7656 

Rupnik Dragotin, Si. Jurij nod Kumom, 
potrošniško nakaznico II. kat. St. 6710, 
-Izdano 12. I. 1949 ö podpisom Naglav 
Ado, pri odseku za notr. zadeve pri OLO 
Trbovlje. 7244 

Savino Stani», Bezovjo St. 35, Sv, Jurij 
pri Celju, vojaSko ••••••, izdano cd vo- 
jaškega odseka Celje okolica. 7737 

Sedej Dcmiaikj ••••• vrb 51, p. Idri- 
ja, knjižico za kolo >Dfekoppc St. 873. 

8347 

Seraîimovski •••••••, Skjoplje, Ulica 316, 
St. 4, osebno izkamico in spričevalo o 
opravljenem mehaničnem Izpitu.        8519 

Sckel Anton, LjuMja&a, ïHitrograd- 
nia«, ukradeno osebno, udarniško in sin- 
dikalno izkaznico ter vojaSko knjižico. 

8379 

Sever Leopoldina, Ljubljana, Mivka 2, 
••••-•• za kolo znamk© »Adler« Števil- 
ka S-8839. 8433 

SovScfc* Ivana, Zelme St. 1, Kočevje, 
tablico št. 1701 za moško kolo. 7657 

Sindikalna podružnica tekstilne indu- 
strije št. 2 v Kranju: člansko izkaznico 
št. 1319915 na imo Bizjak Albina, Števil- 
ka 271377 na tms Bizjak Martina, številka 
271708 na ime Molj Franc, St. 1728253 
na ime Crnkovič Marija In št. 1693832 na 
ime Kašelj Ivanka, izdana od sindikata 
delavcev in nameščencev tekstilne indu- 
strijo Jugoslavije. 7167 

:S:.iuđUv;U delt« cev in nameščencev lesne 
mdu-Hi'ije podružnica št. 1, Logatec, član- 
ski) izkaznico na mie Gantar ûteïka, član- 
bka št   1/2Ì4409, ši, zveze 48469. 7672 

Sindikat gradbene industrije »Pionir«, 
Kril»», izgubljene sindikalne knjižice na 
ime Zniderslč Danica, št. 1275970 Peček 
Jože   ši. 914972. '7671 

Sila Franc, Bac 14, p. Materija, okr.tj 
Sež.uia. osebno in sindikalno izkaznico, 
knjižil.» za kolo, vse 'Izdano L. 1947/48 na 
me Sila Franc, Kozina 14. 7661 

»kak«"- Petar, kapetan, voj. pošta 7S05, 
11. H stricu, knjižico za živila št. 127 pro- 
dajalnice  Ilirska Bistrica.       > 8373 

Skal«  Anton,  Maribor, Tovarniško  na- 
selje,  oi-oinetno  knjižico za kolo znamke 
»Brillank' št   209»2,  evid.  št.  S-16/12142 
n šofeisko  izkaznico št   3044, izdano 1. 

VIII.  1948 7484 

Sklcdar Jozeïa, drž. posestvo Crnci, p. 
Apače udobno izkaznico, izdano od KLU 
Murski Crnci. 7170 

Skok Hudi, Kočiči št. 12, p, Divača, Šol- 
sko spričevalo V. letnika osnovne Sole v 
Rodiku, izdano od ravnateljstva Sole leta 
1946. 7784    * 

Skuhala Jakob, Lukavci št. 1, p. Kri- 
ževci pri Ljutomeru, izkaznic? za kolo 
znamke »Wanderer« St. 1353973, izdano 
na ime Vaupolič Matija, Lukavci, p. Kri- 
ževci pri Ljutomeru. 7562 

Slanic Franc, Trnovska vas 49, Sv, Bol- 
fenk v Slov. goricah, knjižico za kolo 
znamko îStadion« St/ 7299, spozn. števil- 
ka 42660. 7825 

Slokau Marija Ljubljana, Cesta dveh. 
cesarjev 253, živilsko karto TD za avgust. 

8438 
Smolo Anton, Ljubljana, spričevalo 5 

razr.. klasične gimnazije v- Ljubljani, izda- 
no L 1942/1943. 8380 

Solar Matija, DoL Slaveči 94, M. Sobota, 
izkaznico za kolo, tov. Št. 204715, reg. Šte- 
vilka 6641. 7248 

Stanič Ana, roj. Makarovlč 24. IV. 1903 
v Kanalskem vrhu, zdaj v Gorici, ulica 
Sv. Gabrijela 36, osebno izkaznico St. 1851. 

.   - 7743 
Stariha Jož«?, UNM Trebnje, živilsko na- 

kaznico št. 5008 A/D Minot, preskrba 
FLPiJ, izdano od odseka za notr. zadeve 
Trebnje, 1  1949. •   8069 

- Starin Miha, Ljubljana, Pokopališka 40, 
osebno izkaznico St. 062108. kolesarsko 
knjižico, izkaznico OF, izdano od Zg. Ze- 
lena lama in sindikalno knjižico, izdano 
od sindikalno podružnice St.  27.  Moste. 

8147 
Stai-man Aniça, Ljubljana, Staretc-va 29. 

prometno knjižico za kolo S—29721, tov 
št. 3003 in osebno izkaznico na ime Kav- 
čič Anica. 8196 

Stegovec Teodor, Ajdovščina, vojaSko 
knjižico št. 10248. izdano od KNOJ-a v 
Beogradu. , 7599 

Stcpanov Marko, Ljubljana, Levstikova 
St. 21, osebno izkaznico št. 402, sindikalno 
karto in .potno dovolilnico na Ime Rarlmila 
Stanojevlč iz Kučeva. 8079 

Strah Jože, Sostro 35, knjižico za kolo     ' 
in sindikalno .izkaznico, 8514 

Stnainik Stanko,'Podpeca. KL(J Crnt> 
izkaznico za moško kolo .znamke >Jagrad 
St. 101433. 7671 
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Striacele Viktor, sekcij» za vzdrževanje 
proge t Ptuju, prometno knjižico za kolo 
euamke >Steyer«, št. 70089, evid, itevil- 
fea S-20-2203, izdano od NM Ptuj.      7884 

Strupi JuUja, Gubčeva 6, Celje, knjižico 
(a kolo St. 515702, št. tablice 12/1628. 

7638 
Sučič Marjan, zastavnik, vojna polta 

7833, Brežice, potno dovolilnico.        8092 

Sušnik Alojzij, Ljubljana, Ciril-Metodo- 
va 23, evid. tablico osebnega avtomobila 
znamke »Ford-EifeU, št S—8202, izdano 
od uprave NM v Ljubljani. 8153 

Sega Ivan, Logatec, talon at, 1 vozniik© 
knjižice III. razreda št. 6744. 8426 

Sile Franc, Breg et. 3, KLO Dol. Lazi, 
prometno knjižico za kolo znamke >Tor- 
pedo« H. 650931, žt tablice 67Ö. izdano od 
notr. odseka OLÜ Kočevje. 7088 

Skorjanc Ignac, Loka pri Zusmu, Do- 
lina 11 pri Celju, vojaško knjižico, la- 
dano od voj. odeeka Celje okolica.   7•86 

Šoln Maks, Poljana št. 6, p. Prevalje, 
pomočniško spričevalo kleparske etroke, 
izdano po opravljenem «pitu 19. XII. 
1937 od izpraševalno komisije Združenja 
obrtnikov na Prevaljan. 77oi 

Spilofc Franc, Brezovica St. 53, p. Tur- 
nišoe, Dolnja Lendava, prometno knjižico 
za moško kolo evid. St. S-24-2786, Številka 
okvira 6124389. 7788 

Spoljari« Janko, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, vojaSko knjižico, sindikalno in 
udarnläko izkaznico.' 8080 

âporëiï Zorica, Ljubljana, Celovška ce- 
sta, blok 5, osebno izkaznico. 8460 

Stancar Antonija, Ljubljana, Dreniko- 
va 31, osebno izkaznico. 8150 

Sterman Emilija, Ljubljana, Prešerno- 
va 9, osebno izkaznico in bolniSko karto 
za živila. "   8461 

Strajhar Ljudmila, Hruševka št. 2, p. 
Šmartno pri Kamniku, knjižico za kolo 
št. 5824. 8186 

Stular   Ana,   Ljubljana,   Riharjeva   6, 
osebno in sindikalno izkaznico.        8336 

Suuko Roža roj. Ooropovšek, Celje, 
Dečkova c. 20. osebno izkaznico, izdano 
od MLO Celje. 8205 

SuiSterSit! Elvira, Ljubljana Pokopališka 
.št. 2, spričevalo II. razr. meač. šole pri 
Sv. Jakobu v Ljubljani, izdano 1. 1928. 

8521 
Tavčar Milan, Sežana, poštni urad. Iz- 

kaznico za kolo št. 1770. 7658 
Topina Marlin, Ljubljana, Erjavčeva ul. 

*t. IG, izkaznico za kolo znamke »Puch«, 
.ov. It. 1958101, izdano od NM Ljubljana, 
evid. Si 28215.      . 8485 

Tomazin Ferdo, soboslikar, Ribnica, 
mojstrsko izpitno spričevalo, številka 
214-32-16/47, izdano v Norem meetu 14. 
V. 1947. 8363 

Tomaža Franc, Ljubljana, vojna poŠta 
83-16, oblačilno knjižico. 8*23 

Tomažip Mar>ja, Ljubljana, Dolničarjeva 
št. 4, osebno izkaznico 5t. 030272, izdano 
o* NM Ljubljana. 8152 

Tomaži« Marija, roj. 25. & 1••• v Ort- 
neku. ukradeno izkaznico OF 5t, 150328. 

6904 

Tom**« Marija, delavka, roj. 5. III. 
1925 v Ortaeku, ukradeno, izkaznico OF 
iL 150827. 6905 

Tome Frančiška, Ljubljana, Kongresni 
trg 13, osebno izkaznico it. 027638.   8199 

Tomšič ••••1, Jama 24, p. Dvor pri 
Žužemberku, izkaznico OF it, 585083, 
sindikalno knjižico št, 1496263, osebno 
iekaznico in izkaznico čebelarske zadruge 
sa Slovonijo. 7081 

Tr*mpuS Peter, roj. 21. X. 1901 v Go- 
rici, etan. Ajievica, Rožna dolina SI. 15 
pri Nov'. Gorici, osebno izkaznico.     6779 

Tratnik Franc, Vižmarje 87, p. St. Vid 
nad Ljubljano, izkaznico za kolo znamko 
>C«epel<, it. okvira C 195031, izdano 30. 
IV; 1949 od uprave NM v Ljubljani.   8093 

Trfek lT*n, Petkovec št 28, vojaško 
knjižico. 8102 

Trg. podjetje >Prehrana«, Ljubljana, 
Tyrïcva 15, izkaznico za kolo št. 26271, 
dudano od uprave NM v Ljubljani.     8012 

Trkaj Stanislava, Zidan: moet, uradno 
potrdilo št. 533 o obisku srednj« Sole, iz- 
dano od gimnazije Št. Vid pri Liubljani 
dne 8. VII. 194«. '    8824 

Trojer Ivana, Stanežiče 51, St. Vid, knji- 
žico za kolo, izkaznico OF. 8385 

Trstenjak Ivan, Maribor, Pobrežje, Mej- 
na 7, prometno knjižico za kolo Številka 
1499227. evid. št. S-16/6858. 7486 

Tugtič Barlca, Kranj, Huje, osebno Iz- 
kaznico. 8250 

Umbreht Pftpca, Majetrov trg 7, Kranj, 
oaebrib in OF izkaznico. 7168 

Vabi? Jože, Maribor, Metelkova 7. pro- 
metno knjižico za kolo št. 1050678, evid. 
•. S-16/10572. 8032 

Vadnal Leon, Veliki otok 14, Postojna 
vojaSko knjižico, izdano od' TI. brigade 
NO IS divizije. 8392 

Vagaja Uroš, Ljubljana, Brejčeva 28. 
osebno izkaznico, izdano 1. 1945 od NM 
Ljubljana. 8384 

Vajđič Matilda, Bukovžlak št. 1 pri Ce- 
Iju. oblačilno karto. '       7529 

Veluičefc Danijel, roj. 22. VII. 1925 v 
Bajti 33, KLO Lig, Gorica, osebno izkaz- 
nico št. 9104, izkaznico za kolo Št. tablice 
6865, izdani od odseka za notr. zadove 
Gorica, izkaznico OF, izdano od' OF odbo- 
ra v MarkiSh in orožni list industrijske 
milice v tovarni cementa Anhovo.      6985 

Vevč Franïtëka, Ljubljana, Gcrbičeva 
št. 32, osebno izkaznico, izdano od uprave 
NM v Ljubljani. 8095 

Vidmar Ivan, čevlj. pomočnik, Sv. Pa- 
vel pri Preboldu 74, pomočniško spriče- 
valo. '       7827 

Vidmar Malči, Vrtača 4, zdaj Blatnik 6, 
Črnomelj, roj. 8. VII. 1927. delavsko knji- 
žico št. 1*95410 6912 

VHoMto Jože, Ravno Ü. 8, Dobje pri 
Celju, vojaško knjižico, izdano od XII. 
divizije. 7583 

Voborïek Martin, Celje, Dečkova ul. 14, 
prometno knjižico za kolo, številka okvira 
87570, it. tablice 4886/S 12. 8047 

Vofrta Jole, Sp, Korena, Sv. Barbara 
pri Mariboru, prometno knjižico za kolo 
znamke »Helvetic« ät. D-51557. 7491 

Vojna pošta »t. 46988/0 oblačimo knjiži* 
co št. 17941. 8193 

Volčič Franja, Podimreka 14, evid. tab- 
lico za ženeko kolo žt. S-162548, izdano 
od upravo NM v Ljubljani. 8010 

VolČjak Jože, Virmaše 61, p. âkoija Lo- 
ka, osebno izkaznico, št. 154, knjižico za 
kolo št. 15200, sindikalno izkaznico štev. 
12300 ter «pričevalo o dovršenem mojstr- 
skem izpitu, izdano 1. 1949. 8200 

Volkar Ivanka, Vikarče 4, p. Medvode, 
živilsko karto TD za julij in avgust. 8302 

Vončina Edo, Tmovlje 180 pri Celju, 
sindikalno knjižico št. 6-65371, prometno 
knjižico, izdano od NM Vojnik in živil- 
sko nakaznico TD. 7642 

Vozel j Viđa, Ljubljana, Herberštajnova 
št. 14, osebno izkaznico št. 068068, izdano 
20. VII. 1945 od NM-Ljubljana. 8437 

Vrabl Jakob, Ljubljana, Čopova 7, vo- 
jaško knjižico, sindikalna izkaznico, iz- 
kaznico OF, izkaznico tovarne Gradis-Li- 
toetroj in srečko drž. razr. loterije.   8194 

Vristnik Kristina, Muzejeki trg 4, Celje, 
osebno izkaznico št. 67, izdano od KLO 
Nova vas pri Celju. 7738 

Zabavnik Marija, DZS v Kamniku, pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Puch< 
št. 607410 na ime Potočnik Egidij, Brez- 
nica, Dravograd. 7829 

Zalesnik Franc, Ljubljana, Rakovnik 6. 
preklic o ukradeni oblačilni nakaznici, ži- 
vilski nakaznici II. kat. za 1. 1949, 6 ko- 
madov obveznic ljudskega posojila po 
1000 din in 1 komad po 500 din, objavljen 
v Uradnem listu LRS št. 21, ker eo se li- 
stine medtem našle. 8145 

Zdravkovič Radomir, vodnik, vojna po- 
ita 3837, Novi Sad, oblačilno knjižico, iz- 
dano od vojne pošte 69715-š Novi Sad. 

8486 
Žemljic Jakob, zidar, Police št. 73, p. 

Gor. Radgona, evid. tablico za kolo znam- 
ko jSport«. tov. št. 53620, evid. številka 
S-22/3912. 7344 

Znurc Vida, Celje, javna bolnica, oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Smihel pri 
Novi vasi. 7584 

Zoldnar Pavla, Celje, Jetniška št. 20, 
oblačilno izkaznico e 56 točkami.       7582 

Zupane Joï>, Koatrivnica, p. Sv. Jurij 
pri Celju, knjižico za kolp, ledano od notr. 
odeeka OLO Celje okolica. 7132 

Zupane Vida, Ostrožno št 4, Celje, let- 
no spričevalo št. 39/7a od deške VIII. 
gimnazije v Celju iz 1. 1946/47. 7648 

Zveza potrošniških zadrug, Ljubljana, 
Masarykova 15, knjižico za kolo Številka 
S-010821, št. okvira 67718. 8238 

Železniški avtooddelek, 2AO, Ljubljana. 
evid. tablico osebnega avtomobila štev- 
S-669. 8306 

Žilkin-Sič Ana, Ljubljana, Verovškova 
št. 38, osebno izkaznico št. 4132, izdano 
od vojaške oblasti za Banat. 8081 

ŽHcar Jožef, Vrbovje, Žalec pri CeljU' 
prometno knjižico za kolo št. 774417. 

Žlicar Peter, Sešče št. 21, Sv. Pavel pr* 
Celju, prometno knjižico za kolo št. 1S5576. 

741 > 
Žolgur Jelka. Ptuj, Ljutomerska Is 

knjižico za kolo znamke >Csepek, reg 
št. 9-20-2791. 700r> 

Izdaja >Uradni list LRS«.- Direktor in odgovorni urednik: dr.Raslko Močnik; tiska Blasntkova tiskarna, obrat 1 — vel v LJablJan 
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6. člen 

Vsa dvorišča, kjer bo opravljeno cepljenje, morajo 
lastniki temeljito razkužiti. 

7. člen 
Odredba vlade LRS z dne 12. julija 1947 o obveznem 

zaščitnem cepljenju kokoši proti kokošji kugi v krajih, 
kjer bo ta bolezen ugotovljena (Uradni list LRS, št. 
29-168/47) neha veljati. 

8. člen ' 

Ta uredba, velja od dneva objave v »Uradnero- tfstu 
l^RS«. 

St. S—zak 564    . 
Ljubllana dne 6. avgusta 1049. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade LRS 

Minister zu kmetijstvo LRS? podpredsednik : 
Ing. Jože Levstik 1, r. Marijan •••••• 1, r. 

152. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS in 
glede na izkazane potrebe izdaja vlada LRS po predlogu 
predsednika vlade LRS 

uredbo 
ô odpravi komiteja za srednje In nižje strokovno 

šolstvo pri vladi LRS 

1. člen 

Odpravi ao komite za srednje in' nižje strokovno šol- 
stvo pri vladi LRS, ki je bil ustanovljen z uredbo z dne 
13. seDtembra 1947 (Uradni list LRS, št. 39-212/47). 

2. člen 

Zadeve iz pristojnosti komiteja za srednje in nižjo 
strokovno šolstvo prevzame ministrstvo za prosveto. 

3. člen 
Pri ministrstvu za prosveto se ustanovi evet za stro- 

kovno šolstvo, ki ga sestavljajo pomočniki ministrov tistih 
resorov, ki imap strokovne šole. Poleg tega ustanovi mi- 
nistrstvo za prosveto po potrebi strokovne svete posamez- 
ne panoge za dvig strokovnega šolstva. 

4. člen 
Potrebna navodila prepiše minister za prosveto 

6. člen 
Ta uredba veljj. od dneva objave v »Uradnem tfâtu 

LRSs. 
Ôt. S—zak 562 
Ljubljana dne 0. avgusta 19•9. 

Po pooblastili» 
predsednika  vlade  LRS 

Mim Pilusveto   LK£>: podpredsednik: 
Dr. Jože 1'otrC i. r Marijan Brecelj 1. r. 

•£•!••1,0••0••.!•00•,0••1••• 
MINISTRSTEV UÜDSKfc REPUBLIKE SLOVENIJE 

153. 
/ 

fo L oleum uredbe o prijavljanju bivanja (Uradni list 
FLRJ, iL 00.449/48) izdajam 

odredbo 
o razširitvi obveznosti prijave prebivališča ter spre- 
membe   prebivališča   ozirorau   prijave   spremembe 

stanovanja 
1 

Dolžnost, prijaviti prebivališče, spremembo prebivar 
lišča in spremembo stanovanja po določbah uredbe o pri- 
javljanju bivanja (Uradni list FLRJ, št. 56-449/48), se »z- 
širi na ozemlju Ljudske Republike Slovenije tudi na vse 
druge kraje, ki v 1. členu uredbe niso navedeni. 

Ta odredba velja od dneva objavo v »Uradnem listu 
LRS«. 

IV št. 2596/3—1949 
Ljubljana dne 18. julija 1949 

Minister 
za notranje zadeve LRS: 

Boris Kraigher 1. r. 

164. 

Na podlagi 3. In 4. člena uredbe o izgraditvi strokov- 
nih delavsk;h kadrov in o upravah za strokovne delavske 
kadre (Uradni list FLRJ, št. 79-674/48) izdaja minister 
za delo LRS po predlogu ministra za industrijo LRS 

odločbo 
o ustanovitvi industrijske šole za steklopihaštvo in 

optiko v Ljubljani 

1 
Ustanovi «v industrijska šola za steklopihaštvo in op- 

tiko v Ljubljani. 
a 

Namen industrijske šole za steklopihaštvo in optiko 
je, da učence teoretično In praktično usposobi za kvalifi- 
cirane-delavce v steklopihaški stroki. 

3 
Industrijska Sola za Btokloplhaätvo in optilo äS vzdr- 

žuje iz sredstev Glavne direkcije kovinske industrije LRS. 

4 
Indutrijsko šolo za steklopihaštvo in  optiko  vodi 

upravnik, ki ga imenuje minister za industrijo LRS po 
predlogu glavnega direktorja kovinske industrije LRS. 

6 
V šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi učen- 

ci in učenke, ki so najmanj 14 in največ 17 let stari ter 
so dokončali G razredov sedemlotke ali 2 razreda srednie 
šole. 

6 . 
Pouk na šoli je teoretičen vn praktičen ter traja tri 

leta. 

Soia ima internat za učence. 
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8 
Natančnejše določb© o ureditvi in delu ëole predpiše 

minister za industrijo LRS y, sporazumu z ministrom za 
delo LRS l 

d 
£& odločba .velja od dneva objave v >Ura<inem ïMtu 

LR5«. 
Et. P-90&7/1-49 
Ljubljana dne 20. julija 1949. 

Podpredsednik vlade to 
minister za industrijo LRS: Minister za delo LRS: 

Dr. Marijan Brecelj L r. ta Regent L- r. 

155. 

M podlagi 3. in 4. ôlena uredbe o izgraditvi etro&ov- 
iiSh delavskih kadrov in o upravau za strokovne delavske 
kadre (uradni Hst FLRJ, št. 79-674/48) izdaja minister 
za delo LRS DO predlogu ministra za industrijo LRS 

odločbo 
o ustanovitvi industrijske kovinarske šole 

v Kamniku 

Pri državnem gospodarskem podjetju republiškega 
pomena >Titam<, tovarna kovinskih izdelkov in livarna, 
Kamnik, ee ustanovi industrijska kovinarska Sola, 

warnen industrijsKekovmarsfie šole je, da učence teo- 
retično in praktično usposobi za kvalificirane delavce y 
kovinski stroki. 

3 
Industrijska kovinarska šola ee vdržuje iz sredstev 

Glavne direkcije kovinske industrije LRS. 

Industrijsko kovinarsko šolo vodi upravnik, ki ga 
imenuje minister za industrijo LRS yo predlogu glavnega 
direktorja kovinske industrije LRS, 

5 
V, šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi učen- 

ci, ki so najmanj 14 in največ 17 let stari *er so dokončali 
osnovno šolo. 

6 
t'ouk na Soli je teoretičen in praktičen ter traja tri 

leta. 
i 

\ Sola ima Internat za učence. 

8 

Natančnejše določbe o ureditvi in delu šole predpiše 
minister za industrijo LRS v sporazumu z ministrom za 
delo LRS. 

Lia odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
S«. 
St P-8054/2-49 
Ljubljana dne 20. julija 1949. 

Podpredsednik vlade in 
minister za industrijo LRS: Minister za delo h&S; 

Dr. Marijan Breceli L r. Ivan Regent L r. 

156. 

Na podlagi 3. in i. člena, uredbe o izgraditvi strokov- 
nih delavskih kadrov in o upravah za strokovne delavske 
kadre (uradni list FLRJ, Št. 79-674/48) izdaja minister 
za delo LRS po predlogu ministra za industrijo LRS 

odločbo 
o ustanovitvi industrijske čevljarske Sole v Zireh 

1 
Pri državnem gospodarskem podjetju republiškega 

pomena >Tovama športnih čevljev v Zireh«, Mrl, se usta- 
novi industrijska čevljarska', šola.     . 

2 
Namen industrijske čevljarske šole je, da učence teo- 

retično in praktično usposobi za kvalificirane delavce v 
čevljarski stroki. 

3 
Industrijska Čevljarska šola se vzdržuje iz sredstev 

Glavne direkcije usnjarske industrije LRS.V 

4 
Industrijsko čevljarsko šolo vodi   upravnik,  ki  ga 

imenuje minister za industrijo LRS po predlogu glavnega 
direktorja usnjarske industrije LRS. 

V šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi učen- 
ci, ki so najmanj 14 in največ 17 let stari ter so dokončali 
osnovno Šolo. 

6 é 
Pouk na šoli je teoretičen in praktičen ter traja tri 

leta. , 
7 

Sola ima internat za učence. 
8 

Natančnejše določbe o ureditvi in delu šole predpiše 
minister za industrijo LRS v sporazumu z ministrom za 
delo LRS. 

9 
ïa odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. P-S055/2-49     .. 
Ljubljana dne 20. julija 1949. 

Podpredsednik vlade in 
minister za industrijo LRS: Minister za delo LRS: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r. Ivan Hegent (. r. 
———-^—T   ••    | u        | | -    |      , L  ,m_  n 1-1••••1 ••••1111•••*••«_1^._•••_-••••)«••••-__-1••••»••••^  iiwnn-•••—mi ,.^^_„_ 

Izdaja   >üradal Hat IjRS-t ~ Direktor to odgovorni urednik: dr. ftastkó Mo&iik; tiska Blasnikova tlakama, obrat )  - vei 
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Poätaina plačana V gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 16. avgusta 1949. Številka 25. 

YSEBIKA 
157. Uredba o odkupu krompirja v gospodarskem letu 1949/60. I 159. Pravilnik o Solu republiške komisijo za revizijo glavnih! 
15Š. Uredba o srazšir'tvi agronomsko fakultete v Ljubljaa'.        J        projektov. 

UREDBE. ODREDBE. M VODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

157. 

Na podlagi 1, cîena zakona o pooblastitvi vlade LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za državno nabave 
LRS 

uredbo 
o odkupu krompirja v gospodarskem letu 1949/50 

1. Temeljne določbe 

1. člen 
Da- se zagotovi preskrba delovnega ljudstva e krom- 

pirjem, bo država v gospodarskem letu 1949/50 odkupo- 
vala krompir po določbah te uredbe. 

2. člen 
Pridelovalci krompirja, ki imajo tržni presežek krom- 

pirja, so dolžni prodati državi določene količine in sorte 
krompirja po cenah, ki jih določi vlada LRS. Oddati mo- 
rajo zdrav, suh krompir. 

3. člen 
S presežki krompirja, ki jim preostanejo po obvezni 

prodaji (prosti presežki), lahko pridelovalci prosto raz- 
polagajo. 

Proste presežke lahko pridelovalci prodajo državi ob 
pogojih, ki so predpisani z uredbo o predaji kmečkih 
pridelkov, vezani s pravico do nakupa določenih indu-' 
strijskih izdelkov po nižjih enotnih cenah 

II. Planiranju odkupa 
4. člen 

Plan za odkup krompirja določi za posamezne Ob- 
lastne ljudske odbore in za glavno mesto Ljubljano mi- 
nister za državne nabave v sporazumu z ministrom za 
kmetijstvo in predsednikom planske komisije LRS. 

Oblastni izvršilni odbori razčlenijo plan za odkup 
krompirja na okrajne (mestne) ljudske odbore, okrajni 
(mestni) izvršilni odbori pa na krajevne (rajonske) ljud- 
ske odbore. 

Mestni izvršilni odbor glavnega mesta Ljubljane raz- 
členi predhodni plan za odkup krompirja na rajonske in 
na krajevni.ljudski' odbor svojega območja 

1        5;iČlen 

Na podlagi plana za odkup krompirja, ki ga prejme 
ođ okrajnega (mestnega) Jjudekega odbora, sestavi kra- 
ievni (rajonski) izvršilni odbor ob dozorevanju krompirja 

za vsakega pridelovalca plan obvezne prodaje krompirja 
tako, da določi količino in sorte krompirja, ki ga mora 
vsak posamezni pridelovalec prodati državi. Plan obvezne 
prodaje sestavi krajevni (rajonski) izvršilni odbor na pod- 
lagi površine, ki je morala biti po setvenem planu zasa- 
jena s krompirjem, in na podlagi ugotovljenega hektar- 
skega donosa. 

Hektarski donos krompirja ocenijo ob dozorevanju 
krompirja komisije, ki jih odredijo krajevni (rajonski) 
izvršilni odbori s pritrditvjo okrajnega (mestnega) ljud- 
skega odbora. 

Plan obvezne prodaje krompirja vpiše krajevni (ra- 
jonski) ljudski odbor v posebne sezname. Obrazec sezna- 
ma in način njegova izpolnitve predpiše minister za dr- 
žavne nabave. Izpolnjeni obrazec pošlje krajevni (rajon- 
ski) izvršilni odbor v treh izvodih okrajnemu (mestnemu) 
izvršilnemu odboru, ki pregleda obremenitve posameznih 
gospodarstev in popravi morebitne napake. 

Okrajni (mestni) izvršilni odbor sestavi na podlagi 
pregledanih in popravljenih seznamov krajevnih (rajon- 
skih) ljudskih odborov pregled obvezne prodaje krompir- 
ja za območje okraja in ga pošlje oblastnemu izvršilnemu 
odboru. Oblastni izvršilni odbor sestavi na podlagi pre- 
gledov okrajnih (mestnih) izvršilnih odborov zbiralni pre- 
gled za svoje območje in ga pošlje ministrstvu za državne 
nabave zaradi izdelave republiškega plana za odkup 
krompirja. 

Minister za državne nabave sestavi predlog republi- 
škega plana za odkup krompirja in ga predloži vladi LRS 
v; potrditev. 

•   6. člen 
Od vlade LRS potrjeni plan odkupa krompirja razdeli! 

minister za državne nabave na oblastne ljudske odbore, 
oblastni ljudski odbori na okrajne (mestne) ljudske odbo- 
re, ti pa na krajevne (rajonske) .ljudske odbore. • pod- 
lagi prejetih planov odkupa krompirja izvršijo krajevni. 
(rajonski) izyrsjlni odbori morebitne popravke v prvotnih 
seznamih obremenitev in izdajo vsakemu posameznemu 
pridelovalcu odločbo o obvezni prodaji krompirja. V od- 
ločbi je treba navesti količino in sorto krompirja kakor 
tudi čas in mesto oddaje. 

En izvod seznama o obremenitvah gospodarstev z 
obvezno prodajo, potrjenega od okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora, pošlje krajevni (rajonski) izvršilni od- 
bor pooblaščenemu odkupnemu podjetju. 

Zoper' odločbo krajevnega (rajonskega) izvršilnega 
odbora se pridelovalec laliko pritoži v treh dneh po pre- 
jemu odločbe. Pritožbo vloži pri krajevnem (rajonskem) 
izvršilnem odboru, ki jo mora s svojimi pripombami ta- 
koj poslati okrajnemu (mestnemu)   izvi silnemu odboru. 
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Ta mora odiOöiti o pritožbi v treu dueli in po krajevnem 
(rajonskem) ljudskem odboru obvestili o svoji odločitvi 
pntožiteljit • pooblaščeno odkupno podjetje. 

III. Kako se določi količiim obvezno prodaje krompirju 
za posamezne pridelovalce 

7, Ölen 
Za vsakega pridelovalcu uiompirja ugotovi krajevni 

^rajonski) ljudski odbor skupni'.pridelek krompirja, nje* 
gove lunino poh eoe m tr/m prer-ež.ck kiotnpirja. 

Pri tem mora upoštevati /.lasti tele okoliščin« : •••> 
nomsko moč in strukturo gospodarstva, površino, ki jo je 
moral puMifiii'ïui pridelovalec osuditi s krompirjem 
(zgodnjim m poznim), hektarski donos, površino obdelo- 
valne Zemlje in uvrstitev v agrarni rajon. 

Ce je zaradi "labegn obdelovanju hektarski donos 
fclabši, kot bi laliko bil normalno, so upošteva normalni 
donos 

I-loklarske donose, ugotovljene po krajevni (rajonski) 
komisiji za ocenjevanje hektarskih donosov, mora prej 
potrditi okrajna (mestna) komisiju za ocenjevanje hektar- 
skih doroso/. 

8, člen 
diede na splošno donusmml zemljo se razdeli L jud- 

oka Republika Slovenijo tiu tri agrarno rajone: 
v 1, rajon spadajo okraji Murska Sobota. Lendava, 

Radgona, Ljutomer, Maribor mesto, Celje mento In Ljub- 
ljana mesto ter Žilorndni nižmnki predel okrajev Ptnl, 
Maribor okolicu, Celje okolica, Mozirje, Poljčane, Trbovlje, 
Krško, Novo mesto, Trebnje, Grosuplje, Ljubljana okolica, 
Kranj, Kamnik, Jesenice'in Dravograd; 

v II. rajon spadajo višinski punicu okrajev Ptuj, 
Maribor okolica, Celje okolica, Mo/,irje, Poljčnno. Trbov- 
lje, Krško, Novo mesto. Trebnje, Grosuplje, Ljubi ionu oko- 
lica, Kranj, Kamnik, Jesenice in 'Dravograd in žitorodni 
nižinski predeli okrajev Kočevje, Črnomelj, Gorica, Ilir- 
ska Bistrica in Sežana; 

v •. rajon «padajo visinski ptednli okrajev Kočevje, 
Črnomelj, Gorica. Ilirsku Bistrica, Sežana iti okraji Tol- 
min, Idrija in Postojna. 

Ce ne spada ves okraj v isti rajon, oprav,!- rajonlzadjo 
zemljišč okrajni izvršilni odbor; okrajni izvršilni odbör 
predloži 'rajonlzacljo v potrditev oblastnemu izvršilnemu 
Odbor« in -jo po potrditvi razglasi v prizadetih krajih na 
krajevno običajni način. . 

9, člen 
Tržni presežek «gotovi krajevni (rajonski) izvršilni 

odbor lako, da od ugotovljenega pridelka odstoje lastne 
potrebe pridelovalca, in sicer! , 

a) za prehrano družinskih članovi 
v    1. rajon«, do ItiOkg, 
v   II. rajonu'od •-ISOkg, 
v IIL rajon« od 150—180 kg za vsakega ciana drtrzl- 

ne, ki živi e pridelovalcem stalno-v skupnem gospodinj- 
stvu, upoštevajoč pri tem, da se, kolikor gro za odrasle, 
za delo zmožne družinske člane, pusti krompir za pre- 
hrano «nino zâ (iste, kl so potrebni zn obdelavo poâestva 

h) Za krmljenje živine se i.usli: 
za vsakega n'tnnega prašiča, ki ga je gospodarstvo 

dolžno prodati državi: 
V    t rajonu do 2Ö0kff,      i 
v   IL rajon« od 2Ö0—250 kg, 
v ITT   rajon« od 250—350 kg: 
za vitkega mršavega prašiča, težiega od -"O k??, ki ga 

Je gospodarstvo dolžno prodati državi, do 80 kg: 

za vsakega pitaaega prašiča, ki ga tedi pridelovalec 
za lastne potrebe, količina, ki je določena za pitane pra- 
šiče, ki Jih redi piidelowileu Lü obvezno prodajo državi., 
računajoč po enega pituuuga prašiča na tri družinske 
Člane, ki žive s pridelovalcem v skupnem gospodinjstvu, in 

!<ne prejemajo živilskih nakaznic, so pa potrebni za ob- 
delavo posestva. 

Koliko krompirja se pusti za vsako plemensko svinjo, 
določi K navodili minister za državne nabave v sporazumu 
« m m litrom za kmetijstvo 

Za krmljenje živine določene količine ee pustijo v 
dlobnem  in odpadlem krompirju. 

c) tw seme se pusti 20UO kg «a 1 ha površin, zasa- 
jenih s krompirjem. 

10. člen 
Krajevni ljudski odbor določi količino krompirja, ki 

ga morajo prodali posamezni pridelovalci, v tehle mejah: 
Obdelovalna Obvezan prodaja v % 

površina I. rajon II. rajon III. rajon 
do 2 ha do G'0% do 50% do 40% 
od 'J do • ha 50-70% 40-00% •••-50% 
od n dO ö ha 00-80% DO-70% 40-00% 
midolla 70-95%       00-90%       60-85% 

%, 11. člen 
V izjemnih primerih lahko krajovm Rajonski) ljud- 

ski odbori s privolitvijo okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora obremenijo posamezno gospodarstvo nad ali pod 
določenimi normami za dotično velikostno skupino 

12. člen 
Količine zgodnjega krompirja (ne mladega), ki eo ga 

pridelovalci prodali pooblaščenim odkupnim podjetjem po 
nižjih enotnih (vezanih) cenah, se vštejejo v obvezno od- 
dajo. 

13. člen 
Krajevni (rajonski) izvršilni odbor lahko določi pò 

navodilu okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, da po- 
samezni j rklelovalci oddajo krompir Šele spomladi. Ta- 
kim pridelovalcem se prizna primeren odbitek za izgubo 
na toži (kale) glede na čas vskladitičenja krompirja. Od- 
kupno podjetje mora s takimi pridelovalci vnaprej skleniti 
pogodbe in jim mora plačati vnaprej 50% kupnin P. 

IV, Določanje obvezne prodajo krompirja kmečkim 
obdelovalnim zadrugam in zadružnim ekonomijam 

14. Òlen 
Količino obvezne prodaje krompirja za kmečke obde- 

lovalne zadruge In zadružne ekonomije določijo okrajni 
(mestni) izvršilni odbori ila podlagi navodil, ki jih izda 
minister za državne nabave LRS sporazumno t initilßtrom 
za kmetijstvo 

V. KftüCiiskc itoloôbe 

lö. Òlen 
Kolikor prekršitve te uredbe niso sodno kazniva de- 

janja, se kaznuje z denarno kaznijo do 50,000 dinarjev ali 
s poboljševalnim delom do treh mesecev, kdor 

a) brez utemeljenega razloga in namenoma ne izpolni 
obveznosti v določenem roku, količini in sortì; 

b) da netočne podatke, ki vplivajo na določitev obveî' 
ne prodaje; 

c)' prikriva krompir; 
č) namenoma ni zasadil s planom določene površine 

ali namenoma slabo obdeluje^asajene površine In 8 tem 
zn|ža pridelek krompirja. 
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Letnik  VI. Priloga k 25. kosu z dne 16. avgusta 1949 Številka •. 

Razglasi in oglasi 
Izšel Je 

Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404, cena 58 din. 
V nadaljevanju prve knjižice predpisov za L 1845—47 prinaša tudi ta pe- 
riodična publikacija vee predpuse zveznega in republiškega pomena, kakor 
tudi predpiee o cenah :n določitvi cen, ki so bili v letu 1948 objavljeni \ 
Uradnem listu FLRJ, v Uradnem letu LRS, Finančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene in Veatniku urada za cene pri predsed- 
stvu vlade LRS. Tudi v tej knjižici je vsa snov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem razdobju in bo praktično nepogrešljiv priročnik za vee 
urade in ustanove kakor tudi za posameznike, ki bodo imeli za vsako leto 
zbrano • izpopolnjeno gradivo odiasi zakonodaji in drugih predpisih vedno 
pri rokah. 

Posebej opozarjamo že aa uekatere zbirke, ki so izšle v naši založbi 
vL.1948: 
Zbirka gospodarskih predpisov 1, del. Druga izpopolnjena izdaja — Straui 505, 
cena 88 din. 

Diuga izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 1947, ki je že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter s popravki m novini', ustreznimi predpis, dopolnjeno 
deljen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
snov. Na sistematičen in pregleden način urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu :n organih za načrtovauje o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpisu o akumulaciji in cenah v tnđustpji • rudarstvu, v 
gradbeni, gostinski in trgovski strok,, dalje" poglavje o enotnih cenah, 
splošne predp'66 o upravi državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 
in kmetijskem gospodarstvu. Zbirki je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 
preglednosti m  praktične uporabnosti posebno stvarno kazala 

Ztö.'ia gospodarskih predpisoval, del. Strani-752, cena 105 din. 
V tej obsežn; zb:rki je zbrano bogato gradivo vseh najvažnejših predpisov, 
ki so izšli oJ marca 1947 do maja 1948 in je nepogrešljiv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarsta. V knjižici je 
razvrščena snov o uprav driavn h gospodarskih podjetij predpisi o arbitraži, 
pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznost, registraciji, vknjižbi last- 
ninske pravice itd. -V dodatku so predpisi o akumulacij, n cenah, knjižica 
ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabnosti praktično sestavljeno 
stvarno kazalo 

Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Strani 453, cena 00 din. 
Periodična publikacija prinaša vse predpiee, ki so bili objavljeni v Urad- 
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja L   1947, predpisi zveznega  in republiškega pomena, 
kakor tudi predpis; o cenah ;n določitvi cen, ki so bili objavljeni v navede- 
nih  glasilih  oziroma  v Službenih obvestilih zvezne  vlade in v   Vesraiku 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov,  ki je uvrščena po abe- 
cednem redu :n časovnem razdobju je za vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
zbrano m še izpopolnjeno gradivp vseh predpisov za leto 1948 v novi zbirki. 

Abecedni imenik naselij LRS | upravnu razdelitvijo LRS, imetnikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljovidom ljudskih odborov LRS 
(v priredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70din. • 

Odkar je bilo naš: novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
nem in reorganiziranem upravnem aparatu našega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 
za vsakogar pri orientaciji in poznavanju raipOTeaitve krajev, okrajev in 
pošt v Ljudski republiki Sloveniji. 

Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh strok 
in poklicev, • literaturo in navodili. Strani 46, cena 7 din. 

Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v tri skupitfe raz- 
• strok, ki bodo polagali izpite. V drugem délu so k posameznim temam 

dodane še kratke teze in vsa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo, k: je program sestavil ia. priredil, je s to brošuro 

' podal enov za Študij uslužbencev, ki se bodo po tečajih in seminarjih pri- 
pravljali za izpite. ' Navedena literatura k posamežafai temam oa bo hfcrati 
olajšala .delo tudi predavateljem. 

v   Na5a založba je prevzela v prodajo brojšuro 
Zaćastii program, posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence finančne 
stroke,.ki jo jü izdala uprava »Finančnega zbornika«. Interesenti lahko na- 
ročijo to knjižico pri Upravi Uradnega lista LRS, Ljubljana, Gregorčičeva 23. 

Cena 7 din. Ravnateljstvo »Uradnega usta LRS« 

Register državnih 
gospodarskim podjetij 

V pisi 
1•03. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: ü9. julija 1949. 
Besedilo: Kraške jame Slovenije, Po- 

stojna. 
Poslovni predmet: Upravljanje, urejeva- 

nje in vzdrževanje ter populariziranje 
kraških jam ;n znamenitosti •••• na 
ozemlju ljudske republike Slovenije, izpo- 
polnjevauje njihovih naprav, ju služijo tu, 
nstičnemu prometu v njih turistično iz- 
rabljanje.    ' 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 726 z dne 14. XII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Komite za 
turizem in gostinstvo pri vladi LRS. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pretner Egon, v. d. ravnatelja, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetju, 

Simčič Alionz, glavni računovodja, Mi- 
ne, navedene v 47. členu zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 29. julija 1949. 
St. 243354-1949 8642 

1904. 
Sedež: Ljubljana. 
Qan vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo: »Izbira«, trgovsko podjetje z 

lokalnimi proizvodi, Ljubljana, krajše: 
»Izbira« Ljubljana. 

Poslovno predmet: Poslovanje na drob- 
no in debelo z vsemi proizvodi lokalne 
proizvodnje. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Tajn. št. 2377/49 z dne lo. VII. 
1949. 

OperativHi upravni voditelj: Direkcija 
mestnih magazinov. 

Poslovalnice: Tyrseva c. 2, Čopova 3, 
Prešernov trg 3, Stritarjeva ul. 4, Pasaža 
Nebotičnik, Frančiškanska 4, Tyrseva 20, 
Čopova 54. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
SeRc Pavle, ravnatelj, v njegovi odsot- 

nos ti 
Pogačnik Anton, namestnik ravnatelja, 

samostojno; v računskih zadevah pa po- 
leg ravnatelja oziroma namestnika še 

Widmajer Elza, glavni računovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. avgusta 1949.     - ' 

Fin. 5t. 3252/49       "*   87S3 
« 

1905. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva 47 b. 
Dan vp-isa: 8. avgusta 1949, ^ 
Besedilo: »Mesopromet LJubljana oko- 

lica* e poslovalnicami: Ljubljana, Vrhni- 
ka. Logatec, Medvode, Litija. 

Poslovni predmet: Nakup in ž:1 kol 
klavne živčne. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubluna 
okolica., odločba št. 439/1 z dne 7. VII. 
1*9. 
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Operativni upravni voditelj: OLO Ljub- 
ljana okolica. 

Podjetje zastopata .u zanj podpisujeta. 
Usemčuik Raj ko,   upravn.k,   samostoj- 

no v smislu 8., 1Ü., H. in 12. člena pra- 
vil podjetja, 

Verbiß Steika, računovodja, poleg uprav- 
••• vse listine po 47. členu zakona o 
dri, gcep. podjetjih. 

Okrajui   LU   Ljubljana  okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. avgusta 1949. 
St. 2344 5SG50 

* 
1906. 

.Sedež: Poljčane. 
Dati vpisa: 3. avgusta 1949. 
Besedilo: Okrajno državnu podjetje za 

udkup  mleka, jajc, perutnine  in gojitev 
perjadi. 

' Poslovni  predmet:  Odkup mleka, jajc, 
perutnine in gojitev perjadi. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane. 
Operativni   upravni   voditelj:   Isvrîilnt 

Odbor OLO Poljčane. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Cepin Franc, upravnik. 

Okrajui   LO   Poljcaue. 
poverjeniltvo za Iinauce, 

dne 3. avgusta 1949, 
št. 4331/49 84S2 

1907. 
Sedež: Stara gora 13. 
Dah'vpisa: 30. julija 1949. 

' Besedilo: Krajevna krujažko-šivilska de 
lavntca Stara gora. 

^Poslovni   predmet;   Izvrševanje   kroja- 
Sko-šivilskih del. 
•   Ustanovitelj podjetja: KLO Stara aura. 

Operativni upravni voditelj: KLO Sta- 
ra gora. 

Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo: 
Zajdela Konrad, poslovodja 

(      Verzel   Anton,  predsednik   KLO  Stara 
gora, 

Skrjaaec Franc, tajnik KLO Stara gora. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeniätvo za'finance, 
. dne 30; julija-1949. • 

St.  26/52 8486 
* 

190». 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1949. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje v 

i Murski Soboti. 
Poslovni predmet: Gradba'novih držav- 

nih' kakor tudi privatnih zgradb, popra- 
vilo vseh zgradb splošnega ljudskega pre- 
moženja. 

•Ustanovitelj podjetja: MLO Murska So- 
bota. 
,  Operativni   upravni   voditelj: .Izvršilni 
odbor MLO'Murska Sobota. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
', * Neme! Franc, upravnik komunalnih 
podjetij y Murski Soboti, , 

• Debelak Alojzka, glavni računovodja 
mestnih komun, podjetij, ki sopodplsuje 
po,47. členu zakona,, oba do zneeka 100.000 
dinarjev. , 

,    Okrajni "LO Murska Sobota, 
poverjeniltvo za finance, 

< „dne 4,. avgusta 1949. 
"'•''•:.r:;St. 626/49        ,        8564 

'••'.'"'   * 

1909. '.p: 
«r>iWr Murski Ònici, 
'" i*?:'•   'tV'?u.,ta.J949. v 
fi i-1.:- Krajevno podjetje >Krai©vna 

gostilna v Murskih črncih«,'  ... 

Poslovni predmet: A'akup m prodaja al- 
koholnih in brezalkoholnih pijač in jeslvjn, 

Ustanovitelj    podjetja:    KLO   Murski 
Cruci. 

Operativni upravni voditelj; KLO Mur- 
skil Crnci. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fürst Ida,   poslovodja,   do 5000 din, v 

ujem odsotnosti podpisuje 
Secko Franc,' predsednik KLO iu       , 
Gombcc Franc, tajnik KLO, za zneske 

uad ÖÜQ0 din' 
Okrajui LO Murska Sobota, 

poverjeni»»-» za finance, 
dne 3. avgusta 1949. 

St. 635/49 8565 
V     * 

1910. 
Sedež: Nov« mesto, Ljubljanska c. 28. 
Dan vp:sa: 4. (ivgusta 1949. 
Besedilo:   Popravljalnica   čevljev   MLO 

Nov« mesto. 
Poslovni predmet: Popravilo obutve, iz- 

delovanje nove obutve in, storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo,mesto. 
Operativn: upravni voditelj: MLO Novo 

mesto. 
Podjetje zastupa in zanj podpisuje: 
Vidrin   Vinko,   poslovodja, do. zneska 

20.000 din, samostojno,  ali 
JevSček Miloš, upravnik Zneske nad 

•JO.ooodn podpisujeta skupaj ali pa uprav- 
nik sam. 

Okrajni LO NOTO mesto, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. un'usta 1949. 
et.  2684/1    ,, 85Ö7 

Spremembe   . 
19•.     ,, ' •   ••'     ,'••''>' - ••: 

Sedež:   Kranj.  . ;'-••• 
Dan vpisa: 30,  julija 1949. 
Rr*jedilo:    Tovarna    tiskanega    blaga 

i Kranj, 
fzbriàe se. Stomp bar Anton, glavni ra- 

čunovodja JU vpije: 
Virnik Auton. glavni računovodja, ki 

sopedpisuje listine, navedene v 47. členu 
zakona o drž, gOsp.,podjetfh. 

Ministrstvo za finance LRS, ' 
Ljubljana, 

dne 80. 'julija 1949. 
§t. 2435/5—1949 8646 

* 
1912. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan  vpisa: '28.  julija  1949. 
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje 

za promet z zdravilnimi zeliJČi in eterič- 
nimi olji, skrajäano: >Droga«, Ljubljana. 

Izbriše se Mr. ph. BprčiS Slavka, v. d. 
ravnatelja, vpjisVse • 

Dular Ciril, v. d. ravnatelja, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zak, pooblastil 
in pravil podjetja.' 

Ministrstvo za  finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. julija 1949. 
Št, 24312/3—1949   .      ' 8640 

• » k . •        •    ••   \ 

1913. "',''••     l 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. avgusta 1949. 
Besedilo: Podjetje za opremo zdravstje* 

uih ustanov in za promet z medicinslum 
instrumentarijem, laboratorijskimi potreb- 
ščinami in optiko. Ljubljana.      - ' 

iVpl3eta se:       ',,.,• 
Agitola Anton, komercialni šef, ki pod- 

pisuje v, odsotnosti ravnatelja, v istem ob.. 
segu kot oni m                        •   ',' ', • '.. 

Mihelfcič Marija, nižji, knjigovodja,- Ju 
sopodpisuje ob zadržanosti računovodje v 
istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

dne 1; avgusta 1949. 
St. 243366/1-1949    •      864? 

* 
1914. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. julija 1949., 
Besedilo: Trgovsko podjetje z živili. 
Izbriše se Peterman Franjo, ravnatelj 

in vpise 
Mahkovec Anton, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak, pooblastil in 
praViil podjetja. 

Ministrano za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 30. julija 1948. 
St. 243215/1—1949 8645 

* 
1915. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. julija 1949. 
Bendilo: Triglav film, 
Vpižeta se:' 
Cernée Milan, komerlalni pomoînik d^ 

rektorja, ki podpisuje posle komercialne-, 
ga sektorja, v odsotnosti direktorja ,pa » 
istem obsegu kot" o.ni, 

Keie Včako, namestnik glavnega'raču- 
novodje, ki sopodpisuje v odsotnosti gl. 
računovodje v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo zu finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. julija 1949. 
Št. 24351/2-1949 8644 

•     •       i   •'.'••.•'     '        .*,•:••,», •    i 
1916. .. . '   ^s--'..'.  ,, , >,.,    , •,•'*,'?,    • 

ijJedei: Rogažka Slatina.-       :".'•   ^ -r- 
Dan vpisa: 80. juliju 1949. '"    \'•'*"•' '".. ' 
Besedilo: Zdraviliško- — gostinsko pod- 

jetje Rogaška Slatina, " 
Izbriše se Likar Zmagoslav, ravnatelj ' 

in vpiše:        '' -y •       il" 
Zoré Frane, v; d." ravnatelja',*.!» 'po'đpU 

sttjé samostojno, v obsegu zak. 'pooblastil' 
in pravil podjetja. ' . .:. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. julija 1949. 
;St. 243S17/3—1949    .       8643' 

; ' " •'*.•: '":'„-   '- * : " 

191".  -     -•      '.'",      V . .::\'- 
Sedež: St; Peter na Krasu, •'  \ 
Dan vpisa: 29. julija,•9.  " 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Postoj-, 

na. 
Izbriše se,Fric, Franjo, direktor in vpise: 
Garzarolli Marjan, direktor, :ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak? pooblastil 
in pravil podjetja. ; 

Ministrstvo za financ« LRS, . 
Ljubljana,    : ,' 

dne 29. julija •9.       •    \. 
St. ,248187/2-r;l949 6641-. 

ms,   •     '','-•• 
Sedež: Tržič. 
Dan vptea: 23. julija •949.       . ..    ' 
Be3edllo: Tržiika tovarna kovin «pov.- i' 

Tržič. „  ' •'•'"••'•'* ' 
Izbriše se Javornik Ivo, namestnik di«V, 

rektorja in računovodje, vpiietase; •   * 
MarkiJ Franc, namestnik direktorja-•]£!..'•. 

podpisuje; v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu kot oni, men v zađetfch-i«''$&•" 
člena zakona o drž, gosp. podjetjih; 

/ 
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/.«Daveč Marija, v. d. računovodje, Ki 
sopoap.suje r.stme, navedene v 47. členu 
zakona û drž. gosp. podjetjih- 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 23. lubja 1949 
at. 243365-1949 S639 

191». 
sedei: Vuzenica. 
uan vpiea: 3. avgusta 1849. 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja Vu- 

teni'ca. , 
Izbriše •• upravnik Potočnik Leopold, 

ki prevzame posle računovodje; vpiše se 
JVraDrotnik Mirko, upravnik. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za financ», 

•trie, 3. avgusta 1Ö49. 
Št. 1232/1—49 8566 

* 
1920. 

Sedeži: 1|. Bistrica. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin •. Bistrica. 
Vpiše ge 
Tomšič Ana,, glavni računovodja in knji- 

govodja,, ki vodi računovodstvo, podpisuje 
vse lietdne denarnega, materialnega,,ob- 
računskega in kreditnega značaja, skupaj 
z ravnateljem podjetja. 

'Okrajni.LO U. Bistrica, 
" poverjeništvo za finance, 

.   dne 29. julija 1949.     ' 
St. 883/4-49 8483 

.» 
1921. 

Sedež: II. Bistrica. 
Dan vpisa: 22. junija 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin •. Bistrica, 
Izbriše ee glavni računovodja podjetja 

Tomšič .Ana in vp'iše *. , 
Ki'eg'ar Milena, knjigovodja, kot glavni 

računovodja, podjetja, ki .vodi računovod- 
stvo",' " podpisuje   vee   listine   denarnega: 
materialnega, obračunskega in kreditnega 
značaja, skupaj • ravnateljem podjetja. 

Okrajni LO II, Bistrica, 
joverjeoišrro za finance,. 

dne 29. julija 1949. 
; St. 883/5-49 S4& 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1949. 
Besedilo: Krajevno gradbeno  podjetje 

Domžale. , '  . 
'   .Besedik» ;,odele j: Krajevno remontno pod- 
jetje Domiate. 

,   j      Okrajni LO. Kamnik, 
""  .     poverjeništvo • finance.. ,.. ,, 
'•',•-     dne "6. avgusta 1949.      i' , ' 
'"•   ' •"   St. 2136-111-1949 8«ßS 

••. * 
,   Sedež":1 Dolnja' Lendava. 

Dan vpisa: ,3,0. avgusta 1949. 
,   Besedilo; Okrajni magazin; Dolnja Len- 
dava';' "'•"''• 

Vpišejo SB nove poalo.valnice: Bogojina, 
Velika Poiana, Odranci, Gcrnjà Bistqch 
in Gaber je. " ' 
: V; emislu teh sprememb ee spremenijo 

tudi .podatki pravil oposlovanju podjetja. 
Besedilo:   Okrajni  mlini.   Dolnja   Len: 

1 dava,-..    -!..'..   ; _ .• •: ''      .-   ; 
Izbriše *e Kovač. Jcsip, računovodja in 

..vpiše;;-;:/.,.   ' •        ••    ,. 
;    Biro Alojš,"računovodja','z. istimi pravi- 
c«oi;'in dplèaoetmi. •       ' . .,        ..• ; 
.:,, .'.•'!. Okrajni LO.-Leudnra. ' 

•   '.•   .i\   porerjoništvo.>sf finance. 
,..-, ;. '••; '>,.- , : dne 10,. ave u*ta  1049, 
•.  V''-- "':   St.'226  227/1-49     $7i7~l$ 

1924. 
bedež: Ljubljana. 
Uan Vpisa: 5. avgusta 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Žale«. 
Z odločbo izvršilnega odbora MLO, Tajn. 

št. 1944/49, sa je podjetje preimenovalo. 
Besedilo odslej: »Žale« pogrebni zavod, 

Ljubljana. 
*    MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne •.>, avguotu.1949. 

Fin, št. 3230/49 8595 
,* 

1925. , 
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska i, 6. 
Dap vpiea:   10. avgusta  1949. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje >Slavija«. 
Izbriše se Reich Ljudmila jn vpišeta 
Boltar   Zdenka,  administrativna   urad- 

nica, 
Vertačnik Marija, namestnik ravnatelja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. avgusta 1949. 
Fin. Št. 3265/49 8751 

* 
1926. 

.   SeuMž: Ljubljana, Ižanska c. 18. 
Dan vpisa: 6. 'avgusta 1949. 
Besedilo:  Mestno   tesarsko  podjetje  v 

Ljubljani. 
Z ; odločbo izvršilnega odbora MLO, 

Tajn. M 248S/49, se je podjetje preime- 
novalo. 

Besedilo   odslej:    »Mestno   tesarstvo«, 
Ljubljana. 

Poleg že registriranih se vpišejo Še 
èrrnd Anica in 
Hočevar J au ko, ki podpisujeta v odsot- 

nosti upravnika'ali računovodje. 
MLO za glavno mesto .Ljubljana, 

.      , •   piMorjwniStvo za finance. 
v '  ' :        dnn 0. avgusta 1949. 

Fin. Št. 3193/49 in 3194/49    8596 
l . * 

1927. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva c. 19, 
Dan vpisa; 6. avgusta 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Jadran«. 
Izbriše se ravnatelj Neil Fani in vpiše 
fineler Marta, ravnatelj. 

MLO z« glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. avgusta 1949. 
Fin. It. 3192/40 . 8597 

* 
1928. 

Sedež: Ljubljana, Ob Ljubljanici 21. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1940, 
Besedilo: Splošna ljudska šivalnica. 
Poslovni predmet: Izdelava moških in 

ženskih oblek in popravila. 
- Vpiše se poslovalnica *t. 1:' Smartiaeka 

cesta 24. ' . 
Izbrišeta 6e Križaj Franc in Jančič Ru- 

dolf, vpišejo pa 
Jamšek Slavka, poslovodja in 
Strašek Milan k: Sioppdpisuje; •• izred- 

ne, primere* podpisuje 
Delkin-Os tanek Marija, nam. tajnika 

Pt.OJII — Moste. 
RLO.III. Moste, 

.,   .. poierjpništvo za finanre. 
/dne 5. avgusta 1919. 

Št. 3669/49 8529 

1929- 
^edež: Ljubljana. 'V«-»! «knfi.ió 3. 
'"""i vowa: s. av.'-'«i;i töjn. 
Bescdi'io: Trgov-.!«! podjetje »Manufak- 

tura . — galanterija«. 

Z odločbo izvršilnega odbora MLU» 
Tajn. št. 1944/49, se je podjetje preime- 
novalo. 

Besedilo odslej: »Tekstil« mestni maga- 
zin, - 

Ukinejo se poslovalnice: Stari trg 1 in 
Marijin trg 3, na novo' se otvori posloval. 
niča ïred škofijo 2, tekstilna preskrbo- 
valnica za invalide. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. avgusta 1949. 
Fin št. 3233/49 8599 

* 
1930. 

Sedež: Ljubljana, Stritarjeva 7. 
Dan .vpisa: 8., avgusta 1949. 
Besedilo:  Trgovsko  podjetje  »Železo«. 
Po  odločbi   izvršilnega   odbora   MLO, 

Tajn. J t. 1948/49, se podjetje preimenuje. 
Besedilo odslej: »Kovina«, Ljubljana. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. avgusta 1949. 
Fin. št. 3229/49 8752 

* 
1931. 

Sedež: Ljubljana, Selenburgova 5. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1949. " l 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Strojpie«, 
Izbriše se glavni računovodja .Widtoa- 

yer Elza iu vpiše 
Mlakar Karolina, glavni računovodja in 
Jurca Vladimir, ki eopodpisuje v. odsot- 

nost.; ravnatelja ali glavnega računovodje. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
(•«verjeništvo za finance, 

dne 6. avgusta 1949. 
Fin, št, 3028/49       ,     8598 

' * ' 
1932: ... 

Sedež: Križevci pri Ljutomeru 
Dan vpisa: 30. julija 1949. 
Besedilo: 
Krajevna brhnica v KriŽevcih pri Lju- 

tomeru, 
Krajevna čevljarska delavnica v Ki'ìzer. 

cih pri Ljutomeru. 
. Krajevna gostilna v Kxizevcib. pri Lj. 

Krajevna žaga v Križevcih pri Lj. 
Krajevno studen?arstvo v Kmercih prt 

Ljutomeru. 
Pri vseh podjetjih se izbriše upravnik" 

Kosi Gabrijel in vpiše 
Lovreačič Ignac, upravnik, ki zastopa, 

podjetja in zanje podpisuje v obeegu„do- 
ločb 38. Člena zakona o drž. gosp. pod-, 
Mj h, 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. julija 1949. 
St. 1007      .    8477- -8481 

1933.        ' 
•   Sedež:  Ljutomer, , 

Dan vpisa: 1. avgusta 1949. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje 

Ljutomer. 
Izbrišeta se Zadfavee Janko, vodja pod-. 

jetja in VrbapiS Jetiča, blâgajniear, vpi- 

[ Ivmičič Jožko, .novj vodja, ki zastopa 
j podjetje in zanj pra'VQpveljà'vjjó podpisuje 
; v obsegu določb 38. člena zal&tia f> drž. 
! «josp, pofljotiili.         •         ••!  '           ( 

! Okrajni LO'Ljutomer.) 
poverjeništvo za finance^ 

dne 1, avgusta 1949. 
Št. 1055 •.. 87U 
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1934. 
'Sedež: Nov« mesto. 
Dan vpisa: lo. julija 1949. 
Besedilo:   Kovinarska   delavuica   MLO 

Novo mesto. 
Izbriše se poslovodja Majerle Leopold 

in vpiše 
Brodar Miha, poslovodja, ki podpisuje 

po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance. 

dne 16. julija 1949. 
St. 2518/1 8527 

* 
\935. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 22. julija 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje •• 

odkup mleka, jajc ter mlečnih izdelkov. 
Izbriše se upravnik Šiško Janez • vpiše 
Princ. Anton, upravnik, ki podpisuje v 

upravnih zadevah,  v finančnih  zadevah 
pa skupaj z njim 

Ferko Erika, knjigovodja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za liuauce, 

dne 22. julija 1949. 
St. 2629/1 8328 

* 
1936. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 3. avgusta 1949. 
Besedilo: Okrajni magacin Ptuj. 
Na novo ee odpre poslovalnica: Pionlr- 

eka restavracija  v  Ptuju. Slovenski trg, 
poelovodja Vučak Milica. 

Okrajni LO Ptuj. 
poverjeništvo za finance. 

dne 3. avgusta 1949 
St. 566/2—49 «475 

ft 
1937. • 

Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1949. 
Besedilo: Goätinsko podjetje KLO Za- 

gorje. 
Vpišejo se podružnice: 
1  Otroška  restavracija  KLO   Zagorje; 

Zagorje 42, 
2. Zaloga  piva KLO  Zagorje,  Zagorje 

It. 92. 
Izhriše se .kot upravičenec za podpiso- 

vanje Škrabar Franc, bivši ravnatelj drž. 
gosp. podjetij in vpleta 

I Rančigaj Drago, poročevalec za komu- 
nalne sadeve, ki podpisuje v upravnih in 
poslovnih zadevah, skupaj z njim 

Kostevc Jože, upravnik. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5  avgueta 1919. 

Št. 102/2—49 S525 
* 

1938. ; 
Sedež": Trhovlje. 
Dan vpisa: 5. avguç'a 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje »Gosunstvo< 

Trbovlje. 
Izbriše se kot upravičenec •• podpiso- 

vanje Crnkovič Dušan, upravnik in vpiše 
Zaubi Franc, upravnik. 
Izbriše ee poslovalnica št. 3, Trbovlje 

Loke 23. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dm; 5. avgusta 1949. 

St. 1368/1—49      v        S524 
,       *- 

1939. 
Sedež: /Trbovlje. 
•.•• vpisa: 5, avgusta 1949. 
P ••lilo:   Okrajno   gradbeno^BSUčfiii! 

' trbovlje. 

Izbriše se upravičenec za podpisovanje 
Hvala Adolf, b)vs, knjigovodja in vpise 

Hcegar Ivan, knjigovodja. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
<in» 5. avgusta 1949. 

St. 1208/1-49 8526 

1 zbrisi 
1940. 

Sedež: Sv. Miklavž. 
Dan izbrisa: 30. julija 1949. 
Sedež: Gostinsko podjetje Sv. Miklavž. 
Zarad; prehoda v Krajevno gospodarsko 

podjetje. 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeništvo za finance, 
due 30.'julija 1949- 

St. 965 S476 

* 
1941. 

Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 10. avgusta  1949 
Besedilo: 
Apnenico KLO Zagorje. 
Valjčni mlin KLO Zagorje. 
Zaradi poslovne potrebe m prehoda v 

upravo okrajnih proizvodnih podjetij. OLO 
Trbovlje. 

Okrajni LO Trbovlje. 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. avgusta 1940. 
6t. 243369-1949 S649 

Register 
invalidskih podjetij 

Vpisi 
1942. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1949. 
Besedilo: Invalidsko gospodarsko pod- 

jetje »Kolarstvo — Mizarstvo«. 
Poslovni   predrrfet:   Izdelovanje   kolar- 

sïdh in mizarskih izdelkov. 
Ustanovitelj   podjetja:   Okiajni   odbor 

Zveze VVI Ljutomer.    . 
Operativni upravni voditelj: Okrajni od- 

bor Zveze VVI Ljutomer. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Blagovič Janez, upravnik, v obseg« po- 

oblastil, določenih v pravilih podjetja in 
Magdič Gustek, računovodja, listine ra- 

čunovodskega ?.načaja. 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 5. avgusta 1949. 

St.  243360-1949       '    8849 

Spremembe 
1943. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. avgusta 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Dekor«, 

fina keramika, 
Izbrišeta se Cop Hilda, upravnik in Faj- 

diga Franc, knjigovodja,  vpišeta se: 
Svete Jože, v. d. upravnika, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil in 
pravil podjetja &a 

Perovšek -Vinko, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse.listine računovodskega značaja. 

Ministrstvu za' finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. avgusta 1949. 
St. 243174/1-1949 /8648 

Zadružni, register 
Vpisi 

970. 
Sedež: Bohinjska Bistrica. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo: Mizarsko-kolarska proUflffiv» 

ua zadruga z omejenim jamstvom v Bo- 
hinjski Bistrici. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 22. V. 1940 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje mizarsko-kolarsko obrt z delovno si. 
lo svojih članov predvsem na podlagi 
akorda; 2. da nabavlja surovine, materni 
in sredstva za lastno proizvodnjo, da pro- 
daja svoje obrtne 'izdelke in organizira 
kreditiranje svojih članov; 8. da dviga 
kulturni in strokovni nivo svojih članov; 
4. da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje učence m ô. da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu goepodarskemu na- 
črtu.v 

Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 
za obveznost; zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorjh. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 9 članov, 
k: jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. .Za zadrugo 
podpisujeia po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Sodja  Jože   mizar, Češnjica  35, 
Jeraj Jože. nameščenec, Ribčev laz 44, 
Stare Janez, mizar, Cešnjlca 85, 
Podlipnik Franc, nrzar, Lašk. rovt 32. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
rine 10. avgusta  1940. , 

Zt 77/49 - Zadr VII 82/1     8722 
* 

971. 
Sedež: Smaçtn» ob Savi. 
Dan vpisa: 5. avgueta 1949. 

-Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga v Sniartnem ob Savi. 

Zadruga I. oblike je b:la ustanovljena 
na ustanovnem zboru 26. V. 1949 za ne- 
dočen čas. 

Naloge zadruge so, da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
uslanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, ee ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ' ter sodeluje pri so- 
cialistične graditvi države in s tem ustva- 
ri boljše in kulturnejše življenje. ,   . 

Članska vloga znaša 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v *vo-   ' 
jih poslovnih prostorih. 

Ugravni odbor je ïzvrSilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa ter vodi 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsed- 
nik in 4 dO 8 članov Njegova dolznofct 
traja eno leto. Za. zadrugo podpisujeta po ' 
dva  člana upravnr-ga odbora \ 

člani upravnega odbora so: 
Zaje Franc. kmet. Šmartno ob Savi 19, 
Bolta Ivan, kmet. Obrije 10. 
Mihellp Ivan, kmet. Šmartno ob Sar: 2. , ... 
Ambrož Stane, krnet. Šmartno ob' Savi   ; 

51     -t '•'' 

St. 29, 
Marija, kmetica, Šmartno ob Savi 
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Podboršek Ivan, kmet, Šmartno ob Savi 
št. 10, 

Zaje Apolonija, babica, Ômartno ob Savi 
«. 35. 

^••••••• sodišče T Ljubljani 
dne 5. avgusta 194Ü. 

Zt 91/49 - Zadr Vil 81/1     8572 
« 

»72. 
Sedež; Voglje. 
Dan vpiea: 2. avgueta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga »Sava« y Vogljah. 
Zadruga I. oblike ]e bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 26. VI. 1949 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnim: 
proizvajalnimi sredstvi in s skupnim, "de- 
lom ustanovi zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, planeko prozvodajo 
in visoko produktivnostjo dela, uporab- 
ljajoč" eodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, ee ubrani izkoriščeval- 
skih elementov ng vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države ;n e tem ustva- 
ri boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1 % od vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih   poslovnih  prostorih. 

Upravni odbor je izvrSilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa ter vodi vse 
njeno poslovanje. Sestavlja ga prodsedn k 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Člani upravnega odbora eo; 
Zupane Anton, kmet, Voglje 53. 
Golorej Franc, kmet,  Voklo G3. 
Globočnik Franc, kmet, Voglje 52, 
Tičar Janez, kmet, Voglje 44, 
Globočnik Ciril, kmet, Voklo 35. 
Čebašek Jurij, kmet, Voklo 70, 

\   Stare Aleš, kmet, Hrastjo 2, 
Uälakar Ignac, kmet, Prebačevo 11, 
<Sebaäek Janez, kmet, Prebačevo 28. 

Okrožnftšsodišče v Ljubljani 
dn^pfe. avgusta 1949. 

Zt 90/19 — Zadr VII 80/1    8492 
* 

»7B. 
Sedež: Crešnjevci okraj G. .Radgona. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1949. 
ßeeediüo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

• ga CreSnjevci, 
Zadruga je bil« ustanovljena na zboru 

8. VII. 1949 za nedoločen ca«. 
Naloge zadruge so: da s »kupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in e.skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko», da tako po- 
veča dohodke, se ubrani JzkorižčevalskCh 
elementov na vael ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in e tem ustvari 
•••• In kulturnejše življenje. '' 

Zadružniki yloHjo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup; zemlja osta- 

'  nje njihova last, zanjo jim zadruga pla- 
•je   zakupnino  po sklepu  zbora,  ven- 
dar ne ve)! ]^•1 ••% od skupnih letnih 

• oohodkov zadruge po odtegnitvi skladov. 
Razen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
gospodarske zgradbe, ki ohišju niso po- 
trebne,   nventar.   vprežno in plemensko 
Sivino, živinsko krmo In seme. razen ži- 
vine, živinske krme in semen, potrebnih 
7-a oh'S je 

'-'  .„ ^epođarsike zgradbe, kmetijski stroji, 
"•lorave in orodje, vprežna in plemenska 
'vina.   živinska krma in semena, ki se 
ožjo v zadrugo, pestaneto last zadruge, 

: '• laptaïa aadrufciikom na' podlagi oce- 

nitve  ugotovljeno  vrednost  v določenem 
roku. 

Ob vstopu v iucUiigj valuta vsak član v 
korist zadruge pristopnino K,!) dia, act 
člansko vlogo pa do i% od vrednost' vlo- 
ženega premoženja po oklepu zbora, 1-»ri- 
btopnina in članske vloge pout.lvein last 
zadruge. 

Upravni   ,.ibor, lir.lerega doižnost traja 
ono Jeto, òtv'avlja predsednik in 4 do S 
članov. Upra.ci odbor te uvrJilni organ, 
zadruge, predstavlja pa zadrugo m pod- 
pisuje zanjo v imenu odigra predsednik. 

Člaui upravnega odbora so: 
Marim'2 Franc, ipredsedu k, 

,   Kaučič Jakob, 
Jauk Leopold, 
Karba Martin, 
Voli Ivan. ml., 
Strap!  Ana, 
Voli Terezija, vsi kmeije v Crcaiijov- 

eih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne •). avgusta 1949. i 
Zadr V 162 87G5 

974. * 
Sedež: GoriSnica, okraj Ptuj. j 
Dan vpisa: 23. julija 1949. j 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »25.  maja« v  Gorišuici. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru  ' 

22. V. 1919 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge «o: da « «kupnimi proiz- 

vajalnim! sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno, gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znano6t in lehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ulwani izkoriščevalec!« 
elementov trn vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države m s tem ustvari 
boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup; zemlja osta- 
ne nj'hova last, zanjo jim zadruga pla- 
čujo zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne več kot 30?5 od skupnih letnih 
dohodkov zadrugo po odtegnitvi skladov. 
Razen zemljo vložijo zadružniid v zadrugo 
gospodarske zgradbe, ki ohiäju niso po- 
trebno, 'nventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in some, razen ži- 
vine, živinske krme in semen, potrebnih 
za oh 5jo 

Gospodarsko zgradbe, kmetijski stroji, 
napravo in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in somena, ki se 
vlož'jo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruge pristopnino 20 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednost' vlo- 
ženega- premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno loto, scslavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor jo izvrSilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadruge in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora eo: 
Gomilšok Mirko, dolavec Gorišnica, 

predsednk, 
Brumen Jožef delavec, ZamuSami. pod- 

predsednik, 
fcoidfiri? Franc, délaver, Gortënicn. 
Roškar  Angela, delavka   Gor'ìnica. 
Petek Fran«, délave   Tiboljri. 

Okroïim «•••• v  Mnrihoru 
dno 27. julija 1919. 

Zadr V 163 8762 

V tó. 
Sedež: Laporje, okraj Poljčaut 
Dan vpioa: -i. luyudtu lìWU. 
üfBcditu; uuivuj!>ka xauruga  z o J. • 

Poljianah. 
Zadruga je oiia uatanovljuua na <wu'u 

24. X. lulo m nedoločen cai. 
Nalogo zadrugo uo: 1. da na dia Ujijšl 

:n čini kultuuiejàj uatui vöiu'buj'o »»«jo 
ciano z vsunii potrebnimi potroiufijii 
pinomeli; -' da odkupuje v svojem oko* 
usu vso kmetijsko pttdeiko m izdelke v 
aiaadu s po--i uvijenim načrtom za dobro 
oskrbo iue.-tt in drugih .ndu&tr.jrfkih sre- 
dišč • sklepa v ta namen pogodbo; 
3. da pospešuje • razvija vso panogo 
kmutl|.iuega gospodarstvu na svojem 
padrocju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vniugiadtiiìWo, čobelarslvo, 
t;Ojiii4 industr juliji in drugih kultur, 
vrtlarstvo domačo obrt lid., posebno 
-o tisto panogo oz.romu kulture, ki v 

.uih naravuili pogojih uajb.'uj uapu- 
•a4o; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
, M.iïvoduje in s tem za naraščanju bla« 
.uklanja sv0j:h članov naprednejše toh* 
.i.iio in agronomsko metode v kmetij. 
-vu m v ta namen nabavlja kino* jsut» 

otruje, umetna yuojila itd., ustanavlja 
iiiini! dille za živino, pienionilno postajo, 

m gam/.ra selekcijo živino, grad. silose, 
urbanizira semensko službo, skrbi za 
goji tov sadnih, gozdnih in drugih sadik 
id.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnjeo za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tom 
predvsem lokalne eurovinc;, 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanjo 
obratnih bredfiev n podeljevanje kre- 
ditov svojim člauom; 7. da skrbi za go- 
t-podarski strokovni, kulturni in prb- 
evetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojom za- 
družnem domu strokovna in pomična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter us"tfln<Jvl 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in tispesnejïega. i«- 
polnjevanja svojih nalog izdela pôfi*èbfl,e 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača ee 
ob vstopu v zadrugo. Upravni od.bor Lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruž- . 
nikovpgn družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik od- 
govarja še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadrucra razgiaSa važnejše sklepe v svo- ' 
jih  poslovnih   prostorih   in  na  razglasni 
deski.  Upravni   odbor  sestavlja 6  do 9 
članov. Njegova dolžnost traja eno leto 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščen; uslužboneo 
zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
^timnc Franc, kmet Laporje, pfed- 

seduik, 
Kavčič Ciril, poštar. Laporje, pndnred- 

••1•'1< 
Lr-'Hi' Franjo.  Sol.  upravitelj,  Laporje. 

tninik. 
•"'•iTidin ••••, kmet. Laporje, h!n">ùiik, 
''iMiiz^i ftlefaii, žel. delavec. Laporje. 
Mlakar Franc, kmet, Laporje, 
Kmecl Crii, pes!« rrlin. Tenorje. 

Okrožno •-'•"';".'' v Mp',;bnfii 
dno "<   rv?twta 1019. 

Zadr V 160 8573 
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SHO. 
bedež: Lenart v Slovenskih goricah, 

okraj Maribor okolica. 
i)aa vpisa: 8. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska ubdelovalna zadru- 

ga Lenart v Slov, Goricah. 
Zadruga jo bila ustanovljena na zboru 

30. VI. 1049 za nedoločen čas. 
Nalogo zad rugo eo: da s skupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, so ubrani izkoriščevalsklh 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države m e tem ustvari 
boljšo in kultumejšo življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup; zemlja osta- 
ne nj'hova last, zanjo jim zadruga pla- 
čuje zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar no več kot 30% od skupnih letnih 
dohodkov zadrugo po odtegnitvi skladov. 

• Razen zemljo vložijo zadružniki v zadrugo 
gospodarsko zgradbe, ki ohišju niso po- 
trebne, sventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, živinsko krme in semen, potreonih 
za C'h'šje. 

Gospodarsko zgradbe, kmetijski stroji, 
napravo in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vlož'jo v 2adrugot postanejo last zadruge," 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. t 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruge pristopnino 50 din, kòt 
clanslio vlogo pa do 1% od vrednost! vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnima in članslčo vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Budia Alojz, lončar, Sv. Lenart v Slov. 

goricah, predsednik, 
Sttman Maks, kmet, Radehova. 
Santi, Ivan, Sv. Lenart, 
Letnik Marjana, kmot'ca  Sv. Lenart. 
Arauš Marjana, kmetica, Setarjeva, 
Senekovič Ignac, kmet, Radehova, 
Klomenšak IVnn, kmet, Setarjeva. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. avgusta 1049. 

Zadr 161 8763 
* 

• 977. 
Sedež: Stražišče, okraj Dravograd. 
Dan vpisa; 11. avgusta 1949. ' 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zađru- 

ga Siražiščo l>ri Prevaljalr. 
Zadruga jo bila ustanovljena na zboru 

24. VII. 1.049 za nedoločen čas. 
' Nalogo zadruge 60: da s skupnimi proiz- 
vajalnimi, sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dola. uporabljajoč 
sodobno znanost jn tehniko, da tako po- 
voča dohodke, se ubrani izkoriščoval6kffi 
elementov na vasi ter sodßlujo pri socia- 
listični graditvi države in s tem ustvari 
boli.'e in lmltapnejge življenje. 

Zadfužniki(vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo -non ohišja, kot zakup; ^zemlja osta- 
ne -' >ov3 last, zanjo jim .zadruga pla- 
čuie zakupnino po sklepu zbora, ven- 
dar ne veo • 80% od •1••••• letnih 

dohodkov zadruge po odtegnitvi skladov. 
Kazen zemljo vložijo zadružniki v zadrugo 
gospodarsko zgradbe, ki ohišju niso po- 
trebne, inventar, vprežno in plemensko 
živao, živinsko krmo in seme, ••«•• ž>. 
vine, živinske krmo ia semen, potrebnih 
za chije. 

Gospodarska zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se- 
vložjo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
lu izplača zadružnikom na podlag: oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v- določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
-korist zadruge pristopnino 100 din, kot 
člansko vlogo pa do %% od vrednost, vio- 
žeuega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postancji last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

' Člani upravnega odbora so: 
Hudopisk Maka, kmet, Stražišče, pred- 

sednik, 
Stcrban Leopold, kmet, Breza ca, 
Jeromel Marija, kmetica, Stražiiče, 
Glazar- Alojz, kmet, Stražišče, 
Hudopisk Rudi, kmet. Stražišče. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. avgusta 1949. 

Zadr V 164 8764 
* 

078. 
Sedež: Vuzenica, okraj Dravograd, 
Dan vpisa: 11. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Grobelnik Franca« v Vuienici. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

13. VII. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo so: da e skupnimi proiz- 

vajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo^ • načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubiram izkoriičevalskOh 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države dn s tem ustvari 
boljše in kultumejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, *azen olušja, kot zakup; zemlja osta- 
ne njihova last, zanjo jim zadruga, pla- 
čuje zakupnino po ekfepu «bora, ven- 
.lar ne več kot 30% od skupnih letnih 
lolmdkov zadrugo po odtegnitvi skladov. 
Cazen zemlje vložijo zadrnlnlki v zadrugo 
/ospodarđke zgradbe, M ••••• niso po- 
reime, inventar^, vpTeZno in plemensko 

iiv.no, živinsko krmo in seme, fazen'ži- 
vino, živinske krme in semen, potrebnih 
za ohlje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
napravo in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se- 
vlož'jo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce 
nitvo ugotovljeno Vrednost v določenem 
roku. i 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak" Član v 
korist zadruge pristopnino 50 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednost' vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vlogo postanejo last 
zadruge.       ' 

Upravni odbor katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo, in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Medved Krstil, kmet, Primož, predsed^ " 

nik, 
Ferk Ferdo, kmet, Vuzenica, 
Pobernik Peter, kmet, St. Jani,   v 
Mravljak Ljudmila, kmetica, Vuzenica, 
Garnež Mirko, kmet, St. Janž. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. avgusta 1949. 

Zadr VI 1 8Ì61 

Spremembo 
k št. 727. 

Sedež: Dob. 
Dan vpisa: 21. junija 1949. ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Vpiše se poleg že objavljenih članov 

upravnega odbora še pomotoma izpuščeni 
član: 

Roje Albin, kmet, Dob 14. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

•'ne 21. junija 1949. 
Zadr VI 4/2 . 6899 

* 
979. 

Sedež: Dobje. 
Dan Vpisa: 9. avgusta 1949. " 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dobju. 
Izbrišejo se   čani   upravnoga   odbora: 

Vrečko Konrad,  Gračner Adolf, Saloblr 
Kari   Rabuza  Anton, Tovornik Jože in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Tržan Mihael, kmet, Dobje 23, 
Virant Franc, delavec, Jezerce 31, 
Zalokar Jože, kmet, Paridol 19, 
Hrastnik Alojz, kmet, Repuž 14 in     "* 

•   Gračner Alojz   kmet, Brezje .3. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. avgusta 1949. 
Zadr VII 148/6 8720 

980. ' * 
Sedež: Ljubljana, • 

. Dan vpisa: 11. avgusta 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga igračarjev in galantoristov % ome- 
jenim jamstvom za LRS v Ljubljani. 

Izbriše se' član upravnega odbora Cu- 
ter Andrej in vpišeta nova člana odbora: 

Seifert Konrad, obrtnik, Bizjanova 12 
in • 

Obersnel Pavel, -obrtnJk, Šišenska c 20, 
oba v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. avgusta 1949. 

Zadr VI 67/2 8721 

»SI.  ,    N 

Sedež": Kovača vas. 
Dan vpisa: 26. julija 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna ia- 

druga »Ivana Sa-rha« — Kovača vas. 
Izbriše se član upravnega odbora: Za- 

fošnik KarL vpišejo pa novi Izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Dobek Marija, nameščenka, Kovača vas. 
Pučnik Farne, viničar, Kovača vas, 
Kruder Albin, viničar, Vizole. 
Zafošnik Anton je predsednik, Novak 

Anton pa podpredsednik upravnega od- • 
bora. 

• Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26. julija 1949' 

Zadr V 74 8405 
* 

982. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1949 
Besedilo: Nabavna in prodajna Üädrej-' 

z o. j. v Mariboru. 
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Na zboru 24. .VU, 1949 go bUa sprejeta 
nova pravila.      • ' 

Sedež odslej: Maribor, Slomškov trg 
št. 6. 

Besedilo odslej: Ulama potrošniška 
zadruga z o. j. Maribor» 

Naloga zadruge je: a) da posluje po 25. 
členu splošnega zakona o zadrugah z dno 
18. Vil. 194Ö kot poslovna centrala v 
svojstvu Glavne zadruge za mesto Mari- 
bor in morebitne druge potrošniške zadru- 
ge v okolišu mariborske oblasti, naroča 
m dobavlja blago za svoje trgovsko poslo- 

, valnice in uslužnoetne delavnice ter dru- 
ga obrtna podjetja kot gostinska, pekarne, 
delavske uslužbeneke restavracijo in po- 
dobno; b) da s tem poslovanjem v smislu 
splošnih določb zakona o zadrugah Kot 
prostovoljna gospodarska organizacija de- 
lovnega ljudstva povezuje in pospešuje 
zaradi razvoja narodnega gospodarstva e 
skupnim delom splošno gospodarstvo in 
gospodarsko dejavnost, razvija" pobudo 
najširših ljudskih množic pri organizira- 
nju proizvodnje, preskrbe in razdeljeva- 
nja blaga ter e tem pomaga državi pri 
dviganju blaginje najširših ljudskih slo- 
jev; c) da skrbi z vzgojo članov zadruž- 
nikov in uslužbencev za kulturno delova- 
nje v smislu socialističnega gospodarstva 
in v duhu ustave FLRJ ter v ta namen 
prireja sestanke zadružnikov, predavanja 
iz eodobnega socialističnega gospodarstva 
:n trgovine, da s tem poglablja zadružno 
vzgooj in pritegne člane h korjstnejšem« 
delovanju •• izgrad'lev soc.ahstično dr- 
žave; č) skrbi za vzgojo zadružnih kadrov 
in njih pravilno razporejanje ter sodeluje 
•pri organiziranju zadružnih tečajev v Ma- 
riboru; d) skrbi za primeren oddih usluž- 
bencev in zadružnikov v envslu zakono- 
daje z gradnjo počitniških domov, poseb- 
no da na zadružnem zemljišču, nepremič- 
nina vi. št. 99 k. o. Frajhajin na Pohorju 
postavi skupno z zadružniki in uslužbenci 
predvsem s prostovoljnim delom zadružni 
Dom oddiha na Pohorju. 

Zadružni delež znala 150 din. Vsak 
(član mora vpisati in plačat: vsaj 1 poslov- 
ni delež ter plačati pristopnino, kakor jo 

Sočj zbor. Vsak zadružnik jamči še s 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša vse sklone in važnej- 
•• poroSlà javno v poslovnih prostorih, 
po možnosti tudi' v krajevnem in drugem 
časopisju. 

Upravni odbor, katerega poslovna do- 
ba traja 1 leto, je izvršeni organ zadruge, 
ki jo veljavno predstavlja In zastopa. 

Upravni odbor tvorita Širši odbor in ož- 
ji izvräiW odbor. 

Zbor izvoli Širši odbor, Ki ga tvori 17 
do 19 članov, vštevši predsednika, pod- 
predsednika in tajnika, ki jih izvoli zbor; 
Ožji izvršilni odbor, tvori 7 do 9 članov, 
med njimi predsednik, podpredsednik in 
tajnik, druge člane ožjega odbora pa do- 
loči od casa do časa po potrebi in sposob- 
nosti širši odbor. 

Za zadrugo podpisujeta po. dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko. 
nadomeiea po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge.. 

člani upravnega odbora so: 
Lorger Mirko, nameščenec, predsednik, 
Sorgo Rudolf, nameščenec MLO, pod- 

predsednik, 
Lah Martin, kreditni komercialist, taj- 

nik, 
Bavec Marjeta, referent MOOF, 
Markelj Franc, nameščenec ZB, 
Plahuta Vlado, referent LMS, 

Stelančio Vinko, predsednik ÜSS, 
Salezin Jelka, tajnica AF2, 
Kavo.5 Zmaga, nameščenka AF2, 
Letonja Mara, père, referent MLO, 
EuštersiS Anton, referent MLO, 
Breze Bogomir, nameščenec MLO, 
Pomer Stefan, nameščenec MLQ, 
Brutuen Jože, nameščenec podjetja »Mlin 

in testenine«, 
Pečovuik Franc, upokojenec, 
Jančič Alojzija, uoteljica, 
Košuta Franc,, nameščenec MLO, 
Kline Jože, nameščeneo OLO, 
Lončarek Drago, nameščeneo JD2, vsi 

v Mariboru. 
Izbrišeta se dosedanja člana upravnega 

odbora: Hvala Alfred in Lešnik Ivan. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. avgusta 1949. 
Zadr II 85 8574 

* 
983. 

Sedež: Čobrežje, Maribor. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1949. 

4  Besed lo: Kmetijska zadruga z o. J. Po- 
brežjo-Brezje, 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
izrednega občnega zbora z dne 10, VII. 
1949 v likvidacijo. 

Likvidatorja: 
Sorgo Rudolf, nameščenec, Maribor, 

Zrkovska c. 134, 
Požar Anton, vrtnar, Maribor, Nasipna 

ul. 1.     . 
Likvidac jska, firma: kakor doslej e pri- 

stavkom j»v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

frmo tako, da pristavita pod besedilo 
firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. avgusta 1949. 

Zadr IV 57 8758 
* 

984. 
Sedež: Podvelka. 
Dan vpisa: 11, avgusta 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. J. v 

Podvelki. ( 
Vpiše se novi izvoljeni član upravnega 

odbora: 
Verčko Roža, gospodnja, Podvelka 13. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 11. avgusta 1949. 

Zadr II 92 8760 
* 

985. .   , 
Sedež: Zbelovo. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. Zbe- 

lovo. 
Izbrišejo se dlani upravnega odbora: 

Puntar Franc, Salamon Ivan, Žitnik Kari, 
Ratajc Minka, MarguS Ivan in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Mešič Mihael, kmet, Fenovje, predsed- 
nik, < 

Mlakar Slavko, kmet, Spod. Laže, taj-" 
nik, 

Kohne Franc, kmet,  Penovje, 
Godec Terezija, kmetica, Podpeč, 
Brave Leopold, kmet, Spodnje Laže. 

Okrožno sodile v Mariboru 
dne 4. avgusta 1049. 

Zadr V 128 8577 
* 

986. 
Sedež: Zg. Ložnica. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Zg. 

Ložnica. 
Izbrišejo se( člani upravnega odbora: 

Podkrižnlk Franc; Hojnik Terezija, Toma- 

žic Albin, ßrgiez Ivan, Vrhovnik Marten, 
Podvršnik Martin jn vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora:    • 

Gseknan Franc, kmet, Vinarje, pred-, 
sednik, 

Jereb Veacelj, kmet, Korplje, podpred- 
sednik,  ' 

Leskovar Kristina, kmet. hči, Vinarje, 
tajnik, 

Brbre Ivan, delavec, Gladomes, 
Viidmajer Jurij, kmet, Ložnica, 
Tomazini Franc, kmet, Ložnica. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. avgusta 1949. 

Zadr V 128 8576. 

izbrisi 
987. 

Sedež: Podčetrtek. 
Dan izbrisa: 2. avgusta 1949, 
Besedilo: Obnovitvena zadruga IQ.1T 

Podčetrtku,     ' 
Zaradi prenehanja poslovanja in epoliU 

ve e KZ. 
Okrožno sodišče T Maribora 

dne 2. avguste 1949. 
Zadr V 156 .   857Ò 

~   * 
988. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan izbrisa: 5. avgusta 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. i • 

Rogaški Slatini. 
Zaradi prenehanja poslovanja In epo* 

jitve e KZ. 
Okrožno sodiècev Mariboru 

dne 5. avgusta 1940. 
Zadr V S9 8TÖÖ 

,* 
989. 

Sedež: Dobrnič. 
Dan izbrisa: 81. decemöra 1848. 
Besedilo: 
Mlekarska zadruga z o. j. v Debraila 

r likvidaciji. 
Nabavna in prodajna zadruga • o, J> r. 

Dobrniču v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Novem mesta 
dno 31. decembra 1948. * , 

Zadr I 54/13 in 
Zadr I 55/20 8656 

."          i * 

Uvedba postopanja 
za razziasi te v za mrtve 

i 

IV R 1171/49-2 8651 
Roje Ladislav, roj. 27. VI. 1905 v Zaton, 

sin Jožefa in Ivane rojene Antloga, urar 
V Žalcu, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog hčere Mastnak Terezije, na- 
meščenke iz Zaloa It. 105. ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega m ee 
izdaja pozii, naj se o njem do 1. XI. 1949 
porota sodišču. 

Roje Ladislav se poziva, naj se zglasl 
pri eodiSču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 4. avgusta 1949 

» 
IV R 1174/49-2 . 8952 

•Jager Alojz, roj. 7. V; 1927 na Prose- 
.ničkem, ein Antona In Alojzije rojene 
Rozman, delavec v Ogoravcu. KLO Bla- 
govna, se kot nemški vojak ,od leta 1944 
pogreša. 
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•• predlog biaia Jagia Autvna, liuija . 
ča v i'rnovijaü pn Cwju, «>e uvode poou- | 
puajo za ra^iađ.tev za mrtvoga. j 

IV « llï^-i-J—2                  .               Sto- ! 
VUatljUk   l'i'aUC, ruj. 21. •.  1Ö7-1  V  l\l' j 

••••• »i. »'i   ivLU av. Älariiu pi( Saldili, ' 
siu .lavla   m   Antonije  rojeno  Hrastnik, 
posestnik v •••••••, ht  li, K LU Sv. Ju , 
nj pi\ Celju, so pogreša kot vojak iz prvo j 
svetovne vojne i 

•• predlog hčoro Vožujau Mar.je, pun. I 
hčere v Botnčmci 51. 11 se uvede p^tu- j 
panja za razglasitev za mrtvega. j 

Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, se j 
poziva, naj o tem do 15. XI. 1949 poroča ' 
sodišču. 

•Jage/   Alojz in   Vošnjak   Franc se po- 
ziv asu, naj eu zglasda pri sodišču ali da- 

•e'ta kako vest o sehy 
Po pretoku roka lo dodišče odtofcila o 

predlogih. ' 
Okrajno sodišče v Celju 

dne 5. avgusta 1040. 

IV R 119/49-5 8755 . 
Rančigaj Jožel, roj. marca 1912 pr S». 

Jederti pri Golavljab, mesar na Ponikvi 
pri Žalcu, ee od jeseni 1044 pogreša. 

Na predlog Pusovnik Marije iz Zagreba, 
se uvede postopanje za razglnsitov za 
mrtvega in so'Zdaja poziv, nnj so o njem 
do 1. novembra 1949 poroča sodišču. 

Raučigaj Jožef se poziva, ' uaj so zglasi 
pri eprJtSeu ali da kako vest o sebi. ' 

Po preteku roka bo sodišče odlQÒik» o 
predlogu, 

Okrajno sodišče v Ccljit 
dne 11. avgusta 1949. 

•j. 

S 401/49-5 ' 8723 
Šinkovec Ernesta, rojena Tratnik, 1. T. 

1898 v Idriji, pok'.- Janeza, Idrija, Ti lova 
St. 48, je bila od decembra 1943 v inter- 
naciji y Nemčiji in je baje konec maja 
1946 v taborišču Bergen-Belsen umrla. 

N;a predlog moža Šinkovca Jožeta, ru- 
darja v Idriji, Vodnikova 8, so livedo po- 
«itopanje za razglasitev za mrtvo in «6 
izdaja poziv, naj so o njej v dveh mesecih 
po, tej Objavi v Urndiiom lie I u LRS poroča 
eodiaèu aK skrbniku Šinkovcu Jožetu. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o' 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 10. avgusta  1940. 

* 
II R 887/49-4 8003 

Brezar Anton, roj, 31. V, 1890 v Sred- 
nji vasi št. 20, sin Brozsr Uran. kovač |z 

'Srednje vasi 19, se od aprila 1944 po- 
grela. 

Na predlog Breznr Mar'je, kajžarlce v 
Srednji vasi 19 pri Šenčurju, eo uvode po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, k! o pogrešanem kaj ve, naj v 
dvoh mesecih od te objavo v Uradnem 
Hslu LRS poroča wdlacu nli skAmiku Za- 
tožniku Simonu, sod. uslužbencu v Kra- 
nju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju ' 
dne 30. julija 1049, 

• 
TT R 338/49-3. 8750 

«ikra in er Alojsj, rej.'20. IV. 1912 v 
P'-!I/'TIP1:ì vaei št. 29, OLO Novo nvesto. 
= 'n Alojzi';, in Antonije roien» H moiiFî?. 
• '•trojni '''"'" "Wipe V Orehku it. 13, if. 
bil od t X7 1948 v NOV ter se od maja 
1944 ipogreïa. 

.Sa pieu^ri ^eiio tJkrajuer Muindu, gv- 
%u'it.iijB u urohku st. io, se uvedu po- 
.-lupuujo *.a i.iigiari.iuv za mrtvega. Vsak- 
JO, k; o pogrešanem kaj ve, naj o ivui 
v dveh miKciMli od le oiijavo v Unuinuni 
itìlu Lìi-• poruta ùudisèu al ökibuiku zie 

'i'v.mku tiiiiiwiii, si>d. uolii/••-••• v Ivr.mju, j 
;iiiiujtu'i .vitij/, •• (MiiiVii naj a e iglasi • 

pri SOM ku al, da Kako vest o sobi. i 
i'o ciničku roka. bo sodi.-ćc uu.i.cuo o   ( 

P a-dk. fen 
Okrajno sodišče v Kranju 

due Ili. avgustu IMS). 

IR 335/49-9 8725 
Košir Franc Miroslav, roj, 11. I. 1023 

v Ljubljani, tu« Franca m Frančiške ro- 
jene S la, ključavničar, so iz bojev pri 
Senovem pri Hajhenburgu pogreša. 

Košir Franc, roj. 18. X. 1892 v Pre- 
segli, ein .'ožoia in Marije rojeno Suha- 
dolnik, te . mojster in gostilničar, se 
od inarca 1•45 pogreša. 

Na predlog Košir Marije iz Kamnika 
št. 52, ee uvedo postopanje za razglasitev 
za mrtvega in so izdaja poziv, naj eo o 
pugrošamu v dveh mesecih od te objavo 
v Uradnem listu - LRS poroča sodišču, 
predlagateljici ali ekrbniku PerSinu Avgu. 
slu iz Kamnika št. 11. 
I R 344/49-5 8724 

fetrus •••••, roj. 29. VII. 1909 v Gor. 
Dupl cah, sin Jožefa in Torezije rojene 
atopic, žel. delavec v Srednji vasi 2H, KLO 
Lavrica, je bil 1. 1012 interniran •• Rabu 
in eo od G. XII. 1942 pogreša. 

Na predlog ž-ene Strue Ane rojene Mo. 
Sinn, gospodinje v Srednji \aei 128, se uve- 
de postopanje- za razglasitev za mrtvega 
in se Jzdaja poziv, naj se o pogreSanom 
v dveh mesecih po tej objavi v Uradnem 
listu LRS poroča eodižču ali skrbniku Vo- 
doniku Jožetu iz Srednjo vasi 19. 

Koš.r Miroslav 3n Franc ter štrus Ja- 
nez se pozivajo, naj se zglasijo pri Godi- 
šČ4 ali dajo kako vest o sebi. 

Po protoku roka bo sodišče 'odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
za okraj Ljubljor.a okolica 

dne 9. avgusta 1949, 

R 362/49 8727 
••••••• Stefan roj. 12. XII. 1914 v St. 

Ilju v Slov. gor., sin Jurija in Marije ro- 
jene Strnad, občinski nameščenec v št. 
ilju v Slov. gor. št. 149, je bil prisilno 
mobiliziran' v nemäko vojsko in je 17. 
V1,1 1044 pndel pri Girzejovki vzhodno 
r;l : mopola. kar potrjuje dopis vojne 
uu'.u- 22852Đ vdovi z dne 15. VIII. 1944 
in uradno poročilo iz Berlina z dne 26. 
X. 1918. 
. Na predlog vdove Polančič Elizabete 
rojono Sorbinek, natakarice v Zagrebu, 
Brezova ul. SI 04, •• uvede postopanje v 
dokaz smrti. 

Vsakdo, ki mu jo o usodi pogrešanega 
kaj 7.nano, naj o tem v treh mesecih po 
tej objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali ukrbirJku Rozmanu Martinu, 
blagajnika '-* Slrihovcu št. 53. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogi*. 

Okrajno   mlišče Maribor okolica 
dr^ 10. avgusta 1949. 

* 
T R 377/49 8757 

Koper Feliks, roj. 29. IV, 1908 v Gmaj- 
i pri PiiSPnvi. žasar, sin Matije In Eli- 
zabeto rojene črešnar, etsnujoč v Puäca- 
vJ St. 12, jo v prvii polovici Januarja 1945 

•y^i v Nu v, kjer jo po pračevuuju prić 
rvam ••••• m •••• yteiana padei âa 
itiiüüU uit'ooca v itocenjaku, 

••• p.euiuy matere ivuper Llizabete, go- 
op^u.i.jL' v * uocavi at. IV, eo uvedo pesto- 
,/uuje M id^i^o lev za mrtvega. Vsiakdo, 
ni mu je o uooiu pogrešanega kaj znano, 
.inj <.; lem v treh meäecih po objavi v 
•.••.•• liatu Ltis poroča sodišču ali 
Mi'wiinu bezjaku ••••(• kmetu iz Rde- 
tegu UiHga. 

Po piuieku roka bo sodiače odiočilo o 
preulegu. 

Oiuajiio sodišče Jlaribor ukulica 
dne 11. avgusta 1949. 

* 
I R 370/49 8726 

stem Anton, roj. 18. V. 1907 v Kopiv- 
niku, sin Matevža m Ane rojene Koren, 
poštar v Framu št. 73, ee oJ ieta 1946 
pogreša. Po potrdilu poverjenišlva za 
noiranjo zadeve prt UIU Maribor okolica 
ni o pogrešanem nič znanega. 

Na predlog žene Stern Ivane; poslovoujo 
krajevno godiilne v Framu, ee uvede po- 
stopanje zu razglasitev za mrtvega. Vsak- 
do, ki mu jo o Udodl pogrešanega kaj 
znamo, naj o tem v treh mesecih po toj 
objavi v Uradtiom listu LRS i)orc5a so- 
dišču, ali skrbniku Bezjaku Bogomlrju, 
knjigovodji v Framu št. 05. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 11. avvitata 1940. 

* 
I R 48/49 85Ö9 

Jurkovič Andrej, roj. 2. II. 1922 v Novi 
vasi pri Ptuju, eni Simona in Terezije, 
stanujoč v Nove vasi pri Ptuju 19, je odšel * 
15. X. 1944 k partizanom in je 9. II. 1945 
padel v boju v Slovenskih goricah. 

Na predlog Strelec Terezije, pes. hčere 
iz Nove' vasi 50 pri Sv. Marku, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj so o njem v ireh 
mesecih po tej objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču aH skrbniku FeguSu 
Janezu, poe. iz Nove vasi pri Sv, Marku 
niže liuja. 
VII R 50/49 8570 

Ogrizelc Gustav, roj. 12. XI. •0 v P# 
lju, sin Blaža In Katarine, inženir v Beo- 
gradu, Zahumska 12, je odšel I. 1944 k 
partizanom lit je bil funkcionar Agitpropa 
v Trbovljah. Od 8. IX. 1944 se pogreïa. 
* Na predlog matere Ogrizek Katarine, 
gospodinje v Starïah 60, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in eo iz- 
daja poziv naj se o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Ogrizku To- 
mažu iz Hajdine 132. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predložili. 

Okrajno eodišiSe v Ptuju 
dne 4. avgusta 1949, 

* 
T R aó/49-• 8602 

Blažič Viktor, roj. 1. II. 1903 v Trbov- 
Îjah-Ojstrçm, rudar v Trbovljah, Loke 71. 
se od 1945 pogreSa. 

Na predlog žene Blaïiç Ane rojene Peč- 
nik delavke v Trbovljah H/78, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
so tednja poziv, naj se o pogrešanem do 
1   XI. 1949 poroča sodisfa. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno »odišu» v Trbovljab 
dne 4. avguste 1949 
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Oglasi sodišč 
8692 G 446/49-3 

Oklic o skrbniku in razp 
Gernhardt Simon, krojač v Grušeni 

št. 7, je vložil proti Gernhadt Rozini ro- 
jeni Koehl, gospodinji v Indiji, sedaj ne- 
znanega bivališča nekj» v Avstriji ali 
Nemčiji, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 26. avgusta 1949 ob 8.S0 
pri tem sodišču v eobižt. 84/11. 

Toženki se postavi za skrbnika Srajner 
Hinko, odvetnik v Mariboru, ki jo bo za- 
stopal na njeno nevarnost in stroške, do- 
kler se sama no oglasi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno todiiče Maribor mesto 
dne 4. avgusta 1949.. 

Amortizacije 
IV R 1674/49-2 8764 

Na predlog Herlah Pavle, gospodinje v 
Laškem št. 47, *e uvede postopanje za 
amortizacijo izgubljene vrednotnice in se 
njen imetnik poziva, naj v dveh meeecih 
po razglasu v Uradnem listu LRS uvejjav 
svoje pravice do nje, ker se bo sicer iz- 
rekla za neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice; 
hranilna knjižica Okrajne hranilnice v 

Laškem št. 879, z vlogo 2.110 din na. ,'••• 
Herlah Josip. 

Okrajno sodiš?« v Celju 
dne 10. avgusta ] 9*9. 

II R 736/49-4 S654 
Na prošnjo Zupan Marjete čielilke iz 

Tržiča, Ljubeljska c. 13, se mede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnic, ki jih 
je prosilka baje izgubila in ee njihov 
imetnik poziva,4naj v dveh mesecih jpo 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svo- 
je pravice, sicer se bo po preteku roka 
izreklo, da so vrednotnice izgubile svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica št. 3219 6 stanjem 

4.366.53 din, valuta 30. VI. 19491653.20 
dinarjev; 

hranilna knjižica št. 822 s »tanjem 
4.491.70 din, valuta 30. VI 1949 14S3.50 
dinarjev. 

Okrajno sodiêce v Kranju 
dne 8. avgusta 1949. 

* 
•  I R 519/49 8S71 

Na prošnjo Schweiger Ljudmile rojene 
Jndnič, gospodinje v Ljubljani, Gosposka 
ulica št. 6, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec baje 
izgubil in se njen imetnik poziva, naj v 
dveh mesecih po objavi v Uraduem 'listu 
LRS uveljavi svoje pravice, «icer se bo 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
niea izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Kreditne banke v Ljub- 

ljani, Št. 16604 noe Smuk Martina « sal- 
dom 1. 1. 1949 3947 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
•• glavno mesto Ljubljana 

dne 1. avgusta 1949. 

I R 959/40—5 •   mi 
Na   pro»njo   Vodeba    Ivana,   župnega 

upravitelja  iz  Olimja,  p   Podčetrtek, se 
. uvede oklicni postopek zaradi amortizaci- 
'. ie vrednbvnico, k t  jo   jo  prosilcu odvzel 
fkupator in se njrn imetnik poziva, nai 

v treh meeecih po objavi v Uradnem li- 

stu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po proteku roka izreklo, da je vred- 
notmoa izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna    knjižica    bivšo    Hranilnice 

Dravske banovine — podružnica v Celju 
št. 42362, laslmik Cerkev e v. Filipa v Se- 
lili, stanje vloge ,31. XII. 1948 574.26 din, 
sedaj pri Komunalni banki v Celju. 

Okraju» sodišče v Slov. Bistrici 
dne 4. avgusta 1949. 

& 
I R 962/49—4 8600 

Na prošnjo Juhart Marije, posestnlce iz 
Planine št. 21, se uvede oklicni postopek 
zaradi amortizacije vrednotnice, ki jo je 
ob prevratu izgubila in se njen imetnik 
poziva, naj.v 3 mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi svoje pravice, si- 
cer se bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednotaica izgubila svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
etrici St. 5616 na ime Juhart Marija, Pla- 
nina, e «.tanjem dne 30. IV. 1947 1.886.88 
dinarjev . 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dno 5. avgusta 1949. 

Razni oglasi 
&t.  22.258/PE—1949 8661 

Sprememba poštnega okoliša 
Pošta Devica Marija v Polju bo od 1. 

IX. 1949 dalje poslovala pod nazivom 
Ljubljana-PolJTj. 

Poštna direkcija FLRJ Ljubljana 
dne 9. avgusta 1949. 

8657 
Podjetje Hidrocentrale na Dravi, elek- 

trarna Vuzenica, ustanovljena z odločbo 
vlade FLRJ št. 1V-3142-B/1 z dne 8. 
VIII. 1947, je na podlagi odločbe vlade 
FLRJ, št. IV-2832/49 z dne 8. IV. 1949 
v likvidaciji. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike pod- 
jetja, naj priglasijo svojo terjatve oziro- 
ma poravnajo evoje obveznosti do pod- 
jetja najpozneje v 30 dneh po tej objav. 
Generalna   direkcija   elektrogospodarstva 

za LR Slovenijo, 
icradbišfe hidroelektrarna Vuzenica 

Objava 
7745 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
8728 

Obnovitvena zadruga  Črnomelj in Pe- 
trova vas pozivajo vse upnike in dolžnike, 
naj do 31. avgusta 1040 poravnajo oziro- 
ma  pr.glasijo svoje terjatve. 

Terjatve, dospele po tem roku, se ne 
bodo urmilcvale. 

Obnovitvena   zadruga   • 
Örnoinolj in Petrova vas 

fJL 

4 8594 
Okrajno odkupno podjetje- Dravograd, 

sedež v Slovenjem Gradcu, je prešlo z 
dnem 6. VIII. 1949 zaradi ustanovitve 
novih specializiranih podjetij v likvidacijo. 

Pozivamo vse dolžnike, da najpozneje 
do 25. t. ru. poravnajo vse obveznosti do 
podjetja. Po tem roku se bo pristopilo 
k izterjavi. 

Upniki naj priglasijo svoje terjatve naj- 
pozneje v 14 dneh po tej objavi v Urad- 
nem Hetu LRS. Po tem roku priglašene 
terjatve se ne bodo priznavale. 

Likvidacijski  odbor 

.Št.   1105/1 , 8635 
Na podlagi sklepov občnih zborov^ Kme- 

tijske zadruge Oplotnica z o. j. in Lesno 
produktivne zadruge z o. j. Oplotnica se 
je Lesna produktivna zadruga z o. j. 
Oplotnica spojila z Kmetijsko zadrugo 
z o. j. Oplotnica in prenehala obstojati. 

Kmetijska zadruga z o. j. Oplotnica po- 
ziva vse upnike Lesno produktivne zadru- 
ge z o. j. Oplotnica, da jI v treh meeecih " 
priglasijo sxoir terjatve- ki «o r>b«tnjn1r n;i 
dan vpisa v ridnižni roc'slot,-, 

Kmetijska zadruga Oplotnica 

Krajevn, ljudski odbor Pužavei, okraj 
Murska Sobota prcklieujo svojo izgublje- 
no uradno štampiljko. 

KLO Pužavci 

Izgubljene listine 
(ireklicuj ejo: 

Avtoobrat Mestno klavnice Ljubljana» 
evid. tablico št. 8254. 8669 

Bajda Albin, Sv. Jurij pod Kumom 41, 
svojo osebno izkaznico ter knjižico •• 
kolo, št. tablice S-4409 na ime Vrtačnik 
Bogomir, Sv. Jurij pod Kumom St. 41. 

8041 
Baranja Ivan, Borejci št. 33, Pïeknmrje, 

osebno izkaznico št. 164, izdano na KLO 
Borejci, vojaško knjižico, izdano na voj. 
odseku v M. Soboti in bolniški list, izdan 

J pri Sv. Lovrencu na Pohorju. 8823 
Basa Andrej, Vel. Bukovica 24. p. Ilir- 

ska Bistrica, taMicozakološllM.    Š039 
Baždun Dušan, poročnik, voj. pošta 

39063/K, Tolmin, oblačilno knjižico Stov,'l- 
kia 24110. 83714 

Belec Janko, učitelj, Ljutomer, knjižico 
za kolo znamke NSU, št. okvira 1743178, 
izdano pri NM v Ljutomeru. 8037. 

Boksa Jože!, voini invalid ia posestnik, 
Pršetinci št. 43, KLO Sv. Tomaž pri Or- 
možu, okraj Ljutomer, orožni list, izdan 
od odseka za notr. zadevo OLO Ljutomer, 
invalidsko 'izkaznico za 50 % popustno 
vožnjo ha železnici. 790Ö 

Boškovič Vladimir, Vavta vas pri No- 
vem mestu, državljansko izknzniito, izda- 
no od OLO Novo mesto, št. 5515/1 dno 7. 
VIII. 1948. 7901 

Bračika Antonija, MLO Novo mesto, 
Šukljetova 7,  knjižico   zn  kolo št.  '2110. 

KR35 
Brešnik Anton, Ljubljana, Poljska pot 

št. 16, svojo izkaznico OF iti izkaznico OF 
na ime Brešnik Marija. 8677 

Celimrer Rok, Maribor, Tezno, Ptujska 
cesta, ukradeno prometno knjižico /o mo- 
ško kolo, znamko sSultniK it. 1920019 in 
ribolovska karta za loto 191» stil5 

Centralna veterinarska bolnica, Ljublja- 
na, Cesta v Mestu1 log 47 prometno knji- 
žico št. 845 za motorno kolo znamke 
>Royal-Knfiold«. «dano od upravi' NM v 
Ljubljani. S291 

Cerovac Pavle, adm. mnn.pulimt ••••. 
gradb. 'podjetja šl. 14. Lnpwl.iv, 'l '•, 
zkazniro za K'h reg :i ••'\\ ! \ "p- 
vilka 5197HS. i/ilano 1919 v Boru -i, 
Ljubljana okolica. ' Ö003 
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Corel Aiitou, Prešernova 6, Muraka So- 
bota, izkaznico za kolo št. 7000.        8040 

••• Cini, Maribor, Pobrežje, Levčeva 
ulica, prometno knjižico za kolo znamke 
»Come-Lwpzips. evd. št. S-1G/1S26.   8235 

Cnp«lHik Ivan, roj. 14. IV. 1900, gozdar. 
ste. delavec pri Rudnikih «.vinca in topil- 
nic   Mezca. udarniško izkaznico št. 20248. 

8666 
C»s> ••••, Dravograd, Aleža 1, ukrade- 

no vojaško knjižico št. 215/827, sindikal- 
no knjižico »t. 251101 knjižico ZB in ob- 
lačilno uakuzuico za prvo trimesečje na 
:'mo Oas Umko ter oblačilne nakaznico 
za prvo trimesečje 1. 1949 tra ime Čas 
Vida Beranič Marija, Cas Franc iii Ferk 
ValtPi. S29S 

C'ppar Karel, fekocjun 12 pri Divači, vo. 
fdskd knjiž'co. • 8788 

Cinkale Antonija, Drenov grič 18, knji- 
žico za kolo znamke'.ïSteyerc št. S-7600, 
osobno izkaznico !n izkaznico OF.     8680 

čizmazija Barka, Ljubljana, Kongresni 
trg 8, osebno izkaznico št. 697 in sindi- 
kalno izkaznico St. 2306897. 8708 

Cucek Maks, Ljubljana, Hrenova 19, 
osebna  sindikalno in šofersko izkaznico. 

8710 
'Cucnik Janez, Dol. Stara vas 43. KLO 

St. Jernej, knjižico za kolo znamke »Ko9- 
mos?, št. 30485. 8748 

Cukman Josip, Ljubljana Srediika ul. 
2HU, delavsko knjižico št. 1483769, izda- 
no 1. V. 1048 in režijsko karto št 160476, 

.  Izdano l. TI. 1949 od,žel. podjetja št. 5, 
gradbišče št. 4.      ; 8712 

Daje Gustav, mehanik, Murska Sobota, 
Rroška nI. 35, izkaznico za kolo znamke 
»Franklin* št. okvara 1303245. S540 

Dezela Jernej, Cerkno št 103, vozniško 
knjižico št. 598 I, razreda, ózdano od NM 
Sfólkan in osebno {zkaznico ït, 649, izdano 
od KLO Cerkno, okraj Idrija. 

iDidović Kikira, Kočevje, Rudnik,, nova 
kolonija št. 227, roj. 10. II. 1928 v Bab- 
nem polju, Dubrovnik, Dalmacija, osebno 
izkaznico. 8005 

Direkcija Železarno Jesenice, Izkaznico 
za služteno kolo S-5-4728, tov, št, 824.330, 
izdano od'OLO Jesenice. , 7450 

Djordjeriis Vojislav, Beograd. Sv. Save 
St. 12, mladinsko izkaznico in dijaško knji- 
žico. 8544 

Dobaj Ivan, Sv. Jurij ob Pesnici, p. Zg. 
Kungota, ktfjižićo za kolo znamke >As&- 

. rr>/       lov   S|. (!l(i«|,  šl.  tablice 17-J501. 
;:••.• . 7744 
'. ; ;  Doberšek Vinko, Ljubljana. VèlMrjeya 

'.St.1 2,vrežij*ko železniško karto.      , 8675 
Li«>lšak Antun, Maiïbor, Ulica talcev, vo- 

jaški»' knjižico, izdano 1917 od voj. odseka 
v, Mariboru. 8503 
', Drcnik Ferdo, Ljubljana, Levstikova 19, 
evidenčno „tablico S-06Ü1 mo'to'rnèga ko- 
lesa DKW, ••   „     •        . 8586 

Droienik.'Jutij.' avtoprevoznik, Imeno, 
p. Podc'etrtek.,eyid. tablico tovornega av- 
tomobilaI?t.:,4826. /   , ' 8322 

Klektreprenos, direkcija »Maribor, eviri, 
tablico S-4338 za tovorni avto znamke 
>Studebaker«. •     '. ',';".. :,•;•,: , 8231 

Eržen Ivan, Idrija/Tòméifceva ulica 20, 
' sv'O'o osebno izkaznico"(in. osebno izkà'Z- 
. ni"o št. 870 na ime BeričiS Mêlant; izdani 

Od MLO Idrija  ter sindikalno «Izkaznico 
>t. 67Š74 na inie Eržen Ivan.   / Vi 8184 

Fieko Rudolf, Vanča vas št. 48, p. Ban- 
kovci, osebno In mladinsko izkaznico, iz- 
kaz  o > predvojaški  vzgtojd,  kupico   za 
kolo in potrdilo o zaposlitvi št. 4410. 

7860 
Fir Jauez, roj. 4. IX. 1918 na Selih pri 

Jugorju it. 9, sedaj v Golni vasi 61. 1 
KLO Smihel pri Novem mestu   vojaško 
knjižico, izdano na voj. odseku Črnomelj. 

, 7865 
Flisar Štefan, Brezovci št. 40, p. Pu- 

conci, vojalko knjižico, izdano od 3.. bat., 
15. polka IV. divizije Knoja. S143 

Forjan Marija, Melinci št. 74. okraj M. 
Sobota, knjižico za kolo znamke; »Forum« 
št. P. 38408, evid. tablica 23-2893, izdano 
od nolr. odseka M. Sobota. 7333 

Frcšer Jožefa, Ljubljana, Borutova 10, 
sindikalno izkaznico št. 1695868 da izkaz- 
nico magazina MLP na ime Piro Viktor. 

8533 
Fric Oskar, Senovo 52 pr] Rajheuburgu, 

prijavnico za moško kolo "Št. 5*100169. 
8001 

F«rar Franc, Srnalčja vas, št." Jernej, 
Dolenjsko, knjižico za kolo znamke :>Puch« 
št. 694. '    8075 

Furlau Vida, Celje, Drapšinova 2, oseb- 
no izkaznico. 8o61 

Gabor Štefan, Odranci št.- 292, prometno 
knjiž'co za kolo znamke *Eska< št. okvira 

;250 št.'; knjižice 2926, izdano od, NM Dol 
Lendava in osebno izkaznico iC 309, iz- 
dano od KLO. Odranci. ' ,..    '-•:     !,   8072' 

GAB, Celje, evid. tablico «t.'S-3335.. 
8563 

Glazar Janez, Murska Sobota, Vrtna ul. 
št. 3, osebno izkaznico št. 3123, izkaznico 
za kolo št. 1010 in vojaško knjižico šte- 
vilka 1561/3. 7998 

(tlobočnik Branka, Ljubljana, Vrtača 5, 
osebno izkaznico št. 067501, izdano od 
NM Ljubljana. S592 

Godec Jože, Ljubljana, Litijska 53, knji- 
žico za kolo, št. tablice S-4753, lov. Šte- 
vilka 950069 8556 

Goličnik Franc, Ljubljana, Gregorčičeva 
ujl. 15, un'verziitetno Izkaznico,' izdano 
septembra 1940. 8791 

Goričan Mirko, Preloge 33, p. Prihova, 
Slov. Konjice, šofersko izkaznico št. 2349 
II. skupino z- vsemi tremi talon;.      7955 

Gozdarsko avfopodjetje direkcija Bled, 
poslovalnica  Ljubljana, ëvid. št.   S-0492 
osebnega avtomobila »Jeep«. 8744, 

Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto, pro- 
metno .knjižico tovornega avtomobila 
znamke »Renault«, S-2177. št. 3293 in 
eviid. tablico tovornega avtomobila iste 
2namke S-8170.     . 7002 

Gradbeno podjetje za ceste LRS, Ljub- 
ljana, evid. tablico.št. 5-0243. 8582! 

Gradben» podjetje za ceste LRS, direk- 
cija Ljuljana, prometni, knjižici   za   to- 
vorni avto znamke GMC/rcg. št.'S—3905 
in za tovorni avto.znamke GMC, reg. št.; 
S—2312. \, '" •. '4397 

•••••••• Andrej. Maribor, Mlinska uli- 
*a,. oduzeto karto Za .'kurivo K-4 St. .3298. 

j :.. ''',.-:'*V.; ','.„ Vv^''4: 
•', , Grgic Milka, Ljubljana, Povšetova 9tia. 
sirimMlno izkaznico.       . •". :}     .: -   8678 

Grilj Franc, Sv. Miklavž 69 p. Moravče, 
orožni list št. 4088/46, izdan od odseka 
za notr. zadeve Kamnik, ter dovoljenje 
za nabavo 2 kg smodnika, 10 m vžigalne 
vrvice in 5 vžigalnih ,kapic. 7508 

Gnlj  Franc, osebno m sindikalno  iz- 
"kaznico,  izkaznico OF  in izkaznico  za 
kolo ter osebno, sindikalno in OF izkaz- 
nico na ime Grilj Pavla. 7946 

Hafner Alojz, Zg. Bitnje 49, p. Zabnica, 
zaposlen pri Mestai k^^ci v ••••••, 
sindikalno izkaznico, vajeniško knjižicoin 
knjižico za kolo. 7"948 

;HanieliČ Stanko, Godeninci 13, okraj. 
Ptuj, vojaško .knjižico. .   7897 

Hartman Ladislav, Maribor, Ruška ce- 
sta, vojaško knjižico, izdano 1947 od štaba 
XV. brigade v Tržiču. 8498 

Hercig Miroslav, Čret št. 45, Celje, sin- 
dikalno izkaznico, tovarniško izkaznico, 
izdano od tovarne za emalirano posodo. 
Celje, zadružno izkaznico in vojaško knji- 
žico, Izdano cd voj. odseka Celje mesto. 

8469 

Herman Josip, Slomškova 6, Murska So- 
bota, osebno izkaznico, izdano od KLO 
Velika Mučna, Hrvatska, potrjeno od OLO 
Murska Sobota. 7996 

Hirii? Miljutin, vojna fiošta 2667, Ljub- 
ljana, St. Vid, osebno izkaznico serija E,. 
izdano od vojne pošte 2.667,' St. Vid.   8558, 

Hozjan Ivan, Hotiza št. 58 vojaško knji- ' 
žico,, izdano od voj. odseka Dol. Lendava, 
knjižico za. moško kolo, lov, št, C 34333, 
evid. št. 158, 'zdano od QLÖ'Lendaya, iz- 
križnico OF. sindikalno ' člansko knjižico, 
izdano od zveze furančnih" uslužbencev Ju- 
goelaviie ter industrijsko nàkazn'eo" SD "' 
št. 180608. 8299 

Inkret Franc. Store 11, p. Store pri '". 
Celju, osebno izkaznico št. 141/45, izdano 
od KLO Štore, prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Styria<, tov. št. 3322,." 
št. tablice "432, izdano od OLO Celje oko- 
lica, izkaznico o ribolovu št.'32, izdano 
od ribolovnega društva v Celju.,     8066 

Iskra Ida, roj. 18.  X. 1928',  Kopriva ,'• 
St. 27, p. Dutovlje okraj Sežana   ^ebno 
izkaznico, kizdano od OLO, Sežana.     8004 

Jager Anton, < Celfe, prevoînik,. erid.î 
tablico tovornega avtomobila 5t. 4681..,   . 

8684 
,   Jakelj Frane/Mojstrana Št  34. roj. 29.' 
II. 1908, osebno izkaznico št, 116/715,' iz-' - 
dano 23. XI. 1948 in potrdilo-za kolo, iz- 
dano od NM Jesenice.   •       .     ... 7904'. 

Jančar Jože, Ljubljana, Ižanska cesta, 
"Livada, baraka 3, svojo ošabno izkaznico 
in osebno Cîkaznko na ime Janòar Mar- 
gareta. ,    , ,    •' 8624 -• 

Janežif Marija, Ljubljana., Cesta dveh 
cesarjev 126, družinsko knjižico; in bon• za 
popravilo čevljev   •"    .-,,,' '-•.-.        8626 

Jažjknvii1 Mira, Smarjeta *st. 3. Cejje,  ' 
.prorru'lüo kiiiižiro -št. S-13-1591.     ' ,8560'" 

Jelenko Ivan. Brezno'št. 15, p.. Ped-.. 
velka, osebno izkaznico, ;n vojaško knji- 
žico.    •' '     , "rJ   ' • ',   ''7889/ ' 

Kač/Ana, Maribor Strosmaier.ieva'nl,.9. ." 
osebno izkaznico št. 042,125. ' ' 8191 

Kalister Marjan, gozdna uprava St. ;Pe- i ; 
terana Krasu, osebno izkaznico.št..40622- ' 

.• izdano,od okraja Postojna.   -,'.•'" \j.7f^: ', 
j     Kikelj  Ignac, Crenïovci   š|,   180,  De! 
1 Lendava, prometno knjižico za kolo znam 
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ke-^Marshal« št. 78215t; Številka tablice 
24/2583, oblačilno nakaznico reg. Številka 
1482 in sindikalno izkaznico. 7999 

Kirije Vendei, vojna pošta 4682. Ljub- 
ljana, objavo serije L št, 60421, izdano 
••••• 1949. 8786 

Kmet Terezija, Ljubljana, Linhartova 
St. 28, osebno in sindikalno izkaznico ter 
izkaznico OF. 8746 

. Kobal Matevž, Idrija Bazoviška ulica 1, 
roji 20. IX. 1901 v Sp. ïdr'ji, osebno iz- 
kaznico št. 2116. 8507 
••••••• Jože, Zad\or 67. Dobrunje, 

knjižico za kolo znamke »Patria«, St. okvi- 
ra'1218g, evid. St. S-13999. 8625 

Koèevar Antonija, Rožanc 7, Črnomelj, 
knjižico za kolo znamke »Junior«, tov. St. 
S1188, last Zdravstvenega odseka OLO Čr- 
nomelj in spričevalo 6. razreda gimnazije. 

8328 
Ko|ar Stanko, Bitnje 68, 2abnica, knji- 

žico za kolo zuamke »Panther«, ät. okvira 
626273, ,št. tablice 10954. 8070 

Kolarič Mirko, Zg. Duplek pri Mari- 
boru, prometno knjžico za moško kolo 
znamke »NSU«, številka K-lb'338 evid. 
S-l.7/953. - 6770 

Kovačij Elza, Vičava 27e, Ptuj, osebno 
izkaznico za ''nozemce št. 1337. izdano 3. 
III. 1949 od' odseka za notr, zadeve iz 
Ptuja, serijska št. 4340, ' 8000 

KLO Kog, vojaško knjižico, osebno izkaz- 
nico, izkaznico ZB, OF, RK ia 300 kmeč- 
kih, bonov, prometno knjižico za kolo na 
ime Vičar-Milena in tekstilno nakaznico, 
it. 131, serije, 175962 na ime Stononič He- 

lena, vsi, iz Jastrebcev 3. 7899 
Krajevni odbor OF Trebnja gorica, KLO 

Krka, svoj žig 8140 
Krajne Franc. Ptuj, Krčevina 15, knji- 

žico za kolo, evid. ät. S-20-10637, kupone 
za 500 din, izdane od kmetijskega odseka 
ML'0 Ptuj na ime Srner: Viktor Krčevina 
ät. 24. '- 8295 

Krajne   Ivan,   roj.   li,   V.  Ì898, zidar, 
Lašjto -st. 62, ukradeno zač. osebno h- 

; . kažriico št. 116 in izkaznico za kolo, St. 
tablice 1003, št, ogrodja 42914 E.      7900 

Kramberger Helena, Maribor, Ribn'ško 
eeló,' "prometno knjižico za kolo znamke 
»Ika« It, 705416, evid.' 51, S-16/2519. 

'-•••' , 8501 
Kran je Franc, Pob rež je 133, okraj Ptuj, 

' '  sindikalno knjižico  in knjižico za   Itolo 
znamke »Start«, .tov. št. 1436168, St. tab- 

:.,   lice S-20-Ï0702. 8190 
Krnc Terezija, Rudnik 115, knjižico* za 

;     kolo št. 3-7920.      , , , .      8589 
Krïevan Jurij, roj, 4. I. 1921,.etan. v 

; Rihemberku, Bizjaki 9,' osebno izkaznico, 
izkaznico OF  in 'zkaznico za kolo.   7905 

Ktìevan Otilija, roj. 19. II. 1931, Pre- 
.   eerje na Vipavskem 6t. 51, p. Rihemberk, 
•-'. zač. osebno izkaznico. 8451 

;     Kurbus Frane,, Loka 42, p. S|, Janž pri 
Ptuju, knjižico za kolo št. 92532.        8035, 

KaStrin Franc. Ljubljana, Rožna dolina, 
'   Oeeta VIII 5t. 23. ukradeno osebno izkaz- 

, ak-o. izdano ođ 'NM Ljubljana. $56 
• -, Lampe in< Ljubljana, Ulica na Grad2. 

' osebno zkaznico M. 092038. 8789 
;\"   - Lampret;Ivan, Stranska vas, p. Dobro- 
,' ;'a pri Ljubljani, voiaško knjižico  izdano 
,;;^d,vo[a5kega okrožja Ljubljana, okolica. 
• '•*., .-'.'•''.   ' •' ; -V, ( 8711 

•*••• -, Angela,   Crna   pri   Prevaljah, 
:'^cmetno knjižico za kolo znamke»Victo. 

*; na« It; 1215632."! /       . 7952 

Letonja Franc, Brezje pri Mariboru, vo- 
jaško potrdilo o predhodnem rekrutovanju, 
prometno knjižico za kolo znamke »Wan- 
derer«, št. 252518,  evid. št. S-16/9231. 

8230 
Lipah Ana, Zg. Kašelj št. 75, p. Polje, 

knjižico za kolo tov. št. 621642, evid. Šte- 
vilka 21168. 8555 

Lipuš AdoU, Celje, Razlagova št. 7, 
evid. tablico za kolo št. 3035. 8685 

Logar Alojz, roj. 12. X. 1924, Domžale, 
Industrijska ulica 20, torbar, vojaško knji- 
žico, izdano od voj. okrožja Ljubljana 2 
novembra 1946. 8141 

Logar Anton, Maribor, Tržaška cesta, 
invalidsko odločbo štaba IVt armade, šte- 
vilka 11756, invalidsko izkaznico za po- 
lovično vožnjo, dve prometni knjižici za 
kolesi št. 117300 in St. 85627. 8505 

Lonïarevic Iva, Tržič, Viljem Pblako- 
va 9, osebno izkaznico. 8552 

Maček Sonja, Ljubljana, Celovška cesta, 
blok št. III, osebno izkaznico. 8547 

Majcen Frančiška, diplomirana babica, 
Hranjigovci št. 13, KLO Šv. Tomaž pri 
Ormožu, osebno izkaznico, člansko izkaz- 
nico za babice, sindikalno knjižico števil- 
ka 57479 in prometno knjižico za kolo 
znamke »Junior«, št. 485982. št. lablice 
4085. 8229 

Mujer Marija, Košnka 9, Celje, osebno 
Izkaznico. 8472 
/"Makovec Stanislava,  Jasna Poljana 5, 

izkaznico OF. 8590 
Male Frančiška, Maribor, Tržaška ulica, 

prometno knjižico za kolo znamke »Per- 
force«, št. 95327, evid. št. S-iÔ/5909. 

8234 
Malovrh Amalija, Trbovlje, svojo ukra- 

deno sindikalno izkaznico in industrijsko 
nakaznico iRl št. 219477, dalje IR1 šte- 
vilka 158048 na ime Malovrh Karl, ID2 
št. 8857 na ime Malovrh Marjeta, • izdane 
od OLO Trbovlje, 2 R nakaznici za popra- 
vilo čevljev na ime Malovrh Karl in 
Amalija in R nakaznico za popravilo •čev- 
ljev na ime Malovrh Marjetka. 8674 

Manojlovič Aleksander, st. vodinik, voj. 
pošta 1448 Slov. Bistrjca, oblačilno knji- 
žico St. 31258, izdano 1. I. 1948 è veljav- 
nostjo do konca 1. 1949. 8781 

Marinič Ignac, Maribor, Betuavska, šol- 
ski izkaz I-. razr. meščanske šole v Sv. 
Lsnartn v Slov. goricaE leta 1937.     «618 

Marušič Radovan, Logatec šofersko iz- 
kaznico I. razr. Št. 4524, izdano 21. IX. 
1947 od NM v Ljubljani. 8667a 

Mavec Ida, Ljubljana, Prijateljeva 10, 
•zkaznico OF St. oMl'.lzdàW'SiTX 1946 
od, terena Toraačevo. 8790 

Meglic Franc, Lom'št. 62, ,KLO Sv. Ka- 
tarina, p. Tržič, osebno izkaznico, izkazni- 
co OF, lovsko karto, orožni list, reg. št. 
52, del. št.,392/48, vojaškoinvalidsko knji- 
žico o. nesposobnosti in posestni list na 
ime Meglio. Jernej. 7830 

Melnik Valentin, Javornik, II. blok, 
osebno in tovarniško izkaznico,        8549 

i Mencin Alojz, Ljubljana, Ilirska 28, vo- 
jaško knjižico. , 8548 

»Moprom« Ljubljana, TyrSeya cesta, 36, 
evid.   tablico   tov,   avtomobila   znamke 

'»Ford«, 5t.,S-8324. ,      SC.72 
1 Merhar Anton, Ljubljana, Podutiška 28. 

šofersko izkaznico. ,       8743 
Mesaric Mojca^ Kranj, CirČe,72, odločbe.. 

izdano od gl, direkcije,tovarne tekst.' ini 

du6trije Beograd o odpovedi službe v tek- 
stilu" tovarni »Inteks — Kranj«.      8292 

Mičik Ernest, Ljubljana, železniški teh- 
uikum, osebno izkaznico št. 10020.    S081 

Mihelčlč-Orehek Julijana, Orehki 9, 
knjižico za kolo, tov. St. 395329,, evid. št. 
S-2-10278. S707 

Mihelčic Milena, Ljubljana, MilSinskega 
št. 18, poni. vzgojiteljica, osebno izkaz- 
nico izkaznico OF, mladinsko, fizkultur- 
no m sindikalno izkaznico ter izkaznico 
prosvetnega magazina. 8629 

Miheliu Andrej, upokojenec, Novo me- 
sto, Rcgoveka cesta 9, člansko izkaznico 
št. 7404. 8179 

Miklavčič Antun, Dobrova 2, KLO Do- 
brušlia vas  p. Škocijan, vojaško knjižico. 

8747a 
Milovanovič Novak, vojna poŠta 9085-19, 

Ljubljana, oblačilno knjižico št. 9633, iz- 
dano od voj, pošte 4340, Kranj.        8713 

Ministrstvo zu' trgovino in preskrbo, 
Ljubljana, Kotnikova 12, evid. tablico 
osebnega avtomobila »Fiat« S-1494.   8792 

Močnik Janez. Maribor, Počehova 8, 
šolsko spričevalo o napravljenem izpitu 
5. razreda v šolskem letu 1943/46 na re- 

"aln: gimnaziji Maribor. 7585 
Mohär Ivan, Kranj, Primskovo 113, 

uslužbensko knjižico št. 24051, zdano od 
SSP Ljubljana, ( 8794 

Mohar Ivan, Šoferski pomočnik, GAP 
Ribnica, vojaško knjižico in izkaznico OF. 

7510 
Našič Florjan, Tržič, Viljein, Polakova 

št. 9, mladinsko, osebno in Kzknltufno_iz- 
kaznico. S551 

Neorčič Roko, Maribor, Naselje Mari, 
barski otok, osebno izkaznico Št. 42023, 
izdano v Subotici. 8499 

Nikoli« Desanka, Celje, Kajuhova št. G, 
potrdilo št. K.7Ï7/VII, izdano od Invalid- 
skega   podjetja   ^Starinarna«,   Celje   za 
1380 din.     ' 8888 

Noiimal Ivan, Senožeče 46, p. Dol pri 
Ljubljani, mladinsko "izkaznico, izkaznico 
OF. 8679 

Novak Anton, Maribor, Teznp, Gradiš, 
potrdilo o stalili n'çéjoeobnôsii. izdano 
1945 od voj. štaba v Mariboru. 8500 

Novak Jožeta Jože, roj. 1908, stanujoč" v , 
Sevnici št. 166, vojaško knjižico.,     7000 

Novak Pavel, Senovo 52, prijavnico za 
moško kolo, tov. št. 955260. 8002. 

Novoselc Anton, Novo meato; Ljubljan- 
ska u. 5, vojaško knjižico. S747 

Ograjenšek Mara, Rud•k lignita, Vela- 
nje, sindikalno izkazpiçô, izdano od sindi- 
kalne podružnice Rudnika lignita Velenje. 

, SÒ83 
Okički Franc,,.Boh. Bistrica, Mladinsko 

okrevališče Sv. Duh, oseBnc in mladinsko 
izkaznico ter krstni list        •  ""       863" 

Okrajni ljudski . odbor Leudftva, reg. 
tablico št. S-03806 motornega kolesa znam- 
ke »NSU«, št. motorja 31.3727,,Št. šasdje 
1083628. -, ' 6794 

Oprešnik Marija, Celje, Jethiška UI. 20, 
potr,dilo ad invalidskega podjetja »Sta- 

. riamai v Celju Št. K 241/VI za 3400 
dinarjev in K 214/VI za 120O din.      8352 

Orehar Franc. Predoslje. knjižico za 
kolo znamke' »Csepek, St. okvira 6180279. 
št. tablice S-4-1C937. , 8540 

. Pavčič Milena, Ljubljana, Zaloška 181, 
sindikalno izkaznico. ' "   8632 

• v. 
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JCei-ur mum. i tal Via oon Fârûeesuo 4, 
»pričuvalo  •.   razr   inešč.  šole,   izdanu 
.   lì)l\);ll,  OU   UiL'sC   aule   i'luie,  LjubljJilii 

&0<0 
I* e Ce k Aiuojiiji», Trnovlje 1Î5Celje, pro- 

metnu knjižico, St. okvira 79903. 8471 
I'etrif .Vučku, eiiidiUaliio izkazu co .Šte- 

vilka JHÒU/T. 8253 
Piotai' J»/.e, Ljubljanu. Krojaška 5, iz- 

kaznico Ol-. kuj/, co za kolo, nabavno 
knjižico   ti tovarniško  ,/.iuiziiico. SÔ45 

l'iic Jiiìfiia, Ljubljana, Na peči 19, evid. 
tabi.co üa kulo it   &-1-2ÜÜ12 8667 

Pliuiinšok J«ul.(i, Seste »t. 04, spričeva- 
lo 1. lit/nuja drz, nižje giumazije v Žalcu, 
izdano l. Itilo. 7950 

••••• 1'4•••••1, (ilavn, irg št. 13, 
àlLu Novo mosto, vojaško knjižico.   8(130 

Pocivaliik Cini. OLnije, Podčetrtek, vo- 
jaško knj.žico in knjižico za kolo znamke 
»Wanderer« st. 019572. 8068 

tVspiail Marija, Polje 2•, .zkaznico UF, 
OciL-biiu .zkaznico, izkaznico za kolo i" 
itóhùbeiióku knjižico. 8591 

Potoi-iiik Albin, urar, Blèd, vojaško knji- 
žico št. 1912/59»    . 7945 

Potočnik franc (Matevž), roj. 23. III. 
lolo" v Doberli varii. Koroško, električar 
• soler •. razreda stanujoč Maribor, 
Kamilica 4,   ukradeno  delavko knjižico. 

7622 
Prab Slavko, roj. 12. X. 1912, vojaško 

knjižico št. 419/5273. 8634 
Pruprotuik Adolf, kleparski .mojster, 

Brode, Vransko, tablico za kolo št. 02801. 
8006 

1'reac Marija, roj. 3..1X. 19U8 v Cirkov- 
clh, stanujoča na -Zg. Bregu 31 pri Ptuju, 
prometno knjižico za kolo, evid. številka 
S-20-1840, št." okvira 249142. 7994 

l'unger! Marija, Ljubljana, .Wolïova 8. 
knjižico za kolo št. S-27810. 8631 

„Pust Marija, Ljubljana, Zrinjskega 6 
svojo os "btio izkaznico, 3 živilske karte, 
izdane od VIT Ljubljana na ime Fuel 
Rudolf, Miroslava iu<-Marija tor živilsko 
karto za avgust na ime Mikulaš Franjo. 

8709 
Knjztuan Friderik. Mar,bor, Klavniška 

št. 9/1, roj. 13. VI. 1922 v Jarenini, voja- 
ško knjižico. 7505 

Uukovfcvič MiUioj. vojna pošta 2667, 
St V'd, potno dovolilnico, serija K šte- 
vilk.! hWMIÌ. 8706 

(t-rani Tomaž. Ljubljana, Cesta na Br- 
do USU, knjižico za kolo številka 129-12, 
evid. S-11520 8621 

Kupuik Ivica. Ljubljana, Gregorčičeva 
St. 4, osebno vzkazuico, št. 022442.     8554 

Kupuik- Stasa. nmd. sestra. Toplice pri 
Novem mestu, sindikalno jzkawfto, izda- 
no leta 19-k" Gii sindikata podružnice 
zdravstvenih delavcev št. H, Novo nieòto. 

8627 
S.äjko   Viktor.   Maribor,   Meljski   hrib, 

prometno kniiž.co za kolo znamke »Piich- 
'Siil>ev<:. št. 593889.   • 8-197 

Savinjsko .tovarne nogavic, Polzela, de- 
, k«iu> kujižieo Št. 1332698, potrjeno in 

registrirano pri OLO Celje-okolica, Šte- 
vilka <)7•)(37 na ime •••••• Marija (Leo- 
pc!u'! Uà. Variami 15. XI. 1920 v Polzeli, 
zaposlena v tem podjetju od 21. XI. 1934. 

7897 

Seliškar Amalija, Podutik 2$, potrošm- 
sko potrdilo Nav za september. 8676 

Skale Jernej, Lemberg, .zka/••• za 
lioió znamke »Herkules« št. 509425. 7903 

Skrem Ivana, Ljubljana, Vožarski pot 
št. 4, osebno izkaznico. 8671 

SVI) — Polet, Maribor Pipuševu ulica, 
prometno knjižico za moško leolo številka 
229018. 8232 

Smode Jože, Maribor, Pobrežje, Murši- 
čeva ulica, vojaško knjižico, izdano 1948 
od voj. odseka v Mariboru. 8502 

Soke Jožel, Dolga vas št. 9. p. Dol. Len- 
dava, potrdilo za kolo znamke >Homp,- 
on<, it. 130349 in vojaško knjžico, izda- 
no od voj. odseka Dol. Lendava.       8183 

Srebrnjak Angela, Vogije št. 12, p. 
Šenčur, knjižico za kolo št. 6724.     7995 

Stauić Petar, poročil.k JA, voj. pošta 
4459/13 Maribor, osebno vojaško izkazni- 
co, oblačilno knjižico za jficirje JA in 
voj. uradnike za nakup obleke in obutve, 
oblačilno knjižico za brezplačno o&krbo z 
obleko in obutvijo, veljavno do 1. 1952 in 
izkaznico za kolo -»namji«'   if.-nr-.-l .   8<iO:? 

Šantej Jožef, Maribor, Slomškov trg, 
vojaško knjižico, -zdano od voj, odseka 
v Mariboru  1.  1948. 8610 

Savelj Gizela, Bogoji-ua, •••••••••. iz- 
kaznico za kolo »Parlorce« št E 5924, iz-^ 
dano od OLO v Dolnji Lendavi 19. IV.' 
1948. 7866 

Šinkovec Janez, roj. 21. IX. 1921, dela- 
vec pri Mestnih gospodarskih podjetjih, v-^ 
Krškem, potrdilo o izdaji delavske knji- 
žice št. 6925, izdano od Uprave za delov- 
no silo OLO Krško. 7949 

Škrabl Ivan, steklobrusec, Pristavca 
št. 6, Rog. Slatina, izkaznico za kolo znam- 
ke >Sieler«, tov. št. 355450, reg. št. 4017 
in oblačilno nakaznico, pečateno od ste- 
klarne; dalje izkaznico za kolo znamke 
»Sladitz«, tov. št. 9369. reg. št 4018 na 
ime Skrabl Leopold, rudar istotam      7828 

Slutej Pepca, DZSZ, ekspozitura Šoštanj, 
sindikalno knjižico št. 3022 817, izdano 
1. 1949 od Zveze uslužbencev zdravstve- 
nih ustanov in soc. podr. Šoštanj.     8320 

Stempihar Alojzij, tov. delavec, Vokio 
št. 39. začasno osebno izkaznico Št. 136, 
od KLO Voklo. 8630 

Svara Alojz, Sveto 39, p. Komen, oseb- ' 
no izkaznico in izkaznico OF. 8559 

Temeiit Drago, Muta ob Drav,; 35. vo- 
jaško knjižico, 8695 

Temeni Janez, Zabovci št. 46, p. Sv. 
Marko niže Ptuja, vojaško knjižico števil- 
ka 560/145. izdano 35. III. 1948 od voj. 
odseka v Ptuju. 8326 

Terčič Stelanija, por. Stakulj, Stara go- 
ra,  Ajševica 60, okr.  Gorica, osebno iz- 
kaznico. 7747 « 

»Tiskauina«, Kranj, udarniško tokaziiico 
št. 15213 na ime Novak Rozalija, ròj. 28. 
X. 1928 v Kranju h, št. -96S4 na ime 
Strnad Justina, roj. 4. III. 1926 v Ko- 
čevju ter ukradene točke udarnikov za 
teketilije in nakazrfce za živila.       8071 

Toman Antonija roj. Lehner, Lisce 44, 
Celje, sindikalno knjižico, izdano od MLO 
Celje mesto. 8473 

Toumain Ferdo, soboslikar, Ribnica, 
mojstrsko izpitao spričevalo št. 214-32- 
-263-16/47, lizSano v Novem mestu 14. V. 
1947. 8633 

Tomi» Leopold, Zg. Kašelj, Polje, Ljub- 
ljana, osebno üzkazniro št, 076360, sindi- 

kalno izkaznico št. 06921, jzkeznico Ol 
št. 660463 in izkaznico SKUD Jože Mra- 
/.ovec, št. 03. 8673 

Toplak Franc, zoboteunik, Maribor, Ko- 
pališka 24, tablico motornega kolesa šte- 
vilka S-05017 7953 

Iruovšek Ivan, Celje, Krožna pol, vo- 
jaško kujiž.co, izdano od voj. odseka Ce 
ije mesto, sindikalno izkaznico, izdano od 
Emajlirne tovarne Celje, osebno izkaznico 
št. Hb in trenersko diplomo, izdano cd 
UrL instituta,  Beograd. 8254 

Troàl Cvetka, roj. 3. V. 1927, Rakek 
št. 163. tekstilno nakaznico IR-1 števClka 
108160. 8297 

Tudjina Zlatko, Ljubljana, Parmova 45, 
šofersko izkaznico. 8557 

Urli Franc, Poljčane, osebno izkaznico 
št. 649, izdano od KLO Zreče in službeno, 
knjižico državnih uslužbencev, št. 14.281.' 

8034 
Vchkouja Marjan, Guuclje 55, St. Vid, 

ctjubiio izkaznico, izdano 1946 od NM v 
Ljubljan. -. 8622 

Dr. Vilfan Marija, Ljubljana, Mir je 23. 
.zkaznico za kolo znamke »Puch-Aiglon-s, 
št. 181-•4 8593 

Vodnik Stanku, Maribor, Košaki, voja- 
ško knjižico, izdano 1946 od vojnega od- 
seka  Maribor, 8233 

Vogrič Marija, Tolmin, Praprotno polje, 
osebno in sindikalno izkaznico, izkaznico 
OF   • ZB ter delavsko knjižico.        8705 

Vojna pošta 6752 št, 1312, Celje, potno 
dovolilnico serije M št. 86176 od vojne 
pošte 16499, Sarajevo na ime Pečanac 
Dragoljub, major. 

Vojna pošta št. "9«4, II. Bistrica, potno 
dovolilnico serije J St. 82118 na ime Go- 
šljevie M. Stipe, kapetan. 8613 

Zabukovee Franc, Cetež 6. izkaznico za 
kolo znamke »Puch«, tov. št. 69S2, evid. 
št. S-1154. 8588 

Zadel Leopolda, DE2, St. Peter na 
Krasu, stao. v Radohovi vasi 14, osebno 
izkaznico, izdano 29. IV. 1946 od odseka 
za notr. zadeve OLO Postojna. 8147 

Zaje Cirila, Poljane 27. St. Vid. osebno 
izkaznico in izkaznico OF. 8623 

Zakotnik Ivan, roj. 6. IX. 1924, Zg. 
Radvanje. Engelsova ul. 81, Maribor, vo- 
jaško knjižico. .8508 

Zaloker Stanislava, Ljubljana, Tržaška 
št. 44, svojo osebno izkaznico In osebno 
izkaznico na ime Ztiloker Terezija.     8550 

Zeiuljič Leopold, Maribor Tezno, Mo- 
skovska ulica, vojaško knjižico, izdano 
1. 1946 od voj. ođseka Mar'bor.        8619 

Zorko Edo, Kranj, Gozdno gospodarstvo, 
vojaško knjižico, izdano februarja 194S. 

' '8668 
Žejn Marija, Kranj, Sejmišče 3, roj. 16. 

III. 1920 v Črnem vrhu nad Idrijo, tek- 
stilno nakaznico št. 054613 za julij—sep- 
tember, živilsko nakaznico in sindikalno 
knjižico. - .      7824 

Žunko Friderik. Maribor, Melje, Ein- 
špilerjeva ulica, vojaško knjižico, Izdano 
1. 1948 od voj. odseka v Marboru.     8617 

Zunančie Alojz, Merče 13 pri Sežani, 
osebno izkaznico,      ' 8628 

Žvižaj Silva. Nova va« št. 58, Celje, sin- 
.dikalno izkaznico, izdano od Tovarne hla- 

čevine,  Celje,  osebno   m ,0F   izkaznico, 
izdano od KLO Dolgo -polje. 8470 

Izdaja >Uradni list LRS«.-Direktor in odgworai nredalk! dr.RastkoMoînik; tiskaBUumikovatiekanm. obrati-— veiTLjubljan; 
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Poleg kazni iz prvega odstavka se lahko izreče od- 
vzem tiste količine krompirja, glede katere je etorjen 
prekršek. 

Kazni izreka okrajni  (mestni) izvršilni odbor. 
10. člen 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje uraa- 
uä oseba: \ 

a) ki zaradi nemarnega, birokratskega in nepravil- 
nega poslovanja, ne ukrene potrebno, da se predpis ob- 
vezne prodaje izvrši pravilno in pravočasno; 

b) ki ne pošlje poročil pravočasno ali ne pošlje pra- 
vilnih poročil; 

c) ki ne vodi na predpisani način evidence o obvezni 
prodaji ter o odkupljenih in oddanih količinah krompirja; 

č) ki razpolaga z odkupljenimi količinami krompirja 
v nasprotju z obstoječimi predpisi in izdanimi dispozi- 
cijami. 

Kazni izrekajo izvršilni odbori oblastnih ljudskih od- 
borov. 

VI.'Končne določbi- 
17. Člen 

Natančnejše predpise za izvajanje to uredbo izda po 
potrebi minister za državno nabave LUS v sporazumu 
X ministrom za kmetijstvo LRS.- 

18. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, 
St. S-zak 587 
Ljubljana dne 13. avgusta 10-10. 

Minister Predsednik vlade LRS: 
za državne nabave LHSi Miha Marinko 1. r 

Milan .Skorlavaj I   r 
Minister za kmetijstvo LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. 

158. 
Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja  vlada LRS 

po predlogu  ministra za gozdarstvo in  lesno  Industrijo 
LRS in ministra za kmetijstvo LRS 

uredbo 
o razširitvi agronomsko îakultete v Ljubljani 

1. Ölen 
Agronomska fakulteta v Ljubljani se z začetkom zim- 

skega semestra 1949/50 razširi v agronomsko iti gozdar- 
••• fakulteto. 

Fakulteta Ima dva oddelka: agronomski in gtfždarski. 
2. Člen 

.   Sicer pa veljajo analogne določbe o ustanovitvi agro- 
nomske fakultete na univerzi v Ljubljani t dne 8. maja 
1947 (Uradni list LRS, št. 20-160/47). 

-3. člen 
Ta Uredba Velja od dneva objave V >Uradliem listu 

••   " 
St, S-zak 586' 
Ljubljana dne 13. avgusta 1949. 

Minister za gozdarstvo Predsednik yîode LR& 
In lesnô industrijo LRS: MUia Marinko 1. r. 

Tone Fajîar 1. r.      - 
Minister za kmetijstvo LRS: 

Ing. Jože Levstik 1. r. 
Minister za prosveto LRS* 

Dr. Jože PotrS 1» ti 

155); 
Na podlagi 2ö. člena te.neljne uretfbe o projektiranju 

(Uradni list FLRJ, it. 48-376748) izdaja vlada LRS 

pravilnik 
o delu republiške komisije za revizijo glavnih 

projektov 

i. Splošno določbe 

1. člen 
Republiška komisija za revizijo glavnih projektov pri 

predsedstvu vlade LRS opravlja revizijo glavnih pro- 
jektov za objekte za kapitalno graditev'republiškega po- 
mena. 

2. člen 
Republiška komisija za revizijo glavnih projektov 

opravi revizijo sama ali pa [«oblasti za revizijo komisijo 
za revizijo glavnih projektov pri ministrstvu za gradnje 
L1ÌB. 

Katere projekte za objekte kapitalne graditve bo re- 
j vidirala sama, za katere objekte pa bo pooblastila ko- 

misijo za revizijo glavnih projektov pri ministrstvu za 
gradnje LRS, odloči republiška komisija na svoji seji na 
podlagi predloženih .seznamov po 11; členu tega pravilnika; 

• 3. člen 
Republiška komisija za revizijo glavnih projektov 

lahko zahteva, da se ji predloži v revizijo gradbeni pro- 
gram ali idejni projekt, še preden se začne »z dokončno 
izdelavo idejnega oziroma glavnega projekta. 

V takih primerih izda komisija za revizijo^ glavnih 
projektov načelno pritrditev, ki pa ne izključuje obveznega 
postopka za revizijo idejnega oziroma glavnega projekta 
po pristojnih revizijskih, organih. 

4. člen 
Programski elaborat, ki mora biti sestavljen po •* 

časnih navodilih za sestavljanje programa gradbenega 
dela investicijske gradnje (Uradni list FLRJ, št. 14-117/49)' 
in idejni oziroma glavni elaborat, sestavljen po odredbi 
o sestavnih delih projektnega elaborata za visoke gradnje* 
inženirske konstrukcije in cestne gradnje (Uradni list 
FLRJ, št. 100-832/48) predloži v revizijo pristojni mini- 
ster oziroma predsednik komiteja republiški komisiji po 
ministrstvu za gradnje LRS. 

Elaborat se predloži v treh izvodih. 

II. Delo republiško komisije za 'revizijo glavnih projektor 

5. člen 
Republiška komisija za revizijo glavnih projektov 

ima sekretarja • opravljah je administrativnega in teh- 
ničnega dela komisije. 

6. člen • ..     K 

Po prejemu elaborata lahko predsednik republiške 
komisije za revizijo glavnih projektov odredi glede na 
pomeri objekta enega ali več poročevalcev. 

Poročevalec mora v roku, ki né sme biti daljši od 
8 dni-, proučiti in preskrbeti od investitorja oziroma od 
projektantskega podjetja ali projektanta vse potrebne po- 
datke. 

Poročevalec mora zlasti pregledati, ali je projektna 
naloga oziroma sam proiekt ekonomično rešen gledo na 
nnnipn investicijskega objekta in ali je v skladu s' teh- 
ničnimi rimirisi ter s. prodni«: o prihrankih pri gradbe- 
ništvu-, ali seda zgradHi s kontingenti kritičnega gradiva; 
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au je v iiiejuii i>icdviüeuili finančnih sredstev; ali je vpra- 
šanje ožje lokacij« objekta rešeno' v skladu z regulacij- 
skim načrtom in drugo. 

Ko poročevalec prouči elaborat, sestavi pismeno po- 
ročilo in ga predloži sekretarju republiške komisije za 
revizijo glavnih projektov. 

7. člen 

Seje republiške komisije za revizijo glavnih pro- 
jektov sklicuje sekretar po nalogu predsednika komisije. 

O poteku revizije vodi sekretar zapisnik, v katerega 
ee vpisuje kratek potek in glavna vsebina obravnave ter 
vsi podatki o investicijskem objektu, vrednost in velikost 
objekta, opis in lokacija, ime investitorja in projektant- 
skega podjetja oziroma projektanta, ki je izdelal elaborat 
Pismeno poročilo poročevalca je sestavni del zapisnika. 

8. člen 
Republiška komisija za revizijo glavnih, projektov 

obravnava na svoji seji elaborat in poročilo poročevalca, 
upoštevajoč pri tem, ali se predlagana rešitev ujema s 
splošnim državnim in tekočim planom in ali je objekt 
racionalen, nato pa izda svojo odločbo, s katero elaborat 
potrdi, ne potrdi ali pa ga s pripombami vrne pristoj- 
nemu mini&trstvu oziroma predsedniku komiteja, v čigar 
resoru je investitor. * 

Republiška komisija odloča soglasno. •••• izmed čla- 
nov komisije lahko zahteva, da ee elaborat Dredloži v od- 
ločitev vladi LRS. 

9. člen 
Odločbo republiške komisije izdela sekretar, podpiše 

pa jo predsednik republiške komisije. 
Odločba republiške komisije se posvedoči na vseh 

izvodih elaborata v obliki revizijske klavzule, ki se vtisne 
, na notranjo etran prvega lista ovitka elaborata. En izvod 
elaborata, na katerem je revizijska klavzula, in izvirna 
odločba ostaneta v arhivu republiške komisije. Drugi iz- 
vodi elaborata z odločbo republiške komisije se pošljejo 
ministrstvu oziroma predsedniku komiteja, v čigar resoru 
je investitor! 

10. Člen 
Zoper odločbo republiške komisije za revizijo glav- 

nih projektov ni pritožbe. 

III. Končne določbe 

11. člen 
Ministri oziroma predsedniki, komitejev vlade LRŠ 

predložijo republiški komisiji glavnih projektov sezname 
objektov kapitalne graditve republiškega pomena, ki se 
bodo gradili v njihovem resoru v posameznem planskem 
letu, in sicer najpozneje 16 dni po potrditvi letnega plana. 

12. člen 
Po določbah tega pravilnika.se opravi revizija tudi 

tistih glavnih projektov za objekte lokalnega pomena, ki 
jih predsednik republiške planske komisije predloži re- 
publiški komisiji za revizijo glavnih projektov kot po- 
membne. 

13. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S—204/2 
Ljubljana dne 7. maja 1949. 

Strinjava se! Predsednik vlade LRS: 
Podpredsednik vlade LRS Miha Marinko 1. r, 
in minister za gradnje: 

Ivan Maček 1. r. 

Predsednik planske komisije LRS: 
Sergej Kraigher 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 60 z dne 16. julija 1949: 

505. Odločba o cenah za potrošniške nakaznice. 
Ukrajina ratificirala svetovno poštno konvencijo in spo- 

razum o pismih in škatlah z navedeno vrednostjo. 
Popravek odredbe o obveznem priglašanju trgovinskih 

predstavništev in predstavnikov. 
Odločba o nižjih enotnih"1 cenah v nadrobni prodaji za. 

strešno lepenko, .veljavnih za vso Federativno ljud- 
sko republiko Jugoslavijo, 

Jugoslavija ratificirala konvencijo .o omejitvi proizvodnje 
in ureditvi opojnih drog in protokola, po katerem 
so pod mednarodno kontrolo droge, ki niso obsežene 
s konvencijo z dne 13. VII. 1931 o omejitvi proizvod- 
nje in ureditvi razdelitye opojnih drog, spremenjene 
s protokolom, podpisanim v Lake Successu 11. de- 
cembra 1948. 

Popravek ukaza št. 172 z dne 4. oktobra 194$ z odliko- 
vanjih. 

St. 61 z dne 20. julija 1949. ' 
506. Odredba o odkupnih cenah za bela žita v gospodar- 

skem letu 1949/50. 
507. Odredba o odkupnih cenah za koruzo • v gospodar- 

skem letu 1949/50. 
508. Odredba o kontroli nad izvajanjem plana fonda plač. 
509. Odredba o popisu potrošnikov v zagotovljeni preskrbi. 
510. Odredba o dopolnitvi odredbe o ugodnostih članov 

Enotnih sindikatov Jugoslavije v času izrabe letnega 
dopusta. 

511. Odločba o povprečni stopnji dobička za podjetja za 
eksploatacijo poštnih, telegrafskih in telefonskih zvez. 

512. Odločba o določitvi poštne pristojbine in dodatne pri- 
stojbine za prenos paketov po zračni poti. 

513. Pravilnik o organizaciji, sestavi in delu komisije Ya 
delovne norme v gradbeništvu.  ' 

514. Navodilo o načinu povračila (regresa) pri odkupu 
rečnih rib, ki se nabavljajo za zagotovljeno preskrbo. 

516. Odredba o izvajanju predpisov o planiranju fonda 
plač v letu 1949 in predpisov o kontroli njegovega 
izvajanja. 

MB. Odločba o načinu izdajanja bonov za nakup blaga 
v trgovini po vezanih cenah pogodbenim prideloval- 
cem industrijskih rastlin letine 1949. 

Izdaja  »uradni liet LRS< — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; tiefta Blaenikova tiskarna, obrat 1 — vel v 
LJubljani Naročnina: Eetrtletoo 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za'32 strani. 
ludin za 48 etranl, 16din s$ 64 eteanJ, •• •••• &B0dïn ve£ — Uredništvo In upravniStvo: Ljubljana. Gregorčičeva ulica St 23. ' 

,   Telefon: raivnateyetvo.éfl-éO, uredniSbvo 49-90. upravnt§tvo 65-79. — • '-ivni račun 6-90180-0. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letuik VI. I 
•ukM 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1949. Številka 26. 

VSEBINA 
160. Ukaz o dolo&tvi državnih gospodarskih trgovskih podjstii 

okrajnega pomena za podjetja republigkega pomena. 
161. Ukaz o določitvi državnih gospodarskih trgovskih podjetij 

okrajnega pomena za podjetja oblastnega pomena. 
162. Pravilnik o prevozu mrlifcev iz enega kraja v drug kraj. 
163. Odredba o zaračunavanju tržnega dobitka v prodajno ceno 

državnih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena pri pre- 
hrambenih proiztodih. 

164. Navodilo o ••••&•• žitne merice od uitiam, ûrabuniti ia 
robkalndc in o potoSanju manipulativnih presežkov žita od 
mlinov v gospodarskem letu 1949/50, 

165. Začasno navodilo o dopolnitvi z;i{«Äiiega navodila o ••••. 
7. in 9. člena pravilnika o povračilu stroSkov za •••••• 
potovanja. 

166. Odločba o odškodnini za ôkodo xia divjad"-. 

FiiEZmSJ LJUDSKE SKUPŠČINE LBS 
160. 

Ka podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in na predlog vlade LR Slovenije izdaja Prezidij Ljudske 
skupščine LR Slovenije 

ukaz       ' 
o določitvi državnih gospodarskih trgovskih podjetij 
okrajnega pomena za podjetja republiškega pomena 

' Za podjetja republiškega pomena se določajo: 
1. Podjetje za odkup klavne in .plemenske živine 

OLO Celje okolica v Celju, 
2. Okrajno  podjetje  za  odkup   poljskih   pridelkov 

OLO Celje okolica v Celju, 
3. Okrajno odkupno podjetje za živino in živalske 

proizvode v Črnomlju, 
4. >Promes< v Solkanu (Gorica), 
5. Okrajno odkupno podjetje za živino in proizvode 

živinoreje v Grosupljem, 
6. Okrajno odkupno podjetje za poljske pridelke v 

.Grosupljem, 
7. Okrajno klavno podjetje v Idriji, 
8. Okrajno podjetje za odkup in promet z živino, me- 

som in mlekom v Ilirski Bòstrici, 
.   9. Okrajno odkupno podjetje za odkup poljskih pri- 

delkov v Kamniku, 
10. Okrajno odkupno podjetje >2ivina« v Kamniku, 
11. Okrajno podjetje za odkup prašičev, živine in 

'«esnih izdelkov v Krškem, 
!; , 12. Okrajno podjetje za odkup poljskih pridelkov in 

terme v Kr&kem. 
13. Podjetje za promet z živino v Kranju, 
14. Podjetje za promet e poljskimi pridelki v Kranju, 
15. Okrajno podjetje za odkup poljskih pridelkov v 

^ubijani,        ' • r 
;•   16. 2Ävjnoodfcup v Dolnji Lendavi, 

' ", 117. Okrajno odkupno podjetje za odkup poljskih pri- 
delkov Ljutomer y K&iževcih pri Ljutomeru, 

•v/.';: 18. >Živinupi<m3ei< v Ljutomeru, 
'19. Okmjnp tïgftYS^o podjetje za odkup kn^etuškiib 
PridelkovMaribor okolica y 'Mariboru, 

20. Okrajno, podjetje za odkup živme Maribor okolica 
v Mariboru, 

21. Okiajno podietje za odkup poljskih pridelkov v, 
Smartnem ob Paki (Mozirje), 

22. Okrajno podjetje za odkup)živine, mesnih izdel- 
kov, mleka, mlečnih izdelkov, jajc in perutnine v Mozirju, 

23. Okrajno odkupno podjetje poljedelskih pridelkov 
v Murski Soboti, 

24. Okrajno odkupno podjetje za nakup živine in me- 
sa v Murski Soboti, 

25. Okrajno podjetje za odkup živine in mesnih izdel- 
kov v Novem mestu, 

26. Okrajno podjetje za odkup kmetijskih in ostalih 
pridelkov v Novem mestu, 

27. Okrajno podjetje za odkup živine in živalskih pro- 
izvodov v Poljòanah, 

28. Okrajno podjetje za ppomet z živino, mesom, mle- 
kom, jajci in perutnino v Radgoni, 

29. Okrajno podjetje za odkup kmetijskih pridelkov 
v Radgoni, 

30. ••••> podjetje za odkup kmetijskih pridelkov 
v Slovenski Bistrici, 

81. Okrajno trgovsko podjetje »Mesopromet« v Po- 
stojni, 

32. Podjetje za odkup poljskih pridelkov v Ptuju, 
33. ••••••• podjetje za odkup in promet z živino in 

mesom v Ptuju, 
34. Okrajno trgovsko podjetje >Meso« y Sežani, 
35. Okrajno trgovsko in proizvajalno podjetje >Pro- 

mes« za promet s Klavno živino, mesom, mesnimi izdelki 
v Tolminu 

36. Okrajno podjetje Ljubljana okolica za nakup in 
prodajo živine, mesa, jajc, mleka in/maščobe, , 

37. Podjetje za odkup in predelavo mlečnih izdelkov 
••••••• mlekarne v Cir&cah pri Kranju. 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. 

U št. 142 
Ljubljana dne 30. avgusta 1949. 

•   PREZÎPIJ LJUDSKE SKUPŠOINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ' 

ft* 

Sekretar: 
France Lubej L r« 

Za predsednika 
podpredsednik: 

France Bevk; L fc 



• 
' mili. 

ÜRADNI LIST LRS Štev. 20. — 30. VIII. 1049 

•. 
Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije, 

21. člena aplu.snega zakona o ljudskih odborih in na pred- 
log vlade LR SlovenSje izdaja Prezidij Ljudske skupščine 
LR Slovenije 

ukaz 
O določitvi državnih gospodarskih trgovskih podjetij 
okrajnega pomena za podjetja oblastnega pomena 

Za podjetja obilnega pomena se določajo: 
1. Okrajno podjetje za odkup sadja in zelenjave 0L0 

Celje okolica v Celju, 
2. Okrajno odkupno podjetje >Vino< v Solkanu, 
9. Okrajno podjetje SVIIKK v Brežicah, 
ì  *Mleiii>promet« v Ljutomeru, 
5. Okrajno podjetje  >Vinoi Maribor okolica  v Ma-, 

rit/oru, 
6. Okrajno podjetje »Sadje« Maribor okolica v Ma- 

riboru, 
7. Okrajno podjetje za ocfkup sadja in zelenjave v 

Smartnem ob Paku (Mozirje), 
ti. Okrajno mlekarsko podjetje v Murski Soboti, 
9. Okrajno podjetje za odkup trHeka in mlečnih ;z- 

ûelkov v Ptuju, 
10. Podjetje za odkup vina, sadja in zelenjave v 

Ptuju, 
11. Okrajno trgovsko podjetje »Mleko< v Sežani, 
12. Okrajno podjetje »Mlekosir< za promet z mlekom 

•"-ninnimi izdelki v ToUrnci 
13. Okrajno podjetje za odkup in promet s sadiem in 

zelenjavo v Krškem. 
Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. 

' U št. 143 
Ljubljana dne SO. avgusta 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPSCJNE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej L r. 

Za predsednika 
podpredsednik: 

France Bevk 1; r. 

MliJiSTRSÏÉV'UOOSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
% 162. 

Na podlagi 18. člena pravilnika o prevozu  mrličev 
(Uradni list FLRJ, št. 65-440/48) izdajam 

/ 
pravilnik [ 

o prevozu mrličev iz enega kraja v drug kra)   \ 

1. člen 
Pri prevozu mrličev iz enega kraja v drug kraj- na 

območju .Ljudske republike Slovenije se je treba ravnati 
po določbah tega pravilnika, 

t 
2. člen 

Dovoljenje za prevoz mrliča in enega kraja v drug, 
kraj rda izvršilni odbor okrajnega (mestnega, rajonske- 
ga) ljudskega odbora tistega kraja, v katerem je oseba 
•umrla u!1 v katerem je mrlič pokopan. 0, izdanem dovo- 
ljenju mora takoj obvestiti tisti krajevni (mestni, rajon- 

ski) ljudski odbor, na katerega območju bo pokop, kakor 
tudi najbližji organ za notranje zadeve. 

Obenem z dovoljenjem uda v prvem odstavku nave- 
deni organ tudi spremnico. 

3. člen 
V spremnici morajo biti navedeni pogoji, ob katerih 

se sme mrlič prepeljati. Pogoji se določijo po v^roktLSmrJi 
• po načinu prevoza. Vzrok smrti se dokaže z mrliškim 
listom ali zdravniškim potrdilom. 

Ičlet, 
Ce oseba ni umrla za nalezljivo boleznijo in če truplo 

še ni pokopano, se sme z dovoljenjem okrajnega zdravni- 
ka v ugodnih jirometnih in klimatičmh prilikah pri pre- 
vozu z avtomobilom" ali vozom" uporabiti lesena krsta, ki 
pa mora biti napravljena iz trdega lesa, tako da se da 
popolnoma zapreti. Krsta se po opravljenem prevozu v 
kraj pokopa ne sme odpirati in truplo ne sme čakati po- 
greba v stanovanjski hiši, ampak le v mrtvašnici ali dru- 
gem za ta namen prikladnem prostoru. 

5. člen 
Ce je bilo truplo obducirauo ali če je nagnito, ee 

mora prepeljati v kovinski krsti, razen v primeru, če ee 
opravi pokop neposredno po prevozu mrliča v drug kraj. 
Prav tako se mora truplo prepeljati v kovinski krsti, Če se 
prevaža na daljšo razdaljo ali če je težak in zamuden 
prevoz in podobno. 0 tem odloči izvršilni odbor okraj- 
nega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora po' pred- 
logu zdravnika, ki je določen, da nadzoruje opremo tru- 
pla pred prevozom. 

6. Člen 
Trupla oseb, Id so umrle za "akutnimi nalezljivimi 

boleznimi in še niso bila pokopana, se morajo prevažati 
v dveh lesenih, dobro zasmoljenih krstah, od katerih mo- 
ra DltTnotrahja iz JMega lesa. Truplo se sme V tem pri- 
meru prepeljati s kraja smrti šele neposredno pred po- 
grebom in naravnost na pokopali"'?*1 

V nobenem primeru ne sme truplo po prevozu ležati 
na mrtvaškem odru drugje kakor v mrtvašnici 

7. člen 
Pri opremi mrliča in pri izkopu trupla mora biti na- 

vzoč zdravnik, ki ga določi pristojni sanitarni inšpektor v 
"prvi vrsti izmed zdravnikov sodnomedicinske in.patolo- 
ško-anatomske stroke; če takega ni, pa zdravnik javne 
zdravstvene ustanove. 

...  8. člen. 
Mrliči se praviloma prevažajo v zaprtem avtomobilu 

ali vozu. Izjemo sme dovoliti iz utemeljenih razlogov 
zdravnik, ki je določen; da nadzoruje opremo trupla pred 
prevozom. 

v   V. istem avtomobilu ali vozu se sme prevažati tudi 
več mrličev, vendar brez prtljage. 

9. člen 
Glede vsega drugega se je treba ravnati po določbah 

pravilnika o prevozu mrličev (Uradni list FLRJ, št. 
35-440/48). 

10. člen 

Kršilce tega .pravilnika., kaznujejo po določbah pravil- 
nika o prevozu mrličev okrajni (mestni, rajonski) izvr- 
šilnj ljudski odbori 
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11. «len 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnenj listu 

•8<. 
St 1797/2 
Ljubljana dne 20. avgusta 1949. 

Minister 
za ljudftko zdrav*tvo LBS< 

Dr. Marjan AhČin L p. 

188. 

Odredba 
o zaračunavanju tržnega dobička v prodajno ceno 
državnih proizvajalnih  podjetij  lokalnega  pomena 

pri prehrambenih proizvodih 
Na podlagi 4. točke odredbe o določitvi prodajnih cen 

•• proizvode državnih industrijskih proizvajalnih podjetij 
lokalnega pomena v prosti prodaji (Uradni list FLRJ, 
It. 14—113/49) in navodila ministra za trgovino in preskr- 
bo FLRJ 

o dr e j am : 
Od vseh prehrambenih proizvodov, ki jih proizvajajo 

državna proizvajalna podjetja lokalnega pomena iz stro- 
ke 127, se sme v prodajno ceno zaračunavati tržni dobiček 
samo pri tehle predmetih: 

,    t. sadni šoki, 
2 sadni sirupi 
3 enovretno sušeno sadje, razen iuuihsUv m smokev. 
4. etivirano sadje razen etiviranih sliv iD smokev, 
5   likerji vseh vrst 
6. konjak, rum. brendi, mastika, džin in vodka. 
Pri drugih prehrambenih proizvodih, ki so zajeti v 

istemu dvojnih cen (proizvodi, ki imajo nižjo in višjo 
euotno ceno), se zaračunavanje tržnega dbbičk« omeji ta- 
ko, da prodajna cena teli predmetov v prosti prodaji na 
drobno ni višja kot določena višja enotna (komercialna) 
cena. 

Prehrambeni proizvodi iz stroke 127, ki imajo samo 
eno ceno, *e morajo prodajati po določetrb enotnih ce- 
bah brez tržnega dobitka 

Ta odredba velja takoj. 
Pl IV št. •/2 
Ljubljana dne 11. avgusta 1949 

Strinjam se! Za ministra 
Minister za finance LRS:   za trgovino in'preskrbo LRS 

Zoran Polie 1. r. »minister 
Minister , za državne nabave LRS: 

*a komunalne zadeve, LRS:.     Milan Skerlavaj L r. 
Milko •••• 1. r. .    .    , 

164. 
Na podlagi •: in 7. točk? odredbe minmra ta. dröro'e 

nabave FLRJ~o pobiranju žitne merice (ujma) od mlinov, 
drobilnic in robkalnic in o pobiranju manipulativnih pre- 
sežkov žita cd mlinov v gospodarskem lettf 1949/50 (Urad- 
*Hi*l' FLRJ.- št/ 63-532/49) izdajam    • 

"   '    navodila 
° pobiranju žitne merice (ujma) od mlinov, drobilnic 
«» robkalnic In o pobiranju manipulativnih presežkov 

•• od mlinov v gospodarskem letu 1949/50 

1. Vsi mlini, ki meljejo za merico (mlini na vodi. 
P^očfii,-.valjčni in električni mlini), drobilnike in robkaL- 

••• morajo vso nahrano •••>• (piacilo mlevmne v žitu) 
in manipulativne presežke (razne presežke, ki nastanejo 
iz kateri koli razlogov) obvezno prodati pooblaščenemu 
odkupnemu podjetju po določenih odkupnih cenah, brez 
pravice do bonov za nakup industrijskih izdelkov. 

Z, Vsi lastniki električnih mlinov (zasebni, zadružni 
in državni) morajo zaprositi pri pristojnem okrajnem 
(mestnem) ljudskem odboru do 10. IX. 1949 za dovoljenje 
za uporabo mlina. V prošnji morajo izjaviti, ali bodo mlin 
uporabljali samo za lastne potrebe ali pa tudi za mletje 
žit drugim interesentom. Na podlagi vložene prošnje so 
okrajni (mestni) ljudski odbori dolžni v petih dneh iz- 
dati zaprošeno dovoljenje, iz katerega mora biU razvidno, 
za koga mlin lahko melje (ala samo za potrebe lastnika 
mlina ali pa tudi za druge stranke). Vsi lastniki, ki bodo 
dobili dovoljenje, da lahko meljejo tudi za druge stranke, 
imajo glede oddaje iste obveznosti kot lastniki valjčnih 
;n potočnih mlinov in mlinov na vodi. O izdanih dovolje- 
njih morajo okrajni (mestni) ljudski odbori obvestiti pri- 
stojni krajevni ljudski odbor. 

Plačevanja mlevnine v naravi so oproščeni pridelo- 
valci žita na Primorskem, državna pitališča in republiška 
kittetljsk.r üo:-pudarstva na področju Ljudäke republike 
Slovenije za žito, namenjeno za krmljenje prašičev. 

4.tNa račun mlinske merice pobirajo lastniki mlinov 
od strank pri pšenici in ječmenu 10%, pri vsem drugem 
žitu (rži, soržici, mešanem' žitu, koruzi, prosu, ajdi in 
ovsu) 9% za drobljenje, za krmila pa 6% od količin, ki 
so bile oddane v mletje. 

Mlinska merica se pobira od strank in oddaja po- 
oblaščenemu podjetju v zrnju. 

5. Kmetijske strojne postaje in postaje za čiščenje 
semena morajo oddati pooblaščenim odkupnim podjetjem 
vse žito, ki ga prejmejo y naravi kot nagrado za svoje sto- 
ritve. Tako nabrano iti oddano žito se vračuna v plan 
pnbirauja mlinske merice. 

Za pravilno in pravočasno pobiranje mlinik? merice 
so odgovorna okrajna poverjeništva za državne nabave [n 
krajevni ljudski odbori. 

Zarad, tega se morajo s plani mlinske merice obre- 
meniti krajevni ljudski odbori, ki opravijo plansko obre- 
menitev vseh mlinov na svojem območju, ki meljejo za 
merico. Pri tem obremenjevanju morajo upoštevati dnev- 
no zmogljivost mlina, okoliš, ki gravitira k posameznemu 
mlinu, in količine žita, ki so ostale pri pridelovalcih, Plan- 
ska obremenitev mora biti letna in mesečna. Sezname 
obremenitev morajo krajevni ljudski odbori poslati po- 
oblaščenemu odkupnemu podjetju in okrajnemu ljudske- 
mu odboru. 

7. Vsi lastniki mlinov (mlinov na vodi, potočnih, 
valjčnih in električnih), ki meljejo žito pridelovalcem. 

] morajo voditi >MlinaTski dnevnik« in >Prevzemno-oddajni 
list«. Ob prevzemu žita v mletje in izdaji mlevskih izdel- 
kov vpiše mlinar lastnika žita, količino in vrsto žita v 
>Mlinatski dnevnik« in >Prevzenrno-odda.jni list«. Pravil- 
nost vpisanih podatkov potrdita mlinar in lastnik žita s 
podpisom. Mlinarski dnevnik in prevzemno-oddajni liât se 
morata voditi v dvojniku. 

Zadnjega v mesecu morajo mlinarji zaključiti 'Mli- 
narski dnevnik«. Iz zaključka morajo biti razvidne v 
mletje prevzete količine žita (po vrstah žita), zbmne in 
oddane količine merice (tudi po vrstah žita) kakor tudi 
količine žita. ki so od merice izdane za prehrano upra- 
vičencev. Kopijo zaključnega dnevnika morajo mlinarji do 
2. v mesecu oddati pristojnemu krajevnemu ljudskemu 
odboru; Krajevni ljudski odbor vaame potrebne podatke 
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o realizaciji plana in do 5. v mesecu odpošlje vse- kopije 
okrajnemu poverjeništvu za državne nabave e pripom- 
bami .^lede realizacije plaua. V tistih primerih, kjei plan 
ni realiziran, mora tudi dati obrazložitev za neuspeh iu 
poročati o ukrepih, ki jih je storil (kontrola poslovanja 
itdj. 

iNa podlagi teh kopij ugotavlja poveljeništvo z« dr- 
žavne nabave pravilnost pobiranja in oddajanja mlinske 
mence za vsak mlin in realizacijo plana. 

ö. Iste knjige morajo voditi za pobrano mi*ri«» luJi 
kmetijske strojne postaje in postaje za čiščenje semena 
ter do o, v mesecu pošiljati kopijo dnevuikov okrajnemu 
ljudskemu odboru in pooblaščenemu odkupnemu podjetju. 

• •. Pobiranje merice po točkalrl in 5 teh navodil bedo 
opravljala pooblaščena podjetja za odkup kmetijskih pri- 
delkov. Vodstva mlinov, kmetijskih strojnih postaj in po- 
staj za čiščenja semena so dolžna dvakrat mesečno (do 15. 
in zadnjega,v mesecu) oddati na določenem zbiralnem 
mestu količine žita, pobrane na račun merice. Zbiralna 
mesta določi okrajni (mestni) ljudski odbor v dogovoru e 
pooblaščenim odkupnim podjetjem. 

Pooblaščeno odkupno podjetje je soodgovorno za rea- 
lizacijo plana pobiranja mlinske mgrice. 

Vse pobrane količine žita na račun mlinske merice 
odda podjetje državnemu žitnemu skladu. 

Do 3. v mesecu mora podjetje postati okrajnemu po- 
verjeništvu za državne nabave, delegatu žitnega sklada 
m Glavni direkciji za odkup kmetijskih pridelkov poro- 
čila o pobranih količinah merice po obrazcu UM-6. Pover- 
jéniatvò za državne nabave primerja podatke podjetja 8 
kopijami. >Mlinarekega dnevnika« in ukrene vse potrebno 
v primeru, da se ti podatki ne ujemajo. 

Do 5. v mesecu morajo okrajna poverjeništva za dr- 
žavne nabave poslati poročilo po obrazcu 1•-7 oblastnemu 
ljudskemu odboru, ta pa sumarno poročilo na istem obraz- 
ou.do 7, v mesecu ministrstvu za državne nabave LRS, 

10. S planom določene količine mlinske merice so 
sestavni del kontingenta žita za prehrano za okraj in se 
pri dodeljevanju mesečnih kontingentov, upoštevajo kot 
že dobavljene količine, 

•' 11, V realizacijo plana pobiranja mlinske merice se 
vračunajo količine, zbrane za belo žito v času od 1. VIII. 
1949 do 31. VII. 1950, za drugo žito pa v času od 1. X. 
,1949 do 30. IX. 1950. * 

. 12. Lastniki mlinov in stalno zaposleni delavci v mli- 
nu, ki niso pridelovalci žita, so upravičeni do 200 kg žita 
na leto za svojo prehrano, kolikor ne prejemajo živilskih 
nakaznic. Do tega niso upravioe.nl njihovi družinski člani. 

Katerim osebam se to žito • pusti, odredi okrajno po-" 
verjeništvo za državne nabave v sporazumu s poverjeni, 
kom za trgovino in preskrbo. 

Sorazmerje med belim in dîugim žitom za prehrano 
je 60: 40%. 

13, Trgovski milni morajo oddati vae manipulativne 
presežke žitnemu skladu po doloSenih odkupnih cenah, 
brez pravice do bonov za nakup industrijskega! blaga. Te 
količine se ne VraČunavajo y plan pobiranja mlinske me- 
rice. 

14. Ljudeki-odbori in pooblaščena odkupna podjetja 
morajo stalno kontrolirati pfavilnost poslovanja mlinov 
stroju m postaj in postaj za •••••• semena zaradi pravil- 
nega pobiranja in pravočasne oddaje merice, yoçtenja 
knjig • yjkfediaSenja zbranih •••• žita, 

IS. Kriilci teh navodu ep kaznujejo •/• določbah 
odredbe o pòbiraìrju;2fìne m'e^<ff'bU"m"lia<>V,'''drobiliiič'"in 
robkaltiie v gospodarskem letu 1949/50. 

St. 173/27—49  
Ljubljana dne 17. avgusta 1949. 

Minister 
•.državne nabave, LRS: 

' Milan škerlavaj 1. r. 

165. 

V skladu z začasnim .navodilom komiteja za zakono- 
dajo • izgraditev ljudske oblasti pri vladi FLRJ (Uradni 
ust FLRJ, št. 108/80647) in e četrtim odstavkom 40. Sena 
uredbe vlade LRS o prejemkih državnih uslužbencev 
predpisujem 

začasno navodilo 
u dopolnitvi začasnega navodila z dne 13. I. 1948 
o uporabi 7. in 9. člena pravilnika o povračilu stro- 
škov  za  službena potovanja uslužbencem ljudske 

oblasti in :lržavne uprave LRS 

V S. točki začasnega navodila z dne 17. 1. 1948 (Urad- 
ni M LRS, ât. 3/2Ó-48) se doda tretji odstavek, ki se 
glasi : 

Cas za dnevnice se računa osebam iz prvega odstavka 
te točke kakor državnim uslužbencem, 

To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

S— zak št. 596 . ,;    •.   •    . . ' • 
.   Ljubljana dne 22. aveuata 1949,      ....     •.,- 

.'..,'..    .Predsednik. Vlade LR3-. 
Miha Marinko 1. r. 

166. 

Odločba 
o odškodnini za Škodo na divjadi 

Na podlagi 42. člena zakona o iovu (Uradm-Uei LRS, 
Št. 16-91/49) 

odločam; 
1. Za škodo na divjadi, storjeno s kaznivim dejanjem 

ali s prekrškom po 40. oziroma 41, členu zakona o lovu, 
se plačuje odškodnina po vrednosti žive divjadi po' témlè 
ceniku:        • l / ' ' 

jelenjad      . ' .    .    .   .   ..."••    •   '.   -12.000 din 
srnjad   .   .   -.   .    .   .    .   .    •   ... 4.000   „ 
gams     ...    .    . ;,      8.000   „ , 
kozorog      . '.   .   ,    .   .   .    .   .   .   60.000   „ 
divji prašič    •   .     6.000   „ 
medved 30.000   „, 
zajec      liOtìO   „ 
lisica     .    .    .    .    •    ..   ••-•    •   •;    oOO   „ 
kuna zlatica din belica   .    .    .   i   .   •    .2.000   „ 
jazbec     .   .,.    ,».,...«•       800   „ 

. dihur-    .   . V, ...   .   ..    ...   ,. :..    •     '500   „ 
vidra     .   .,   .   .   •.   .   .   . "•   •   •     1.500   „ 
.veverica     .    .   .....   »   '•   •       100   », 
veliki petelin      .'.."'.   .   •   .   .    3,000   „ 
ruševec '   '< •'.''•''.    .'"••'.'>' '•• '.  '\   .'   .     4;000 _„ " 
planinski orel'••«   ;.   ......   '5.000',,;; 
velika uharica ; : .v   -    •   •   «    •    •    •     3.000' n 

; •   'druge sove.   '..   •   •   •   •   .  v  .'   .    , /500 V. 
fazani   .,  »   ,.   »   •••   .   .   .   .   .    1.500 .jj 
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Razglasi in oglasi 
.   Izàel je 

Splošni register predpisov za leto 15*48. Strani 404, cena 58 din. 
y; nadaljevanju prve knjižice predpisov sa i. 1945—47 prinaša tudi ta pe- 
riodična publikacija vse piedpSee zveznega in republiškega pomena, kakor 
tudi predpise o cenah in "določitvi cen, ki eo biü v letu 1943 objavljeni • 
Uradnem listu FLHJ, v Uradnem letu LRS, Finančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene In Vestaiku urada za cene pri predsed- 
stvu vlade LES. Tudi v tej. knjižici Je *sa enov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem razdobju in bo praktično nepogrešljiv priročnik za vee 
urade in uetanove kakor tudi za posameznike, ki bodo imeli za vsako leto 
zbrano in izpopolnjeno gradivo o uaSl zakonodaj in drugih predpisih čedno 
pri rokah. 

Posebej opozarjamo še na nekatere zbirke, ki eo izšle v naši založbi 
v L 1048: 
Zbirka gospodarskih predpisov 1. del. Druga izpopolnjena izdaja — Strani 005, 
cena 88din. 

Druga izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 1947, ki je Že zdavnaj razprodana 
vsebuje'preurejeno ter e popravki • novim ustreznimi predpis; dopolnjeno 
deljen začasni program splošnega, dela strokovnih izpitov uslužbencev vseh 
snov Na sistematičen • pregleden oa&n urejeno gradivo prinaša predpise 
ó gospodarskem načrtu m organih za načrtovanje o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akumulaciji • cenah v üidustriji in rudarstvu, v 
gradbeni, gostinski in .trgovski stroka dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predpise o upravi državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 

.., \a kmetijskem gospodarstvu. Zbirki  je dodanih 12 prilog fo zaradi lažje 
"'" preglednosti" in praktične uporabnosti posebno »tvarno kazala 

Zbirka gospodarskih predpisov II. del Stran; 752, cena  105 din. 
V tej obsežn; zb.rki je zbrano bogato gradivo **>eb najvažnejših predpisov, 
ki so izili od marca .. 19.47 do maja 1048 in je nepogrešljiv pripomoček za 
vsakogar, ki hoče pravilno slediti razvoju našega gospodarsta. V knjižici je 

• razvrigena snov o upravt državnih gospooarekih podjetij predpisi o arbitraži, 
pogodbah, 'plačevanju medsebojnih, obveznost:, registraciji, vknjižbi last- 
ninske pravice itd. V, dodatku so predpisi «^akumulacij; • cenah, knjižica 
ima vrsto preglednih tabel in «aradi lažje uporabnosti praktično sestavljeno 
«tvarpo kazalo 

Splošni resister predpisov »a 1. 1945- •7. Strani 453, cena 60din. 
Penod-ena publikacija prinaša »se predpis«   ki so bili objavljeni » Urad- 
nem Ustu.DFJ -n FLRJ, y Uradnem listu NV» iQ SN0S-a oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja L  1947, preapisi zveznega in republiškega pomena, 

. • .    .• kakor tudi predpis; o cenah in-določitvi ceu, ki so bui objavljeni v navede- 
nih glasilih  oziroma  v Službenih obvestilih rvezue  vlade in v   Vestaiku 
urada za cene pn predsedstvu vlade LRS. Snov, ki je uvrščena po abe- 
cednem redu in časovnem razdobju je za vse urade ;n ustanove ter poea- 

'. ;    -. meznike tembolj .pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
.   . ,       zbrano m le izpopolnjeno gradivo vseh.predpisov za leto 1948 v novj zbirki. 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imetnikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov LRS 
(v; priredbi Statističnega urada. LBS). Strani 156, cena 70din. 

Odkar je bilo naši novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor-- 
' ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča-. 

' - • nem in reorganiziranem upravnem aparatu naïega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 

"' .    ..   za vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev In 
polt v Ljudski republiki .Slovenij; 

Začasni program splošnega dela strokovnih Izpitov za uslužbence vseh strok 
In poklicev, t literaturo in navodili. Strani 46, cena 7 din. 

BroSura vsebuje v prvem delu ponovno, ponatisnjen in v tri skupine raz- 
"   '.,' strok, k; bodo polagali izpite.' V drugem, delu so k posameznim temam 

' dodane ïe kratke teze in" %isa potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo, ki je program sestavil in priredil, je e to brošuro 

•   ',".••. podal 6nc%za Studii uslužbencev, W se bodo po tečajih in seminarjih pr> 
,  ; pravljali za izpite. Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 

',. olajSala delo tudi predavateljem. 
z    . Naša založba je prevzela v prodalo brošuro 
Začasni program posebnega dela strokovnih izpitov za uslužbence finančne 
8^•••, ki jo je izdala uprava >FinanSaega ztooraika<. Interesenti lahko na- 

•rooxjo.jjo knjižico pri upravi Uradnega,lista LRS, Ljubljana, Gregorčičeva 23. 

-;    •- -     - . *   Rnvriä*l>H?tvft »Uradnega lieta LRS« 

Razglasi miràstrste\ 
St. 320••~49 ^•• 

Sprememba 
rodbinskega imena 

Z odloòbo ministrstva za notranje zaus 
ve LRS, U. IV-3260/1 z dne 22. VIII. 1949 
je bila po 21, Senu zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba priimka 
Langerju Ernestu, roj. 23. VI. 1920 v Ca. 
koven* godbeniku v Ljubljani, Za gradom 
»t. 1 in njegovi ženi Jcl3saveti rojeni Mi 
re 29. Vili. 191S v pecsi na Madžarskem 
v prLiuelr i-D u g a ni. Sprememba velja 
tudi za mladoletnega otroita Mirka, roj. 1 
IX. 1946 v Čakovcu. 

1 Ministrstvo za notranje zadere LKS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

'   Vpisi 
1944. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1949. 
Beeedilo: Elektroinštalacijsko podje*}«1 

MLO Celje. 
Poslovni predmet: EloktroinStaiacijska 

dela in montiranje .električnih strojev. • 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 

ločba «t. I 1200/1—1949 z dne 16. VII. 
1949. '••''. 

Operativni upravni voditelj: Izvrfilni- 
odbor MLO Celje, poverjeïïiëvvq za indu« 
strijo in obrt. 

Podjetje zastopajo ia zanj podpisujejo: 
Zgoinba, Ferdo, rävaiteü, 6£môjHûfeo, v 

obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja, 

Zgeč Marija, računovodja, sopodpisuje' 
\ee listine po 47. členu zakona o d-f*. go- 
spodarskih podjétijih. 

Mestni LO Celje, 
porerjeništvo za finance, 

dne 9. avgusta 1949.' 
Št.  IX-1S7'Š"-1949 S8Ä2 

* 
1945. 

Sedež; Celje. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo: Kurivo, MLO Celje. 
Poslovni predmet:   Nakup  iu  prodaja 

kuriva, na debelo in na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: MLO ' Celje, od- 

ločba St. I '1204/1-1949 z dne 16. VIT- 
1949. 

Operativni upravn? voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Celje, poverjeništvo za trgo- 
vino, in preskrbo. . 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo^ 
Premik»' Franjo, ravnatelj, samostojno,} 

v obsegu zakonskih pooblastil in pravil' 
podjetja, 

Podgoršek   Antonija,  računovodji, so- 
podp'suje vée listine po 47. členu zakona 
6 drž. gospodarskih podjetjih". 

Mestni'LO Celje. 
poverjeniStvo za financ*, 

. \    •      dne 10. avgueia,iW. , 
Št. IX-1625 ~ 1<••        '  •«33 
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194Ö. 
Sadež: Dobrna. 
Dan vp;ea: n. avgusta 1949. 
Besedilo. Krojaška del&vnica KLO D«v 

orpa. 
P'!*lovn. prednici: Izdelovanje krojaške 

obrti. 
Untano vit*»! j podjetja: KLO Dobrna. 
Operativni upravni vod.telj: KLO Do- 

bra«. 
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta: 
Rožanec Karol. upravnik v vgeh zade- 

ah in denarnem prometu do 30.000 din 
in 

Skutnik Rudolf, poslovodja v denarnem 
prometu d-i .ìOOO din. 

»krajni LU Celje »kolica. 
1•>»•••••••• ta finance. 

dne 12. avgusta 1949 
U. 1725/1—1949 8939 

* 
1947. 

Sedež: petrovce. 
Dan vpis?: 17, avgusta 1949. 
Besedilo: Čevljarska delavnj« KLO Pe- 

trovce. 
Poslovni predmet: Izdelovanje In po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: K LO P»*trovče. 
Operativni upravni voditelj; KLO Pe- 

trovce. 
Podjetje zastopajo -n zani podpisujejo: 
Petrovič Jožef, poslovodja, za Vf e po- 

slovne zadeve, 
Rehàr Silva in 
Prevoršek Marita, skupal * denarnem 

promety do 23.000 din 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniBtvo za fiiance, 

dne 17. avgusta 1949. 
St. 1798/1-1949 $940 

1948. 
Sedež: Troovlje. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1$49, 
Besedilo: Gostilna KLO Tr4ovlje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ljuhečna 

odločba M, pov. IS/49 z dne 26. V. 1949- 
Operativni upravni voditelj: KLO Tr- 

novi je 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
CVetkovič Štefanija, poslovodja, 
Štor Franc, oba v vseh zadevah samo- 

stojne, v denarnem prometu do 80.000 
dinarjev. 

Okrajni LP Celje okolica, 
poverjeniitvo za finance, 

dl)è 17. avgusta 1949. 
Št. 1797/1^-1949 8941 

* 
1949. 

Sedež: Obrer, 
pan vpisa: 18. avgusta •9. 
Predilo: Krajevni kamnolom, Obrov. 
Poslovni predmet: Mletje •••••, drob- 

ea, gramoza in kamenja. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Obrov. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Obrov. 
P/rdjetje zastopa In zanj podpisuje: 
Dedič Anton, upravnik, v okviru zakon- 

skih pooblastil in pravil podjetja, skupaj 
s tajnikom aH predsednikom KLO. 

Okrami LO II. Bistrica, 
poverie^i^vp za finance, * 
' due 1R. avgusta 1949. 

St. SeS/49 9005 

1Ü5U, 
Sedež: Suiak. 
Dan  vp;«a;  12. avgusta 1949. 
Besedilo:   Krajevna kovaenira, SuUk. 
rtslovni predmet: Kovaška m podkov« 

ska dela. 
Ustanovjtel," podjetja: KLO Novokračine. 
Operativni upravni voditelj: MLO Nova- 

ki acme. 
Podjetje zastopa  in zanj podpsuje. 
Iskra Jože, upravnik  in 
Iskra Ivan. mehanik iz Sušaka, v okvi- 

iu   /.akonekih   pooblasti   m   pravil   pod- 
letja 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, 
poverjeništv« za finance. 

dne 15,  a\ gusta  1949. 
St.  8ì!>3/49 8900 

* 
1951. 

Sedež: Dolnja Lendava,   , 
Dan vp.sa: •  avgusta 1&49. 
Besedilo: Okrajna delavske uslužbenca 

cneuz,*. 
Po»iovui  predmet:   Postrežba i jedili- 
Ustanovitelj podjptja: OLO Lendava. 
Operativni  upravn    voditelj:   Imšun. 

odbor OLO Lendava. 
Podjetje zastopajo in zapi podpisujejo: 
Godina Janez, upravnik, 
Gjöfi Stefan, ta oper   upravno vodstvo 

namestnik Horvat /van 
Qšl«j  Tine,  namestnik Horvat Stefan. 

ciani izvršilnega odbora OLO Lendava, po 
zagonu iz-roma pravilih podiftja. 

Okrajni LO Lends ta 
poverjeništvn za finance, 

dne 10. avgusta 1949, 
at 6S6/1-49 S75Ô 

19S2. 
Sedež:  LjuB'Hna- 
Dan vp-sa   5  .ivgušta 1949,- 
Besed lo: Podjetje za ceHna,T|dxt«val- 

na dela in produkcijo gramoza. Ljubljana 
skrajšano: »Cegrad* Ljuhljaua. 

Poslovni predmet: a) gradnja m obnova 
vseh mostov s prostoležečimi nosilci, pod- 
pornega m opornega zidovjff ter drugih 
podobnih cestnih zgradb; b) vzdrževanje 
sodobnih cestišč; c) produkcija gramosa 
za oblastne, republiške in zvezne ceste; 
6) izdelava tipiziranih signalnih znakov. 
kažipotov itd-; d) pluženje snega in zim- 
sko vzdrževanje cestišč; e) cestpa vzdr- 
ževalna dela in produkcija gramoza. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Ljubljanske oblasti, odloga It. 712/2 z 
dne 22. VII. 1949 

Specialni upravni voditelj: Poverjeni- 
štvo za lokalni promet pri izvršilnem od- 
bor« ljudskega udbora Ljubljena. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Steiner Vilko, direktor, v obsegu zak. 

pooblastil  in prani podjetja. 
Kogovgek Ernest, 5ef teha, odseka, v 

odsotnosti direktorja, v istem ebsegu kM 
oni, 

Cerovec Peter, šef planskega oddelka, 
v odsotnosti' direktorja in njegovega na- 
mestnika v istem obsegu kot direktor, 

KoSorok Rudolf, glavni računovodja, H- 
stine po 47. členu zakona c drž. gosp. 
podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeniïtvn za finance, 

dne 5. avgusta 1949. 
St  4••• 8•96 

1953. •_  _ _  • 
sedež: Ljubljana. 
u»aa vp-ea: 4. avgusta 1949. 
Besedilen Ustroj, podjetje za kmetijsko 

jiiujuo službo, Ljubljana, 
Poslova; predmet: Mehanizirano obde- 

lovanje kmetijskih zemljišč, nega posev- 
kov, pospravljanje pridelkov, popravljanje 
kmetijskih strojev, prevoznih sredstev in 
orodja, izdelovanje rezervnih delov in 
ustreznih pomožnih naprav; 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Ljubljanske oblasti, odločba it. 537/1 z 
dne 7. VII. 1949. 

Operativa, upravn voditelj; Izvršilni 
odbor ljudskega odbora Ljubljanske ob- 
lasti. 

Podjetje zastopata m zanj podpisujeta: 
Malnarič Slavko, ravnatelj, samostojno 

v obsegu zak, pooblastil in {*ravi! pod- 
aja, 

VerbiČ Drâgotm računovodja, sopodpi- 
»uje Istine po 47. čienu zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeništvo za finance. 

dne 1. avîusta 1949. 
6t, 345/1 P"95 

* 
1951. 

Sedež: Ljubija. 
•   Dan vpisa: •. avgusta 1949. 

Besedfln. Tovarna bar* in lesnili izdel- 
kov, Mozirje. 

Pos,lovni predmet: Izdelovanje "barv in 
lesn h izdelkov 

Ustanovitelj podjetja- ULO fcoitanj, 
Operativni upravni voditelj: OLO Šo- 

štanj- 
Podjetje zastopajo tn zanj podpihujejo: 
tVareks  Fraiir. upravnik 
Coricar Franc, tehnični v odia, 
Skamen Franka kn\ govidja, po dva 

skupaj 
Okrajni LO Mozirje, sedež ^•^•••. 

pftverjeništvo za *i)(qnci> 
dne 11. avgusta 1949. 

Št. 2S56/49 *»'37 

1W5. 
Sedež: prosenjakovci. 
Dan vpjsa: 22. avgusta 1049. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Okrajna 

ekonomija< v Prosenjakovcih 
Poslovni predmet: Pr delava vseh vrst 

artiklov, .zelenjave, mleka In maščobe z* 
svoje uslužbence in delavce. 

Ustanovitelj podjetja: OLO M. Sobota. 
Operativni upravn. voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Murska Sobota 
Podjetje zaetopata in zanj podpisujeta: 
Gjerkei Matija, poverjenik %n kmetij- 

stvo in 
R*raan Darko, referent za kmetijstvo 

oba pri 010 v Murski Soboti, vse list ne 
obračunskega, materialnega in kreditnega 
•••••••.  do zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota. 
peverjeništvo za finance. 

ine 22. avgusta 1949. 
St S47/49 9134 

1956. 
Sedež: :.Io!îT03os. 
Dan vpisa:, 10. avgusta 1949 
Besedilo: Krajevno go«tin«fco podjetje 

Mokronog. 
Poslovn' predmet: Prodala alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in fedii za pota' 
joče in domače goste, prenočevanje (te- 
stov. 
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Ustanovitelj podjetja: KLÜ Mokronog, 
odločba št. 584 z dne 29. VII. 1949. 

Operativni  upravni voditelj: KLÜ Mo- 
kronog. 

Podjetje zastopata :n zanj podpisujeta: 
Lindič Franc,    upravnik,   po pravilih 

podjetja, v odsotnosti pa 
Majcen Pepca. namestnik, do zneska 

10.OOU din nad tem zneskom pa bo aoDod- 
pisoval KLO Mokronog. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo zâ finance, 

dne 10. avgusta 1949. 
St. 1043/1 «690 

Spremembe 
1957. 

Sedež: Dolnja Laudava. 
Dan vpisa: 11. avgueta 1949. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje v 

Dolnji Lendavi. 
Vpiše so 
ng  2•1•••••• Dušan, tehnični pomoč- 

•• direktorja, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za nuance LKS. 
Ljubljana, 

dnu 11. avgusta 194Ö. 
et 24387/5-1949 8972 

* 
1958. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1949 
Repudilo'.   Državna   založb«   SKnomje, 

Ljubljana, skrajšano DZS. 
Izbriše eè Vari Vojka, uamestn k glav- 

nega iračunovodje m vpiše 
Stanek  Iva,   namestnik  glavna   raču- 

novodje, k sopodpisuje v odsotnost   glav- 
nega računovodje v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana. 

dne 9. avgueta 1949. 
Št. 24397/4—1949 S969 

195Ô. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 9  avgusta 1949. 
Besedilo: Les. Ljubljana, 
Vpiše se Tomec Viktor, nameščenec, ki 

podpisuje v odsotnosti  direktorja od  10. 
do 24. avgusta 1949, v istem obsegu kot 
oni. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

i dne 9. avgueta 1949. 
St, 243136/2-1949 4971 

# 
I860. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1949. 
Besedilo:  Tovarna kleja, Ljubljana. 
Izbriše ee Smolnik Oton. glavni raču- 

novodja in vpile 
•   P-očkaj Rado, v. d. glavnega računovod- 
je, ki sopodpisuje listine po 47. členu za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. avgueta 1949 
Št. 243374-1949 R970 

# 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 13. avgusta 1949. 
BesedMo: Semenarna za Slovenijo, Ljub- 

•  Vpise ee 
»••. B-orkopee Anton, ekonom'et, v. d. 

?£0 /"rja $a čar, od 1. oktobra 1949, ki 
»**•1•••• v tem času za podjetje eamo- 

istojno, v oDsegu zak, pooblastil in pravil 
podjetja. 

Ministrstvo za iinance LRS, 
Ljubljana, 

dno 15. avgusta 1949. 
Ôt. 243292/1-1949 8974 

* 
1962. 

Sedož: Ljubljana, 
Dan vpisa: 15. avgusta 1919. 

,  Besedilo: »Utensilia«, tovarna tekstilnih 
potrebščin. 

Vpiïe se 
Tadel Anton, industrijski obratovodja, 

ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
stem obsogu kot oni, razen v zadevah iz 

39. člena zakona  o drž. gor,p\ podjetjih. 

Ministrstvo za iinance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. avgusta 1949. 
St. 243379-1949 8973 

1968. 
Sedež: Maribor, 
Dan vpica: 15.'avgusta  1949. 
Besulilo.  Tovarna  trakov  in   sukanca, 

Maribor 
Vpiše se 
Celan Maks, personalni referent, ki pod- 

p.suje za podjetje v odsotnosti drektorja, 
v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

Ine 15. avgusta 1949. 
St. 24327/3—1949 8975 

1964. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11  avgusta 1949. 
Besedilo: Celjska tovarna perila, MLO 

Celje. 
Besedilo odslej: Tovarna perila, MLO 

Celje. ^ 
Mcstnl LO Celje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1949. 

St. IX-1478—1919 8839 

I960. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11  avgusta 1949. 
Besedilo: Celjska zlatorna MLO Celje. 
Besedilo odslej: Zlatarna, MLO Celje. 

Mestni LO Celje, 
peverjoništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1949. 

St. IX—1476-1949 8838 

* 
1966. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1949. 
Besedilo:   Državna   tekstilna   tovarna, 

MLO Celje. 
Besfldilo odslej: Tekstilna tovarna, MLO 

Celjo. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1949. 

St   IX—1477—1949 8.436 
* 

1967. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1940 
Besedilo: Gostinska podjetja. MLO Celje. 
Besedilo odslej: ßo-itinstvo, MLO Celje. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. avgusta 1949. 
St. IX-1479-1949 

1968. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1949. 
iiBòedilo: Mizarstvo MLO Celje. 
S podjetjem se združi Parna žaga, MLO 

Celje. 
Besedilo odslej: Mizarstvo in žaga, MLO 

Celje. 
Ukinejo so vat dosedanje poslovalnice, 

namesto nji'h ee vpišejo nove poslovalnice: 
Mizarstvo I, Stanetova ulica 22, 
Mizarstvo II, Tovarniška uli» 8, 
Parna žaga, Mariborska 9 in 
Tapetništvo,   Zidanškova   21. 
Poslovni   predmet  ostano  kakor prej: 

Rezanje lesa na razne načine. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvu za financ* 
dne 10. avgusta 1019. 

St. IX—1578-1949 8884 
* 

1969. 
Srdež: Celjo. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo: Oblačilno delavnice, MLO Ce- 

lje. 
Ukineta  se  poslovalnici:   Kemična  či- 

stilnica v Zidauškov, ulici in Tapetništvo 
v Zidanškovi ulici. Poalovalnici podjetja 
>Klobučarstvo in modistinja« v Stanetovi 
ulici 12 se delita v dve samostojni poslo- 
valnici in sicer: 

Klobučarslvo v Stanetovi ulici 12 in 
Modistinja v Lilekovi ulici 3- 
Poslovalnica podjetja »K*ojaštvo< ee Je 

preselila iz Zidanškovo 21 ,v Rajzlagovo 12. 
Izbriše se kot ravnatelj podjetja Bo- 

rovšak Stanko in so vpiše 
Beve  Miha, kot  ravnatelj,  ki zastopa 

podjetje samostojno v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Mestni LO Celje, 
povorjeništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1349. 

St. IX-1580—1949 8842 
* 

1970. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo: Obrtne dclavniee MLO ••••. 
Besedilo  odslej:   Mehanične   delavnice 

MLO Celje, 
Ukinejo se poslovalnice: Vulkan v Zi- 

donškovl ulici  32,  ElektNtfnštalacija in 
prodaja električnega materala na Ljub- 
ljanski costi, Kozmetika v Prešcrnovš ul.; 

ustanovita ee novi poslovalnici: 
Strojno   ključavničarstvo,   LeskovSkova 

ulica, 
Strojna finomehanika, Drapšinova ulica. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za. finance, 

dne 10. avgusta 1949. 
SI. IX-1Ó65-1919 8831 

* 
1971. 

Sedež: Ce;je. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1949. 
Besedilo: Pogrebni zavod, MLO Celje. 
Izbriše ee kot wnatelj Gorišek Stanko 

in vpiše 
Zerdoner Ferdo, kot ravnatelj, ki se 

hkrati  izbr.i'šo kot računovodja. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvo za finance 
dn? 10. nvcimta 19^0 

Št   1•--14•1—1$Vo ••35 
« 

k «t, 1635. 
Sedež: Veliki Kamen. 
DM vniaa: 27. jm'Jn 1949. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Veliki ^Ka- 

men, 
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i iln lieta •• Soìosek Anton, tajnik, m 
Kuzole Jožef, predsednik KLO, vpišejo se 

Kink Antott, tajnik, 
Bošičnik Franc, predsednik,    ' 
Strel Karla, upravnik podjetij KLO, ki 

^podpisuje v okviru pooblastil. 
Okrajni LÖ Krško, 

povcrjeuištvo za finance, 
dne, 27. junija 1949. 

St. 20/57 7118 

k št. 1873. 
Sedež: Maribor, Pipuševa al. 3. 
•>•• vpiôa; 21. julija 1949. 
Besedilo: Mestno obrtno gradbeno pod. 

fe-tje Maribor. 
Izbriše se s pooblastilom za. jpodpisora- 

nje 8u"5tôrS12 Ivanka, namestnik glavnega 
računovodje in vpiše z istim pooblastilom 
Prežeij Marija, Knjigovodja, kòt namestnik 
glavnega računovodje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniŠtvo za finance, 

dne 2i. julija 1949. 
6t. Pov. 5•/185•-•—49      8223 

U St. 1876. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dàn vpisa: 28, julija •9. 
Besedilo: Eolaxsko delavnice. 
Izbrise se POdhraski Kari, upravnik in 
-ïe 

lifo Maks, upravnik. 
Okrajni LO Poljčajje, 

poverjenišIVo za finance, 
dne 28. ffij 1949. 
St. 4206/XVH 1949 8209 

Zadružni. register 

S p r o m c m t) e 
»90. 

Sedež: Bočna. 
Dan Vpisa: 20. avgusta 1949. 
Beđedilo: Kmetijska zàdriigâ z omeje. 

nim jamtvom v Bočni, 
la rednem oljčnem zboru dne 31 

1949 se fe Obnovitvena z#rffi?â i 
n^m jamstvom v ••• (ZadY Vi 
eß&jila s to zadrugo! 

Okrožno sodjščo v Ljubljani 
dnè 20. avgusta 19491 

Zadr VII 85/10 (Celio) 

. julija • 
9058 

991. 
Sedež: Drensko rebro. 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949, 
Besedilo: Kmetijaa zadruga z omeje- 

nim jamstvom Oï*îtsko rebro. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Jazbinšek Anton, Križnik Anton, Belale 
Alojz, Potočnik Milan et., Zakošelj. Ja&o, 
•••• Janez in vpišejo nov: člani odbora: 

Lesnika Stefan •••. ein, Gubnò 4, 
Potočnik Milan ml., -•••. sij?, Gubno 44, 
Lupäo Franc, kmet, Dobležiče 58. 
Koprivo Jože, kmet, Pnaneto rellro 32. 
Bornih Martin kmet. PbđpdSgava. 
21of Martin,, kTMeì, Gtibno 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 

9137 
* 

992. 
Sedei": Gori<va ob Dreti. 
•• vpisa: 24. avgusta 1949.       • 
Besedno: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Gotici ob Djcti. 

l/.bcSu se član upravnega odbora Hren 
Marija :n vpiše novi Slan odborö: 

Matko Ivan. kmečki ein, Cret. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. avgusta 1949. 
Zadr VII 123/11 9140 

993. 
Sedež: Hotavlje. 
Dau vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z •omejc- 

u'm jamstvom v Hotavljah. 
Na izredni skupščini dno 10. julija 1949 

se je Mlekarska in prodajna zadruga z 
omejcmiin jamstvom v Hotavljab (Zadr I 
165/12) spojila e to zadrugo. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 22. avgusta 1949 

Zadr VI 84/3 9054 
* 

994. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1949. 
Besedilo: »Dom in mire podjetje za pri- 

dobivanje stanovanjskih hiS za univerzi- 
tetno nastavnike in uradnike, zadruga z 
omejenim jamstvom v Ljubljani, 

Na podlagi 1. člena uredbe o likvidaciji 
kreditnih zadrug z dne 17. IV. 1947 je 
zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Parcer Kari, direktor DIB v Ljubljani, 
Dr. Linhart Božo, načelnik Min. za fi- 

uance LRS, 
Vrhunec Bronislav. tajnik Narodne ban* 

ke FLRJ, centrale za LRS v Ljubljani, 
Zor Ivo, nameščenoc Narodne banke 

FLRJ, centrale za LRS, v Ljubljani 
Siirar Andrej, nameščenec Zivmopro- 

meta, drž. trgovskega podjetja v Ljubljani. 
Likvidacijska firma: kakor doslej, s 

pristavkozn »v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo iikv:dacijsko. 

firmo na ta najim, da dva od njih posta- 
vita pod besedilo likvidacijske firme svo- 
ja ßodpisa.   , 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. avgusja 1949. 

Zadr IV 25/31 8981 
* 

995. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadxugaz omeje- 

nim jamstvom Doi pri Ljubljani. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega odbora: 

Grad Ivan. Vidmar Franc, Lenoek Filane, 
Zaje Fàhci, Bokal Frane, Ktihar Franc in 
vpišejo iiovi ciani odbora: 

MJakar Jože, dejavee,,Zia jelše 9, 
0•ëii Ivan, kmet, Videni 14 
Kosem Ivan, kmet, Dól 17, 
Avsec Anton, kmet, Ktëce 1, 
Modfijan Marija, gospodinja, Videm 39 
Brega r Marija, gobpodirija   Videm 26. 

Okrožno sodišče v Mariboru • 
dne 15. avgusta 1949. 

Zadr V 182/4 890Ö 

Popravek 
V oglasni prilogi Uradnega lista LRS 

St. 24 se na 419. strjmj pòd ••1 • öl> 
javljAo besedilo zwrtlge ÓOTSmo 0•: 
PtfrTriwfjjà fjf&rilki z mtmPta jaoi- 

! stvom v Vrtanju, M 43ö. •• pà je pod 
zap. št. 910 pravimo besedno zadruge: 
Obnovitvena zadruga z o. j. v Postojni. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklic 
Rz 82/49-A/10 
Rz 83/49-A/7 

Oklic 
8845 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja nove 
zemljiško knjige ža katastrski občini Ga- 
brce fin Senadole v sodnem okraju Po- 

1 stojna 

Dne 26. septembra 1949 se bodo začele 
poizvedbe zaradi osnovanja nove zemlji- 
ške knjige za katastrsko ob&no Gabrče in 
sicer bodo od 26. IX. do 4. X. 1949 vsak 
delavnik od 8. do 15. ure v Senadolah 
vilka 80. 

Dne 5. oktobra 1949 se bodo začele po- 
•zvedbe zaradi osnovanja nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Senadole, in 
sicer bodo od 5. X. do 19. X. 1949 vsak 
dealvnik od 8. do 15. ure v Senadolah 
v šolskem poslopju, 

K poizvedbam ' naj pridejo vai posest- 
niki, hipotekami upniki in vsi drugi ki 
imajo pravno korist od tega, da •• po- 
"zvfedo lastninske pravice ali da ee ugo- 
to istovetnost sedanjih označb parcel e 
prejšnjimi označbami; navajati smejo vse, 
kar utegne služiti za to, da se pojasni sta- 
nje stvari in da so očuvajo njliove pra- 
vice. 

Oni, ki imajo na teh zemljiških «li na 
njihovih . delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpis. 
naj te pravice priglasijo, če( želijo, ,da ee 
vp.išejo v novo zemljiško knjigo kot stara 
bremena. Priglasitve teh pravic se morajo 
podajati pismeno ali ustno na zapisnik 
pri okrajnem sodišču v Postojni soba št, 
4 ter za it o. Gabrče od 10. IX» do 4. 
X 1949 v Senožečah št. 80, za k. o. Se- 
nadole pa od 1.0. IX. do 4. X 1949 v Se- 
nožečah št. 80. od 5. X. do 19. X, 1949 
pa tudi v Senadolah v šolskem poslopju 

V priglasitvah je treba natančno na. 
vesti pravico in vrstni red, ki ee zanjo 
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vlož. 
ke, v katerih ee izvrši vpis. Navesti je 
tudi treba, na kaj se opira priglašena 
pravica in na kaj zahtevani vrstni red. 
Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne spre- 
minja to da je pravica, ki jo je treba' 
priglasili morda očitna iz kakšne KstinB, 
ki je že pr: sodišču, ali iz kakšne sodne 
rešitve itd. Edino,pravic in činjenic, ki 
so že razvidne iz listin, položenih pri 60- 
dišču za pridobitev stvarnih pravic ni 
treba vnovič priglašati. To ee bo uradno 
upoštevalo. 

Posestniki zemljišč in drugi upravičen- ' 
ci morajo prinesti k poizvedbam oziroma 
priložiti svojim priglasitvam v izvirniku 
ali prepisu vse spise, izpiske iz zemljiške 
knjige, sodne odločbe ali druge listine, 
kolikor so potrebne za obnovitev zemlji- , 
ške knjige in "kolikor jih intajo oni ali 
njihovi j&etopniki. 

Da se vgakomur omogoči vpogled v po- 
datke, ki j*h je sodišče do sedaj že zbralo, 
bodo razgrnjeni poseelni lieft seznami 
parcel îh lsekikov ter zemljiškoknjižne 
mape za kat. občini Gabrče in Senadole 
Od 10. TX. do 24. IX. 1949 v Senožečah 
.št. 80. 

Okrajno sodišče v Postojni 
' ' dnè 3. avguste, 1949. * •" 



stem ••. .vip. im ._, •••• m m Stran #71 
«••••••••• 

Breipvar Anton, pismonoša., KLO Smi- 
hél 58 pri Nto'èm mfefti, slfidikalno izkaz- 
nico 19074 S824 

Buzzoliui Ivan, Ljubljana, Tyrseva 205, 
ueluzbensko knjižito št. 15421, izdano od 
MLO Ljubljana tn sindikalno izkaznico 
St. 54554. 9035 

Caretti Francesco, Ljubljana, Jeranova 
it. 14, osebno iztozmicò, izdano L 1949 od 
NM v Ljubljani. 8863 

Cerar Srečko, Ljubljana, Celovška 63, 
vojaško potrdilo o stalni nesposobnosti. 

> 9068 
Ciuha Jože, Videm ob Savi 81, knjiži- 

co za kolo znamke »Herkules«, reg. Štev. 
218845. 9019 

Col Ivan, Ljubljana, Vsrovškova 54, 
knjižico za kolo znamke »Kukman Biede- 
teld«   eviđ.' št. S-23139,  tov. št. 34844. 

8860 
Cvetek Martin, Srednja vas, Bohinj, zgo- 

relo vojaško izkaznico, izdano na vojnem 
odseku Jesenice in delavsko izkaznico, iz- 
dano na gozdni upravi Bled, 8825 

Cepon Anton, Zagorke št. 3, Bled, roji 
15. VI. 1921, spričevalo 3. razreda obrtno* 
nadaljevalne šole iz 1. 1936 do 1939, izda- 
no od ravnateljstva šote na Vrtači, Ljub- 
ljana. ' 8506 

Čeme Smiljaua, Ljubljana, Brejčeva 34, 
osebno izkaznico št. 057991, 'zdano 2. VII. 
1945 od NM Ljubljana- 9160 

Debeljak Cru. kapetan, voj. pušta ä-199, 
Ljubljana, oficirsko  zkaznico serija D št, 
8008, plačilno knjižico serija A št. 4855 in 
izkaznico kluba U DB za Sloven'k) na ime 

,     Debeljak Anton, kapetan 8866 
Debevc Kozalija, Skoïja Loka Klobov- 

aova 8, ukradeno delavsko knjižico äte- 
1      vLlka   1934486. . .   8509' 

Deželak Jože, Adergas 11, p. Cerklje 
pri Kranju, tablico za koto 4—4325.   8605 

Dobriloviê Alojzij, Ljubljana, Lav ritova 
št. 3, osebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana. .   9157 

Dogonik Zofija, Gačnik pri Jarenini, 
prometno knjižico za kólò znamke »Nord- 
land« št. 1533. evid. št. S—l7fa1Zl.   8988 

DoISak Anton, Sp. Polskava pri Maribo- 
ru, sindikalno knjižico št. 61927.       8985 

Dornik Alfonz, miličnik, Jesenice, siuž- 
.  beno izkaznico št. 35568, potrdilo o meda- 

lji »Zasluge za narod« II, stopnje, Štev. 
700/1, medaljo za hrabrost, jzdano 14. IV. 
1949 in nakaznico za tekstili je. 9076 

Drobni? Anton, Podgorica 26, Videm- 
DobrepolJB, spričevalo III. razr. giron, iz- 
dano od nižje, moške realne gimnazije Be- 
ograd v Ljubljani. 9213 

Dušak   Alojzij., industrijsko nakaznico 
\    Št. 165, knjižico za kolo št. 164.54Ì5 in ein- • 
;    dikalno knjiižčo. 8736 

Erjavec Mira, Ljubljana, Karkwska 24, 
/    osebno izkaznico, izkaznico OF, knjižico 
1;   za : kolo, dve živilski karti, 1 industrijsko 

nakaznico ter tri bone za podplate.   8966 
Erzetič Valentin, roj. v Seniku,,p. Gr- 

gar 9. TI. 1892, tam stanujoč, osebno >z- 
,  kaznico. 8450 

Fabjan Alojz, Golnik, vojaško knjižico 
in mladinsko •••••. 9Ó67 

Pabiï Emo,  Maribor,   Groharjeva  ul., 

Fakiu Terezija, Gor. Orle, Studenec pri 
Sevnici, knjižico za kolo St. 6646, izdano 
od NM Krško. 8607 

JFarkaš Ignac, Fod Ježamilo, Ljubljana, 
œkaznico OF, nakaznico za kurivo K-4. 

8864 
Ferluga Igor, Ljubljana, Pražakova 11, 

osebno izkaznico št, 1763/46, izdano od 
OLO Ilirska Bistrica. 8961 

Filipčič Slavko, Ljubljana, Parmova 37, 
pooblastilo ministrstva za gozdarstvo in 
lesno industrijo štev. 3354/1-49, vojaško 
knjižico št. 1200/482, izdano od štaba ju- 
goslovanskega odreda za Trat, Istro >in 
Slov. Primorje, uslužbensko knjižico štev. 
4Ô879 in 5 bonov po 20 litrov bencina št. 
127439-127443, serija G. 8889 

Filipič Radivoj, Ljubljana, Pred škofijo 
št, 16, osebno izkaznico in osebno izkaz- 
nico na ime Bricelj Jožica. 8964 

Fležar Zinka, Jesenice, Savsko nabrež- 
je 17, knjižico za kolo znamke »Peugeot«, 
št. 188829. 9073 

Fodor Zlata, gospodinja, Kranj, Tomši- 
čeva G, osebno izkaznico, izdano' od okra- 
ja Pančevo. 8700 

Franges Ivan, Kače pn Mariboru, pro- 
metno knjižico za moško kolo znamke 
»Fucht   št.  39800,     evid.  št. S—17/9107. ' 

8992 
Frank Alojz, Ljubljana. Metelkova 15, 

osebno in sindikalno izkaznico ter tovar- 
niško izkaznico »Litostroja, 8854 

Franko Vida, Ljubljana. Zaloška 74 
spričevalo o definitivnom izpitu, izdano 
novembra 1919 od učiteljišča v Ljubljani. 

9119 
Frojiak Marija, Zagrad št. 104, Celje, 

izkaznico OF in osebno izkaznico, izdano 
od KLO Zaijrad. 8968 

Furiiï Miha, Ljubljana. Tržaška 56, 
esebno, sindikalno Jn tovarniško izkaznico 
Litostroja št, 1888. 8956 

Gašpur Terezija, Nova vas, p. Markova, 
Ptuj, knjižeo za žensko kolo št. 140382,' 
št. tablice 20-3953. 8778 

Garger Stefan, Ljubljana, Korotaneka 
št. 12, živilsko karto TD za avgust.   8930 

Geric Itozalija, Kapca It. 57, Dol. Len- 
dava, prometno knjižico za kolo znamke 
»Junior«, št. 78546. 8698 

Germovšek Viktor, Trebnje 16, evid. 
tablico nmiornega kolesa št. S—02323. 

903? 
Godici Ljorka, Petrovce prt Celju, ma- 

turitelo epričevalo, izdano 1949 od I. drž. 
gimnazije v Celju.   • 9162 

Godler Anton, gozda.' pri Gozdni upra- - 
vi Pišece, knjiž'co za kolo št. 19075 znam- 
ke »Stabil«. 9109 

Gojkošok Jakob, Draženci št. 49 ori 
Ptuju, izkaznico za kolo št. 1677183 reg. 
5t. S-20—108. * 8806 

Golob Oton, Celje, osebno, sindikalno 
in tovarniško izkaznico, izdano od Tovar- 
ne za emajlirano posodo v Celju.      86Š9 

Gorjano Palmira, Tovarna Anhovo ro- 
jena 18. III. 1932, Ložice. Anhovo 156 
Kanal, osebno izkam'co. 8611 

Gospodaric Zora, Ljubljana, Poljanska" 
15, osebno izkaznico izdailo od' NM Ljub- 
ljana.   ' , 8S19 

Gozdarsko avtopodjetj© Kočevje, evid. 
tablico S—2505 za sedemtonski avtomobil 
»Fiat«. 8731 

Gozdarsko avtopudjetjo, poslovalnica 
Kranj, evid. tablico tov. avtomobila znam- 
ke »FtWD«, reg, št, 3449 ia evid. tablico 
tov. avtomobila znamke »Federal« števil, 
ka S-2467. 8965 

Gozdarsko avtopodjotje »GAP«, poslo- 
valnica Ljubljana (osebni promet), evid. 
tablico avtomobila znamke »Standart« 
št. S-2936. 9117 

Gozdarsko aviopodjetje Maribor, poslo- 
valnica Slovenj Gradec, prometno knjiži- 
co za »Opel Blitz« št. S—4979.        8810 

Gradbeno podjetje, popravljainica Kam- 
nik, evid. tablico avtomobila «ZIS« št 
S-0558, »ZIS« št. S—0214, »Hansa Lloyd< 
št. S—3908 in poltovornega avta »Dodge«. 
št. S-6420, ~      8855 

Gradben» podjetje za ceste LES, grad- 
bišče Domžale, evid. tablico tov. avtomo- 
bila št. S-3412. 8704 

Gradiš avtopark, Ljubljana, Smartinska 
št. 32, prometno knjižico za kolo znamke 
»Paris«  tov. št. 30102. 9231 

Graadušek Anton, Ljubljana, Velika 
čolnarska 9 osebno Sa železniško izkaz- 
nico. 8867 

Graäie Vera, Senično 25, p. Križe, knji- 
žico za kolo št. 145.869, št. tablice 10465. 

8877 
Gradon Marija, roj. 24. III. 1926, Stra- 

žišče 85. Kranj, sindikalno izkaznico.  8808 
Uiti Anton, Bdčkovo št. 9 p. Nova vas 

pr Rakeku, prometno knjižico za kolo 
znamke  »Puch«  št. 422872 8846 

Hlastan Leopold, Reštanj 61, Senovo, 
kniiž'co za kolo znamke »Triumph« štev. 
742528 8702 

Hoêevar Alojz, KLO St. Jernej 72, knji- 
žico za kolo št. 1014. 9238 

Hojak Rafael, Rodica 7, p. Domžale, 
prometno knjižico za osebni avto št. 3461. 

9121' 
Hribar Marija, Sneberje 82, p. Polje pri 

Ljubljani, industrijsko nakaznico ,,in bon 
za popravilo čevljev, izdano 1. 1949 od 
KLO Polje pri Ljubljani. 8924 

Hriberšck Rozalija, Petrovce, Celje, pro- 
metno knjižico za kolo št. 7695.   v   8899 

Hudina Slava, poročena Kurnik,Mar> 
bor, Studenci, osebno izkaznico, izdano 
na Bizeljskem, obnovljeno v Mariboru 1. 

8773 
Hujan Tončka, Polje 1, Ljubljana, sin- 

dikalno izkaznico št. 66811, r'zdàno od sin- 
dikalne podružnice Splošnega stavbenega 
podjetja Ljubljana. 9158 

Ilovnrk Josipina, Ljubljana, P^avšičeva 
18, osebno izkaznico št. 047350 m izkaz- 
nico OF. S869 

Ivačič Dominik,: Reštanj-Bela, dodatno 
trimesečno živilsko nakaznico za noseče 
na ime IvačiČ Justina, Bela 49. 8873 

Ivanuša Gusti, Ljubljana, Svabičeva 7, 
spričevalo za L, II., •. in IV. razred 
osnovne šole v Mozirju. 8868 

Jagodic Janez, Voklo 10, Šenčur, oseb- 
no izkaznico štev. 288. izdano od KLO 
Voglje im iskaznico OF. 8885 

Jakupovic" Osman, Gozdno oekrbmištvo, 
Naklo pri Kranju, osebno izkaznico šte- 
vilka 1927. 8815 

JančiRaj Vida, Ljubljana, Reeljeva c. 25, 
spričevalo IV. razreda meščansfe šolr -rj 
Sv. Jakobu v Ljubljani, radano lota 
1918/19, 9125 
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Janša Frane, inštruktor suuuuo.vu yi. 
niin.ssustvu sumiifdlva v Alakedonji, «suiu 
.Vuoitsče, Prilepsko okrožja, ukradeno 
vseblio izkaznico, izdano ua Bledu 104o, 
živilsko karti) za juuj, zdauu na fìlutiu 
Od yoidncgu yospudarsiva .n razni dru- 
gi spisi. 8144 

Janša Majda, LJubljaua, Jegncevu • 
prometno knjiž co za kolo št, 2917Ü.   iHtfl 

Jeglič Alojz, Podtabor St. 12 Podbrezje 
knjižico za kolo St. 9683 — 705584.   8947 

Jelušič Tatjana, Maribor, Trg svobode li 
živiklto nakaznico št. 5051, veljavno 6 me- 
secev in oblačilno karto št. 036082/11. 

9204 

Jemenšek Ignac, Slov. B.strica it. 175, 
oeobuo izkaznico, izdano od KLO Poijča- 
ne, izkaznico OF, izdano od mestnega od 
bora Slov. Bietrica, izkaznico za kolo 
znamke >Puch«, izdano od odseka za 
notr. zadeve OLO Poljčane. sindikalno iz- 
kaznico in spričevalo o opravljanem izpitu 
za cestnega nadzornika, izdano od mini- 
strstva za lokalni promet LRS ter izkaz. 
nico za kolo znamke »Diktator« na ime je- 
menšek Alojzija., izdano od odseka za 
notr. zadeve OLO Poljčane. 8614 

Jerala Štefka, Ljubljana, Mestni trg 12, 
knjižico za kolo znamko »Zenit« reg šte- 
vilka 20942. , 8954 

Jerina Lovro, SenOžeti 17, Izkaznico OF, 
režijsko karto in mladinsko izkaznico. 

9155 
Jesifa Ljuba, Ljubljana, Grablovičeva 

št. 26, udarniško izkaznico it. 6881, izda- 
no 1, IX. 1948 od MLO Ljubljana.   9063 

Jug ing. Oskar, Ljubljana, tri talons 
k vozniški knjižici št. 2750 za osebni 
avto. 8604 

Jug Vilko, Gotovlje 141, ••-••, vojaško 
knjižieo št. 106. izdano od voj. odseka 
•••• okolica. 8897 

Kartajev Anton. OZKZ lesni odsek, Čr- 
nomelj, knjižico za kolo znamke »Mifa< 
et. okvira M 504767, 8729 

Kartonažna tovarna, Ljubljana, promet- 
no knjižico za tricikl tov. St. 106, evid. 
St. S-l-250. 9041 

Kasagič Drago, Ljubljana. Polje 126 
fekaznico rezervnh oficirjev serija PU 
0001-N št. 138, knjižico za kolo S-24170, 
izkaz o demobilizaciji, izkaza o odlikova- 
nju, potrdilo za barvanje ženskega plašča 
Mestnega podjetja »Labod« Miklošičeva 
cesta. 8865 

Kašpar Nada, Hrastje pri Pekrah, pro- 
metno knjižico za žensko kolo znamke 
>Vikton'a< številka 1875429, evid, številka 
S-Ï7/U264. 8991 

Kauka Fani, sindikalno knjižico, izdano 
fid Lesne industrije,'Teharje. 9043 

Kavčič Dušan, Gradbeno podjetje Rog, 
Kočevje, vojaško knjižico I. tank. divizije 
št. 1827/36 in spričevalo 4. razr. mešČ. 
šole na Prulah v Ljubljani. 8416 

Kavčič Jožefa, Zaprice 68, Kamnik, pre- 
k!V o izgubljeni izkaznici za kolo znamke 
»Suhi« št. 127294, št. tabli« S—7981, ob- 
javljen v Uradnem listu LRS St. 22 • dne 
19 VIL 1949. 9036 

Kete Ida, 2apuže 26, Ajdovščina, sindi- 
kalno izkaznico št. 3018507, izdano na 
Isto ime Kete Ida, roj. 1927, delavka pri 
L of no industrijskem podjetju >Llpa«, AJ- 
dovščinai, 9dfl8 

•vutiler Uiiilvik, Cresnjevci •, um, Kad- 
gona, promern«, knjižico za kolo znamke 
>Fen:ks« št. 22—33«, št. tablicu 8985, žt. 
okv:ra 309207- 8542 

Kodriè Zurau, Ljubljana, Florijanska 22, 
sindikalnu m mladinsko izkaznico.     8886 

Kolarir Bono, Maribor, Pušnikova ul., 
evia, tablico št. B—10/3439 za kolo znam- 
ke 4sti>yor« št. 1262578. 8990 

Kolarif Vera, Salendrova 6, Ljubljana, 
začasno osebno izkaznico izdano od NO 
Vulika Greda, srez Vršac, Srbija.    8960 

Kulene Marija. Kanal ob Soci, spričo 
vaio I. Jetnika ekonomskega tehnikuma v 
Ljubljani   izdano 1948/49. 9229 

Komau Anton, Ljubljana, Slomškova 31, 
ohloč.lne karte za TI. in III, trimesačje. 

8887 
Roncar Kan, Koške Poljane 6, p. Litija, 

.ojaško ki.   aco, 9038 
Kopušar Marija, Šmartno pri Litui, sin- 

dikalno izkaznico št. 250(52 9072 
Kordiš Edo. Ptuj, Vinsk odsek, vojaško 

knjižic... spričevalo trg. grenrijalne sred 
šole in ;trfaja za odkup pri MÏP v Ljub- 
ljani .''eòai za vodilno usebie << Ljubljani) 
in osebno izkaznico. 8S07 

Korenfič Marjan, Kočevje, sindikalno 
izkaznico št. 1585135. »040 

Korituučnifc Emil Maribor. Splava rs k 
prehod, voj. knjižico, izdano 1947. od voj 
odseka v Mariboru. 8772 

Koršič Kihard, Vipolže, okraj Gorica 
opcijsko odločbo za italijansko državljan- 
stvo Št. IV-783/1, izdano 18. marca 1949 
od ministrstva za notranjo zadeve LBS. 

9235 
Korun Tatjana, Ljubljana, Dvoržakova 

št. 12, maturitetno spričevalo izdano 1943 
od VI, drž. realnB gimnazije v Ljubljani. 

9123 
Kost Jakob. St. Janž 11, Store pri Ce- 

lju, vojaško knjižico, izdano od voj odse- 
ka Celje mesto. 8987 

Kostanjevec Stanko, Stojnci 56, ukra- 
deno knjižico za kolo, evid. št. 49025 in 
osebno izkaznico št. 187, izdano od KLO 
Stojnci 8777 

Kovažič Vinko, taborišče Straža, Slov. 
Javornik, Gor.,'tovarniško izkaznico,' G Št. 
9312 zelene barve, izdano od Martinarne 
železarne na  Jesenicah. 8872 

Koželj Franc, Vodice 61, osebno izkaz- 
nico in knjižico za kolo 8882 

Kožuh IJovro, Skofja Loka. Spodnji trg 
št. 9, vojaško knjižico. 

Kraigher Sonja, Ljubljana, Kopališka 7, 
spoznavno tablico za kolo S-l-25526. 

S932 
Krajevni odbor iveee kmetijskih delav- 

cev in nameščencev Kočevje, prometno 
knjižico za motorno kok) >NSW< št. 351643 
na ime Združene kmetijske bank© v Ljubi- 
IjanJ. 8182 

Kralj Janko, stud. ekonomske fakultete, 
Ljubljana, univerzitetno izkaznico, izdano 
leta 1946 od univerza v Ljubljani.    8862 

Kreft Hinko, Ptuj, Ljutomerska 1, iz- 
kaznico av*cw»oio društva Ptuj, izkaznico 
OF, izkaaiiico RK mesta Ptuj, prometno 
knjižico za kolo št. S—20—809, sindikalno 
izkaznico št. 2505506 in vojaško knjižico. 
izdano od 15. polka II. èivtóie KNQJ-a. 

'9169 

üjun Andreja Alojz, roj. 12. 1. 1920 v 
Kogasevcih, stanujoč v Doliču Št. 134, M. 
Sobota, vojaško knjižico, 8948 

Križnar Angcia, Cirče 97 pri Kranju, 
osebno izkaznico. 9118 

Krošelj Anica, LJubljana, Povšetova 85, 
osebno izkaznico. 8936 

Kukovifi Ivan, Zabukovica št. 138, l olje, 
prometno knjižico za kolo št. 172527, 

8682 
Kunovar Alojzija, St. Vid nad Ljublja- 

no, spričevalo II. letnika drž. dvorazred- 
ne trg. šole v Ljubljani. Izdano 1928. 

9203 
Lambergar Marija. Breg prj Litiji, ži- 

vilsko nakaznico Nav. 8737 
Lanipreht Rajmund, Maribor, KoSaki 

vojaško knjižico, izdano 1949 od voj. ob- 
lasti V. v Zagrebu, 8771 

Lanjïéek Alojzija. Sp. Breg p. St. Vid 
pri Ptuju, knjižco za kolo znamko >V'ic- 
toria« št  33SS92. 8S12 

Lapuh Vinko, delavec, Sv. Lenart Bre- 
žice, knjižico za kolo, izdano od notr od- 
seka v Krškem  št okvira 0645657    8822 

% Lazar Janez Lokve, Dobrniče spr.ča- 
valo II. razr. g.mnazijp v Novem mostu, 
izdano 19-18/49. 8853 

Lipovšek Vera, CeljB. osebno izkaznico, 
izdano «d prve četrti, Colje 9044 

Lukar Bolaffio Lijanu. Ljubljana, Ko- 
menskega ul ea 20, svoj preklic o uni- 
verzitetni izkaznici,, izdani. 1080 od uni- 
verze v Ljubljani, objavljen v Uradnem 
listu LRS 6. IX. 1947. ker se je izkaznica 
medtem našla      * 9207 

Lončar Franc, Bukovica 64, svojo pro- 
metno knjižico za kolo tov. št. 646102. 
evid. št. S—5511 osebno zkaznico in 
prometno knjižico za kolo št. okvira 30550, 
evid. št S—11595 na ime Lončar Franči- 
ška. 9114 

Lubec Ivan, poe., Hajdoše, p. Hajdin pri 
Ptuju, knjižico za kolo znamke »Arminia«, 
št. okvira 254398, št. tablice 5101.     8814 

Luk Anica, Maribor. Pobrežje, Heroja 
Vojka uU prometno knjižico za kolo 
znamke »Alauda« št. B-017202 evid. št. 
S—16/4632. 8984 

Lukač Anton, okrajni cestar, Krog 79, 
M. Sobota, knjižico za kolo zriamke »Di- 
rigent« št. CS889, št. tablice 1881, sindi- 
kalno knjižico, izkaznico OF in osebno 
izkaznicp, dve Čekovni poštni potrdili in 
zidarsko pogodbo za etanovanjsko in go- 
spodarsko poslopje. 8378 

Lukan Simon, Zale 2, p. Kamnik, evid. 
tablico za kolo št. S—3—7586. 

Lukan ZdTavko, Jesenice, Stalingrajska 
62, sindikalno člansko izkaznico številka 
2975265. 9128 
. Maher Franc, posestnik, Dogoše št. 33, 
p. Maribor, ukradeno potrdilo, izdano od 
Okrajnega podjetja za odkup živine za 
Maribor okolico za prevzem 1 bika v teži 
792 kg v vrednosti 10.890 din in potrdilo 
istega podjetja za prevzem 4 komadov 
prašičkov v skupni teži 120 kg 8852 

Mare Marija, Ljubljana, Frančiškanska 
št 5, sindikalno izkaanico. izkazu co ZB, 
izkaznico magadna PVLRS in izkaznico 
za vstop v Dom armije 8881 

Marohiotti Viktor, Ljubljana Verstovško- 
va 3, tovarniško izkaznico št. 1347. izdano 
od Tltovdh fc&rndoy, Litostroj. 
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Marinke Valentin, Zg. Zadobrov* 78, 
oeebno izkaznico št. 077894 in knjižico za 
kolo, št. okvira 17914&S, evid. it. S-19360. 

8929 
Markovi« pribi*Iav, voj. poŠta 6615, No- 

vo meeto. podoficireko oblačilno knjižico 
It. 9379. 9239 

Mautee Fran«, Meline!, M. Sobota, 
idaj tečajnik zadružnih funkcionarjev, 
Milčinskega uX 5, Si$ka, Ljubljana voja- 
«ko knjffieo 8782 

Mavec Marija, Preeerje 24, osebno, mla- 
dinsko in sindikalno izkaznico ter kupon 
za  popravilo čevljev. 8857—84 

Medica Ivan. Ljubljana, vojna pošta 
9885-9 podoricireko oblačilno karto Šte- 
vilka 6822 9227 

Medved Anton. Ljubljana, &». Petra c 
it. 74. knjižico za kurivo K-2. 8999 

Mene!n Marija, Dvorska vae 85. p. Ve- 
l.ke Lašče, prometno knjižico za kolo ït. 
1214350, izdano 1948 od NM Velike La- 
»e.' 9118 

Menpinger Ivica, Boh. Bietrica 86, Go- 
renjsko," maturitetno spričevalo IV. raz-' 
redš    gimnazije   na    Jesenicah,   izdano 
1946/47. 8785 

M*rïun Milan. Viimarje 65, St. Vid nad 
Ljubljano, knjiži«1 za kolo znamke ol- 
iere ït" okvira S4743. îzdann .od NM Ljub- 
ljana «998 

Mesari* Terezija, Rogatec 140 pr, Olju. 
oblačilno nakaznico, oeebno izkaznico in 
bolniško kartn, 4 živilske nakaznice na 
{me Mesaric Bogoljub Birnhart, Karl n 
Terezija 8S92 
i Mesnjednik Milan. LJubljana. Trata 21, 
"Pričevalo VI. b razreda, izdano 1945/46 
Vi I. dri.  moške gimnazije v Ljubljani. 

•     9164 
Mestno prevozno podjetje Ljubljana. 

TyrJSava c. evid. tablico tovornega avto- 
toobiU znamke >Ford< M 8-7311, izdano 
l'i uprav« KM v Ljubljani, 8923 

MeSko Uan, Gajçvcl 34, Ptuj. p. Sv. Marko 
pri Moškanjeih, prometno knjižico za kolo 
Jtnatnkfe »Trianon« «poznavno It. 3433. 
St. okvira 227445 reg. ït ,• pottaje NM 
Gcrlmea. 853« 

Michelle Artnro, RKG8, Direkcija Ko- 
čevje, šofareko vozno kart« II. kategorije 
«. 1887    izdano od  uprave NM Reka. 

8951 
Minelič Albtn, Sneb«rje 2 osebno izkaz- 

nico št. 0777Ô3 'zkaznieo OF ït. 148247 in 
knjižico za kolo ït. S-23Î0. It. okvira 
74«O10. " 8878 

Mirnik Daniela. Xoro Celje, p. Žalec, 
»njiïico za kolo k S-13. številka okvira 
•M028407   izdano na ime Mimik Martin. 

8296 
MUajloTska Anica, Beograd. Oijicev* 

6t. 9S. w><vbn6 izkaznico, izdano ed RLO II. 
Beograd 8821 
. Mrarljak Ivan. Vubred 39. sindikalno 
Ukaznico '•  918075. 8454 

Mrnuh Mojca, Zagorje ob Sari. promet- 
no knjižico za kolo. 9126 

Miuar .Alojz. Ljubljana, Cegnarjeva 6. 
JWereko izkaznico št. 550, izdano od NM 
Hubljana. 9208 
^Neme« Viktor. Kromberk 3 Nova Gorica 
•t- 3. webno izkaznico, izdano v Tolminu 
'• 1947, mladinsko izkaroico ter potrdilo 

o sprejemu v kandidaturo KP, izdano v 
Tolminu. 822S 

•••••• Ivanka, Celje, Titov trg 3, po- 
trdilo K 319/VII za din 3100. izdano od 
Invalidskega podjetja »Starinarna« Ce- 
lje. 8894 

Neïirf Momčilo, vojna poŠta it. 3882/44, 
Kranj, medaljo za zasluge za narod,   8418 

No varan Stane, Borovnica 11, oeebno iz- 
kaznico St. 482, sindikalno izkaznico in 
prometno knjižico za kolo >Triuml«. 9209 

Novak Elizabeta, Maribor, Vetrinjeka 17, 
roj. 23. IX. 1813 v Mariboru, prej pri 
Gozdnem gospodarstvu, Maribor, od 1. I. 
1949 pri GAP, Maribor, Vita Krajgherja 
it. 13, uislužbeneko knjižico. 8809 

Novak Iva, Ljubljana, Tovarniška ul. 7, 
spričevalo IV. razr. gimnazije in matu- 
ritetno spričevalo, izdano leta 1948.    8Ö31 

Novak Vilibald (Franc), kâpao:n, Ma- 
ribor, Studenci pri cerkvi, oeebno izkazni- 
co St. 1300 in nekaj čez, izdano konee 
1945 al- v začetku 1. 1946 od KLO v Sknf- 
jl Loki. 8662 

>0dpad«, drž, podjetje za promet z od- 
padk., Ljubljana, evid. tablico tov. avto- 
mobila >Ford< ït. S-0481. 8963 

Ogriu Miran, LJubljana, Vidovdanska 3, 
«indikalno izkaznico, izdano od end. po- 
družnice »Ljudake  pravice«. 9064 

Paki* Jože, Cegelnica 32, MLO Novo 
meato ukradeno »trojno šofersko spriče- 
valo,   zdano v Novi Gorici. 9127 

Palmo Ana. Ljubljana, Sv. Petra c. 26, 
osebno izkaznico 8962 

Palme Ferdinand, Vevče 78, prometno 
knjižico za motorno kolo znamke Wande- 
rer«, ït. motorja 145799 evid. St. S—24085. 

Pavl'ii Albin, Kromberk 86. živileko in 
tekstilno nakaznico ter potrdilo o zavaro- 
vanju proti nezgodi in emrti. 8609 

Pehar Božidar. Poiane it. 62, p. Hoče 
pri Mariboru SoiVreko knjižico, prometno 
knjižim za kolo. mladinsko Jn oblačilno 
izkaznico 8767 

Peršič ••••, roj- 2. T 1923 v Komnu, 
okraj Sežana, zdaj na Pri makovem 225 
pri Kranju, oaebno izkazn'cô 8585 

Peril Franc. Caber 21. NR Hrvateka, 
dentwtieno diplomo in spričevalo denti- 
atiSne šole.   zdano 1. 1946. 8745 

Petek Jernej, Maribor, Pobrežje, Ulica 
XIV. divizije, dve prometni knjižici »a 
kolesi znamke >Empire< •. 145505 in 
znamko >Eska< St. 698324. 8989 

Petrov Ivan, Volaričeva 16. prometno 
knjižico za koln znamke »Adler«, Številk» 
487038,  evid. ït. S—1—25709. 9066 

Pezdirnik .Toie, Belca 70. Dovje, Moj- 
strana, osebno tovarniško, • planinsko, že- 
lezniško in eindikalno izkaznico, izkaz- 
nico «oc. zavarovanja in knjižico za kolo. 

8414 
P1• Amalije. Ljubljen«, Ciglarjeva 34, 

«indikalno izkaznico 9212 
Pire Jožefa. Ljubljana. ,)e.rne.r?va 8, 

knjižico za kolo znamke >Hanea«.     8958 
Pir« Milk*. Matena 38, prometno knjiži- 

co za kolo, izkaznico OF, začaeno oeebno 
izkaznico in živ'leko karto LD za avguet. 

9070 
Pirj*T«e D*ml», Ljubnem, Poljeneka 

W. 77, «»tadikalno Wkasnlop. 9156 
PiTk Vinko. Šmartno 13 pri Litiji, u-n' - 

Žico za kolo znamke >Adler«, M. 12•35•7 

Plaiijtek Joie, delavec, Meetna pivovar- 
na Maribor, Gregorčičeva 29. vojaško knji. 
ioo   živi«ko nakaznico iu  razne listine. 

8915 
t'Uvorsek Alojzijaj Crmošnjice, okraji 

Novo mesto, osebno izkaznico žt. 8879, iz- 
d um od MLO Novo mesto. 8658 

i'ngačar Jože, Sp. Hrušica 18, spričevala 
IV razr. klasične gimnazije v Ljubljani, 
izdano 1. 1947. 8818 

Poredoš Franc. Mureka Sobota, Gregoiv 
Sièeva ulica 24, oeebno izkaznico,       8447. 

Pratnemfer Anita, Nova vae 55 pri Ce- 
lju, prometno knjižico za kole znamke 
»Ergo* št. 131511 9166 

Preloiajfk Franc, Strni Iče pri Ptuju, 
knjižico za kolo št. 71946. 7509 

Prime Anton. Ljubljana, Križevniška 5. 
knjižico za kolo znamke >Pax«, evid. št. 
S-29494. 88S6 

Prime Franc, KoroJka vae 18, KLO Pod- 
grad, prodajne karte štev. 621971, štev. 
621972 in štev. 621978. 9075 

Pritekel Josip, Ljubljana, Ulica na 
Grad, prometno knjižico za kolo znamka 
>Wanderer«: št. NM 165 996 in S-28174. 

9283 
Pneolj Aniea, Ljubljana, Tržaška 12, na- 

bavno knjižico ind. magazina Tobačne to. 
verne in ••••••• karto na ime Mavear 
Vali. 8928 

Pungorčar Franc, Medno 44, evid. tabli- 
M za motor St. S- 01040. 8798 

Pungorčar Marij«, Ljubljana, Medvedo- 
va 1 a, državljansko izkaznico izdano od 
RLO Bežigrad, •••. 8932 

Rajh Ivan, Dobrova 16, p. SHrvniea, Ma- 
ribor, voja&ko knjižico. * 8067 

Rajnburt Kmtjen. Ljubljana, Statačeva 
št, 23. osebno izkaznr'op «4. 16411.      8788 

Rak»! Franeka, Trzin 8t. 24, eindikalno 
Izkaznico. 8785 

Rebemik Janez, Ljubljana, Vodnikova 
oesta 148, oeebno in eindikalno.iakatnieo, 
izikaznico OF, živileko karto LD za avguet, 
tekstilno karto in izkasmico magazina minf 
za leeno industrijo. 9042 

Remi? Ivan, potrdilo K 153/VII Izdano 
od Invalidskega podjetja >Starinarna« Ce- 
lje. 8683 

R««nik Fani. Zg. Hudinja it. 8, Celje, 
osebno iakaznico. 8898 

Rojnik Ljnba, Slovenj Gradec, izkazni- 
co za koto St. S-18949. 8548 

Rosic Trivo.   vodnik,   voj.   pošta  8082, 
Cerkl'e ob Krki, ••••••• plačilno knji- 
žico St. '25717, izdano od vojne poŠte 339S, 

• Karlovac.                                             SR76 
Rupnik Jwipina, Domobranska c. 19, 

Ljubljana, eindikalno knjlž'eo «mdikalne 
područni«; 2• Rt.O I. 8742 

Sabadin Miranda, počitniška kolen ja 
Smihel pri Novem meetu, ukradeno pot- 
no dovoljenje., izdano od jugoriov. vojne 
uprave v Kopru. 9237 

Sua-Jko Viktorija. Maribor. Meljeki hrib, 
prometno knjižico za kolo znamke >Purh- 
Silb*r<, St. 593889. 8497 

mmit •••• Albin, Veniše 12, KLO 
t/ftskovec. Krîjko vojaSko knp.ico Številka 
«tao. 8666 

Seidhw Berta, Maribor, Tezno. Mucnova 
ullfia' EI0!HelD? W^iÊfi •, kolo •••••• 
>jTinior< iT. 1102S5, e*1d. k S-16/9754. 

-        67M 
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Simćić Amalij,» Ljubljana s>v Petra c 
$t, 62, spričevalu 1. razr meSč. šole pri 
Sv, Jakobu  v Ljubi••, .idaui, lolu 11)32. 

6S77 
Simumè Anica. voj. trgovsko podjetju 

Črnomelj, knjižico za kole znamke »Ad- 
1er«, reg. M, S-9-715 izdano pri odraku 
sa notr  Mclovp Črnomelj. 7449 

^ Sindikalna podružnica Savinjske tovar- 
ne nogavic, Polzela, člansko izkaznico št. 
1317133 na ime Medved Bojan, roj. 18. 
III. 1917. '8455 

Sladic Tončka, Vrbiuka, Na klancu 26 
tovarnßko in sindikalno izkaznico ter na- 
bavno knjižico Litostroja. 8925 

»SlovenijaIe=*,. Ljubljana, evid. tablico 
avtomobila >F:at< 2800 It S-0694.   S891 

Smole Rudolf, Škofljica, Nova baraka, 
svojo živilsko karto TD/R-1 (jamski de- 
lavci) za avgust, živilsko karto SD na -.me 
Smole Marija, živilsko karto Nav in obla- 
čilno krato na ime Smolo .letica.      9167 

Sojer Barbara, Podgorica 76, prometno 
knjižico za kolo znamke »Diirkopp«. štev. 
10335, tov. štev. 174519 9120 

Splošno gradboim podjetje Projekt, 
Kranj, evid. tablico tov. avtomobila »Chev- 
rolet« št. S-25.61. 7951 

Sršen Franc, Komenda. Klanec 17, sin- 
dikalno izkaznico št, zveze 73512, Članska 
Št; 1259485. 8927 

Stepan*tvan, Bošinja vas 1, p. Suhor, 
špfersko izkaznico št. 6673, izdano 11. X. 
1948 od NM Ljubljana. 8880 

; Stragejj. Rudolf, St. Janž pri Celju, svojo 
jÈrvìleko. nakaznico TD, nakaznico za po- 
pravilo čevljev in oblačilno nakaznico, ob- 
lačilno' izkaznico na ime Strašek Marija 
ter oblačilne nakaznice ua ime Rozman 
Marija,- Ivan, Franc in Fanika. 8688 

' Sušnik Ivan, Ljubljana, Kolezijska 21. 
začasno osebno izkaznico, uzdano od KLO 
Medvode. 922S 

'. Sretajjlč Steian, roj. 18. VIII. 1902, Va- 
darci St. 28, p. BodoheJ, vojalko knjižico. 

.      - •  8871 
Senk Josip, Maribor, Prešernova ul., 

prometno knjižico za kolo znamke »Pal- 
le«« št. 62898, evid. it- S—16/1017-    8986 

Šinkovec Franc, Sp. Stranje 30, Stahovi- 
ca, osebno izkaznico in vojaško knjižico. 
' , 8341 

Skodlar Staoie, Log 43,- prometno knji- 
žico za kolo znamke >Elite«, tov. Številka 
335090. evid. št. S-2—4409. .      ,    9071 
: •šlebn1k Franjo, Dravograd 3, sindikalno 
knjižico St. 1475045. 8453 

,    šoster  Avgust,  Celje,   Mariborska   72, 
prometno knjižico za kolo St. 9847.    8562 

Šter Miloš, sindikalno knjižico številka 
298485, izdano od ËSZDKTIS Legat, Le- 
sce. -   9236 
'StirnIvan, Ljubljana, Gosposvetska 10, 

osebno izkaznico. 9124 
Stölcer Ivan, Samski dom, Zabukovica, 

C'èl^Jôblacimo izkaznico za I. in II. tro.' 
mèseeje.   '-.'      • 8687 

Stradar Alojz, Ljubljana, Rimska 5, 
osesnj .• eüpcajno izkaznico, železnico 
tusstno izkaznico in bon za popravilo 
îfevijov. '        '   \v „  ' 8*381 

štrumelj Viktor, Ljubljana, Pražakova 
St. 17, eeebno in eindWahio izik'aznîco, iz- 

xjzn-co ZU železniško izkaznico, potrdilo 
o zaposlitvi. 8740 

äturinau Joxe, Založe 5b, Celje, vojaško 
»iijižico, uüanu ud voj.' odseka Celje oko- 
lica, sindikalno izkaznico, potrdilo.o za- 
poslitv1 in krstni list. 8895 

lemeut Alojzij, Sv, Martin pri Vurber- 
gu, prometno knjižico za kolo št. 497519 
evid. št. S—17/753. 8619a 

Temporal Benjamin, Ljubljana, Robova 
ul., barake, osebno izkaznico št. 002182, 
izdano 25. VIL 1949. 8953 

Teriek Alojz, Celje Mariborska ulica, 
osebno izkaznico. 8896 

Toil Gašper, Ljubljana, Staretova 19, 
osebno izkaznico št. 036322, izdano 11. 
VI. iU4o od NM Ljubljana in sindikalno 
izkaznico àt. 33586, izdano od sind. podr. 
št. 30 Drž. zavoda za soc. zavarovanje, 
Ljubljana, 9065 

Tovarna »plošuih  metalnih konstrukcij 
in v'jaUov, Maribor, Tezno, izkaznico za 
kolo znamke »Aeroi, št, okvira D 38691. 

4544 
Tréek Alojz, Tržič, Ljubljanska 33, svo- 

jo osebno izkaznico, izdano od NM Ljub- 
ljana in sindikalno izkaznico St. 53656 ter 
osebno izkaznico št. 534, izdano od KLO 
Križe na ime Trček Marija, 8606 

Trojcr Ivana, Stanežico 51, p. St. Vid» 
preklic o izgubljeni izkaznici OF in knji» 
ž'ci za kolo št 2615, objavljen v Uradi 
listu LRS št. 24 z dne 9. VIII. 1949, ker 
eo se listino medtem našle. 8741 

< Trop Marija, Jesenice, Gosposvetska 9, 
Gorenjsko, zac. osebno izkaznico.     8462 

Turnšek Irena, Ljubljena, Trdinova 8; 
osebno 'izkaznico, izdano od NM Ljub- 
Ijana. 9002 

Turnšek Marija, Ljubljana, Langusova 
št. 11 a, prometno knjižico z« kolo, evid. 
št. S—2554J, tov. št. 149050 9165 

Valenčak Franc, Okrajni magazin 12, 
Slovenj Gradec, roj. 16. XI. 1915, trg. po- 
močnik, prometno knjižico za kolo. tov. ït. 
111245. 8780 

Valjčni mlini Javomik, z obrati Zapu- 
že-Globoko, delavsko knjižico, izdano na. 
odseku za delo v Ljubljani na 'me Cas- 
sese Anselmo, stanujoč na Jesenicah, Sta- 
lingrajska 37. 8766 

Vari Anica, Kamna gorica 61, osebAO 
izkaznico.       • 8787 

Veb«r Alojz, knjigovodja Kmetijske za- 
druge, p. Sv. Marko niže Ptuja, knjižico, 
za kolo, št. okvira 249018, 8950 

VelkavTh Peter. Ljubljane, Viška 125, 
osebno izkaznico, ' knjižico aa kolo.     8784 

Verbi«. Stanislav, Dob 17. p. 6t. Vid pri 
Stični, knjižico za kolo znamke »Pnaeno- 
men< št. 376891. 8Ô57, 

Verčon Jože, Ljubljana. Poljska pot 57, 
sindikalno izkaznico št. 214o299. '    89Ž6-. 

V,odovn\k Marija, Brežice 130, prometno 
knjižico za kolo, et. okvira ••••» št. ta- 
blice S-ll.fi039,tBdajioiod(SS!.Eriko. 842Ì 

Vojiia pošta 8728, Cerklje, evid! tabli- 
co tovornih avtomobilov M'80-09, •31-71,' 
•31-83, M31-82. 9000 

VoHcM^rko, St-Peter^Sajinjeki 
niaturitetno. spričevalo. '. iztand 
I. drž. gimnazije v Celju.' , " 

Vrecek ßozena, Ljubljana, Lepodvorska 
àt, ,22,   osebno in sindikalno izkaznico. 

8858 
Vrhovnik Franc, Podgorje št. I0t>, p. 

Kamnik, vojaško knjižico. S60S 
Vrhuno Majda, Ljubljana, Celovška 207, 

osebno izkaznico. S935 
vV'atzak Franc, Ljubljana, Korotanska 

št( 66, nabavno knjižico št. 649, izdano od 
Litostroja. 8890 

• Zajec Ciril, Skrljevo 1, spričevalo IV. 
••••. gimnazije, izdano 1947/48 od d'ž. 
gimnazije v Sevnici. 9039 

. Zajec Ivan, IJrušioa 14, Jesenice, ubil- 
co za kolo St. 6076. 8776 

Zakotnik Ivan, Maribor, Engelsova 81, 
Radvanje, vojaško knjižico im osebno iz- 
kaznico. §823 

Zakrajsek Milena, Veliko Mlačevo. 2S, 
••••• tekstilno nakazneo in tekstilno na- 
kaznico na ime Zakrajsek Marija       8782 

Zazula Pavla, Trst, uničeno maturitaino 
spričevalo (dopolnilna matura), izdano ju- 
ni ja 1933 in spričevalo o usposobljenost- 
nem izpitu, izdano oktobra 1933.    . 9001 

Zelinšček Anton, pok. Antona, rojen 13. 
V. 1897 v Anhovem, okraj Gorica, biva- 
joč v1 Solkanu, Ulica Sv. Valentina 22, 
osebno izkaznico št.' 2275. 8420 

Zevniç Angela, Zg. Pirmce 103, promet- 
no knjižico za kolo, št. okvira 64123, evid. 
št. S—3422 in osebno izakznico na ima 
Zevnig Marija. 9205 
. Zibelnik Ana, Belca 1, KLO Dvor je, 
knjižico, za kolo znamke >Kcsmos«, štev. 
okvira 226791, evid, št. S—13566 S861_ 

. Zimic Aloja, Krestenica ìt. 70, Kanal ob; 
Soči, knjižico •• kolo št. 28-7053.   _.  8007 

Zupančič Jože. Sent Juri«, p. Mirna peč, 
vojaško knj'žico 9129 

Žagar Alojzija, Ljubljana. Predovičeva 
št, 15,- osebno izkaznico. 9116' 

rZàrâr Ivan, črna, Podpeca 92, nižji 
gozdarski tehnik GU Crna, eindikalno 
knjižico št. 244090, izdano od sindikalne 
podružnice GU črna.  ' 8580 

2avbi Anica, LjubljaUA Vilharjeva 2, 
režijsko zelerniïko karto. 9166 

Žekir Ivan, Negonje, Rogaška Slatina,. 
iskaznieo za kolo St. 323681, izdano na 

. upravi NM Poljčane. .      S734 
Zelaznikar ing. Dušan, ukradeno po- 

trošniško nakaznico IR-1, št. 117469, iz- 
dano; od OLO Dol. Lendava za prvo tnmei 
sečje 1949.    .   . :    "      8181. 

•Želecnikar-Elizabeta, ukradeno osebno. 
izkaznico št. 3180, izdano od KLO Sv.'Ož-. 
bait-.ob Dravi L 1945 na ime čas Eliza- 
betai - 8181a 

železniško gradbeno podjetje V., sek- 
tor TV., Ljubljana, knjižico za kolo znam- 
ko-»Banchi*.' - " 8739 

Žgujnar Jože, Maribor,.RajcVa ulica 13, 
tabUcp za. kolo št. S-16-6257.   " 8187 

Žiberna Breda, Ljubljana, Tyrseva 66, 
mladinsko izkaznico.. 9201 

' Snidarli?) Ivan, • Ljubljana, Groharjeva 
št.- 25, karto za, kurivo K-2.. 8959 • 

Žution   Giuseppe,  tovarna  usnja >In- 
djLe«. ttubljana,, sinilik-sUno izkaznico št., 
299•7, št. zveze 44501, izdano od usnjar-- 

; ekè, izdelOTalne in predelovalne industri- 
jei ;poa«[ü^ica.. št. 1,, LJubljana;     :",,Ô202 

Izdaja >Uradnl list LRS«.-Direktor in odsovorni urednijčj toBàst&óMoiita&'s'tìiitóBl^^ 
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Okïic za dvig sodnih pologov 
Okrajno sodišCe- Maribor okolica raz- 

glaša: Po odredbi Mväega okrajnega so- 
dili» pri Sv. Lenartu v Slov. goricah hra. 
ai'Krajevna hranilnice istotam navedene 
Je ne dvignjene pologe, ki so bili položen 
pred 15. V. 1945 v vrednosti nad 'l.OOu 
dinarjev. Zneaek vsakega pologa je ozna- 
••• e etanjein z dne 31. 111. 1949. 

1. Spindler RudolI, P 100/17,     1.280,60., 
2. Duh ••••••••. Kolar. P' 89/10, 1.049.39, 
.3. .A\guMin Frane, P 37/26,       2.585.61, 
4. Partlič Kristina, P 160/26, 1.173.42, 
5. Mazi Roman, P 164/24 1.533.18, 
0. Klobasa Ivan, P 79/26, 1.251.39, 

'7. Žemljic  Ana,  P  51/28 3,779.43, 
3. SiŠko Olga. P 137/29, 2.080.6Ì, 
VZor&S Ivan, P 66/30, 1.247.35, 
10. Blelherger Franc. P 36/27,     i;497.S3, 
11. Kavčič Marija, P 70/30, 1.025.15, 
12;'DamiJ Srečko, P 154/30, 1.851.83, 
13. Mulec Otilija, P 108/31, 1.556.41, 
14. Kajzer Franc, S 48/35 2.493.70, 
t5. Vršič Amalija, S 106/32, '2.965 37, 
16. Cigan Marija, S 56-33. 2.•.48, 
17.. Gosak Jože, P 51/32, 1.218.06, 
18. Močnik Viktor S 84/33. 5.003.94, 
19: Vršič Marija, P 106/32, 1.099.89, 
21. Hanžar Franc, S 9/41, 1.256.44, 
22. Pukovec Ljudmila, S 123M 1.160,49, 
28. Potočnik Štefanija, P 9/30- 1.691.76, 
24. KoroSec Elizabeta,' S 16/39, 1.182.71, 
25.-Simonič Ivana, S 125/37 ' .1.687.71, 
26/ Simonie Marija. S 125/37. 1.687.71, 
27. Simraai« Alojz S 125/37, 1.687.71, 
28.r Simoni« Franc, S 125/37, 1.651.35, 
29,tKacjan Jože, S 57/36 .1.525.10, 
30. Siatiušek Antonija. S 84/34. 1-253.41, 

:31.KT^rbiä Stanko, S 102/3.6 '- /1.195.84, 
32. Breznik Marija, S 110/38, 1.341.28, 

•83, Ornik Jožefa, S 60/35, 1.196-85, 
34- Konrad Rozaiija, S 125/36, 1.691.75 
35,-Seifried Martina, P )) 28. 1:599.84, 
36. Seifried Vera, P ll/2a, 1.599.84, 
37. Seifrled Rika. P 11/28 1.685.69, 
38. Seiiried Jože, P 11/28. 1.685.69, 
39." Braüek. Klara, S 164/34. 1.175.64-, 
40. Pcsinger Ana, S 1Q9/34, 1.057.47 
41. Habjanič Martin, S 19/34. 1.089.79, 
42. JeJovnik Ana, S 10/35,. lfyett, 
43. -Gosak Frančiška, P 51/32. 1.199.89, 
44..Gosak Marija, P 51/32. 1.225.13, 
45. Puïnik Stanislav, S 31/39, 2:790.10, 
46'.' Haring Marija, S 77/38, ' 1.690.74, 
47; Pihlar Marija,. S 61/36,        ' 2.002.83, 
48. 'Gotveie Jože, P 32/32,, 1.293.81, 
49. Voglar Kristina, S 31/36      1:463.49,- 

. 50-,Zelenko Elizabeta, P 98/30,    3;419.87, 
51. Zelenko Elizabeta, P 98/30,...3.536,02, 
52/MilielicT: Rdza, I 341/39 1.103.93, 

' S3. Žemljic Janez, P 127/40, 3.779.43, 
SC-Hepič Edvard, P 148/29, 1.627.11, 
55. ,Repi5 Ljudmila, P 132/31. 1.718,01, 
o6-:Fraa Jože, P 134/30, 1.495.81, 
Sì.'Repolusk Brigita, P 19/29, 1.846.28, 
58-jZorko Franc, S 99/37 f.915,97, 

. 5& Lipnik Ivan, P 39/27. 1.107:97, 
60.''•••1• Franc. P 95/30, 1.691.75, 
e*: ;Vogrin Anton, S 61/34 1.309.97. 

, ' ißäzen teh pologov je v hrambi 5e Večje 
. bevile- pologov v. zneskih pod 1.000 din, ki 
.•?, razvidni iz oglasa, ki je nabit na'SođDi 
^wkì okrajnega eodižca Maribor .otfolica 
,^'Mariboru, pri OLO Maribor okolica v 

•/Mariboru-in :KLO.Sv.'Lenart v Slov. go- 
ricah. .   . 
,.3;«•1» 3, člena uredbe vlade LRS o 
iv^'dačiji starih sodnih pologov, i cine 11. 
"•.1943..$t. S-zak'79'(Uradni list 1RS; 
^ 4—51/48) se posivajo vet,- Id imajo,pra- 

vico do teh pologov, da se v treh mese- 
cih ipo objavi tega oklica v Uradnem listu 
LRS zglasijo pri sodišču in zahtevajo naj 
ee jim polog izda, ker «e bo exer izrekel 
za zapadel. 

.. Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 26. jukja  1949 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

.j blö/49—2 9051 
Paj Franc, čevljarski mojster v Maribo- 

ra, Tržažka cesta 87, ja vložil prot. Paj 
Fraaciki rojeni Znldarlič, gospodinji na 
Pobrežju. Zrkovdka c. 6, tožbo zaradi raz- 
voze zakona, 

Raztprava bo 9. IX. 1949 ob 7.30 uri pri 
tem sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče toženke ni •••••, se ji 
postavi za skrbniku Klasiuc Ivan. kle- 
parski mojster v Mariboru ki jo bo za- 
stopal na njeno odgovornost in stroške, 
dokler ee sama ne oglasi ali na imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno soilUfo Maribor mesto 
dne 19. avgusta 1949.   . 

* 
U 617/49-2 9050 

Tkalec Vera, «oipocimja v Mar.boru 
Jenkova ul. 54. je vložila proti Tkalcu 
Ivanu, barvarskemu mojstru na Pobrežju, 
Sokolska ul. 9. tožbo zaradi razveze za- 
kona. 

Razprava bo 'M. VIII. J9-19 ob 10. uri 
pri tem sodišču v sobi št. 84, 

Ker bivališče toženca n: znano, se mu 
postavi za skrbnika Per Franc trgovski 
pomočnik v Mar boru. Tumerjjva ul, 35, 
kì ga bo. .zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne oglas: ali ne 
Imenuje pooblaščenca.        ' 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 19. avgusta 1949. 

Amortizacije 
TV R 1881/49-2 9098 

Na' predlog Pirca Andreja iz Polze;e se 
uvede postopanje za amortizacijo izgublje- 
ne vrednotnice in se njen imetnik poziva, 
da v dveh  mesecih  po tem razglasu v 
Uradnem listu  LRS  uveljavi svoje pra- 
vice do nje, ker se bo sicer izrekla za 
neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice na Polzel! 

št. 67/68 na Ime >Gora Oljka« z val. z 
dne.30. IV. 1947 1381 din DFJ. 

Okrajno «odtèîe v Celju 
dne 19. avgusta 1949.    . 

* 
R 367/49 9186 

Na prošnjo Vrbnjaka Janka, nameščen- 
ca v Mariboru, Pobrežje, črnogorska uli- 
ca 15, se uvede postopanje za amortizacijo 
gesla vrednotnice, katerega je prosilec 
med vojno izgubil. Vsakdo, kdor bi imel 
do VTédnomîce kaké pravice, se poziva 
ifaj v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS, uveljavi svoje prav.'ce, sicer se 
bo po preteku roka izreklo, da je vinku- 
lacija na podlagi gesla brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica posojilnice v Gornji Rad- 
goni RZZNZ  §t. 5883 na  ime vložnika 
Vrbnjak Josip, Grabonoš. s saldom 3768 
dinarjev DFJ. 

Okrajno sodiïcé Maribor mesto 
/      dne 13. avgusta 1• 

R 370/49-3 9187 
' Na prošnp Vrhovca Draga, vjijega 

gradbenega tehnika iz Mar'bora, Pruder- 
uova ut. 24. se uvede postopanje z*i umor. 
lizacijo vrednotnice, ki jo je prosileo 
med okupacijo izgubü, ter •• njen iaiet- 
u:k poziva naj v dveh mesecih po objcsv 
v Uradnem listu LUS uveljavi svoje pr» 
vire, sicer se bo po preteku roka izrekla, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižca »Jugrud* gradbenr 

bramine zadruge Ljubljana št, knjižica 
I fo 135 čl. 399 na ime Vrhovee Drago s 
saldom 1139 dm. 

Okrajno nudišfc Maribor  •••• 
dne 13. «velisti 1949. 

* 
1 R 484/49 , 9099 

Na predlog lìruìovnik Terezije, male 
;.uVL'£inice *. Sellili;-' ob Dravi št, 100, se 
uvede postopanju za amortizacijo hranilne 
kuj,Žice, ki je bil» baje vržena v ogenj, 
in se njen imetnik poziva, naj v dveh me- 
secih od te objave v Uradnem listu LRS 
meljavi svojü pravico, ker eu bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je knjižica 
brez moči. 

. Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna   knjižica   bivše  Hranilnice   n> 

posojilnice  v Selnici ob  Dravi it. 395 z 
vlogo 600 din oziroma sedaj 556 dinarjev 
25 par na ime Grušovaik Terezija. 

Okrajuo sodišče Maribor okol'c« 
dne 20. avgusta 1949. 

I R 963/49 9215 
Na predlug Pristovnika Franc«, posestni- 

ka N Božjem št. 4, se uvede razveljatvi* 
tveno postopanje glede hranilne knjižice, 
vlož, št. 1143, Posojilnice in hranilnice v 
Oplotnici e stanjem 1018 din 58 par na 
ime Rupnik Amalija, ki je bila med vojno 
izgubljena. 

Pozivajo se vsi morebitni hranitelji in 
posestniki te knjižice, naj isto ^predto&jo 
sodi5ču aH pa podajo ugovore'zoper ta 
predlog v dveh mesecih, najpozneje do 
23. IX. 19-19, ker bo v nasptotnem pri. 
meni omenjena listina sodno razveljav. 
ljena. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 23. avgusta 1949. , 

Razni oglasi 

9305 
Poziv 

za priglasitev terjatev do italijanskih op- 
tantov in, podjetij na, ozemlju, priključe- 
nem po mirovni pogodbi z Italija k Fe- 
derativni  ljudski republiki Jugoslaviji 
Pozivajo se vse fizične in pravne oaebe 

na ozemlju, •••••••••• k Federativni 
ljudski republiki Jugoslaviji po mirovni 
pogodbi • Italijo, da v 20 dneh po objavj 
tega poziva v Uradnem listu LRS prigla- 
sijo svoje terjatve, nastale po kakršnih' 
koli pravnih naslovih' do fizičnih ali prav* 
nih • oseb, ki so optirâle ali se 'Odselile v 
Italijo. Terjatve fizičnih oseb" lahko pri- 
glasijo tudi njihovi 'iakoniti nasledniki, 
terjatve pravnih oseb razen tistih, ki so 
prenesle svoj sedež v Italijo —' pa tista 
podjetja oziroma ustanove, ki likvidirajo 
ali'ki so prevzela prejšnje firme oziroma 
podjetja, 
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•  priglasim  mula biti navedeno: 
- 1. ime .u ••••• ozuoina uaaiv la u«. 
tancen .uasrov   ju^oolovauekegu   upnika <s 
priHijucenega ozemlja; 

2. Une in priimek ••••• •» • 
pj-ejšjiji naslov podjetja, ki je svoj sedež 
preneslo v Italijo; 

i>. znesek terjatve ju v kakim valuti, 
4. pravni naslov terjatve z nataućuo 

oznaôbo vrste terjatve (tekoči račun slu- 
ga n številko vložue kujižice poeoj lu, ne- 
piallane terjatve iz delovnega razmerja, 
poiug vreduoslinb papirjev z nazivom teli 
papirjev, datumom en» sije, serijo iu ite- 
Vilko kul tudi številom kosov ali terjatev 
Iiu kakrSen koli drugem pravnem teme- 
lju; 

5   morebitna pudrobuejž.i  pojaeuila; 
ti. Ime iu priimek odroma nazi V iu na- 

tančen naslov priglasilca terjatve. 
Priglasitve se moraju vložit; čimprej, 

najpozneje pa v odrejenem roku '20 dni 
pri najbližjem poverjeuiitvu za fiuance 
okrajnega oziroma mestnega l|udskega 
odbora na priključenem ozemlju. 

Opustitev priglasitve teli terjatev ime 
lahko za posledico izgubo zadevnih pravic 
in predstavlja devizni prekršek po določ- 
bah deviznega zakona. 

iz pisarno generalnega sekretari»»« 
vlade LRS 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
92*0 

Obnovitvena zadruga z omejenm jam- 
stvom v Bojni je zaradi spojitve s Kme- 
tijsko zadrugo z omejsnim jamstvom v 
BoŽni (Zadr VII 85/10) prenehala obsto- 
jati in se 20; VIII. 1949 izbrisala 't za- 
družnega registra. 

Pozivajo «se vsi upniki zadruge, da v 
treh mesecih priglaajo svoje terjatve ki 
60 obstajale na dan vpisa spojitve v za- 
družni register na naslov Kmetijske za- 
druge • o. j. Bočna. 

Kmetijska zadruga z omej. jamstvom 
_ Bočna 

* 
8912 

Pozivaiuo upnike Tiskarne Družbe sv. 
Mohorje, tiskovne in produktivne zadruge 
v Celju. z-, z o. j. v likvidaciji da nam do 
15. oktobra 1949 priglasijo svoje morebit- 
ne terjatve. Poziv se nanaša zlasti na ose- 
be, ki so vplačale v letih 1945/46 zadruž- 
ni delež preko OLO in CK KPS in imajo, 
za to pismeno potrdilo. ' 

Terjatve, ki nam do IS. X. 1949 ne bo- 
do priglašene, pozneje zaradi zaključenja 
likvidacijskega poslovanja ne bomo mogli 
upoštevati. 

Hkrati opominjamo vse dolžnike, da 
nam,nemudoma poravnajo evoje obvezno- 
sti; posebno velja to za zamudnike v pla- 
čevanju obrokov za knjige naše (zadruž- 
ne) založbe. Dolgovane salde »mo sporo- 
čil; • opomini. Zaostanke bomo sodno 
uveljavili. 

Celje dne 15. avgusta 1948. 
Likvidacijski odbor 

* 
HT 542/49 9108 

Zaradi prevzema > Vodovodne zadruge< 
) Zavodni pr;. Celju, z. o. j. po > Vodovodu 
MLO Celje< polivamo vee upnike zadruge, 
naj v treh mesecih po objavi tega poziva 
prigias'.jo morebitne svoje terjatve na dan 
23. julija 1949 uprefi >Vod<m>da M» 
•••••, 

Priglasitve pu preteku doivceaoga ruka 
ee uè bodo upuòtevale. 

V udu »od iiL, 
* 

àt. ti/1949 wii 
Zadniyti državnih uslužbencev z« uaba- 

vu poüeüacin v Uran j u je ua podlagi 
isklesa ùkupsttne dne lö. \ 111. 19±• prc- 
nenala e potovanjem in preila v Likvida- 
cijo. 

rusvaju «v »si upniki, naj v •••• me- 
»ïCU od tega poz va pi'.gias*ju **oJe mo- 
rebitne leijaUe do zadruge. 

jUk< maturu 
« 

»t. 1487/1 SWtìO 
>l)sliox podjeij» za kmet. «trojnu i.uz- 

bo Ljubljana* v Ljubljani, Breg ci. ,e L 
odioioó vlade L KS it. 9, zak-ööö z une 2. 
Vili. |• presi« v likvidacijo.    , 

tozivajo se vsi upniki M. UuUn k. da v 
enem mesecu od Uno\a objave piedioiijo 
vfie terjatve oziroma, da plačajo ev>;3 ob- 
.ezuusli. po tem roku ugasnejo VB« pra- 
vice • ^e poznejši zahtevki ue bodo upo- 
števali, p'j.v tako se poz vajo vs. dolžniki, 
d* v tem roku poravnajo Svoje utnezuo- 
sti, sicer bodo izročen; arbitraži ozirotaa 
rednemu eodiiču. 

Likvidator 
* 

St. 152/1—49 8918 
Okrajno avtopodjetj« >Autoôped< aa 

Rakeku razglasa, da je z odločbo ULO 
Poatojua, M 953/49 z due 15. VI. 1949 
prešlo v likvidacijo. 

Vsi upniki #e pozivajo, naj do 2u, «ep- 
lembra 1949 priglasijo '»se svoje terjatve. 
Prav tako se pozivajo vs, Juižn k. uaj 
do istega dne poravnajo svoje obveznosti. 

Po 20. IX. 1949 *e ne bodo priznale no- 
bene terjatve dolžniki pa se bodo sodno 
izterjali. 

Llk*nlatt»rja 

* 
ât. 780/49 9102 

Potrošniška zadruga v Stari Loki z o. j. 
se je spojila s PotroiuiSko zadrugo z o. j. 
v Skotj: Loki, 

Pozivajo se ve»; upniki zadruge, naj. v 
treh mesecih, to je od 19. avgusta 1949 
dalje priglasijo evoje terjatve. 

Potrošniška zadruga z o. j. 
v  Skofji Loki 

* 
9192 

Okrajna zveza kmetijskih zadrug z 
o. j. Trbovlje poziva vse upnike in dolžni- 
ke Lesno produktivne zadruge z o. j. Tro- 
jane, naj priglasijo svoje terjatve oziroma 
poravnajo dolgove najpozneje do 30. sep. 
tembra 1949. 

Poznejöe priglašene terjatve s? ne bodo 
upoštevale, dolin'ke pa se bo sodno izter- 
jalo. 

Dolgove In terjatve Je treba priglasiti 
Okrajni zvezi kmetijskih aadrug z o. j. 
Tibovlje 

Likvidator: OZKZ Trbovlje. 

» 
8584 

Objava 
Kmetijska zadruga Ple-terje, p. Sv. Lo- 

vrenc na Drav. polju prekLcuje ukradeno 
ototJgio ftamglijko t b**ediloni: Kmetij- 

ska zadruga z o. j. Pleterje Sv. Lorceac 
oa Drp. s peterokrako cvezdioo. 

Kmetijska zadruga z o. j, 
Pleterje, 

p  Sv. Lovrenc na Drp. 

izguuijene listine 
preklicu i ejo: 

Alter Marija, poljska delavka, Velk« 
4t. 182, p, Marija Snežna, prometno knjjr 
žreo za kolo znamke >RevoItat, st okvira 
42Î.90Ô, «vid. st. S-22-486. 8738 

AntolU Josip, Lahonee pri Ljutomeru, 
prometeo knjižico za kolo znamke >Vik» 
toria< it. 1097801, evid. it. S-21/48â4. 

87Ö9 
Auzin Ivan. Dobeno it. '• p. Mengel, 

osebno zkazuico in šofersko izkaznico s 
sliko 9195 

Avto-inol« kroiek Stane Rozman, Ljub- 
ljana, Kolodvorska ul.. knjiiko za motor- 
no kolo M 2SÄ5 in evid tablico S-4)077(5. 

8838 
BabU Kudi, Koievje. Splošno podjetje 

Kog. * ndikalno  izkaznico. 9122 
Basuj Sonja. Ljubljana Vodnikova 25, 

osebno izkaznico 8820 
Bai Angelo, Ljubljana, Beethovnov« IS 

ìtudentovsko izkaznico in indeks za l«to 
1948/49. 8879 

Bavec Vinko. Mo*'ral, Brežice it. 52, 
roj. 2. I. 1899 v Markovc.h 2, Postojna, 
voxn.iko iïkazuioo (Joiersko) za motorne 
vozilo do 3iX.i ci-m. ihvaJldeko izkaznico za 
polovitoo vožnjo po železnici, par«brodih 
:n avtobusih, izkazn-^o ZB in dovoljehje 
miuistrstva za notranje zadeve za uoJenje 
fotografskega aerata 83/6 

Bencik Jan»z Maribor. Koraka cesta 
prometno kujitžco za moiko kolo znamko 
VTorpedo< it. 606801. 8774 

Bertosi Marija pis. uslužbenka kurilni- 
ce Mar'bor, študenta Sarkova 77, osebno 
izkaznico St 047077, izdano pri MLO Ma- 
ribor. 9074 

Bezek Cvetku, Križ it. 47 okraj Sežana, 
osebno izkaznico it. 35906, izdano od KM 
v Tomaju. 8583 

Biber Duiau, Ljubljana, CirU-MetodoV* 
it. 2B, bnjiiico za kurivo K-2. 9232 

Bito Franjo, Celje, Jetniika ul. 14, pro- 
metno knjižico it. 1095196. 8898 

Bolta Marija, Hrastje, prometno knji- 
žico za kolo znamke >0nel< it. 19392. 

9230 
Blatnik Ježe. Ljubljana, Trnovski pri- 

stan 40, iudustrjsko karto R-l ter indu- 
strijsko karto G. dodatno živilsko, karto 
za noseče žene na ime Blatnik Tbnïka, 
indue tri jeko karto D-2 na ime Furjan 
Stepan. 9210 

Bonai-Pothorn Marija, Ljubljana, Knaf- 
ljeva 2, spriüevalo I. letnika trg. akade- 
mije v Ljubljani, izdano 1. 1934•36.   8934 

Bošio Avguitina, Maribor. Oospejna 
ul, prometno knjižico •• kolo znamke 
>Mundue< it. 2116228. 8987 

Brate Božo. Ljubljana, Litostrojska, 
blok  U, sindikalno izkazn'co  §t.  11818. 

9211 

Brûle Matija. Ljubljana, MiklcäWeva 1, 
e\ld. tablico za kolo anamke >Dürkopp< 
M, i-fie. •   *•«• • SP»4 
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gozdni jerebi  .........     1.000 din 
belka in kotorna        500   „ 
poljsku jerebica        501'   „ 
prewei/ca        10ü   „ 
kljunači        300   „ 
velike divje race (mlakarice) ....        400   „ 
mule »livje race         200   „ 
divje gosi »       500   „ 
divji golobi         100   „ 
grlice  50   „ 
Cene veljajo za kos divjadi ne glede na spol, starost 

in kakovost.     v 

2. Jajca pernate divjadi, naštete v tem ceniku, in jaj- 
ca ptic, katere je prepovedano loviti po 4. členu zakona o 
lovu, se računajo po polovični vrednosti ustrezne divjadi 

S. Neupravičeno prisvojena divjad ali njeni delf (me- 
so, koža, rogovje, jajca itd.) pripadajo lovskemu upravi- 
čencu ne glede na to, ali je storilec zanjo plačal odškod- 
nino po tem ceniku. 

4. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradoem 
listu LRS«, 

St. S/p 2958/5 
Ljubljana dne 26. avgusta 1949. 

Minister 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajfar 1. r. 

Pregled »Uradnega Usta FLRJ« 

St. 61, z dne 20. julija 1940: 
517. Oaiofcba o načinu, kako bodo kmečke obdelovalne 

zadruge po planu v letu 1949 oddajale državi klavno 
živino. 

318. Odločba o prodaji žita po vezanih cenah, če gre za 
individualna kmetijska gospodarstva, ki niso imela 
te pravice po uredbi o določitvi najvišjega zneska, 
do katerega se kmetijski pridelki lahko prodajajo 
po vezanih cenah. 

619. Odločba o kupovanju mleka in mlečnih izdelkov po 
državnih (vezanih) cenah z ohišij kmečkih družin, 
včlanjenih v kmečke obdelovalne zadruge. 

Burma podpisala protokol, s katerim se spreminjata kon- 
vencija o «atiranju trgovine z dekleti in otroki z dne 
30. septembra 1921 in konvencijo o zatiranju trgo- 
vine z odraslimi ženskami z dne 11. oktobra 1933 
in protokol, s katerim se spreminja mednarodna kon- 
vencija v zatiranju prometa in trgovine z nemoral- 

. nimi publikacijami z dne 12. septembra 1923. 
Luxemburg ratificiral ustavo Svetovne zdravstvene orga- 

nizacije in protokol o mednarodnem uradu za javno 
higieno. 

Ceylon pristopil k protokolu o mednarodnem uradu za 
javno higieno. 

Norveška ratificirala protokol, po katerem so pod med- 
^ narodno kontrolo dro.se, ki niso obsežene s konven- 

cijo z dne 13. julija 1931 o omejitvi proizvodnje in o 
ureditvi razdelitve opojnih drog spremenjene s pro- 
tokolom, podpisanim v Lake Succeesu dne,. 11. de- 
cembra 1946. 

Popravek. 
St. 62 z dne 23. julija •9: 

520. Uredba o Pridelovanju, odkupu, obdelovanju in pro- 
r   metu tobaka. 

521. Uredba o spremembi in dogotoüvi uredbe o pokoj- 
ninah vojaških oseb. 

>Tl  Navodilo o fin.'ioin'iri planiranju ekonomij. 

St. 68 L dne 27. julija 194«: 
Ó23. Obvezna razlaga Öl. člena takona o narodni milici. 
524. Naredba o strukturi cene luških transportnih storitev 

luških direkcij. 
525. Uredba o odpravi Glavne direkcije zvezne tekstilne 

industrije in Glavne direkcije zvozile industrije •& 
usnje in gumij. 

526. Uredba o ustanovitvi lu delu zvezno uprave indu- 
strije tekstila, usnja in gumija. 

527. Uredba o spremembi m dopolnitvi uredbe o obvez 
nem zavarovanju potnikov na morskih ladjah zoper 
nezgodo. 

528. Odločba o ustanovitvi komisije za vprašanja razla- 
stitve. 

529. Navodilo o povračilu in preknjižonju pomotome pla- 
čanih državnih dohodkov. 

530. Navodilo o vodstvu evidence o premijskih doclaikih 
osebja knjigovodstva za ažurnost :n skrajšanje rokov 
v knjigovodstvih državnih gospodarskih podjetij ter 
generalnih in glavnih direkcij - 

631. Splošno navodilo o vodstvu knjig na ekonomijah dr- 
žavnih gospodarskih podjetij, ustanov in uradov. 

532. Odredba o pobiranju žilne merice (ujrna) od mlinov, 
drobilnic in robkalnicin o pobiranju manipulativnih 
presežkov žita od mlinov v gospodarskem 1. 1949/50. 

533. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o 
poročanju podjetij o vplačanih zneskih državne aku- 
mulacije in njenem knjiženju v poverjeništvu za fi- 
nance. 

534. Odločba o načinu izplačevanja pokojnin ••> predpisih 
o ugotovitvi pravice do pokojnine iz kreditov, odobre- 
nih v proračunu do konca leta 1949, 

535. Odločba o oddajanju in obračunavanju manipulativ- 
nih (skladiščnih in mlevskih) presežkov primesi v 
zrnu, zmlete primesi in otrob Direkciji državnega 
žitnega fonda. 

Siam podpisal in ratificiral statut Mednarodnega valutne- 
ga fonda in statut Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj. 

Popravek pravilnika za izvajanje uredb? o zatiranju in 
preprečevanju živalskih kužnih bolezni. 

Popravek odredbe o. odkupnih cenah za koruzo v gospo- 
darskem letu 1949/50. 

St. 64 z dne 30. julija 1949: 
536. Uredba o pomorski pilotaži.' 
537. Uredba o organizaciji pomožne gozdno-telimV'Tie 

službe. 
538. Odredba o državnih (vezanih) cenah za ajdo. proso, 

suhi grah in lečo. 
Ö39. Odločba o uvedbi obrazca delovne pogodbe za luško 

transportno delo v resoru ministrstva za pomor-'vo 
FLRJ. 

540. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja •••1•- 
goškega društva FLRJ. 

Popravek >Cenovnika jedinstvenih cena«. 
Popravek navodila o izdajanju potrošniških nalwui«'  n 

o obračunavanju prodanega blaga zagotovljene ••- 
ekrbe. 
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St. 65 z dne à. avgusta 1949: 
541. Uredba o planskem prevozu blaga • pomorskem 

prometu. 
542 Uredba o uvedbi plačilnih razredov «in o določitvi 

plač za trgovske učence. 
643 Odredba o odpisu in prenosu nelikvidnih sredstev 

in virov sredstev državnih gospodarskih podjetij zvez- 
nega in republiškega pomena. 

644. Odredba o spremembah odredbe o znižanju planske 
polne lastno cene za leto 1949. 

645. Pravilnik o dolžnostih in višini dodatka preddelav 
cev brigadirjev v kemični, medicinski, živilski, tek- 
stilni, oblačilni In tobačni industriji, v industrij] 
stekla, papirja, usnja, obutve in gumija in v proiz- 
vodnji cementa, salonita, žganega magnezita, mavca, 
apna, lahkih gradbenih plošč in betonskih izdelkov. 

646. Odredba o izdelavo, sestavnih delih in tehnični opre- 
mi projektov za daljnovode. 

547. Odredba o izdelavi, sestavnih delih in tehnični opre- 
mi idejnih projektov za električne razdelilne na- 
prave, 

648. Odredba o prekrških predpisov o uporabi električne 
energije. 

549. Odločba o ustanovitvi rezervnega semenskega fonda, 
950. Odločba o določitvi časa za popis potrošmikov v zago- 

tovljeni preskrbi. 
651. Odločba o ustanovitvi uprave za nabavo in promet 

gasilskega materiala. 
Danska ratificirala protokol, s katerim se spreminjajo 

sporazumi, konvencije in protokoli o omamljivih 
sredstvih, podpisani v Haagu 23. januarja 1912, v 
2enevi 11. februarja 1925, 19. februarja 1925 in 13. 
julija 1931, v Bangkoku 27. novembra 1931 in v Že- 
nevi 26. junija 1936. 

St. 66 z dne 6. avgusta 1949: 
652. Ukaz o določitvi republiškega podjetja »Hromos« za 

podjetje splošnega državnega pomena. 
653. Ukaz o določitvi republiškega podjetja >Slovo« za 

podjetje splošnega državnega pomena. 
654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

registraciji gospodarskih podjetij invalidskih organi- 
zacij. 

655. Pravilnik o načinu in obsegu kontrole kakovosti 
premoga. 

656. Navodilo o izplačevanju pokojnine upokojencem, ki 
so člani kmetijskih zadrug. 

657. Odredba o likvidaciji pokojninskih skladov bivših- 
samsotojnih nosilcev pokojninskega zavarovanja, ka- 
terih člani so imeli svojstvo državnih uslužbencev. 

658. Odredba o ureditvi prometa z belimi žiti do konca 
obveznega odkupa. 

659. Odredba o posebni stalni kontroli nad kakovostjo 
zaklane perutnine in jajc, namenjenih za izvoz. 

560. Odločba o začasnih tehničnih predpisih za tipizacijo 
gradbenih bitumnov. 

Popravek odločbe o preskrbi bolnikov v zdravstvenih 
ustanovah in ofrok v dečjih jaslih z živili zvezne 
zagotovljene preskrbe. 

t  $t. 67 z. dnu 1U. avgusta 194»: 
561. Uredba o prekrških plovbnih predpisov In predpisov 

za varnost- notranje- plovbe. 
562. Uredba • o dopolnitvi uredbe t> disciplinska in mate- 

rialni odgovornosti uslužbencev zadružnih organizacij. 
563. Splošno navodilo o šolah za splošno izobrazbo de- 

lavcev. 
564. Pravilnik o organizaciji-in delu elektroenergijske di- 

sp*ečerske službe. 
565. Pravilnik o organizaciji in delu komisije za revizijo 

glavnih projektov pri ministrstvu za elektrogospodar- 
stvo FLRJ. 

566. Navodtto o sestavljanju tromesečnega stanja držav- 
nih gospodarskih podjetij zveznega in republiškega 
pomena. 

567. Splošno navodilo o prijavljanju, pregledovanju, zdrav- 
ljenju in evidenci oseb, zbolelih za trahomom. 

568- Odredba o izvajanju socialnega zavarovanja članov 
ribiških proizvajalnih zadrug. 

Popravek navodila o finančnem, planiranju ekonomij. 

Si 68 z dne 13. avgusta 1949; 
669. Navodilo o kontroli in evidenci nad izvrševanjem 

plana fonda plač za leto'1949. 
570. Odredba o prepovedi honorarnega dela-uslužbencem 

knjigovodstev državnih gospodarskih podjetij, ura- 
dov in ustanov, če njihovo knjigovodstvo ni ažurno. 

571. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih postnih . 
frankovnih znamk >Petinsedemdesetletnica ustano- 
vitve Svetovne poštne zveze«. 

572. Tarifa pristojbin, ta merjenje , prostornine morskih 
ladij. 

Pristop Hondurasa in Liberije k mednarodni konvenciji o 
tovornih linijah. 

Pristop Libana k mednarodnemu sporazumu za uspešno 
varstvo pred kriminalno trgovino znano pod imenom 
>Trgovina z belim blagom«. 

St. 69 z dne 17. avgufsta 1949: 
573. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ob- 

vezni službi zdravnikov v državnih ustanovah 
574. Pravalnik za izvajanje uredbe o merjenju prostornine 

pomorskih ladij. 
575. Praivilnik o načinu merjenja in izračunavanja regi- 

strske prostornine pri morskih ladjah. 
576. Pravilnik o ustanovitvi in delu Centralne jugoslovan- 

ske kinoteke. 
577. Odredba o izdajanju sporočil kmetijskim gospodar- 

stvom o velikosti površin, za katere jim bo predpi-. 
sana obvezna oddaja žita letine 1950. 

578. Odredba o prenehanju veljavnosü uredbe o davčnih 
oprostitvah v zvezi z gradnjo mladinske proge Sa-; 

mac—Sarajevo. 
579. Odredba o prenehanju veljavnosti uredbe o davënib 

oprostitvah v zvezi z gradnjo mladinske proge Nik- 
šič—Titograd. 

580. Odločba o razrešitvi veljavnosti predpisov napodila 
o načinu povračila (regresa) pri odkupu rečno) rib- > 
ki se nabavljajo za-zagotovljeno preskrbo, 

Izdal*   >•• 
LlublJatJ. Nj 

liet LKS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Raatko Močnik; tieka Blariuikova tiskarna, obrat 1 -- vel » ' 
"a: Četrtletno BO  polletno 12Ö. celoletno' 240 din. — Posamezna 'Številka; 4 din t» 16 strani. 8 din za 32 strmi . 

Ì6dtaV64 etranL po pošti 72.50 4'fn veB - Uredništvo in tiprevnJftyo: Ljubljana. ••••••••••• uüeaSt ?•,- 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 6. septembra 1949. Številka 27. 

VSEBINA 
167. Odredba o podaljšanju veljavnosti odredbe o Času striženja 

ovac In oddaji volne jagnjet.   , 
168. Odredba o omejitvah v p*ometu s krompirjem. 
169. OdloCba o določitvi individualne stopnje predvidenega do- 
-    bička za gradbena podjetja republiškega pomena. 

170. Odločba o eprenjejnjji odloge o lqyopusju v LRS. 
171. Odločba o zavarovanju okolice Rakove kotline pri Kakeku 

na Notranjskem. 
172. OdloEba o ustanovitvi Direkcije kmetijskih posestev Ljub- 

ljanske oblasti. 

MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
167. 

Na podlagi 15. člena uredbe vlade FLRJ o odkupu 
volne z dne 9. aprila 1949 (Uradni list FLRJ, •, 32-267/49) 
izdajam v soglasju s predsednikom vlade LRS in mini- 
strom za industrijo LRS 

odredbo 
o podaljšanju veljavnost! odredbe o ćasu striženja 

ovac in oddaji volne jagnjet 

1. 

Določbe odredbe o času striženja ovac in oddaji volne 
, jagnjet z dne 15. aprila 1948 (Uradni list LRS, št. 17414/48) 
'ee nadalje  smiselno  uporabljajo  tudi   v  gospodarskem 
letu 1949 

2. m 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
IX št. 4070/2 
Ljubljana dne 8. avgusta 1949. 

Soglašava 1 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Podpredsednik vlade 
in minister za industrija 

5.LRS: 
Dr. Marijan Brecelj L r. 

Minister za Kmetijstvo 
LRS: 

Ing, Jože Levstik 1. r. 

168. 

Na podlagi 9. točke odredbe vlade FLRJ o zatiranju 
koloradskega hrošča (Uradni list FLRJ, št. 42-324/47) iz- 
dajam 

v odredbo 
o omejitvah v prometu s krompirjem 

1. 

Za okužena s koloradskim hroščem se proglašajo: 
a) območja okrajev Krško, Novo mesto in Trebnje 

i" 9^ °£mo6ia krajev: Dobrovce, Gorica,. Orehova vas 
ln Zg. Polskava v okraju Maribor okolica,  Crešnjevec 

in Sv. Rok ob Sotli v okraju Poljčane, Bukovci, Hajdina, 
Slovenja vas, BJuj, Starše in gavrö y okraju Ptuj, Hrast, 
nik, Loka pri Zidanem mostu, Radeče in ,Vrhovo v okraju 
Trbovlje, Podkraj in Lig v okraju Gorica, Idrsko v okraju 
Tolmin. 

Na njivah, ki so okužene a koloradskim hroščem, in 
na neokuženih nijvah, ki so od okuženih oddaljene manj 
kot 1,5 km, se ne sme z izkopom krompirja pričeti pred 
časom, ki ga za to določi pristojni okrajni izvršilni odbor 
po navodilih ministrstva za kmetijstvo. 

Pred tem časom smejo pridelovalci na teh njivah 
kopati krompir le za lastno porabo, vendar morajo pustiti 
neizkopano vsako drugo vrsto krompirja. 

3« 

Z območij okrajev Krško, Novo mesto in Trebnje 
in z območij krajev, naštetih v 1. točki pod b), je pre- 
povedano prevažati ali prenašati krompir v druge kraje. 
Prevažanje ali prenašanje krompirja v mejah teh območij 
je dovoljeno. 

Izjemoma smejo s teh območij prevažati krompir v 
drugo kraje Ljudske republike Slovenije državna ookun- 
na podjetja in kmetijske zadruge, ki jim izda za to do* 
voljenje poverjeništvo za kmetijstvo pri okrajnem izvršil- 
nem odboru tistega okraja, kjer je bil krompir pridelan. 

Ta dovoljenja e_e smejo izdajati samo za prevoz krom- 
pirja za potrošnjo in samo v tele konzumné centre: 

z območja okraja Krško in z območij okuženih krajev 
okraja Trbovlje v Trbovlje;  ' 

z območij okrajev Novo mesto in Trebnje, v'Ljub- 
ljano; 

z obmoîjj okuženih krajevi okraja Ptuj v Ptuj; 
z območij okuženih krajev v okrajih Poljčane in 

Maribor okolica v Maribor; 

z območij okuženih krajev okraja Gorica v Solkanj 

z območja okuženega kraja v okraju Tolmin v 
Tolmin. 

Državna odkupna podjetja in kmetijske zadruge so 
dolžne takoj po iztovorjenju krompmja očistiti prevozno 
sredstvo od zemlje, ki je ostala na njeni, in jo razkužiti 
(politi) z nafto. Razkuževanje se mora opraviti pod nad- 
zorstvom okrajnega inštruktorja za zaščito rastlin, ki se 
mora o tem pravočasno obvestiti. , 
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Odredba ministra /.a kmetijstvo o omejitvah v pro- 
metu s krompirjem z dne 29. junija 1948 (Uradni list 
LRS, št 29-1C2/48) in odredba ministra za kmetijstvo 
o dopolnitvah te odredbe /. dne 10. julija 194« ( Uradni 
übt LRS, •. 31-172/48) prenehata veljati. 

Ta odredba velja od dneva objave v „Uradnem listu 
LRS«. 

1 št. 1186/3 
Ljubljana dne 27. avgusta 1949. 

Minister za kmetijstvo 
LRS: 

' Ing, Jože Levstik 1. r. 

169. 

Na. podlagi tretjega odstavka 2. člena uredbe o cenah 
gradbenih storitev, ki jih opravljajo državna gradbena 
podjetja splošnega državnega in republiškega pomena, 
ter o dobičku in razdelitvi dobička teh podjetij (Uradni 
list FLRJ, št. 106-766/46) in na podlagi odločbe o načinu 
računanja odstotka predvidenega dobička gradbenih pod- 
jetij (Uradni list FLRJ, št. 5-33/47) izdajam po predlogu 
ministrstva za gradnje LRS 

odločbo 
o določitvi individualne stopnje predvidenega do- 
bička za  gradbena podjetja  republiškega pomena 

Individualna stopnja predvidenega dobička za grad 
bena podjetja republiškega pomena se določi na dva In 
pol odstotka (Di = 2.5%). 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, izvaja pa se od 1. januarja 1949 

Št. 241973/1949. 
Ljubljana dne 26. avgusta 1949. 

Minister za finance LR8. 
Zoran ••• 1. r. 

170. 

Na podlagi drugtfga odstavka 28. člena zakona o lom 
(Uradni list LRS  St. 16-91/49) izdajam 

odločbo 
o spremembi odločbe o lovopustu v Ljudski repubrjk! 

Sloveniji 

1 
Odločba o lovopustu v Ljudski republiki Sloveniji 

(Uradni list LRS, št. 6-42/48) se spremeni tako, da se 
besedilo »zajci od 16. januarja do 1, septembra< zamenja 
z besedilom >zajci od 16. januarja do 30. septembrac 
Sprememba velja le z» lovišča lokalnem pomena. 

II 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

ms<. 
Št. S/p 8905/1 
Ljubljana dne 29. avgusta 1949. 

Minister  za  gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

[fomeFajiar L r. 

171. 

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o var- 
stvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v 
Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23-137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za varstvo in znanstveno 
proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih zname- 
nitosti Slovenije v soglasju z ministrom za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS in v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS 

odločbo 

o zavarovanju okolice Rakove kotline pri Rakeku 
na Notranjskem 

1. Kotlina kraškega pomkalnega potoka Rak, imeno- 
vana tudi Škocjan, se zaradi posebnih kraških pojavov, 
ki so v veliki množini zbrani na tem mestu in so izred- 
nega geografskega, epeleološkega, estetskega in turistič- 
nega pomena po navedenem zakonu üIVR-••' l- ' pri- 
rodna znamenitost. 

2. Zavarovani pas obsega: 
a) Zelške jame z 200 m širokim pasom okoli njih; 
b) kotlino Rakovega potoka znotraj krožne ceste; 
c) 100 m širok pas gozda zunaj krožne ceste; 

6) udor med Velikim naravnim mostom in Škocjan- 
sko jamo z 200 m Širokim pasom okoli udora in jame. 

3. V zavarovanem pasu. je brez dovoljenja Zavoda 
za varstvo m "znanstvno proučevanje kulturnih spomeni- 
kov in prirodnih znamenitosti Slovenije prepovedano; 

a) vsako izkopavanje v jamah; 

b) ^biranje in odnašanje jamske tavue; 
c) vsaka gradnja ali kakršna koli sprememba oblike 

terena; 

č) vsako izkoriačanje naravnih bogastev nad ali pod 
zemljo. 

4. Za sečnjo drevja v zavarovanem pasu znotraj krož- 
ne ceste, okoli Zelških jam in okoli udorne jame do 
ponika Raka je razen dovoljenja za sečnjo po gozdarskih 
predpisih potrebno še dovoljenje Gozdarskega instituta 
Slovenije v sporazumu z Zavodom za varstvo in znan- 
stveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti Slovenije. Isto velja tudi za' redčenje pre- 
gostega sestoja umetno zasajene smreke in duglazije tik 
ob cesti. 

Zunaj krožne ceste pa je v 100 m širokem pasu do- 
voljena previdna prebiralna sečnja po navodilih, ki jih 
na podlagi poprejšnje priglasitve sečnje da Gozdarski 
institut Slovenije. 

5. Varstvo Rakove kotline in okolice se glede na 
prednje predpise izroča krajevnemu ljudskemu odboru 
Rakek, kj naj domače prebivalstvo seznani s predpisi 
te odločbe. Pri varstvu i sodeluje Speleološki institut v 
Postojni. 

6. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu sploš- 
nega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravriih 
redkosti z dne 4. oktobra 1946 (Uradni list FLRJ, štev 
81-676/48). 
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Razgiasi iu oglasi 
Izšel jo 

Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404, cena 08 din. 
V nadaljevanju prve knjižice predpisov za L- 194Ô—4? prinaša tudi ta pe 
riodična publikacija vse predpose zveznega • republiškega pomena, kukoi 
tudi predpise o cenah '• določitvi cen, ki so bili v letu 1948 objavljeni v 
Uradnem listu FLRJ, v Uradnem Letu LRS. Finančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene in Veslmku urada za cene pri predsed- 
etvu vlade LRS. ludi v tej knjiž-ci je vsa saov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem razdobju • bo praktično nepogrešljiv pr.rocnik z« vee 
urade in ustanove kakor tud: za posameznike, ki bodo Imeli za vsako leto 
zbrano .n izpopolnjeno gradivo o na5i zakonodaj, • dniglb predpisih ««dno 
prt rokah 

Posebej opozarjamo Se na nekatere zbirke, ki eo iašle v naâi založbi 
v 1. 1948: ' 
Zbirk» gospodarskih predpisov I. del. Druga izpopolnjena izdaja — Strani 5Ö5, 
cena bö din. 

Uiuga izpopolnjena izdaja knjiž'ce iz leta 1947, ki je že zdavnaj razprodana 
vfcubüje preurejeno ter s popravki m novim ustreznimi predpis, dopolnjeno 
de.jen začasni program splošnega dela strokovnih izpitov uelužbenoev vseh 
snov Na sistematičen in pregleden aač:n urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu ;n organih za uačrtovanje o upravi za pospeševanje 
proizvodnje, predpise o akiftóulaciji in üenab v Industriji m rudaretvu, v 
gradbeni, gostinski in trgovski strok, dalje poglavje o enotnih cenah, 
splošne predp se o uprav; državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 
In kmetijskem gospodarstvu. Zb;rki ie -iodauili 12 prilog In zaradi lažje 
preglednost;  m  praktične  uporabnosti posebno stvarno kazala 

übirUa »ospodnvU:! predpisov 11   del. Stran; 752, cena   105 diu. 
V tej obs^žn z[» rki je zbrano bogato gtad.vo »sel; aajvažnejsih predpisov, N 

ki »o :ziii od marca 1947 do maja 1948 in je nepogrešljiv pripomoček 'za 
vsakogar, ki boče pravilno slediti razvoju naâega gospodarita, V knjižici je 
razvrščana snov o uprav državrrh gospodarskih podjetij predpisi o arbitraži, 
pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi last- 
ninske pravice itd. V dodatku sc predpisi o akumulacij; • cenah, knjižica 
ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažje uporabuosti praktično sestavljeno 
stvarno kazalo 

SpJošuj n-gister predpisov za L 1945—1947. Strani 453, cena 60 din. 
Period čna pubi kacija prinaša vse predpise, ki so bili objavljeni v urad- 
nem listu DF.l m FLRJ. v Uradnem listu NVS In SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do kraja l 1947, predpisi zveznega In republiškega pomena, 
kakor tudi4jredpis. o cenah ;n določitvi cen, ki eo bih objavljeni v navede- 
nih glasilih oziroma v Službenih obvestilih zvezne vlade in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Snov, |tf Je uvrSčena po abe- 
cednem redu :u časovnem razdobju Je za vee urade in ustanove ter posa- 

. cuezmko tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
zbrano in 5e izpopolnjeno gradivo vseh predpisov z« leto 1948 v novi zbirki... 

Abecedni imenik naselij MIS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov., njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov LR8 
(v yriredbi Statističnega urada LRS). Strani 156, cena 70din. ** 

Odkar je bilo naä' novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
sko, je « tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
nem in reorganiziranem upravnem aparatu naSega ozemlja. Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koriefen pripomoček 
za vsakogar pri orientaciji in poznavanju razporeditve krajev, okrajev la 
po§t v Ljudski republiki Sloveniji. 

Zafcirsni program splošnega dela strokovnih Izpitov za uslužbence vseh strok 
in poklicev, z literaturo in navodili. Strani 46, cena 7 din. 

t Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen In v tri skupine raz- 
strok, k; bodo polagali izpite. V drugem delu eo k posameznim temam 
dodane 5e kratke teze in ••• potrebna literatura. Sekretariat vlade LRS 

• za personalno službo, ki je program sestavil in priredil, je e to broSuro 
podal snov za Studij uslužbencev, ki ee bodo po tečajih in seminarjih pri- 

. pravljali za izpite Navedena literatura k posameznim temam pa bo hkrati 
ola iîala delo tudi predavateljem. 

Zaftaeni program strokovnih izpitov za pripravnike in uslužbence tistih na- 
rivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniške službe in je zanje 
predpisan strokovni izpit. Strani 16, cena 2 din. 

Ravnateljstvo >Uradhega liei« LRSt 

Razglasi ministrstev 
1  it.  1260/1-49 9574 

Objava, 
Z odločbo ministra z« kmetijstvo FLKJ 

o razglasitvi okol-iev, ki so okuženi s ka- 
parjsm San José, z dne 26. maja 1949, 
it. 11.613/1 tUradni list FLRJ, it. 
47-399/49) so bili na podlagi 13. «lena 
uredbe o zdravstvenem pregledu (litopa- 
toloikl kontroli) sadja v notranjem pro- 
metu in sadja, namenjenega za .'«voz 
(Uradni list FLRJ, it. 8•-60•/4•), tile oko- 
liši v Ljudski republiki Sloveniji razgla- 
šeni za okužene z ameriškim kapar jem: 
okoMi mestnih ljudskih odborov Ljublja- 
na, Maribor in Celje ter okoliši okrajnih 
ljudskih odborov: Dolnja Lendava, Kranj, 
Kriko, Ljutomer, Maribor okolica, Muraka 
Sobota, Novo mesto, Ptuj, Poljčane, Rad- 
gona, Tolmin, Celje, okolica in Črnomelj, 

Ljubljana dne 81. avgusta 1949. 
Ministrstvo i« kmetijstvo LRS 

Register državnih 
gospodarskih oodjetij 

Vpili 
1972. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 81. avgusta 1949. 
Besedilo: >U»troj< podjetje «a kmetijsko 

strojno službo Gorica. 
Poslovni predmet:-Meh«n.ziraiio obdelo- 

vanje kmetijskih zem.ijiic, nega posev- 
kov, pospravljanje pridelkov, popravljanje 
kmetijskih strojev, prevoznih sredstev in 
orodja, izdelovanje rezervnih delov, po- 
trebnega orodja In ustreznih pomožnoi 
naprav. 

Ustanovitelj podjetja: ObLO *a Gorüko 
oblast. 

Operativni upravni voditelj; Poverjeni- 
štvo za kmetijstvo ObLO z« Opriško 
oblast. 

Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Kr'wçpç Cvetko ravnatelj, v, mejah pra- 

vil in zakonskih pooblastil. V njegovi od- 
sotnoeti 

Slamič Viktor, pomočnik ravnatelja, z 
ieHm:, pooblastili. 

Qblastni LO za Goriško oblast, 
poverjeniìtvo za finance, 

dne 81. av$u9ta 1949, 
»t 1007Ò/1-1949 9468 

» 
197». 

Sedež: Orehek. 
Dan vpfea: 31. avguata •<•, 
Besedilo: Kraetijika gospodarstva  Go- 

riSke oblasti. 
Poslovni predmet: Vse vrste kmetij- 

ske proizvodnje. \nov!tevan|e proizvodov 
v predelanem ali nepredelanem stani". 

Ustanovitelj podjetja: ObLO h Goriîko 
oblast. 

Operativni upravni voditelj: IzViîilM 
Odbor ObLO za' Goriško oblast, 
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PuUjeiJö zuetupatu lu z:i;ij podpwujeiu: 
Vidmar V'fornir, direktor v mejah pra- 

vil • zakonskih pooblastil, 
Zupan Franc, glavni računovodja, po- 

leg J rektorja oziroma pomočnika direk- 
tor jd vse listine po 4li. členu zakona o 
drž.  ^podanikih podjetji». 

Oblastni LO za Goriško oblast, 
poverjeništvo /a finance, 

dne 3. avgusta ' 1949. 
St. 100 67/1—1949 94Ü7 

1974. 
Sedež: Slovenj Gradec, 
Dan vpisa: 1. septembra 1940 
Besedilo:     Okrajno  podjetje  m  odkup 

mleka, mlečnih proizvodov, jajc, perutnine 
ia divjajme, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Odkup razpoložlj <vih 
in obveznih količin mitska, mlečnih proiz- 
vodov,   jajc,  perutnine   in   divjačine   na 
ozemlju OLO Dravograd .o odprema teli 
po navodilu nadrejenih organov. 

Ustanovitelj podjetja:  OLO  Dravograd. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbur OLO Dravograd.       , 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gregi Ivan,  ravnatelj   v vsah zadevah 

podjetja  samostojno,   v   finančn.h,   raču- 
novodskih  in   knjigovodskih  zadevah pa 
•kupaj z njim 

Jontas Justina, računovodja, ki podpi- 
suje tudi v odsotnost' ravnatelja v okvi- 
ru- pooblastil. 

Okrajni LO Dravograd, 
sedeï Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 1   septembra  1949. 

Št,  1459/1—49 D471 
* 

197ft. 
Sedež: Slovenj Gradec, 
Dan vpisa: 1. septembui 194t) 
Besedilo: . Okrajno podjetje za odkup 

poljskih pridelkov, sadja in zelenjave 'šlo 
veuj Gradec. 

Poslovni predmet; L4'kup obveznih n 
razpoložlj vili količin poljskih pridelkov 
eadja In zelenjave na «jzemlju OLO Dra- 
vograd ter ođprema teh po navodilih nad- 
Tejenih organov. 

Ustanovitelj  podjetja: OLO- Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Dravograd. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cop Pavel  çavnatelj. in 
Bežan Slavke, fakturist, skupaj do zne- 

eka 1,000.000 d.n; 
Kemperle Primož, načelnik odseka, in 
Kvenker Slava, blagajničarka. v odsot- 

nosti prvii dveh. Za v^čje vsote podpi- 
suje' 

Markovič Drago poverjeuk za državne 
««bave j' 

Okrajni  LO  Dravograd, 
«edež §lovenj-Gradec,   . 

poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1949. 

St. 1459/1—49 S472 
* 

197f> 
'•' dež; Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 

- ppsedilo: Okrajno pođjetjo •• odkup îl- 
vp-  iu prašičev. Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Odkup razpoložljive 
*r- '•)?, prašičev, volne, in živalske msšSo- 
Vt^azen inlečn'h izdelkov) ter odprema 
teh i po navodilih nadrejenih' organov. 

TTstanovite!jvpcdjetia: OLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSilni 

odbor OLO DravograL 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: . 
üluk Slavko, ravnatelj, v vseh zadevah , 

samostojno, v finančnih in računovodskih 
zadevah pa skupaj z njim 

Koder Franjo, računovodja, ki podpsu- 
je tudi v odsotnosti ravnatelja, in 

Vajngerl Rajko, knjigovodja. 
Okrajui LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. avgu3ta 1949. 

St. 1411/49 9470 
* 

1977. 
Sedež: CrenSovci. 
Dan vpisa: 1. septembra 1949. 
BesedJo: Krajevna moška in ieuska 

krojaška delavnica. 
Poslovni predmet: Izdelava moške in 

ženske obleke in popravila teh. 
Ustanovitelj podjetja:   KLO črenšovcl. 
Operativni upravni voditelj: KLO čren- 

ŠOvci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Farkaš   Vinceiic   poslovodja, 9kupaj e 

še enim članom operativne uprave.    Za 
za operativno upravno vodstvo: 

Franc Jožef, predsednik KLO Crenšov- ' 
ci, namestnik 

Kozlar Martin, tajnik KLO, in 
Kolar Kaiman, blagajnik KLO CrenšoVci, 

vsi po zakonu oziroma priloženih pravilih. 
ÌH4.5 

luža. 
•Sedež: Dubrovnik. 
Dan vpisa: 1. septembra 1946., 
Besedno: Krajevna kolarska delavnica. 
Poslovni  predmet:   Vsa  dela  kotarske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO  Dubrovnik. 
Operativni  upravni voditelj;  KLO Du- 

brovnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Čemela Jožef, poslovodja, skupaj z enim 

članom operativne uprave; •• operativno 
upravno vodstvo 

Trujber  Ludvik,  predsednik  KLO   Du- 
brovnik, namestnik ', 

Hak Franc, odbornik KLO 
Genter M'rko, tajnik KLO. namestnik 
Hak Janez   odbornik KLO, vsi Iz Do- 

• brovnika,   po eakonu oziroma priloženih 
pravilih. 

Okrajni LO Lendava, 
»overjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1949. 

•     Št, 674, 675-1949 9486 

' * 
1B7K. 

Sedež: Ljubljana, Tržaška 22. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1949. 
Besedilo: Trg. podjetje »Kurjava«, 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

kurjave. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV, Ljub- 

ljana. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RI.Ö IV, poverjen-'itvo za trgovino 
in preskrbo. 

Poslovalnice: Tržaška  22,  VoSnjakova 
ul., Rimska 22 

' Podjetje zastopata In zanj podpisujeta: 
Zanič" Fabjan, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevali- pa skupaj z njim 
2agar Hilda, in sicer s privolitvijo ope- 

rativnega upravnega voditelja. Poobla- 
f- ščenca sta upravičena podpisovat', v vsen' 

zadevah, ki so v zveîii z rednim poslova- 
njem podjetja, in razpoftjjatl z materialom 
*n finančnimi sredstvi in storitvami v Ko- 

rist podjetja, in sicer redno ponavljajoče 
ee izdatke v okviru proračuna za nsbavev, 
investicije in druge izdatke pa le e prii 
volitvijo operativnega upravnega, vodite- 
lja. 

Rajonski LO IV Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 23. avgusta 1949. 
Fin. št, 2791/4» '9527- 

*• 
1980. 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 1. septembra 1949. 
Besedilo: Mlekopromet OLO Šoštanj. 
Poslovni predmet: Promet z  mlekom, 

mlečnimi izdelki, perutnino, medom, vo- 
skom, divjačino, reja perutnine in valil- 
nice. 

•   Ustanovitelj podjetja: OLO Šoštanj. 
Operativni   upravni  voditelj:  OLO êo-p 

stanj, poverjeništvo za državne nabave. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Palir Ivan, ravnatelj, 
Levar Ivan, pomočnik  ravnatelja 

Okrajni LO Mozirje, sedež Šoštanj. 
poverjeništvo za finance, 

, dne 1. septembra 1949 
St. 2743/49 94ia 

S p r «? m <» m h v 
1981. 

Sedež:  Ljubljana 
Dan vpisa:  10. avgusta J94v. 
Besedilo:   Državna    sakižha   Slovenije. 

skrajšano: DZS, Ljubljana,    . 
Vpiše se  pudru in ii-j  v Celju. 

Ministrstvi» Zil iiuaute. LItS 
Ljubljana 

dne 19. awusta 1949. 
St. 24397'5--1949 9243 

19S2. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. avgusta  1949. 
Besedilo: Podjetje •• razdeljevanje fil- 

mov LRS, Ljubljana. 
Izbrišeta se Vetnlr Franji», direktor, in 

Mahr Evgen, glavni računovodja, in vpi- 
šeta: , 

Sušteršič Rado, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja in 

Straus Luce, glavni računovodja, ki 30- 
po-dpisuje listine po 47. členu . zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19. avgusta 1949. 
St. 243373/1-1949 9242 

* 
1983. 

Sedež: LJubljana, 
Dan vpisa": 1•. avgusta 1949., 
Besedilo: Trgovsko podjetje' Slovenija 

— avto, Ljubljana. 
Izbrišejo se: poslovalnica •• Gospo- 

svetski cesti št. 2 zaradi opustitve, dalje 
poslovodje ••••• Alojzij pri prodajalnici 
na Gospoevetski c. Št. 2, Zalaznik Jakob 
pri prodajalnici v Frankopanski ul. 21 ir 
Sttibljar Angela pri preda jalinci v Ma- 
riboru. Partizanska c. 27, vpišejo se: 

Tavä Gabrijel, pomočnik direktorja ki 
podpisuje v odšotncstj direktorja v istem 

,obsegu kct oni, [ 
Balantič Janko poslovodja podpisui? 

za pTodajalnico v Frankopanski ul, 21 in 



Štev. 27 — 6. IX. 1049 ÜRADfl* \,•£ «lg •\• 477 

Jurio •••••, poslovodja, ki podpieuja za 
prcdajainicù v Mariboru, Partizanska c. 
et. 27. 

Ministrstvo •• iinance LRS, 
Ljubljana, 

One 19. avgusta ••. 
Št. 243614—1849 - 9241 

* 
1984. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje za kmetij- 

sko strojno službo, Ljubljana. 
Podjetje je po odločbi vlade LBS, It. 

S-zak 555 z dne 2. VIII. •9 prešlo v 
Ukvidacijo. 

Besedilo odslej:'»Ustroj<i; podjetje za 
kmetijsko strojno službo, Ljubljana, v li- 
kvidaciji, skrajšano: »Ustroj, Ljubljana«, 
T likvidaciji. 

Za podjetje podpisuje Vokal Jože, 1-- 
kvidator, 

Hnistrstvo •• finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 24. avgusta 1949. 
Št. 243158/3-1949 9246 

äs 
•5. 

Sedež: Polzela, 
Dan vpisa: 17. avgusta 1949. 
Besedilo:   Savinjska   tovarna   nogaric, 

Polzela. 
Vpiše 6t> Bukove Franc, glavni računo- 

vodja, ki sopòdpisuje listane, navedene v 
47. členu zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

"inistrstvt> •• finance LRS, 
Ljubljana, 

ine 17. avgusta 1949. 
St. 243327/3-1949 9240 

1986. * 
Sedež: Šmarješke Toplice.   . 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Zdraviliško-gostinsko  podjet- 

je ŠmarjeSke Toplice. 
Izbriše se Prijarplj Stanka, glavni ra- 

čunovodja, in vpiše: 
Mirnik Ljudmila, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje- listine po 47. členu zak'ona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS. 
Ljubljana, 

dne 22, avgusta 1949. 
St. 243302/1-1949 9245 

1887. *        .     N 

Sedež:, Žiri. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1949. 
Besedilo: Tovarna Športnih' čevljev v 

zireh, 
I?briše se Svab Miha, direktor, an 

vpile: 
Cvetko Andrej, direktor, ki podpisuje 

eamoetojno, v obsegu zak. pooblastil in 
Pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 19. avgusta 1949. 
St. 243384/1-1949        '  '9244 

1988. 
. Ssdež: Ljubljana, Celovška, c. 90 a. 

Dan vpisa: 16. avgusta 1949. 
_, Besedilo:    Mestno    kovinsko    podjetje 

*Umtaä«. 
••Vpile se Košenina Marija, ki podpisuje 

" v odsotnosti računovodje. 
WL0 za glavno mesto Ljubljana. 

poverjeništvo za, lignee, 
i    dne 16. avgusta 1,049.- 

" • • Fin. št. 3214/49 8902 

9131 

1989. 
Sedež: Ljubljana, Kotnikora ul. 16. 
Dan vpisa:  16. avgusta 1949. 
Besedilo: Komunalni servis, Ljubljana. 
Izbriše ee glavni računovodja Fodkraj- 

šek Martina in vpiše 
Bučar Angela, knjigovodja, ter 
Dr. EerjanČič Drago. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 16. avgueta 1949. 
Fin. št. 3314/49 8903 

'Ss 

1990. 
Sedež: Ljubljana, Maistrova 10. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mleko«. 
Izbriše 69 pomočnik ravnatelja Konč»n 

Štefka in \••• 
Gogala Vilko, pomočnik ravnatelja. 

MLO za glavno mesto  Ljubljana, 
poverjeništvo za linauce. 

dno 19. avgusta 1949. 
Fin. št; 3371/49 

* 
1991. 

Sedež: Ljubljana, Tyrseva c. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehrana«. 
Izbrišejo se poslovalnice Brod pri Ta- 

cnu, Florjanska  1,  Krekov trg 11, Tav- 
čarjeva 4, Mestni trg 17, Sv. Petra c. 14, 
Florjanska 22, Bežigrad 13, Horiinirova 13, 
Tyrseva 37/b.   Vodnikova   181, Celovška 
c. 63   Einšpilerjeva   22,   Vodnikova 277, 
Št, Vid nad Ljubljano 3, Bemekarjeva 22, 
Poljanska 75, Pokopališka 2, Opekarska 
c.   31.  Gradaška  10, Napoleonov trg 3, 
Tržaška 26. Gajeva 5, Krakovska 27, Rož. 
dolina C. V/2, Prešernova 15, Gregorči- 
čeva 15, Breg 20, Frančiškanska 2, Rea- 
lieva 8,  Galjevica 9/a,- Poljanska c.  15, 
Tyrseva c. 2  (biv. Koloniale), Katlovška 
o. 8, Celovška 62, Medvedova 12, Verov- 
Skova   56   Drenikova   33,  Celovška  85, 
Tyrseva 86, Vodovodna 67, Tugomerova 
et. 21, Smartineka 14, Povšstova 71, Pri- 
sojna 7, Gerbičeva 44, Gradišče 3, Rim- 
ska c. 24, Tyrseva 31, Kolizejska 25, Rož. 
dolina, Cesta XVII/34, Tržaška c. 91, Go- 
6posvetska 6 in Rimska c. 8. 

Vpiše se poslovalnica ' 
»Prehrane« po planu II, Celovška c. 85, 

MLO za «lavno mesto Ljubljana, 
povefrepiätvo za, •••••••, 

dne le. avgusta 1949. 
Fia. št. 3222•9 in 3223/49     8904 

•Ig 

1992. 
Sedež: Ljubljana, Tyrgeva 36. 
Dan vpjsa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: »Mèprom«, mestno prevozno 

podjetje in mehanična delavnica. 
izbriše se računovodja Novak Franc In 

vpile 
Mušica V-da, računovodfa, 

MLO za glavno mesto  Ljubljana, 
povejrjëafétvo za finance, 

dna 22. avgusta 1949. 
Fin. št. 3392/49     N 9132 

1993, 
Sedež": Celje. 
Dan .vpisa: 10. avgusta 1949- 
Besedilo: Pomoïni stavbeni obrati MLO 

Celje. 
Ukine se poslovalnica: Brusilnice stekla 

v Prešernovi ulici 9, 
Mcctni LO Cejje, 

poverjeništvo za finance, 
dne U. avgusta 1949. 

St. IX-1609-1949 8830 

1994. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1949. 
Besedilo: Tekstilna tovarna MLO, Celje. 
Izbriše se kot račiitfovddja Blaznik Li- 

dija in ee vpiše 
Klavžar Marija, računovodja, ki eopod- 

pisuje vse listine. 
Mestni LO Cejje, 

p.overjeaiiStvo za fiuauc*, 
dne 11, avgusta 1949. 
„Št. IX-1634-1949 8837 

1995. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 1,1. avgusta 1949. 
Besedilo: Zlatarna MLO Celje. 
Ukine 6e poslovalnica podjetja: Celjska 

zlatarna MLO Celje, Kidrjčeva ulica 2. 
Mestni LO Celje,' 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1949.- 

St. IX-1606—1949 8829 
* 

1996. 
Sedež: Ljubljana, CelovSka 9T. 
Dan vpisa.' 23. avgusta 1949. 
Besedilo: Mlekoprodaja, 
Izbr še p e upravnik Gregorič Cveto in 

vpi.se 
Kregar Franc, novi upravnik. 

Rajouski LO II Ljubljana 
poverjeništvo za finance, 

, dne 23. avgusta 1949. 
Fin. št. 10/3195—49 9048 

* 
1997. 

Sedež: Ljubljana, Janševa 2. 
Dan vpisa: 23. avgusta 194S. 
Besedilo: Kurivoprodaja. 
Izbriše se upravnik Rener Leopold in 

vpiše 
• Kregar Franc, novi upravnik. 

Rajonski LO II Ljubljana, 
povefjeništvo za finance, 

dne 23. avgusta 1949. 
Fin. št. 10/3294-49 9097 
St. 24361/4r-1949 9241 

* 
1998. 

Sedež: Ljubljana, št, Vid*51. 
Dan vpka: 23. avgusta 1949. 
Besedilo: Ekonomija št- yid. 
Izbriše se računovodja Rihar Vladimir 

in vpiše 
Nebec Danica, novi računovodja* 

Rajonski LO H Ljubljana, 
poverjeništvo za finajüee, 

dne 23. avgusta 1949. 
Fin. št. 10/3001-49 9Ò4S 

Sedež: Maribor, Tržaška cesta. 
Dan vpisa: 15. avgusta, 1949. 
Besedilo: Okrajno avtoprevozni$ko pod- 

jetje Maribor okolica. 
Izbriše se s pravico do podpisovanja 

Molk Franjo, bivši upravnik in. vpile 
Perger Ignac, začasni upravnik, k: pod- 

pisuje v vseh zadevah podjetja. 
Okrajni Lpjtfäribor okolica, 
' poverjeništvo za finance, 

dne 16. avgusta 1949. 
Št. 2294/2-49  V/6 8901   , 

2000.   . 
Sedež: Pesnica. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1949. 
Besedilo: Okrajna mizarska delavnica 

Pesnica. l « 
Izbr'še se operativni- upravni, voditelj 

podjetja iu vpiše npvi operativni upravni — 

\ 
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«id tfJj Uprava proizvodnih psdjctij okra- 
ja Mar:lioc okoi.ca. 

Okrajni  Ul Maribor okolica. 
po»crjoiii4Uo «a finance, 
due 'Ai  *v%urtt 1949. 

M. imi 11 - -• v/6        WS 

8001. 
M'.ief: Kum 5. 
1•• vp.Au: IS. »vguetn 1049. 
Besed In; Kr*je»'na jjo*tiln» Puščava 2. 
HjbrUe se »  pravico  do  podpJ60\arija 

bivi   poslovodja   Satier  Jôi& •  »pJäe s 
pravico d<i neomejenega in samostojnega 
podpisovanja 

••••••   lulica, nov: poslovodja- 
Okriijiii LO Maribor okolica. 

•porerjenUtvo *a financ», 
dne 18. avgusta 1949. 

at. 22i<''.a-40 v/6        9004 

aoož. 
Sedež: Solfora. 
Dan vpisa: 11. Avgusta 1949. 
Besedilo:   Krajevna   (çostiïfta   »Rogovi- 

<ec« SoIîAf«. 
Izbrišejo ee: P*hovn:k Franc, Frelwfflik 

Anton, Kne« Milka in Kmsz Anton, vpi- 
«ejo ee: 

KrumpaÄnlk  Uregor^ 
Pleanik Ivanka, namestnika: 
Napotoik Joïiee in 
Qrudatk I**n. 
Okrajni LO Mosirje   <edéï SoStanì 

poverj«niït*o za finance. 
dne 11. avgusta 19*9 

6t. 2512/40 «Sa8 

JîOOA. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 11 avgusta 194•. 
Besedilo: Okrajna tovarn* gumboT, fto- 

fitanj. 
Izbrise ee Stelnbaob Nada in vpjèe: 
Ruppik Gregor. 
Okrajni LO Mozirje, «eda? fcoïtanj,, 

poTorjeniStvo za finance. 
dne 11. avgusta 1Ö49. 

Št. 2377/49 ^826 

2004. 
Sedel: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 22. avgusta 194«. 
Besedilo: Mestno podjetje >MA<tna eko. 

noraija« T Murski S«boti. 
Izbrläe *t» v. d- računovodje PeČek Ste. 

'an in vpise 
Kuli'S Bole, računovodja, ki podpisuj* 

(• 47. flenu zakon« o drï. goap. podjet- 
•. 

Okrajni LO Murska Sobota. 
vororjeniStio ta. financ». 

dne 22. avgusta 1049. 
3tt. fi-fi, 49 91 S3 

* 
8005. 

Sedež: Žalne pri Prečni. 
Dan v*'**: 23, RT'guat« 1949 
B^.'.'i'ì,.-  VtixnmnSkft opekarna Zalog 
T*Wi?e *e r*vn*t*H Nadu Franc in vpl- 

se ti• n!<4iov<\ n\w.to 
OM*W Tran-, ravnatelj, ki podp:suje 

skupM « kni>'vovr,di>m pravnirelfavno w 
po4jof;o 

Okrajni LO •••• merto 
pnvcrieiil^vn m finance. 

dr.« Tu avgusta 1W9. 
»». M9B/1 91R0 

librisi 
militi. 

•>adož. Celje. 
Pau izbrisa; 11- avgusta 1949. 
Besedilo:  Parua žaga   MLO Celje. 

Zaiad.  združitve i podjetja^ lokalnega 
((omeua Mizarstvo   MLO Celje. 

Mestai LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1949. 
at/ lX-l.i-iJ-194» SS41 

2007. 
Sedež: Dobrna. 
Dan  izbrisa:  15. avgusta  1949. 
Besedilo; Mesarija KLO Dobrna. 
Ker prevzame  podjetje »Mesopromek, 

Celje okolica, 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo Za finance,4 

dne 15. avgusta 1949. ' 
fct. 1790,1-1949 S937 

* 
2008. 

Sedel: Soeka. 
Dan .zbrisa: 15. avgusta 1949. 
Besed-lo: Gostilna KLO Socka. 
Zaradi   opustitve   obrata    ua' predlog 

KLO it. 67S/49 z d»n 19. Vil. 1949. 
Okrajni LO Colje okolica, 
povcrjeiiižtvu z» finance. 

dne 15. avgusta 194Ô. 
6t. 1706/1—1049 . Mft8 

¥ 
2009. 

Sedel: iaJec. 
Dan izb nai: IS. avgusta 194«, 
Beeedüo; Trgovina * sadjem in zeleni»' 

*o KLO Žalec, 
Zaradi opustitve podjetja 

Okrajni LO Celje okolic», 
poverjeništvo m fiuanrt» 

dno 15. avguêta 1949 
Št. 173Ä/1--1949 S942 

2010. 
Sedež: Lenari v Slov. goricah. 
Dan   zbriea: 18. avgusta 1949 
Beaedilo:  Krajevna  pekarna  Lenart  v 

Slov. gor. 
Ker se je podjetje razäirilo m preime- 

novalo v Krajevno pekarno, alašc'ičarno. 
mediSarno ter izdelovalo>o eodavire in 
pokalic. 

Okrajni LO Maribor nkolioa. 
poverjeniitro za finance, 

dne IS avcusta 1949. 
St. 200R/1-49  V/6 9093 

Strmljan Mika,  računovodja, ki 60pod- 
pieuje listine računovodskega zaaeaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. avgusta 1949. 
St. 248388-1949 9252 

Register 
invalidskih oodietii 

Vpigi 
2011. 

Pfcdež: Dolsko. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 
BeseJüo: Inralidsko podj*tj«. »Splnžno 

vrbopletarstvo«. 
Poslovn' predmet: Obrtni način izdelo- 

vanja pletenili kovfkov, atolov jn kolar. 
Us^anovitoli podivlja: ••••••; odbor 

Zveze VVT  S!"ven je. LiublJRtis  okolica. 
Oporativij; upravni voditelj: Okrajni 

odbor Zveze VVI Slovenije, Ljubljana 
okolica. 

Pndictif zastopata in zanj podpisujeta: 
Smrkolj Martin. r.aSasni upravnik, v ob- 

•••« pooblastil, doloïenih v praviilh pod- 
jetja in 

Spremembe 
2012. 
. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: lš. avgusta 1949. 
Besedilo:   Invalidsko podjetje »Dekore, 

fina keram'ka. 
Operativni upravni voditelj ocjslej. Re- 

publiška uprava invalidske lokalne indu- 
strije. 

Ministrstvo ia finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 18. avgueta 1949. 
St. 243174/2—1949 924S 

I zbrisi 
2013. 

Sedež: Celj», 
Dan   zbrisa: 9. avgu$ta 1949. 
Besedilo: Invalidko r-"tl!«tje »Vulkani, 

zacija«, Celje. 
Zaradi ukinitve podjetja. 

MinidtKM'o a finance LBS 
Ljubljana, 

dne H. avgusta   1949 
ftt. 24•21/1~ 1940 R97fi 

Zadružni reerister 

V I» i 8 i 

S*dfž: Crna vas 
Dan vpsa    19. avgusta itf*9, 
Besed'io   Kniptij*ka obdelovalna zfldm- 

«a v Črni vasi, 
Zadruga I. oblike je l>'ia ustanovljena 

na listano« nem zboru 27, V 1949 za ne- 
določen čas 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnim'. ereÜMvi in « skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela. uporablja- 
joč sodobno znano*t in tehniko, da tatóo 
poveča dohodke, se ubrani izkorSčeval- 
Mdh elementov •• \rasi ter sodeluje pw 
socialistični graditvi oržav« .n e tem 
ustvari boljšo :u kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša \% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnotae sklepe v svo- 
jih poslovnih pnwfor'h' 

Upravni odbor je   izvršila, organ  za- 
druge, ki Jo predstavlja, zastopa in vodi 
njego poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Za zadrugo podrraujeta 
po dva člana upravnega odbora   Nfeeova 
dolžnost traia eno leto. 

Član' upravnega odbora so: 
Kramar Janez, kmet   Črna vas 319, 
Vidmar Ivan, kmet. črna vas 245, 
Klancar Janez, kmet, črna v*a 285, 
LBuarSi* Ježe. kmet. črna vas '539 
Janeli Jož P. kmet. črna vas 29<ì 
Zadrfiknr Fant. kmetica, črna vas 20. 
Meza Stane, kmečki «in. Črna va* L"- 

Okrožno sodiSfe v Ljubljani 
dne 19. avetuata 1919. 

Zi 103/49 - Zadr VII 8S/1    9019 
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m. 
Sedež: Radmirje. 
Dan vp.sa: ZU. avgusta 1WW. 
Besedilo: Kmetijska uudelovalna udru- 

ga v Radniirju. 
Zadruga 1. oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 3. VII. 1949 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da • ekupninu pro- 
izvajalnimi sredstvi • e ekupnim delom 

-ustanov, zadružno gospodarstvo z napred- 
ne organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko jjroduktivacétjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani ukonščeval- 
ekih elementov na vas; ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države m s tem 
ustvari boljše in kulturnejše Življenje. • 

Članska vloga znaša do 1% od vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša vaznejîu sklepo v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa In vedi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik in 
i do H članov. Njegova dolžnost traja eno 
leto. 

Člani  upravnega odbora eo: 
Stiglio Franc, kmet, Radmirje 84, 
First Jože, kmečki sin, Radrmrje 15, 
Rakun Jože   kmet.  Radmirje 36, 
Potočnik Franu, tesar  Juvanje 16. 
Jurjevec Jožefa, kmetica, Juvanje 22. 

Okrožni» sodišče v Ljubljani 
•(ne 20, avgusta 1919 

Zt 105/49 - Zadr. VII »1/1     905n 
898. * 

sedež: Savi je. 
Dan vpisa: 18 avgusta 1949. 
I5f,4t'f!'!r>; Kmetijska onrfolr lalna zadru 

ga Savjjtj. 

Zadi iiga  l   oblike jo bila  ustanovljena 
Zadruga I. oblike je bila ustanovljena 

•• ustanov nnm zboru 25   VI   1949 za .ne- 
določan Čat 
. Naloge zadruge so. da s skupnimi pre- 
vajalnim, sredstvi in s skupnim delom 
stanov, zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo plansko proizvodnjo n 
yifoko produktivnostjo dela uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, 6e ubrani izkorščeval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države In s tem 
uetvari boljše m kulturnejše življenje. 

Članska »vloga znaša 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaïa važnejše sklepe v evo- 
lih pcelovTiih prostorih. 

' Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa iti vodi 
ajeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
"i 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Za  zadrugo podpisujeta po dva Člana 
uPra\nega odbora. 

Clan! upravnega odbora so: 
Jakov Fraiic. kmet, Savije 1•,' 
Dovč Franc, kmet, Savije 9. 
Av5i8 Ambrož, kmet, Kleče 25, 
Erjavec Franc, kmet, Savije 39. 
Zatler Kancijan, kmet. Kleče 4 
Kunayer Ivana, kmetica, Savije 18, 
»kerl Andrej, kmet. Kleče 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dm? 18. avrrusta 1949 

Zt 102/49 - 7adr VII 87/1     9006 
* 

Sedež: Slapp, 
yen vrioa: 1P   nv^uflta 1949. 
»esedji-- Kmetijska obdelovalna zadre- 

ga •. Slapah- 

Zadruga i. oblike jo bum ustanovljena 
4. VI. 14H9 za nedoločen čas. 

Nalogu zauruge oo. uà e süupnimj pro- 
izvajalnim, areaetvi • s skupu.m delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, pianeko proizvodnjo • 
Visoko produktivnostjo doiu, uporablja- 
joč sodobno znanost • tenn.ko, da tako 
poveča üohodke, ee ubram izkor.sčeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični granivi države .• s tem 
ustvari boljše a kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša 1% od vrednost; 
vloženega premoženja. 

Upravna odbor je »zvreila. organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa m vodi 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
m 4 do b Članov, Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Zadruga raaglaša važnejše sklepe v svo. 
jih poslovnih prcolor.h. 

V imenu upravnega odbora podpisuje 
za zadrugo predsednik, v njegovi odsot- 
aosti pa po dva člana upravnega odbora. 

Clan, upravnega odbora so: 
Rojsek Franc   posestnk   slape lé, 
Kwar Siane, pos. sin, Slupe 2ò, 
Ježek Vinko, pos. 6-•, Slape 7, 
Cerar Franc, posestnik. Slape 23, 
Šuštar Franc, posestnik,  Polje 9. 

Okrožno sodifcee r Ljubljani 
one lä. avgusta 1949. 

Zt 99/49 •- iadr VII 85/3      9009 
* 

I (M 
isujež:  ««»panja  »a». 
Dan .•••. 2U. avgusta 1949. 
b«i>..u lu; tviuetijska ohdelovaina zadru- 

ga v otepanji vasi. 
Zadruga i, obLke je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 27. VI. 1949 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: .da s skupnimi pro- 
ivajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost m tehniko, da tako 
poveča dohodke se ubrani izkoriščeval. 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljšo in kulturnejše življenje. 

Članska" vloga znaša do 1% od vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih, poslovnih prostorih- 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru. 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi »Je- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik • 
4 dO 8 Članov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Babšek Franc, kmet, štepanjska c. 26, 
SuštaršiČ Jernej, kmet, Sp. ""Hruška 10, 
Kregar Alojz, kmet, štepanjska c. 5, 
Bokavšek Rozalija, kmetica, Stepanjeka 

c 24. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 20. avgusta 1949. 
Zt 104/49 - Zadr VIT 90/1     9053 

* 
1001. 

Sedež: Tomaževo. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Tomaževem, 
ZadruRa T. obtke je bila ustanovljena 

lia ustanovnem zboru 19. VI. 1949 za ne- 
določen čas 

Naloge zadrugi- i: da s skupnim, pro- 
izvajalnimi sredstvi is e ekupnim delom 

ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnja • 
vi60ku produktivnomu " dela, uporablja, 
joč sodoono znanost • tehniko, du tuko 
poveča dohodke, se ubrani îzkonàceval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
soo-auiaticui gradUvj države • a tem 
ustvari boljše ,n kultuniujso življenje. 

Clauuka vloga zuaia do 1% od vredno- 
sti vloženega ••••••••••, 

Zadruga lazgiašu vuwiojse sklepe v 
«vojih puslovuin pretvorili. 

Upravu; odbor ju .zvvsimi organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, ^•*1••• in vodi nje- 
no poslovanje, faesiavija ga predsednik in 
4 do Ö članov. . 

Ža zadrugo podpisujetu po dva člana 
upravnega odbora. Njegova dolžnost traja 
eno leto. , 

Claui upravnega odbora eo: 
Smrajo Jernej, kmet, Jarše 11.. 
Bolta Ivan, nameščence, Jarše 8, 
Dovè Franc, kmet   i oniacov o >J, 
Siakar  Vinko, kmet, Tomačevo  14, 
Jerneje  Ivau, kmet,  Tomačevo  y,, 
Dimnik Marija, kmetica, Tomačevo 4, 
Srakar  Franc, kmet, Tomačevo 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. avgusta 1049. 

Zt 100/49 - Zadr VII 92/1    90S9 
* 

1002. 
Sedež; Zadobrova. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1946. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Zadobrova-Sneberje. 
Zadruga I. oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru i>. VI. 1949 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnim sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, ee ubrani izkorlščoval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi državo in s tem 
ustvari boljše In kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša \% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prcetor.h. 

Upravni odbor io izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost tiaja 
eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta predsednik, v 
njegovi odsotnosti pa po dva člana uprav, 
nega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Hlebš Franc, kmet, Sneberje 16, 
Petrnel Franc, kmet, Sp. Zadobrova 17, 
Dovg Ivan, kmet, Snoberje 3. 
Jerman Ivan ml., kmet, Sneborje 11, 
Marolt Pepca, kmetica, Sp. Zadobro- 

va 4, 
Bolta Terezija, kmetica, Sneberje 30. 
Šuštar Jernej, kmet, Sp. Zadobrova 22, 
Babnik Leopold, kmet, %%. Zadohirova 6, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. avsrusta 1949. 

Zt 93/49 - Zadr VIT 80/1    9012 
* 

1003. 
Sedež: Bilje, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 22. jul'ja 1949 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za. 

dnif.i ?Car Bei4 v BHjali. 
Zadra ga je bi'>i ustanovljena na skup- 

ščini 3. III. 1949. 
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Naloge zadruga «so: povečati dono«, 
zmanjšati proizvajalno etroško, povečati 
doho'dko članov • t! tem doseči večjo 
kür.st la. člane • državo s č.ui pravilnej- 
šim izrabljanjem obstoječo delovno silo, 
strojev m orodja. 

Vsaka kmečka družina ali poedinee vlo- 
ži v zadrugo vso svojo zemljo razen ohišja 
ü stanovanjsko hižo in z gospodarskimi 
zgradbam., ki so potrebne za osebno go- 
spodarstvo. Zadružniki vložijo evojo zem- 
ljo tako, da jo dajo zadrugi v zakup. V 
zadrugo vložena zemlja ostano last listili, 
ki so jo vložili. 

Piv vstopu v zadrugo plača vs.ika diu- 
žina ali član poedinee enkratno pristopni- 
no 200 din. Razen pristopnine plača 
vsak član zadruge po en denarni delež v 
znesku  2000 din. 

Priobčitve ee razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge. Vabilo na zbor ee do- 
stav: tudi vsem zadružnikom najmanj 8 
dni pred zborom. 

upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov, 
vštevai predsednika in tajnika. Upravni 
odbor je organ zadruge, lü vodi vso po- 
slovanje Njegova dolžnost traja leto dni. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega sme na- 
domeščati za to pooblaščeni' uslužbenec za- 
druge,' 

Člani upravnega odbora so: 
Domlnko Ivo, kmet, Bilje 30, predsod- 

Peric Hilarij, kmet, Biljo ^75, 
Doniinko Milan, kmet, Bilje 47, 
Domlnko Stanko, kmet, Bilje 47, 
Rusjan  Vuka, kmetica, Bilje 28. 

Okroïno sodišče v Postojni 
dne 22. julija 1949. 

Zt 60/49-2 - Zadr VII/135   00S7 
* 

1004. 

Sedež: Grant, okraj,Tolmin. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Gradica< v Grantu, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini. 20. VI. 1949. r 
Nalogo .zadruge eo: da a skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadr.užno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, ' plansko proizvodnjo Ju 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znano3t jn tehniko, da tako 
poveča dohodi« članom, se ubrani izkpri- 
ščevalskib elementoma Tasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in s toni 
ustvari boljše in kùHurnejSo življenje. 

/ Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohiSju, v obliki zakupa. Vložena 
zemlja oMane njihov* kat. 

Pri vstopu v zadrugo vplača zadružnik 
v korist zadruge pristopnin» M din, kot 
Člansko vlogo pa do 1% od vrednosti 
vloženega   premoženja  po sklepu   zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik 
in 4 do 8 članov. 

Zadrugo zastopa- upravn. odbor, zanjo 
podpisuje predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
,     Brovč Simon. Grant 2, predsednik, 

Gosar Jožef, Grant 18, 
Ferjanc Ivan, Grant 6,      ' 
Bizali Nikolaj, Grant 12. , 

Okrožno sodišče v Postojni 
dfte 3. avgusta 19,49. 

2• 54749-2 - Zâdr VÎI/136   9093 

lUltò. 
bedez: Idrija. 
Dan vpi*a; 13. julija 194& 
Betseduo; Obrtna nabavna iu proa>jtia 

zadrugu • omejenim jamstvom v Idriji. 
Zadruga je bila ustanovljena na slsup- 

žc.ni o. VI. •9. 
Naloga zadrugo je: 1. da nabavlja pro- 

izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov nji- 
hove proizvode, jih razvršča po vrsti m 
kakovosti .n skrbi za skupno prodajo; 3, 
da sodeluje pri planu oskrbe in pomaga 
pri .vključevanju obrtnikov v načrtno de- 
lu; 4. da prevzema oziroma posreduje 
prevzemanje proizvajalnih nalog za svoje 
člane, vodi evidenco o izvršitvi teh nalog 
la skrbi, da nt v celoti izvajajo predpisi 
glede cen, kakovosti izdelkov, uporabe 
materiala itd-; ». da zbira in predeluje 
zaradi samooskrbe v svojem okolišu su- 
rovino, ki so še neizrabljeno in jih raz- 
deljujemed svoje člane; 6. da dviga obrt- 
ništvo v strokovnem in kulturno-proavet- 
nem pogledu s pomočjo ustanov, preda- 
vanj in s tiskom; 7. da da posj>ešuje var- 
čevanje med obrtniki-zadružnlki; 8. da 
skrbi v svojem okolišu za dvig in pravimo 
poslovanje obrtniškega zadružništva po 
navodilih republiško zveze obrtniških za- 
drug. 

Zadružni delež znaša 200 din. Veak za- 
družnik odgovarja s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve so razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrugo in na razglasni deski, 
vabila na zbor pa so morajo dostaviti 
vsem članom. ' 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, pred oblast- 
mi In tretjimi osebami pa zastopata za- 
drugo in zanjo podpisujeta v imenu od- 
bora predsednik in tajnik, če sta zadrža- 
na, pa najmanj dva člana upravnega od- 
bora. Upravn odbor sme pooblastiti tudi 
vodilne iislužbence zadruge^ da skupno s 
predsednikom oziroma tajnikom ali enim 
članom upravnega odbora zadrugo veljav- 
no zastopajo in zanjo podpisujejo. 

člani upravnega odbora so: 
Bajt Ivan, mehanik, Idrija, Trg 1. ma- 

ja, predsednik, 
Močnik Miha, sedlar, Cerkno, podpred- 

sednik, 
Vončina Jože, klepar, Idrija, Rožna ul. 

št, 19, 'tajnik, i 
Zupančič Malčl, šivilja, Idrija, Rožna ul. 

št. 10, blagajnik, 
Celestin Alojz, čevljar, Idrija, študen- 

tovska 20, 
Kavčič Julij, mehanik, Idrija. Gregor- 

čičeva 24, 
Kos Srečko, sod'av.'čar, Idrija^ Ljubljan- 

ska 17, 
Slokar •••, šivilja, Idrija, Sv. Aha- 

cija 3 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. fulija 1949 
Zt 34/49-2 _ Zađr-VTJ/13?   9083 

it 
1006. 

Sedež: Kobarid. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1949. 
Beeedilo: FotrošMka »»druga z omeje- 

nim jamstvom v Kobaridu, 
Zadruaa je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. V. 1949. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bollai, 

čim kulturhejšj in gospovd2rsM ria"Sib oskr- 
bnic svojo Anno.z vgetyi pôtrebnffiii pó- 
trbšnimi predfflčii^ V.,ta nàfflêft a) ugo- 
tavlja potrebe svojih JflSnov m sestavi na 

podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
oklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnim, trgovskim; podjetji in a kme- 
tijskim; zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih an kme- 
tijskih-proizvodov, zlasti skrbi za dobavo 
povrtnin) sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanjo v vsakem ,-ogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postrežem, da bo 
trgovina vedno založena s potroSnimi 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se sla- 
bo prodaja, da bo zniževala zakauito do- 
pustno maržo, da bodo lokali in izložbe 
okusno opremljeni ild; 2. da ustanavlja 
za potrebe svojih članov po potrebi in 
možnosti lastna podjetja kot n. pr. obrtne 
delavnice, podjetja za konserviranje ead- 
ja, povrtnin, jajc itd.; 3. da skrbi ob sode- 
lovanju sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, dalež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružniji odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravn; odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblašče" 
n: uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ličen Franc, delavec, Kobarid 45 pred- 

sednik, 
Grunter Ema, nameščenka, Kobarid, 

1'rg svobode 20, tajnik, 
Kosmačni Andrej, obrtnik, Kobarid; 

Gregorčičeva 14, 
Komar Jožo, mizar, Kobarid, Janka Ur- 

šiča 8, 
Rutar Make, uslužbenec, Kobarid, Vola- 

ričeva 1, 
Volane" Marija, nameščenka. Gregorči- 

čeva 24, 
Koren Janko, obrtnik, Volaričeva 19, 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 0. avgusta 1949. 

Zt 67/49-2 - Zadr VII/140   9089 

1007. 
Sedež: Otlica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 15. julija 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. J. 

na Otl'ci. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 13. III 1949. 
Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši, f 

čim kulttfrnejši in gospodarski načeli oskr- 
buje svoje Člane z vseffiì putrefammi po- 
troSnimi predmeti. V ta namen a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za doüavo Indüsfri'jslfiE. in kme- 
tijskih .pr'oizvo'dov, zlasti slcrbî, za dotfayo 
povrtnin, eà'djà, mlek'a itd.; e)" stfrbi, 'da 
bo, trgovsko poslovanîe v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovrSeno jn lailturho, 
da bodo člani dobro poptreženl, da bo 
trgovina vedno založena s potrošnim' 
predmeti, da ne bo Imela blaga, ki se sla- 
bo jirodaia, da bo zni/evala zal&nitoido- 
•••• mtržo, da biodo loMi in .'Izložbe. 
okusno opremljeni itd; 2. da ustanavlja 
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za potrebe svojih članov po potrebi in 
možnosti laslna podjetja kot n, pr. obrtne 
delavnico, podjetja za konsorvlranje- sad- 
ja, povrtnin, jajc itd.; 3. da skrbi za sode» 
lovanju sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in proSVetne ravni in za za. 
družno vzgojo 6VOjih Članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela poffêtoho na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovegu družinskega čliina 15 din. 
Vsak zadružnik cdgóvarja e petkratnim 
zneskom vpisanih deležev, 

Friobčitvo ee razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrugo in na razglasnih deskah 
vseh poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor dzmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega smb nadomeščati po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bolema Ivan, upok., Otlica 254, pred- 

sednik, 
Likar Alojz, tesač, Otlica 260, podpred- 

sednik, 
Poiane Olga, Šivilja, Otlica 207, tajnica, 
Likar Alojz, cestar, Otlica 255, 
Krapež Franc, zidar, Otlica 240, 
Likar Franc, delavec, Otlica 249, 
Brus Franc, gozdu: delavec* Oüica 157, 
Vidmar Franc   čevljar, [Ovk 295, 
Vidm:ir Jo?;', delavec.  Kov]( 2 so, 

Okrr.Jim soiiiščo v Pogojni, 
dne 1.1.  julija  1940 

Zt :t7/4'.)-2 - Zadr VII/•   ••2 

flirti m o m h • 

1008. 
Sedež: Malo JOolc. 
Dan vpisa": 15. avgusta 194b. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z omeje- 

aim jamstvom v Majili tìólàh, okraj Treb- 
nje. 

Izbrišejo se elani upravnega odbora: 
Smole Anton, Vèrbic" Alòjz, SfFihole Leo- 
pold, Lavš Anton, Uar Anton in vpišejo 
novi Slani odbora: 

BnidaTŠlS Ignac, mali kmet, Žubina •, 
Hribar Franc, kmet, Purigórt 7 
Jakoš •••••, Kniêt, Bïêè 4, 
Slepec Jože, Kmet, Velike Dole 11 in 
Speto Feliks, kmet, Velfk'e Dole 9.   • 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dno 15. avgusta 1949. 

Zadr IV 11/2 '   8906 

'.ooo. 
Sedež: Poljane nad Skoîjo Loko. 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oniojo- 

Win jaimtvoin v Poljanah nad Slcoïjo 
Loko. 

Na ustanovnem zWu 6. VI. 1948 sta 
•• Živinorejska zadruga z omejenim jam- 
stvom v Poljanah nad Škofje Lóko (Zadr 
v 175/3) in Lešno-prcduktivna zadruga z 
omejenim jamstvom v Poljanah nad škof- 
jo Loko (Zadr. V 152/2) spojili 9 to za- 
drugo. 

Okrožno, sodiščo v Ljubljani 
dno 22. avgusta 1919 

Zadr VI 98/3 9141 

1010. 
Sedež.* Kadmirje, 
Dan vpisa: 18. avgusta 194Ô. 

• Besediio: Kmetijska jeadruga z o. «j. v 
Rađmiiju. - 

. Izbrišejo so člani upravnega odbora: 
Golob Franc, Robnik ••^•, Dobîovnik 
Franc, Stiglio Firanc in pooblašČenka za 
sopodpisovanje Osovnik Frančiška ter vpi- 
šejo novi ciani upravnega odbora: 

SlatlnšBk Maks, kmet, ßadmirjo 4, 
Zavolcvšek Alojz,, kmet, Radiüirje, 
Pevec Franc, delavec, Radmirje, 
Tiršek Ivan, kmet, Ter, 
Veber Ivan, delavec, Radmirje, 
Natlačen Franc, kmečki sin, Radmirje. 

Okrožno sodiš«  v Ljubljani 
/ dne 18. avgusta 1949. 

Zadr VIII 25/4 9010 

1011. 
Sedež: Sora. 
Dan vp'isa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sori, 
Na rednem občnem zboru dne 3. VII. 

1949 se je Kmetijska strojna zadruga z 
omejenim jamstvom v Sori, p. Medvode 
(Zadr II 98/62) spojila • to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. avgusta 1949.. 

Zadr VI 240/2 9136 

1012. 
Sedež: S». Slivnica. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v op. Slivnici. 
Izbrišejo   ee   člani   upravnega odbora: 

le/me Alojz, Ljubic Jaucz, Vovk Janez, 
Ljubic Anton in vp/šejo novi člani odbora: 

Gruden Alojz, posestnik, Sp. Slivnica 70, 
Bavdek Alojz, pos. sin, Sp. Slivnica 4'3, 
Zemljak Jakob, posestnik, .Cerovo 12 in 
Seme Alojz, posestnik, Sp. Slivnica 32. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. avgusta 1949. 

Zadr V 201/2 8908 

* 
1013. 

Sedež: Stranice. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1949. 
Besedilo: Knietijskti zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stfâaiçab. 
Izbrišejo so. člani upravnega odbora: 

Brečko Ivan, Kovao Jožo, Prekržniii Jurij, 
Svab Miha, TopòlSèìt Rudolf in v$Šetfo 
novi člani tfdbora: 

Gorenšek Sldhko, lesn! manipulant, 
Stranice 18, 

Maetnak Kari, ppe. sin, Stranice 48, 
Padežnik Valentin, gozdni delavec, Stra- 

nice 7'1, 
Brečko Jakob, mali kmet, Križevec 4, 
Falnoga Jož«, mali kmet, Bukovje 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 17. avgusta 1949. 

Zadr VII 109/4 8978 
' * 
1014. 

Sedež: Sv. Katarina. 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom Sr. Katarina. 
Izbrišejo se član. upravnega odba^a: 

Meglic Miha, Meglic Jože, Smld Tomaž, 
Dovžan Matevž, Meglic Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Meglic Jernej, kmet, Lom 4, 

Meglio Anten, kajžar, Lom 79, 
Meglic Franc, sin kmeta, Lom 20, 
Meglio Franc, •• kmeta, Dolina 51, 
Dovžan Franc, kmet, Dolina 57. 

Okrožno Bodiščo v Ljubljani 
dne 22. avgusta 1949. 

Zadr VI 239/2 9052 
•»» 

1015. 
Sedež: Sv. Lenart. 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omojo. 

n'iii jamstvom pri Sv. Lenartu, 
Izbrišejo so člani upravnega odbora: 

D-oželah Jože, Brečko Valentin, Ločičnik 
Hermina, Tovornik Filip, sečnik Ferdo, 
Zayìuk Ivan, Žveplan Anica in vpišejo 
novi člani,odbora: 

Rulàr Franc, poljski delavec, Podgo- 
rica, 

Ôemrov Slavko, urar. vajenec, Sv. Le- 
nart 11, 

Vrbovšek  Jakob, gozdni delavec. La- 
ška vas, 

Freco Rudoli, tesar, Podgorica, 
Dvoršak Gašper,   poljski delavec,   Su 

Lenart 1 
Požleo Kari, poljski delavec, Lese 33. 
Brečko Franc, nameščenec, MiŠidbI, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 22. avgusta 1949. 

Zadr VII 10/4 9093 
«t* 

1016. / 
Sedež: Školja Loka. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga 2 ome- 

nim jamstvom v Skofji Loki. 
Na rednem občnem zboru 0. ••.•949 

se je Potrošniška zadruga z oniejen^m 
jamstvom v Stari Loki (Zadr VÌI 12) 
spojila s to zadrugo in spremenila,so eo 
zadružna pravila v %. Členu. Okoliš ^a. 
druge obsega še KLO Starà Loka dn KLO 
Zminec. 

Vpišeta se člana upravnega odbora: 
.Sifrer Janez, klepar, Stara Loka in 
Kožuh" Jože, ždgaf, Bedovijè 11. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 19. avgmta •% 

Zadr V 9/9 9007 

1017. 
Sedež: Skofja vas. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. ]. v 

SKoìji vasi. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Zupanek Lojze, Belali Ivan, Zupane Mar- 
tin, Kline Franc, Prekoršek Tono in vpi- 
šejo novi člani odbora: 

Prekoršek Branko, kmečki sin v Pre- 
korju 23, 

Vrečko Leopold, delavec, Zadobrova. 
Križan Franc, kmet v Zadobrovi 10, 
Celmcr Ivan, kmet, Arclin H in 
Dromel Franc, delavec, Škofja vas. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dno 13. avgusta 1949. 

Zadr VII 129/4 8907 

1018. 
Sedež: Škofljica. 
Dan vpisa: 17. avgusta 19-19. 

• Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom Škofljica. 

Izbrišejo sa Mani upravnega odbora: 
Odrine Aiijoln, Go-renc Ivanka «n vpišejo 
novi člani "upravnega odbora: 
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ürnuc i' rune,  tui. uslužbenec, Škofljica 
Et. '44/a,- " 

Fme Vida, nameičeuku, ôkofijica m 
Hab;č Mito, nameščenec, Škofljica öl. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
duo li. avguäia 1949, 

Zadr VI 170/2 SOSO 

* 
1019. 

Sedež: St, Jani. 
Dan vpusa: 17. avgusta 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v St. Janžu, 
Izbrišejo   su. Clam   upravnega odbora: 

Arile Blaž, Uranjek Frane, Žerjav Franc, 
Avbreht Baltazar, Košan Ivan in vpišejo 
uovi Člani odbora: 

Žerjav Baltazar, kmečki sin, Ornova 1, 
Pavli Alojz, mali kmet, Pretoka 2 
Vfdemšek Milan, kmečki sin. 6t. JanŽ 

«t. 80, 
Petek  Rafael,   mali kmet, Parešicu 14, 
Vindsr Stefan, mali kmet  Prolska 83. 

okrožno sodišče v Ljubljani 
dne. 17. avgusta 1949. 

Zadr VIII 6/2 8979 
* 

1026. 
Sedež: St. Vid pri Stični. 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v St. Vidu pri Stični. 
Izbriše eo član upravnega odbora: Smo- 

lej Franc in vpišejo novi člani odbora: 
Medved Jožo, kmet, Vel. Češnjica 7, 
Jereb Lovro,  upravnik Doma  RK St. 

VM pri Stični 20. 
Rus Franc, kmečki ein, Priatavlja vas 

St. 5. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 22. avgu6ta 1949. 
Zadr V 188/2 9135 

* 
1031. 

Sedež: Vel, Kostrevnica, 
Dan vpisa: 22 avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Vel. Koetrovnici. 
Izbrišejo se Sani   upravnega odbora: 

fiepina Franc, Pišek Ivan, Krivec Alojz 
in vpišejo, novi člani odbora: 

Možina Jožo, mizar, Dvor 5 
Kozlevčar Rudi. kmečki ein, Jelša, 
Krivec Marija, nameščenka  Dvor 18. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
Ine 22. avgusta 1949. 

Zadr VI 13/2 9142 

1022. 
Sedež: Zbure, 
Dan vpisa:   22. avgusta 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zbumh, okraj Novo me. 
eto, 

Izbrišejo se: Člana upravnega odbora 
Granda Viktor, Smrekar Antonija ter po- 
oblaščenec za sapodpieovanje Kegljevič 
Janez in vpišejo: nova člana uprav- 
nega odbora 

Derganc Jože, knret, ZaborŠt 12,' 
Mrgole Jožefa, kmetica, Zbure 25 in po-- 

oblaščenec za sopodp'sovanje 
Majer Rotioa, poslovodja   Zbure- 

Okrožno sodišče v Ljubüani 
dne 22. avgusta 1949. 

Zadr III 107/2 9097 

IU23. 
ocaež:   Burjuuu, okraj Tolmin. 
Dan vpisa; 2•. julija 1949. 
btfeedJO;  kmetijska zadruga z o. j, v 

Borjaui. 
Po sklepu občnega zbora z dne 14. il. 

1949 eo izbrišejo člani upravnega odbora 
Kušeer M.rko, tajnik, Kramar Anton in 
Vrečar Marija,   vpišejo pa novi izvoljeni 
člani odbora: 

Uržio Anton, Borjana, tajnik, 
Hrast Slavko, delavec, Borjana 91, 
Cednnae Jakob, Borjana 43, i 
Lavmičič Franc, Borjana 39. 

Okrožno sodišče  v  Postojni 
dne 29. julija 1949, 

Zt 15S/48—5 - Zadr VII/16   9081 

1024. 
Sedež: Drežnica, okraj Tolmin.. 
Dan vpisa: 29. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

na jamstv,   i v Drcžnici. 
Po sklepu občnega zbora z dne 22. fe- 

bruarja 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora Kurinčič Alojz, predsednik, Ivan. 
čič Alojz, Rakužček Jožef, Koren Leopold 
in Koren Stanko; vpišejo pa novi izvoljeni 
Člani odbora: 

Lišter Ivan, délave.-/, Drežnica 27, pred- 
sednik, 

Goronjžček Jožef, kmet ••••• ß 
Ivančič Milka, delavka.  Ravna 25, 
Koron  Ferdinand, deliver   Ravna à. 
Koren Ferdinand, dt>'«>«ec Mago«1 •. 
Podpredsednik jo Koren Jožef kmet 

Drežnica 8. 
Okrožno sodišče  v  Postojni 

dne 29. julija 1949. 
Zt 225/48—7 ~ Zadr Vll/64   0080 

1025. 
Sedež:  Grgar, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 23. julija 1949. 
Besedilo: Ljudska Naproza i omejenim 

Jamstvom v Grgarju. 
Zadruga jo prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji so člani upravnega odbora: 
Valentič Avguštin, Grgar 151. 
Juretič Jožef, Grgar 107, 
Črne Jožef, Grgar 167, 
Pava • Mirko, Grgar 172 in 
Gadnik Alojz, Ravnica 29 

Okr<žno sodišče v  Postojni 
dne 23. julija 1949. 

Zt 46/47-14 _ Zadr IV/7     9088 
* 

1026. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 9 avgusta 1949. 
Besedilo:   Ribarska  zadruga  »a   okraj 

IdrJja z o. j. v Idriji. 
Na podlagi sklepov izrednega občnega 

zbora z dne 23 I. 1919 se izbrišejo člani 
upravnega odbora: Verbič Božidar, bla- 
gajnik, Mazi Stanko in Vončina Anton, 
vpišejo pa novj izvoljeni člani odbora: 

Kobal Stane, uradnik, Idrija, Gregorči- 
čeva 17, blagajnik, 

Novak Srečko, denliet, Idrija. Prešerno- 
va 1, 

VonSina Ludvik, pleskar, Idrija Grad- 
nikOva P. 

Okrožno sodišče v Postojni 
d'i* »  avgusta 1949. 

Zt 57 17-13 - Zadr III/51     9095 
* 

1027. 
Sedež: Log pod Mangartom. 
Dan voiea: 14, julija 1949- 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z o. j, v 

Logu ped Mangartom, 

izbrišejo se razrešeni člani upravnega 
odbora: Marka  Anton, Kravanja Anton, 
Strgule Andrej in Trinka Matija ter vpi- 
šejo novi izvoljen: člani odbora: 

Valas Albert, gozdar, Sp. Log 4 
Mavric Franc  rudar, Sp. Log 2, 
Kašca Ana gospodinja, Sred. Log 89, 
Mrakič Ivan rudar, Sp. Log 33, 
Štrukelj Marija, gospodinja, Srod. Log 

št. 4. 
Predsednik odbora Je Cernuta Jožef, 

Sred. Log 4. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 17. julija 1949 
Zt 177/48-6 - Zadr V1I/U   9083 

* 
1028. 

Sedež: Veliko Žablje. 
Dan vpisa: 14. julija 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o, j, • 

Vojkih Zabijah. 
Na podlag, sklepov z dne 29. V. 1949 

in •••• upravnega odbora z dne 2. VI. 
1949 ee izbrišejo razrešeni člani uprav- 
nega odbora: Merkelj Rafael predsednik, 
Hejko Franc, pedpredseda k Stokelj Ru- 
dolf, tajnik, Merkelj Evgen, blagajnik, 
Kobal Jožefa in Grmeli Zdravko ter vpi- 
šejo novi izvoljen, člani upravnega od- 
bora: 

favdeii Herman uslužbenec Vel Zab- 
io 74   predsednik, 

Furlan Ivan, kmet V61. Zabije 73 pod- 
predsednik 

Besednjak Mirko uslužbence Vel. Zab- 
Ijp 61   lajnik 

Popovič Iv ra kmetica Vp| Zabije 45 
blagajnik, 

Bon Karla« gospodinja,. Ve!  Zabije 83 
Makovec Franc, mizar. Vel   Zabije 50. 

Okrožn» sodišče v   Postojni 
dne 14. julija 1919 

Zt 155/48 -8 - Zadr VII/85   0086 

Izbrisi 
1029. 

Sedež: Bočna. 
Dan,izbrisa- 20. avgusta 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Bočni. 
Zaradi epojtve š Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom v Bočn' (Zndr VIT 
85/10) 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. avgusta 1949. 

Zadr VI 183/4 (Celje)        9057 

1080. 
Sedež: Hotavlje. 
Dan izbrisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Mlekarska in prodajna zadru- 

ga z omejeni:« jamstvom v Hotavl;ah. 
Zaradi epojitvo s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom na Hotavlioh (Zadr 
VI 84/3Ï 

Okrnžnn sodišče v Ljubljani 
dne 22. avgusta 1949. 

Zadr T 165/12 9056 
* 

1031 
Sedež: Poljane nad Skofjo Loko. 
Dan izbrisa: 22. avgusta 1949. 

•Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstveni y Poljanah 

Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 
omejim jamstvom v poHanah nad 
fikoljo T<"ko   (Zadr VT 94/31 { 

.   Okrožno sodišče v Linhliani 
im 52. avcnistn 1949. 

Zadr V 152/2 ,M4ß 
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U redba postopanja 
sa razglasitev za mrtve 

(V  R  1170/49-2 8910 

Leskovsek Jožef, roj. 11. XII. iS9t v 
Lešju pri Dobju, eia Franca • Klare ro- 
jt-ne Kunšek, rudar na Blatnem vrhu Šte- 
vilka 86, KLO Marof, se od leta 1923 po- 
greša. 

Na predlog mačehe Leskoveek Fraač.- 
&ke, poeestnice na Blatnem vrhu et. 85, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o po- 
grešanem do 1. XI. 1949 poroča sodišču. 

Leekov&ek Jožef ee poziva, naj ee zgla- 
&i pri sodišču ali da kako veet o aebi. 

Po preteku roka bo eodliče odložilo o 
predlogu.  , 

Okrajno eodièce v Olju 
dne 13. avgusta 1949. 

I  R 573/49-6 8801 
Batic" Venòtalav, roj. 1909 v Òrniòah, 

ein Franca in Amalije roj*ne Batic, kmet 
v Črninah it. 56, je hi] 1944 odpeljan v 
nemf.ko nternacijo in se od takret po- 
greša. 

Na predlog Leban JUAI n», gospodinje, 
Crnice 82, se uvede po*top;mje za razgla. 
sitftv za  mrtvega. 

r R 182/48-6    ' 8804 
Kote Emil. roj. i VI, Jtm v Dogmah, 

«in Jožefa in Angele rojene Poljšak, ;v>. 
«aloveo v (ione:, jo b,| 11 XI 1014 .z 
jüempa^n nfi?,nano kam odvedeu PO po- 
ročilu poverjen Stva za notr. zadeva OLO 

_ Oni :i-.a ni o pogrešanem nobenih podatkov. 
Na predlog Kot« Annule gosjwdmje, 

Dolenje 5. *e uvedb postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
«9 o potfrtìÀanem v dveh mpsecih po tej 
objav, v Uradnem lietii I,RS poroča «o- 
d'iču ali skrbniku Lahu" Rudolfu. 

Kote Emil ee poziva, naj ee zglaei pri 
ftftdiïÊu ali da kako vest o sebi. 

I  R 246/48—ó 8797 
Kušič Anton, roj. 1. VI. 1909 v Dobravi, 

Radeče pri Zidanem mostu, «in Petra in 
Terezije rojena Vester, nameščenec v 
Šempetru 246 pri Gorici, ee je 6, I. 1944 
udeležil nekega pogreba v öempeiru inee 
od takrat pogreša. Po poročilu povèrje- 
nižtva za notr. zadeve OLO Gorica z dne 
2. VIII. 1949, št. pov. 2218/2—49, ni no- 
benih podatkov o njegovem MvaliiiSu. 

Na predlog brata KuŠiča Jožefa, trgov- 
ca v Gorici, Via San Gabriele 18, Italija 
»e uvede poatop'anje za razglaeitev •• 
mrtvega. 

T R 186/48—8 S798 
Nanut Stanislav, roj. 16. XII. 1901, ein 

Jožefa m Marije rojene Coaro, trgovec v 
Desklah M. 17. je bil 9. I. 1944 odpeljan 
od doma Po poročilu poverjeniftva za 
notr. zadere OLO Gorica z dne 4. VIII, 
1949. št pov. 2215/2-49. ee od tedaj po- 
graja 

Na predlog Nanut Juetme, gospodinje, 
Deeklé 17. fie uvpde postopanje za raegla- 
«itev- za mrtvega, 

I> 574/49 3 8800 
Saradin Peter, roj. 28. IX. 190» v Lev. 

pi, sin Petra in Rozalije rojene Te*t«n, 
kmečki delavec, v Trebežu 84, je bil po 
kapitulaciji   Italije   odpeljan  v   Dachau, 

kjer je 19, •. 1944 umrl. 
Na predlog t>aradin Manj*, kmečke de- 

lavke, Trcbež 84, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

I R 223/48-8 8799 
Sirca Franc, roj. 14. X. 3926 v Vodicah, 

•in Martina in Manje rojene Srebot, gozd. 
ni delavec v Terseyju šl. 18, je odšel ja- 
nuarja 1943 v Trat, od taru pa na ieio v 
Nemčijo. Pom^di 1944 ee je vrnil, preto- 
pil k domobrancem m ee od* 1945 po- 
grela. Po poročilu poverjeništva za notr. 
zadeve OLO Gorica, z dne 4. VIII. 1949. 
it. pov. 2212/2—49, je po razpadu Nem- 
ofje zbežal protj Koroški in ee od tedaj 
pogreta. 

Na predlog materp Sirca Manje, poe. iz 
Vodic, Trševje 18, ee uvede postopanje za 
razglasitev •• mrtvega. 

I R 568/49-4 H808 
Tabaj Ivan, roj, 26. V. 1917 na «alu pri 

Ljubljani, ein Em.la • Frančiške rojene 
Padovan, čevljar v Rožni dolini Ulica Sv. 
Marka 4, je bil 1939 mobiliziran v itali- 
jansko vojeko. Jul'ja 1941 je bil poslan 
v Albanijo in *e od takrat pogreša. 

Na predlog Padovan Emilij*, gospođi- 
ni? Rožna dolina. Ulica Sv. Marka 4, se 
uvede postopanje za razglasitev' za mrtve- 
ga. 
I  K 577/49-4 8802 

Žvanut Marija, roj. 20. II. 1922, höi 
France in Rozalije rojene Furlan, nazad- 
nid v OtoSčah it, 6, KLO Lozice, je ob 
razpadu Italije 22. ali 28. IX 1943 odšla 
k partizanom in se od Udaj pogreza. 

Na predlog gpetre Brecelj Rozalke, go- 
spodinje, AjaovJčina. Urška pot 5, ee uve- 
de postopanje /.a razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo ki o pogrešanih kaj ve, naj o 
tem v dveh meeecih po tej objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču aH skrbni- 
ku Lahu Rudolfu, uradniku okrajnega eo- 
di?ča v Gorici 

Batic Venče*lav. Kušič Anton, Nanut 
Stun.slav, Saradin Pđter, Sirca Franc, Ta- 
baj [Van in Zvanul Marija ee pozivajo, 
naj «o zglasijo pri «odiščn ali dajo kako 
veet o sobi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno godile« v Gorici 
dne 10. avgueta 1949. 

* 
I R 141/49-2 9OT7 

Gajeler Peter, roj. 28. V. 1894 v Ladi- 
neku. ein Alojza in Antonije rojene Šu- 
man, krnel v Ledineku št, 16 ee od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog hčere pogrešanega Brus Ju- 
»tiae, gospodinje v Ledineku 16, p. Sv. 
Ana v Slov, goricah, se uvede postopanje 
za razglaeitev za mrtvo in ee izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešani v dveh mesecih 
od te objave v Üra dnem J istu LRS poroča 
sodišču ali ekrbn.ci Brus Justini, trosno- 
dinji v Ledineku St. lfi. 

Gajeler Peter se poziva, naj se zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o eebi. 

Po pretoku' roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno «>diïee • Gor. Radgoni 
dne 14.  julija  1949„ 

R 402/49-6 QW 
Selisk Juli'en   mi.  15. •. 1915 * Ja- 

gršcah, okraj  M    J, «in Jerneja in Ane 

rojene Rejc, kmecKi delavec iz Jagršč 46, 
je baje padel kot borec Južnoprimorekega 
odreda U. •. J»W v Bel. pri Idriji m 
ee od takrat pogreša. 

Na predlog Seljak Bene, kmetice, Jagr- 
šče 40, •• uvede postopanje za razglaeitev 
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o 
pogrešanem do 15. XI. 1949 poroča Sova 
Jožefi, gospodinji iz Idrije. Titova ul. 43. 

Seijak Julijan se poziva, naj te zglasi 
pri sodišču ali da kako veet o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dno 26. avgusta 1949. 

I R 1026/49-2 8844 
Sok Peter, roj. 15. VI. 1913 v Puštalu, 

sin LOA renea in hane rojene Fojkar, orož- 
nik v Ribnem j« odšel Uoi orožnik v Möd- 
ling, nato v Francijo in od tam na Polj- 
sko, od koder se je zadnjič- oglasil 19. I. 
1945 iz Badomsk«. Po pi/trddu poverjeni- 
Stva za tic t r. zadeve OLO Kranj, It. pov. 
83H/2 z dne 1. VIII. 1949 nI nobonih po- 
datkov o njegovom bivanju 

Na predlog žene ftinU Valentine, gospo- 
dinje, Zg. Besnica šl. 4(1, se uvsde polto- 
panje za raaglfteltev za mrtvega in *e iz- 
daja poziv, naj •• o pogroJanern do 20. 
XII. 1949 poroča eodiSiu ali skrbniku 
Rihterju Mirku, tue. nmnoačencu. 

Po preteku roka bo «od Me odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče •• Jcaenicoh 
due 15. avgusta 1949. 

« 
1  R 75/49-4 8870 

A rito Alojzij, delavec, poe. etn iz Nem- 
ške vasi št. 12 rojen 25. XI. 1919 leto- 
tam, pristojen v KLO Goriôa vas, sin 
Alojzija in Frančiške rojene MrSe, je eep- 
tembra 1943 vstopil k partizanom, te po 
enem lotu vrnil, pristopil k domobran- 
••• in se od maja 1945 pogreSa. Po urad- 
nih poizvedbah ni o njem nikomur ni8 
znano 

Na predlog strica Mrieta Janeza, po- 
sestnika na Bregu št. 28, e* uvede poeto, 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, naj se o pogreïanem do 10. XII, 
1949 poroča sodišču aH akrbniku Črnivcu 
Jožefu, sod, uradniku v Kočevju. 

Arko Alojzij e» poalva, naj e« zelasi pri 
eodiaču aH da kakr veet o eebi. 

"Po preteku roka bo eod!5čo odložilo 0 
predlogu. 

Okrajno ••••• v Kočevju 
dne 13.- avgueta 1949. 

II R 324/49-4 9100 
Poljanlek Ludvik, roje"n 28. IV. 1917 

v DoVracevi, ein Valentina in Marijane 
rojene Bronce kmet v Dobračevi 15, je 
bil med okupacijo v Kosovelovi br'^di 
NOV. V marcu 1945 je Ml odNemcpv u i »t 
In odveden v va* Jesenice pod Porpzr>nm, 
kjer je bil baje ustreljen. -v 

Na predlog očeta Poljanïka Valentna is 
Dobračeve 15, P,P uvpde postopanje za raz- 
glasitev za mrtvoga in -se izdaja ^o?iv, 
naj «e o pOgreSanem v dveh rnejpc'h <••& 
tp objave v TTradnem listu LRS porosa *o. 
diAču ali skrbniku 7plP7T|!kii PTmonu, jand. 
ueluïWe'ncu v Kranju. 

Po preteku rftka Wo sodKče odločilo O 
predlogu. 

Okrajno ;ndift!« T Krsnjr 
dne 22. avgusta 15)49. 
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/      I R 336/49-5 8805 
Jagudi« Jože, roj. 12. III. 1889 v Vo- 

kleni, sin Janeza in Marije rojeno Zupa- 
nec, pleskar v LJubljani, Rimska cesta 5, 
je bil med vojno interniran v Dachau, 
Nürnbergu iu Flossenburgii, kjer se od 
23. XI. 1044 pogrela. 

Na predlog žene Jagodic Ane, Ljub- 
ljana, Društvena 14, se uvede postopanj© 
za lazglasitev. za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj so o pogrešanem v dveh mese- 
cih od' té objave v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Šenku Fran- 
cu, uslužbencu Kurilnico 11 v Ljubljani, 
Koroïïeva '20. 

Jagodic Jože se noz.va, naj se zglasi 
pri sodišču ali da i .ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sod'Šee odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne 10. avgusta 1940. 
'* 

1 R 348/49-5 8943 
Plestenjak Jožef, roj. 9. IV. 1905, sin 

Antona in Marije rojene Trobec, delavec 
v Babni gori 1, se jo 12. VII. 1942 med 
italijansko ofeiv vo umaknil v gozd in se 
od tedaj pogreša 

Na predlog žene Plestenjak Jožefe ro-, 
jene Debovec, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem v dveh mesecih po tej 
objavi v Uradnem listu LUS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Kozoglavu Antonu na- 
meščencu OIO Ljubljana okolica. 

Plralenjak Jožo so poziva, naî se zglasi 
•• «sodišču aH da kako vest o sebi. 

• Po preteku roka bo eorliSčo odločilo o 
predlogu, 

Okrajno tsodišfe *  Ljubljauf 
:a okiaj Ljubljana okolica 

dne 11 avgusta 1919. 

IR 350/49 9322 
Vigojevič Branko, roj, 13. I. 1913 v Vr- 

gin mostu 100, sin Andreja in Vasilij© ro- 
jene'. Vukmirovič, aktivni podoficir bivše 
jugošl. armade, stanujoč na Vrhniki, Ko- 
lodvorska ul. 8. se po urad. potrdilu od-. 
eeka za notranje zadeve OLO Ljubljana 
okolica z dne 26. VI. 1948 od junija 1945 
pogreša in ni podatkov o njegovem biva- 
lišču na ozBmlju FLRJ ali izven FLRJ. 

Na predlog Vignjevič Marije rojene 
Debevc, nameščenke •• Vrhniki, Kolo- 
dvorska ulica 8, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj so o imenovanem poroča 6odišču ali 
skrbniku Arharju Josipu, Vrhnika, Idrij- 
ska cesta. ,    , 

Po preteku dveh mesecev od dnsva 
cMiea v Uradnem listu LRS bo sodišče 
odložilo ó predlo'gu, 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
za okraj Ljubljana okolica 

dne 19. avgusta 1949. 

R 526/49-6 9101 
Serbel Ludvik.roj. 16. VIII. 1911 v to- 

ri boru, sin Egidija in Alojžfje rojene Mi- 
helak, mehanik v Mariboru, Beogra'jska 29, 
Je bil 15. X. -1943 zaposlen kot mehanik 
pri prevažanju >Wermanûscuafta« v Ra- 
dečah ter se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Šerb'el Marije, statisti- 
îarke v Mariboru, Sodiià ul. 9/1, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
<n se izdaja poziv, na' se o pogrešanem 

v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali Da skrbniku 
Naglic Elzi, gospodinj; v Mariboru, Kre- 
kova ul. 21. 

Serbel Ludvik so poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo 60<Oče odločilo o 
predlogu. 

Okrajuo sodišče Maribor mesto 
dno 1'2. avgusta •9. 

* 
R 527/49 9273 

Tergusek Jernej, roj, 24. VIII. 1910 na 
Tiajski gori, sin Jerneja in Justine rojene 
Vodušek, čevlj. pomočnik v Mariboru, Tr- 
žaška cesta 72, ee od 1. IV. 1945 pogrela. 

Na predlog žene Tergusek Angele, go- 
spodinje prj Sv. Miklavžu 72, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču aH skrbniku Ve.tfihu 
Albinu, sodnemu uradniku v Mariboru, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče  Maribor mesto 
dne 6. avgusta 1949.     ' 

* 
R 381/49-6 9188 

Bernard Anton ml., rojen 19. VII. 1923 
v Lušečki .vasi, okraj Poljčane, sin An- 
tona in Jožefe rojeno Jane, samski, trgov. 
ski pomočnik v Breeleraici 16, je avgusta 
1943 odšel k partjzanom in se na podlagi 
poizvedb od 15. XII, 1943 pogreša. 

Na predlog očeta Bernarda Antona, -ma- 
lega kmeta v, Rošpohu 163, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega 
kaj znano, se poziva, naj o tem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Lemplu Mi- 
ru, tajniku- KLO v Brestornio:. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 24. avgusta 1949 

I R 113/49-2 8911 
Crne Feliks, roj. 13. V, 1926 v Ljub- 

ljani, Vevče št. 21, sin Feliksa in Marije 
rojene Košir, stanujoč v Soteski št. 33, 
KLO Dol. Toplico, etrugarski vajenec, je 
maja 1942 odšel v NOV in se od 14. IX. 
1942 v Udncm borštu nad Kranjem po- 
greša.. 

Na predlog očeta Crneta Feliksa, stroj- 
nika i'z Domžal Industrijska cesta St. 6, 
se uvode postopanje za razglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, naj ee- o po- 
grešanem v dveh mesecih' od te objave v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču aH 
predlagatelju Črne Feliksu st. strojniku 
iz Domžal, Industrijska, cesta št. 6.   • 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. e 

Okrajno' sodišče v Norem me6tu 
dno 16, avgusta 1949. 

IR 27/49 * 2819 
Arnejčič Rudolf, roj. 10. VI. 1916 v 

Ptuju, sin Franca in Antonije rojene Pod- 
breznik, trgovski pomočnik iz- Ptuja, Can- 
karjeva ul.. 6, je bil pomladi 1945 v ta- 
borišču Jasenovac od us.fašev likvidiran. 

Na.prçdlog ••••••••" Elizabete, gospodi- 
nje v Mariboru. Tržaška 65, se uvede po- 
stopek za razglasitev za mrtvega 4n ee iz- 
daja poziv, naj se o pogrešanem v dveh 

mesecih po objavi v Uradnem is tu LRS 
poroča sodišču aH skrbniku Barliču Jože- 
fu, blagajniku y tovarni S.trnišiie. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno aodižce v Ptuju 
dne 9. julija 1949. 

* 
VII R 51/49 9400 

Korže Anton, roj. 6. I. 1927 v Grdini, 
siin' Matije ip Jere, poljedelec v .GrdinJ 6, 
jo odšel fiefltepibra 1944 v Šprcerjevo bri- 
gado. ••••• 194• je po izpovedi prič pa- 
del na Kozjaku. 

Na predlog Korže- Matije, užitkarja v 
Grdini.6, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja uoziv, naj 
se o pogrešanem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
aH skrbniku Kamenšaku Janezu, posest- 
niku v Ordini. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajuo sodišče v Ptuju 
dne 26. avgusta 1949. 

* 
I R 958/49-4 8532 

Lipoglav Janez, roj. 24. 1.1917 na Vrbo- «• 
lah, sin Franca in Terezije, prietojen v 
Zg. Ložnico, stan. na Vrholah St. 6, jo 
bil 28. VIII. 1944 v NOV. Iz bojev z oku- 
patorjem v Zg. Savinjski doliui se po-, 
greša. 

Na predlog očeta Lipogiava Franca» po- 
sestnka na Vrholah št. -6, Prihova, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in IH izdaja poziv, naj se o pogrela.-' 
nem do 1. X. 19-19 poroča sodišču ali 
skrbniku Matjašiču Francu, uslužbencu 
okrajnega sodišča v Slov. Bistrici. 

f R 954/49-4        " 8531 
Rebernak Anton, roj. 21. I. 1913 v Tr- 

stu, sin Metoda in Marije rojene Pieanee, 
delavec v Lušečki vasi, KLO Poljčane, ja 
bil junija 1943 mobiliziran v nemlko voj- 
sko in bil od Julija 1944 na ruski fronti. 
Od 2. II. 1945 ee pogreša. 

Na predlog žene Rebernak Julke, tov, 
delavke, Križ št. 3, se uvede 'postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, naj se o pogrešanem do 1. X. 1949 
poroča sodišču aH skrbniku Raku" Francu, 
uslužbencu okrajnega sodišča v Slov. Bi-. 
strici." 

Lipoglav Janez in Rebernak Anton ee 
pozivata, naj se zglasita pri sodišču ali 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloSlo o 
predlog'h. . 

Okrajno sodišče • Slov, Bistrici 
dne 3. avgusta 1919 

I R '32/49-2 6994 
Zibret Marko, roj. 25. IV. 1893 v Dob-   - 

jem pri Pianini, sodni sluga v Sevnici, 
. stanujoč v Vrhovem Iti 42, se od niaja 
1945 pogreša. 

Na predlog Jhčerke Rostohar Barbare 
rojçne Zibret, šivilje v Vranju št. 48 KLO 
P'odvrh, p. Sevnica, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja, po- 
ziv, naj se o pogrešanem do 1. X. 1949 
poroča sodišču. ' • 

Po preteku roka bo sodišče "odločilo o 
predlogu'. 

Okrajno sodiače v Trbovljah 
dne 24. Junija ,1949 
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Oglasi sodišč 
Oklici o sitrbnikih    , 

in razpravah 
Lì ooO/i'ù— '- - 9580 

•-euovič Julijana, bolničarka v Mari- 
boru, Glavni trg 1. je vložila proti Petro- 
viču Ljubomiru, drž, puškarskemu moj- 
stru v Mariboru, Meljska 28, tožbo zaradi 
razveze zakona. 

Razprava bo 16. septembra 1949 ob 8. 
uri pri okrajnem eodliču v Mariboru me- 
sto, soba št. 84. 

Ker je rtoženčevo bivališče neznano, 
mu je bi postavljen za skrbnika dr. No- 
vak Jože, odvetnik v- Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in njegove 
stroike, dokler se sam no zglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 3. septembra 1949. 

* 
G 648/49—2 SÔ81 

Reiser Justina, upokojenka v Studen- 
dh, Leningrajska 24, je vložila proti Rei- 
serju Filipu, brivcu ravnotam, tožbo za- 
radi razveze zakona. , 

Razprava bo 23. septembra 1949 ob 8. 
uri pri tem sodišču, soba št. 84. - 

Ker je toženčevo < bivališče neznano, 
mu je bil. postavljen za skrbnika Sancin 
Smiljan, sodniški pripravnik pr! okrož- 
nem sodišču v Maribom, ki ,ga bo zasto- 
pal i& njegove etroîke in nevarnost, do- 
kler se sam ne zglasi aH ne menuje po- 
oblaščenca 

Okrajno sodHfe Maribor mesto 
ilne 3. septembra 1949, 

Amortizacije 
IV K 1887/49—2 , 9323 

Na predlu* Babica Vekoslava,. strugar- 
• ja v Rečici pr. Laškem St. 164, se uvede 

postopanje ïU amortizacijo zgubljene za- 
varovalne police in si? njen imektnik po- 
ziva, naj v' dveh mesecu po tem razglasu 
v Uradnem Kitu LRS nveljav; svoje pra- 
vie-e, ker se bo sicer izrekla za neve- 
ljavno. 

Oznnmenilo vrednotnice: 
zavarovana polica Vzajemne zavaroval- 

nice It. 9846 za primer doživetja sa 40.000 
dinarjev na ime zavarovanca Babica Ve- 
koslava. 

Okrajn» sodišče v Celju 
'ine 24. avgusta 1949. 

ti R  701/49—3        *   ' 9578 
Na prošnjo Sušnika* Alojza,, kmeta na 

»uhi II, se uvede postopanje za amortiza- 
cijo vrednotnice, ki jo je prosilec baje 
izgubi, in 6,e imetnik poziva, naj uveljavi 
syoje pravice v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS, ker 'se bo sicer po 
'preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 

Dznamenilo vrednotnice: 
hran'lna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice v Pred03ljah, št. 503 z vlogo 
1-628.16 din (sedanje valute) 

Okrajno sodiščo v Kranju. 
dne 3, septembra 1949. 

R 368/49-3 k št. 6311 
Popravek 

V objavi postopka za amortizacijo za- 
varovalne police na ime dr. Bezlaj Ciril, 
zdravnik v Maribc^u (oglasn' del Ur. lista 
LRS, št. 19 z dne 14. VI. 1949, stran 335 
<"> 336) se podpis pravilno glasi: 

Okrajno  sodišče Maribor mesto 

xCaziii' oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
8694 

Mestna hranilnica v Črnomlju je- po 
sk}epu MLO v Črnomlju z dne 6, junija 
1949 iin po odobritvi ministrstva za fi- 
nance LRS z dna ül. julija 1949, štev. 
310-338/6-49 prešla z dnem 1. avgusta 1949 
v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, da 
v 1 mesecu od dneva objave tega poziva 
priglasijo svoje terjatve ,in obveznosti. Po 
tem roku dospele prglasitvo in neprigla- 
šene terjatve in obveznosti ee bodo pri- 
znavalo in upoštevale le v višini, ugotov- 
ljeni po poslovnih knjigah Mestne hranil- 
nice. 

Mestna hranilnica  v  Črnomlju 
v likvidaciji 

9443 
Obnovitvena zadruga na Polimku se je po 

sklepu občnega zbora združila s KZ in 
prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, naj 
priglasijo ali poravnajo svoje račune naj- 
pozneje v enem mesecu cd te objave v 
Uradnem listu LRS. 

PO preteku roka se terjatve ne bodo 
več upoštevale. 

Obnovitvena zadruga Polšuik 

9534 
Trgu\iski odseki kmetijskih zadrug: 
Apače, Žepovc., Podgorje, Lutverci, 

Janžev vrh, Negova, Lokavec, Dražen vrh, 
Segovci, Naaova, Žice, Ivanjševci, Police, 
Orehove! âratovci-Mele, Brengova, 2upe- 
tinci ia Drvanja so v likvidaciji. 

Okrajna zveza kmetijskih zadrug v 
Gornji Radgoni poziva vse upnike in dolž- 
nike, naj izterjajo svoja dobroimetja ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti najpoz- 
neje do 20 septembra •9. Po preteku 
roka terjatev ne bomo ve5 priznali, dolž- 
nike pa bomo po sodni poti izterjali. 

Likvidacijski odbor 

St. 1078/18 •     8661 

Objava 
Mestni izvršilni odbor v Celju prckli- 

cuje na podlag: 21. člena pravilnika o obli- 
ki, velikosti in uporabi pečatov jn štam- 
piljk ljudskih tidborov v LRS velj'avnoet 
okroglega pečata te ustanove, ki je bil 
ukraden ob priliki vloma, z besedilom: 
»Ljudska Republika Slovenija Mestni 
ljudska odbor — Celje — 3«, v ereditili z 
grbom LRS. 

Mestni LO Celje 

izgubljene listine 
prèkliculejo: 

Arčou Marta, Bukovica 313, začasno 
osebno izkaznico, izdano od notr.' uprave 
v Gorici in izkaznico za kolo, izdano v 
Solkanu od uprave NM za žensko kolo 
znamke »Renaur« 5t. 4024, evid. številka 
G-'28-995S. 9292 

Babnik Janez, Ljubljana, 2eleznikarje- 
va 5, spričevalo II. a razreda VIIJ. drž. 
gimnazije v Ljubljenj, 9448 

Bcuedetič Jože, Dragu 43, Ljubljana, 
Siika, evid. tablico za kolo S—12853, iz- 
dano-od NM Ljubljana. 9375 
/ Bitenc Stanislav, Rudnik 28, osebno iz- 
kaznico äl 084880. izdano od NM Ljub- 
ljana, 9332 

Cerar Frančišku, Kamnik, Krašce 4, 
'pronubo knjižico za kolo znamke >Tri- 
buna«, št. okvira 2178Ô99. 9330 

Cotič Božena, tajnik RO sindikata 
zdravstvenih delavcev Jugoslavije, osebno 
izkaznico št. 034044, izdano 11. VI. 1945 
od NM v Ljubljani. 9429 

Cvar Marija, Ljubljana, Vodovodna 15, 
osebno izkaznico 9382 

Čotar Alojz, Dornberg, Tabor 27, oseb- 
no izkaznico št. 27240, orožni list Storilka 
13568, izkaznico OF St. 299457, izkaznico 
za kolo št, 528877 in izkaznico o padlem 
sinu Čotarju Francu. 8327 

Dolenc   Marija,   Ljubljana,   Tavčarjeva 
10, osebno izkaznico, izdano od NM Ljub- 
ljana. 9379 

F'lipčič Slavko, Ljubljana, Parmova 37. 
uslužbensko knjižico St. 46879, pooblastilo 
ministrstva za gozdarstvo št. 3354/1-49, 
5 bonov po 20 litrov benzina 31. 127439 do 
127443, serija G in vojaško knjižico št. 
1200/480-V. 9115 

F'nk Ivan, Ljubljana, Ljubljanska 55, 
knjižico za kurivo. K-2.   i 9371 

Gabrijelčič štelka, Ljubljana, Florijan- 
ska 39, osebno izkaznico, 9333 

Gerlovič Franc, Ljubljana, Gorupova 4, 
osebno izkaznico 8t, 096708, izdano od NM 
Ljubljana.        ,JI 9428 

Glavnik, Vida, Ljubljana, Rožna dolina, 
Cesta IX Ut. 23, delavsko knjižico Številka 
1468652, • 9374 

Gorenjska predilnica in tkalnica, SBofja 
Loka, evid. tablico St. S—2671 osebnega 
avtomobila znamke >Skoda«. 7003 

Grablovic Helena, posestnica, Ljublja- 
na, Miklošičeva 18, osebno izkaznico št. 
024501 in mlečno nakaznico za bolnike. 

9373 
Gradbeno podjetje za ceste LRS, grad- 

bišče Litostroj, evid. tablico tov. avtomo- 
bila »Praga«, št. S—8759. 9512 . 

Ilerš1« Matija, železu, upok., Ljubljana, 
Poljanski nasip 40, živilsko karto LD za 
september. 9519 

Jan Franc, Stari dvor, Sk. Loka 28, 
osebno izkaznico, izdano 1. 19"46 od K%O 
Petanjci, Prëlfrhurje. 9446 

Kastelic Marjan, Ljubljana, Trnovski 
pristan 14 a, sindikalno izkaznico.     9369 

Klemene Franc, Ljubljana, Delavski 
dom, osebno izkaznico Št. 137 III.      9449 

Klobučar Jole, Urina sela 39, oblačil- 
no knjižica 5t. 126, izdano od vojaške tr- 
govske uprave'. t 9523 

Erjavec (Franca) Rajko, Novo mestp, 
oficirsko izkaznico.   ' 9524 

Koman Marjeta,   Ljubljana, - Lavričeva 
11, »pričevalo I. letnika Ekonomskega teh- 
nikuma v Ljubljani, izdano 19Ï9.   * 9297 

Korbar Boštjan. Klanec 27 pri Komen- 
di, prometno knjižico za kolo, izdano od 
NM Kamnik. 9433 

Kozar Franca Franc, preklic o vojaški    • 
knjižici, objavljen v Uradnem listu LRS 
št..9 z dne 12. Tli. 1949, ker se je knjižica 
medtem našla. 9366 

Kraljic Cecilija, Ljubljana, Parmova 
4S'II. prometno knjižico za kolo znamke 
xMiele«, tov. št. 470732, St. S-W718. "9444 
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Ja.ru mi k Jfcleua iiijeu» \ e»«|. Ljublana 
.VUkloš čeva 17. uiulurileUio spričevalu, iz- 
dano lÜ4u741 ud il. Žeuske rrulut- gimna- 
zije  v Ljubljani. HdTSa 

Križaj Marija, Doi, Logatec öö <*sebno 
izkaznico. 9112 

Urlzuar Ham», Vodici: >114 nail Ljublja- 
no, evia, labi,eu äl. S~3 -fititf.l il. ^|;viru 
•50590 9520 

Kušar Jernej, Ljubljana, Kopališka 1, 
oblačilno karto   izdano od  OLu 2alec. 

9440 
L*»'rte Jii-ti. Ljubljana. ••/seva 84, $,•. 

dikalno izkaznico  Jt.  1282991, 9296 
Legiša Marija, Ljubljana. Puölojn»ku 48, 

osebno izkuzuico, izdano od NM Ljubljaua. 
9380 

Lifer Ivanka, roj. v Lokovcu pri Cepo- 
vanu 22. VII. 1929. biviijora v Cepovanu 
št. 60. ukradeni- osebno izkaznico, izdano 
«d bivšega okrajnega odbora za Urgai-eko 
1. 1940 ,n  mladinsko izkaznico 9424 

Lumbar Kraue, Uudnik 1JS, šofersko iz- 
kaznico I razr, izdano 21. IX. 19-17 od 
NM Ljubljana. 9327 

Lušiua bau. lesno ind. podjetje Jelovi- 
ca, Škof ja Loka, prometno knjižico za ko- 
lo št. 1130805 ( 9432 

Lužar Drago, Kočevje àalka vacs 0, vo- 
jaško knjižico, vojniko spričevalo o ua- 
pravljeiiem lef-ajii. sindikalno izkaznico, 
spričevalo o pomočniškem izpitu-ura reke 
Strok«, izkazn.co za dviganju mezd in plaž 
v letu 1949, izdano od premogovnika Ko- 
čevje. 5787 

Lužar Martiu, Ljubljana "vinhartova 35, 
Odlikovanje za hrabrost  št.  58800.    9427 

Lužuvec Kraut, tovarna pohištva Dupli- 
ca, sindikalno ftkazu co št. 2440(H).      9510 

.Madori Steïau, Ljubljana Na dolih 4, 
prometno knjižico za kolo znamke 
»Standard«. 9300 

Mftrkovte Frane. Ljubljana, Grajska pla- 
nota t osebno izkaznico in vojaško knj- 
žico. 9441 

Medicinska fakulteta Ljubljana, klinike, 
prometno knjižico št. 5898 za kolo znam- 
ke »Ideal« na iijie uprave kluik v Ljub- 
ljani. 9291 

»Mepruiiu Ljubljana. TvrJev« 36 evid. 
tablico št, S—1731 tov. avtomobila znam- 
ke »Ford, izdano od NM Ljubljana.   9367 

Messner Janko. Ljubljana Wolfova 12. 
lfldeke predavanj, izdan septembra 1948 
od univerze v Ljubljani 9376 

Mežuaršič Franc. Dol pri Ljubljani, sndi- 
kalno izkaznico, polno sindikalno dovolil- 
nioo za  letni' dopust z dne  1   IX.   1949 
za progo Ljubljana—Gorica—Reka—Split. 

v 9234 
Mlklcič S'me Vitomir voi. pošta števil- 

ka 1101/13„ Postojna, oblačilno knjižico za 
aRtivne podčastnike serije P št 6586. iz- 
dano od voj. pošto št. 1170. 929S 

Milankovic Desa Vrhnika, ftvnbičeva 9 
spričevalo VT(I gimnazije izdano od VI. 
drž, gimnazije v Ljubljani. 0507 

Ministrstvo zn pravosodje, Ljubljana, ta- 
ta kolo št. S-1464. 9447 

Noč Anton. Jesenice, Fužinska 2, izkaz- 
nico za kolo, 5t. 6476. 9032 

Nabernik Nereuka, Ljubljana, Tabor 6/1, 
sindikalno izkaznico, obveznico ljudskega 
posojila za 500 din, obveznico ljudskega po- 

*JJlli»   l,iX   1UUU  diu,   iZdUUO   UU   1•«   huber- 
iiik Juxe. usebuo izkaznico na une 1 uru. 
.\evenku u ouveaueo ijudakegd pi,uujila 
/.a l)W dm ua ime iSaberuik Aluiwunura. 

92ÜÖ 
Novak-Marija, I« 5tì pn LjuuljuUj, piuuiet- 

uo  knjižico  za   kolo,  izdano od   NM   lg. 
9334 

Oblak Marija, Ljubljaua, Poljanska -O, 
K.HJ1Ž co za kulo znamke »Meister<, tov. 
št. Ü95ö3ö, e vid. št. S—i-iTaa. •508 

Ojup Kuiiiun, Belo Polje, uëebuo izkuz- 
uico., • *   9328 

Ukrujuo pievozmitvo, Kiiiuuik. promet- 
no knjižico za poltovorni avto številka 
S—231/, udanu od NM kaiuii k. 9329 

Uiitau Helena, Podkoren lö, epučevalo 
IV. razr. izdano 1. 1947-48 od gimnazije 
ua Jesenicah. 9538 

Oražeui Martiu, Ljubljana, lyrSova -lu, 
ooeouo ukaziiico in prometno knjižico za 
kolo,  wv. ài.  23928. «295 

Utriu /ura, Uuuižale, LjuMjaueka 09. 
osebno izkazu co 4437 

üzcgovu1 Mile, kapetan KCJIžIUO za ži- 
vila St. 183 voj. trgovskega podjetja Mar,- 
bor za i. polletje. 7602 

Pavlovi? sli'uuduii, Ljubljanu, Kožna 
dol.ua,Cestu VU, ài.29, vojaško knjižico, iz- 
dano 10. X. 1947 od štaba i. tank. divizije 
v Kranju ( sedaj v Sisku). 9331 

Petemel Niko, Javornik, Straža 10, blok 
Jesenice. \ojaško knjižico. 9522 

Podobn'k Janez, Crnuce 39, spričevalo 
I. c razreda gimnazije, izdano 1949 od 
I. drž. gimnazije v Ljubljani. 9442 

1'raprotuik Marija. Ljubljana, Zriujske- 
ga  Ô, osebno   izkaznico. 943u 

Prek Ivan, tovarna pohištva, Uuplica, 
csmdikaliiu izkazu co št.  1496420.        9515 

Primožič Anion, Litija, železniško režij- 
sko izkaznico št 249535, veljavno do 31. 
XII. 1949. 9372 

Republiško tesarsko podjetje >Tt"*ar«, 
Ljubljana, Parmova 45. blok svojih Ži- 
gosanih naročilnic (eksternih) v triplika- 
tu, zap. št. 32351-32400. -      9434 

Raztresen Alojz, Zg. Bela 5, Preddvor, 
Kranj, vojaško kuj,žico, osebno izkaznico, 
prometno knjižico za kolu izkaznico OF m 
oblačilno karto. 9335 

Hamšak Josip, klepar, Mula 52, oseb- 
no izkaznico, izdanu ud KLO Muta 1. 1945, 
orožni Ust za dvoce* ;> , kaliber 16 mm, iz- 
dan od notr. odseka v Dravogradu 1. 1948, 
izkaznico OF. izdano 1945. .zkaznieo RK. 
člansko izkaznico lovske zveze, izkaznico 
za kolo, potrdilo o člauslvu Obrtne in pro- 
dajne zadruge v Dravogradu. 9226 

RKGS. prometni odsek direkcije Kočev- 
je, dve avtomobilski tablici, in sicer 
S-364 in S-3480. 8914 

Roje Marija, SpLt, Jerlna 4, osebno iz- 
kazn co. izdaiM od GNO Osijek. 9521 

Rot Antonija, Brezovica, sindikalno iz- 
kaznico, izdano 5. V. 1949 od sindikata 
delavcev in nameščencev lesne industrije, 
Ljubljana. 9368 

Sedej Veuoeli. Kranj, Kalvarija 54, za- 
časno osebno '.uznico in sindikalno iz- 
kaznico št. 7:;: 1 i7, 5t. zveze 68140.     9299 

Sirnik Slavica, Ljubljana, Robova 21, 
osebno sindikalno in planinsko izkaznico, 
prometno knjižico za kolo It. 15687, oii- 

u raku nabavno knjižico zu lri oöebe (za 
ženo m dva otroka) na ime Ručigaj, iz- 
dane od VTP Pola. 9445 

Slokar BeruuVda, Ajdovščina,'osebnu iz- 
kaznico št. 37a5, izdano od KLO Vir. 

9439 
Stritih Slavko, Predlnica • tkalnica 

Tržič, izkaznico za' kolo »Puch«, tov. Jt. 
401240, izdano ua ime TiJler Jože Tržič, 
Koroška 1. 8776 

Sušnik Pavel. Setnik 3, potrd.lo o zapo- 
slitvi, knjižico za kolo, mesečno avtobusno 
karto. 9294 

Stampar Jliro.lav, Ljubljana, Vodovod- 
na 40, univerzitetno izkaznico. 9370 

Silar Anion, Stražučj 158, živilsko kar- 
to za celo leto 194• O I. kategorija 
št. 4173-a-c, izdano od oskrbe Minot-a, 
Ljubljanu 9385 

amale Antou. Studenci 7 pri Kamniku, 
knjižico za kolo št. S—3—10818.        9436 

TeriiovSek Kraujo. Velenie, evid. tabli- 
co za  kolo S—15 l\M?->:> 8917 

Tubinovi« Mile. st. vodnik, voj. pošta 
39003'.), Tolinm, oblačilno knj žico števil- 
ka 9847 za vojaško trgovsko podjetje.  8350 

Toplik Ivan.' Ljubljaua. Središka uJ. re- 
žijsko železniško karto, mladinsko in sin- 
dikalno zkaznieo, izkaznico OF, regrutni 
Izkaz. 9431 

Tomšič Janez, tovarna pohištva, Dupli- 
ca, sindikalno izkazneo. 9514 

Traiuošljaniu Milka. Ljubljana, Rakov- 
nik 6. polno dovolilnico 7, dne 1. VIL—31 
VIII. 1949, «erije N št, 01355, izdano od 
vojne pošt« 3379 Ljubljana,- 9511 

Tratnik Frani', Ljubljana. V Iharjeva 37 
spričevalu 111. c razr. aimnaziin udono 
od V. drž gimnazije v Ljubljani        9517 

Turk Marija. Ljubljana Strelilka 36 
knj;žico za kolo Št. 848406-2729. izdano 
od NM Ljubljaua. 9438 

Uroševič Ljubomir. LjubljariM. Kolo- 
dvorska 22 indeks, izdan od univerze v 
Ljubljani 9383 

Veterinarsku eksperimentalua postaja, 
Kočevje evidenčno tablico osebnega av- 
tomobla S-3497. 9029 

Verčon Joiip. LJubljana, potno dovolje- 
nje za Koper preko bloka Blžane in na- 
zaj, izdano od ministrstva-za notranje za- 
deve, odsek r.a potna dovoljenja, veljav- 
no do 30 IX 1949 z večkratnim p reno 
dom. 93S4 

Vrïulk MileiiR, Celje Plečnikova 20 
indeks redne slušateljicp VII. semestra 
gospodarske fakultete v Ljubljani.     9381 

Vukobratorič Milica. Rakovnik ti. Ljub 
ljana. oficirsko izkaznico serije H št. 9395, 
Izdano od vojaške pošte 7250-16 Zagrsb 
potno dovoHln'co z dne 1. VII,—31. Vil 
1949, serije N št. 01353, izdano'od voi 
pošte 3379. Ljubljana. 9510 

Zidar Iv'ca. Ljubljana. Levčeva 23, 
os?bno izkaznico. 9513 

Zupan dr. Franc. Ljubljana. Vcšnjako- 
kova 6. prometno knjižico za avtomobil 
>F'at-500t. evid. št  S—1606. 9435 

Zupan Jože. Straziîce 326 p. Kranj, vo- 
jaško knjižico. 95Ö9 

Železarna Jesenice, izkaznico za služ- 
beno kolo S—5—4728, tov. §t. 824,330, iz- 
dano od OLO Jesenice. 7450 

Izdaja tUcedpl 11«) LÄ8<,-Direkt« la «rigoverni •••4••: dj, Baitlw •••••; tìtìa Blaenikova Uakwne. obrat 1 » v» • Ljubljeni 
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7. Ta odločba velja od dneva objave v > Uradnem 
listu LRS« 

St. 595 
'„jubljiina dne 29. avgusta 1949. 

Strinjam se! 
Minist«!    e.a    gozdarstvo 
in li.':<no industrijo LRS: 

Tone Fajfar 1. r. 
Strinjam sel 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Minister za presveto LW3» 
Ur, Jože Potrč 1. r. 

PRAVNI PAPPISI LJUDSKIH OBROKOV 
172. 

Na podlagi 10. točke 58. člena splošnega wkona o 
ljudskih odborih (Uradni iist FLRJ, št. 49-410/49), izdaja 
začasni oblastni ljudski odbor Ljubljanske oblasti po pred- 
logu svojeg* izvršilnega odbora 

odločbo 5 
N       o ustanovitvi Direkcije kmetijskih po«..  *ev 

1 Ljubljanske oblasti 

t. člen 
Pri oblasmem ljudskem odbora Ljubljani, e asti, 

poverjeništvu za kmetijstvo, se ustanovi Direkcija kme- 
tijskih posestev Ljubljanske oblasti kot operativci uprav- 
ni voditelj gospodaeskih podjetij, ki ji bodo podrejena. 

2. člen 
Poverjenik za kmetijstvo oblastnega' ljudskega od- 

bora Ljubljanske oblasti odredi sporazumno z izvršilnim 
odborom oblastnega ljudskega odbora Ljubljanske obiasti, 
katera podjetja iz pristojnosti tega poverjeništva spadajo 
pod operativno upravno vodstvo Direkcije kmetijskih po- 
sestev Ljubljanske oblasti. 

8. člen 
Direkciji kmetijskih posestev Ljubljanske oblasti 

naSeluje direktor, ki neposredno vodi delo te direkcije 
ter za njo odgovarja poverjeniku za kmetijstvo oblast- 
nega ljudskega odbora Ljubljanske oblasti. 

4. člen 
Direktor in vodje organizacijskih enot sestavljajo 

kolegij direkcije. 
Kolegij vodi direktor. 
Kolegij je posvetovalni organ direktorja, ki ga ta skli- 

cuje na posvet o vseh važnejših zadevah in načelnih 
vprašanjih. 

Če se direktor ne strinja s predlogi kolegija, sme 
vsak njegov član obvestiti o tem poverjenika za kmetij- 
stvo, vendar to ne zadrži izvršitve direktorjevega naloga. 

5. člen 
\ Ce se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna 

vprašanja, lahko pri posvetovanju kolegija sodelujejo 
strokovnjaki direkcije in podjetij ter drugi znani strokov- 
njaki, ki jih pokliče direktor. V tem primeru se kolegij 
razširi v tehnični svet kot strokovni posvetovalni organ 
direktorja, , 

Strokovni svet zaseda -po potrebi. Njegove odločbe 
so samo posvetovalnega pomena. 

6. dien 

Direkcija vodi knjigovodstvo in administracijo po na- 
čelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

7. člen 

Direkcija se vzdržuje iz prispevkov podjetij, ki so 
pod njenim operativnim upravnim vodstvom. Ključ za 
plačevanje prispevkov določi poverjenik za kmetijstvo 
v sporazumu s poverjenikom za finance. 

8. člen 
Natančnejše določbe o ureditvi direkcije, o poobla- 

stilu direktorja in drugih vodilnih uslužbencev kakor tudi 
predpise o administraciji predpiše s pravilnikom izvršdlni 
odbor oblastnega ljudskega odbora Ljubljanske oblasti 
po predlogu poverjenika za kmetijstvo. 

9. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v > Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 1199/7 
Ljubljana dne 25. avgusta 1949. 

Začasni oblastni ljudski odbor Ljubljanske oblasti 
Tajnik: Podpredsednik: 

Kolar Matevž 1. r. Krese Leopold 1. p, 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 70 z dne 20. avgusta 1949: 

581. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o rednih prejem- 
kih pripadnikov narodne milice in o dodatkih civil- 
nim osebam v službi pri narodni milici. 

582. Navodilo za inventuro (popis) pni državnih gospodar* 
skih podjetjih. 

St. 71 z due 24. avgusta imv. 
583. Pravilnik o premijskih dodatkih za preseganje me- 

sečnega delovnega učinka za uslužbence poštne, tele- 
grafske in telefonske stroke. 

584. Odločba o ustanovitvi Zveznega grafičnega delavske- 
ga tehnikuma. 

585. Odločba o uvedbi obrazca delovne pogodbe v resoru 
ministrstva za promet FLRJ. 

St. 72 z dne 27. avgusta 1949; 
586. Pravilnik o razpolaganju s sredstvi na posebnem 

bančnem računu ministrstva za zunanjo trgovino 
FLRJ pri Narodni banki FLRJ, vplačanimi na pod- 
lagi 22. člena uredbe o stroških državnih podjetij, 
ki se bavijo z izvozom in uvozom, in na podlagi 
19. člena uredbe o stroških državnih podjetij za 
posle mednarodne odpravniške službe. 

587. Navodilo o delitvi sklada žita v kmečkih obdeloval- 
nih zadrugah, ki je namenjen za prehrano zadruž- 
nikov in krmo živine na njihovih ohišjih. 

588. Navodilo za uporabo 6. in 8. Člena uredi::* o ob- 
računavanju in zaračunavanju oskrbnine v državnih 
zdravstvenih ustanovah. 
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589. Odredba •• sestavljanje predloga kreditnega plana 
za  IV. tiomesočjo 1949 

690. Odredba o dr/.avuiii (vezanih) cenati za posamezne 
vrsto in kakovosti  industrijskih raàìiui letine   1950, 

691. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih letalskih 
poštnih znamk >Petletnica Ljudske republike Make- 
donije«. 

692. Odločba o piodaji ••• tnalih živali po vezanih cenah 
nad določeni najvišji znesek. 

Popravek uredbe o odškodninah, nagradah in ugodnostih 
iznajditeljev, novatorjev in racionalizatorjev. 

Popravek' navodila o kontroli in evidenci uad izvrševa- 
njem plana fonda piač za leto 1949. 

Odločlia o enotnih prodajnih cenah za papirne odpadke 
(surovine, za izdelovanje papirja in lepenke), veljav- 
Mbs za vso Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. 

St. 73 z due 31. avgusta 1949: 
593. Uredba o plačah delavcev in učencev, zaposlenih na 

odrih, v filmskih ateljejih in v delavnicah gledališč 
in filmskih podjetij. 

594. Uredba o podeljevanju častnega naslova udarnik. 
695. Odredba  o državnih   (vezanih)   cenah  za  vino  in 

grozdje za predelavo. 
596. Odredba o državnih (vezanih) cenah» za žganje in 

suhe slive. 
597. Odredba o spremembi temeljnih plač za poklic axbi. 

ter v pravni široki, 

598. Odredba o sklepanju predpogodb za plan 1950, UiU; 
">99. Odredba za sestavljanje in predložitev p'redloga za 

blagajniški plan za razdobje oktober-december 1949. 
Popravek odredbe o državnih (vezanih) cenah za posa 

mezne vrste in kakovost industrijskih rastlin letine 
1950. ' 

ftt. 74 z dno H. septembra 1949: 
601. Ukaz o določitvi  bibliografskega instituta za  usta 

novo splošnega državnega pomena. 
602. Odločba o dajanju povračila komunalnim bankam 

in krajevnim hranilnicam za obresti, ki jih plačujejo 
od hranilnih vlog. 

603. Odločba o plačevanju materiala za investicije in 
opremo, ki ga državna gradbena in montažna pod-^ 
jetja vgradijo iz lastnih zalog v investicijske objekte 
zadružnih organizacij. 

604. Odločba o načinu prehrane osebja, zaposlenega v 
zdravstvenih ustanovah, dečjih jaslih in socialnih 
ustanovah. 

••. Odločba o dopolnitvi odločbe o izročitvi v promet 
priložnostnih poštnih fraukovnih znamk »Petinse- 
demdesetletnica ustanovitve Svetovne postne zveze« 

Veljavnost predvojnih pogodb Jugoslavije z Italijo. 
Poprayek pravilnika o načinu merjenja in izračunavanju 

registrske prostornine pri morskih ladjah. 
Odločba o nižjih enotnih cenah v prodaji na «'.robno za 

prečiščeno seme nc-.ške i:-!' rdeče detelje in 
inkarnatke, ozimne grašice • ozimnega krmnega 
graha. 

Izdaja  >UradnI liet LR$t — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; lis!ta Bludnikova daltanui, obrat 1   -««I» 
•••1•••1. Naročnina: EeMIetno CO, polletno 120, celoletno 240 din.— Posa mezna številka: 4 din za IG tirani, 8 din za 32 strani, 
12 dih za 43 sirani, ÌSdlb za 64 strani, po ••• 2.50'dJn več. — Uredništvo in upravniätvo: Ljubljana. Gregorčičeva ulica St 23. 

Telefon: ravnateljstvo 49.40, uredništvo 49-90. upraviništvo 65-79. — čekovni račun 6^90180-0. 
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Letnik VI. V Ljubljani dne 15. septembra 1949. 

VSEBINA 
173. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za znanost m kulturo LRS. 
174. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za gozdarstvo LRS in mini- 

strstva za lesno industrijo LRS. 
175. Ukaz o preosnovi vlade LRS. 

176. Ukaz o pri 
vo^rad in 

177. Ukaz o  •• 

178. Odredba < 

Mityi eedeža okrajnih ljudskih odborov D ra- 

stu krajevnega ljudskega odbora Brezje X 
e. 

o uri'ditvi prpmeta o krompirjem. 

PüEZmil LJUDSKE SKUPŠČINE LBS 
178. 

Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LK Slovenije in 
po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja Pre- 
zidi] Ljudske skupščine LR Slovenije 

,   ukaz 
p ustanovitvi ministrstva za znanost in kulturo 

LR Slovenije 

. 1, Da se zagotovi uspešnejši razvoj znanosti :n kul- 
ture, se ustanovi ministrstvo za znanost in kulturo LRS, 
ki prevzame vse zadove visokih Sol in njim po stopnji 
enakih sol, akademij, znanstven.h in kulturnih ustanov in 
podobno   ter   zadeve   kinematografije   in   radiodifuzne 
elužbe.   , : •• ,    ;     ,•..•.',',.".' ' 

2. Vlada LR Slovenije ^izvrši, ta ukaz.   ,-•, 
3. Ta ukaz velja °d dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
' U St: 14ô 

!  Ljubljana dne 14. septembra 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPSCINh 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: ^ Predsednik: 
France Labe) 1. r. Josip Vidmar L r. 

Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LR Slovenije in, 
po predlogu .predsednika vlade LR Slovenije izdaja Pre- 
ztidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

, ukaz 
o ustanovitvi ministrstva za gozdarstvo LRS 

in ministrstva za lesno industrijo LRS 

"' 1. Glede na naraščanje opravil na področju gozdar- 
stva in ha področju lesne industrije se v interesu razvoja 
obeh gospodarskih panog iz dosedanjega ministrstva za 
gozdarstvo in lesno industrijo LRS ustanovita ministrstvo 
za gozdarstvo LRS in ministrstvo za lesno industrijo LRS. 

2. Ministrstvo za gozdarstvo LRS prevzame vse za- 
deve, ki se tičejo pogozdovanja, vzgoje, nege, urejevanja 
in varstva vseh gozdov,' odkazo van ja lesa, na panju v dr- 
žavnih rm/dovih; hudourništvo.lov, smoljarjenje 4n sorod- 
ne zadeve. .v  ; 

3. Ministrsko za lesno industrijo LRjî Povzame yse 
zadeve eksplo^tàoué draaymh gògloy, zgdfye obdelave 
in predelave lesa • •••••• lçsàih industrijskih objiajó.v. 

4. V skladu ? ßrednjJmj; določbami tega ••••• jpre« 
noha dosedanje ministrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

5. Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 
6. Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem ltótu 

LRS«. 
U št. 146 
Ljubljana dne 14. septembra 1949. 

PREZ^tf LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
^France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L r. 

175. 

Na podlagi 7. toßk£ 72. člena ustave LR Slovenije in 
po predlogu PX£4sç4ïi&a via§e LRSlovenije fàdaja Pre- 
ziidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o preosnovi vlade LR Slovenije 

1. Razreši •• dolgosti ministra za gozdarstvo in lesno 
industrijo v vladi LR Slovenije Tone F a j t a r. 

2. Razr.e|i se dolžnosti ministra za presveto t vladi 
LR Sloy.enije dr. Jože BotrŠ. 

3. Razreši se dolžnosti ministra za delo v vladi LR 
SlovenUe' Ivan ReVent. 

n. 
1. Za ministra tx prosveto v vladi LR Slovenije so 

postavi Ivan RTgVnt, dosedaj minister za delo v vladi. 
LR Slovenije. 

2. Za ministra za znanost in kultujo v vladi LR Slo- 
venije se postavi dr. Jože Potrč, dosedaj ininœtcr za 
prosveto v vladi LR Slovenije. 

3. Za minisjra za lesno industrijo v vladi LR Slove- 
nije se pogtftvi Tone Paj^aV, ••••• "jnjaisicf » 
gozdarstvo-in lesno industrijo v vladi • Slovenije. 

'     • 
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4. Za ministra za gozdarstvo v vladi LK Slovenije se" 
postavi generallajtnant Jaka Avšič, dosedaj opolno- 
m<»'^n.i minister vlado FLRJ. 

->, Za ministra za delo v vladi LR Slovenije se postavi 
Ma.; TI   Graif,  ljudski poslanec. 

U Št. f47 
Ljubljana dne 14. septembra 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPnm.lKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik'. 
France Lubej 1. r. Jo»»? Vidma» L r. 

176. 

Na podlagi 4. towäe 72. člena ustave LK biovenije in 
po predlogu vlade LR Slovenije Izdaja Prezvidiî Ljudske 
skupščine LR Slovenije - , 

ukaz 
o premestitvi sedežev okrajnega ljudskega odbora 
Dravograd in okrajnega ljudskega odbora Mozirje 

1. Sedež okrajnega ljudskega odbora Dravograd se 
prenese v Slovenj Gradec. 

2. Sedež okrajnega ljudskega odbora Mozirje ee pre- 
nese v Šoštanj. 

3. Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 
4. Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
U št. 144 
Ljubljana dne 12. septembra 1049. 

PREZIDU LJUDSKE ŠKUPSCINB 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

•7. 

Na podlagi 4. toöke 72. člena ustave LR Slovenije in 
80. člena splošnega zakona o ljudskih odborih izdala Pre- 
zttdij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o razpustu krajevnega ljudskega odbora Brezje 

v okraju Jesenice 

Krajevni ljudski odbor Brezje, okraj Jesenice, se raz- 
pusti, ker je njegovo delo v očitnem nasprotju z ustavo in 
zakoni. 

Do izvolitve novega krajevnega ljudskega odbora se 
imenuje tale začasni izvršilni odbor: 

Za predsednika: Jesenko Jože, čevljar, Brezje, 
za tajnika: Frelih Pavla, tovarniška delavka, 

«. Brezje, 
ta člane pa*       Janša Janez, Brezje, 

Golmajer Ignac, kmet, Brezje, 
]iajhman Ivan, Brezje, 
Äobljek Marija, Peraöioa-Brezje. 

Volitve novega krajevnega ljudskega odbora bodo raz- 
pisane naknadno. 

Ljudski  odbor Ljubljanske oblasti  iz v ed* ta ukaz 
preko Okrajnega ljudskega odbora Jesenice. 

U št. 148 
Ljubljana dne 14. Septembra 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIK* SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Tpsip Vidmu L t 

PRflVILNIKl.ODREDBE.NAVODILA.ODLOCBE 
MINISTRSTEV UUDSKr: REPUBLIKE SLOVENUE 

178. 

Na podlagi 1. in 17. Člena uredbe o odkupu krompir« 
j. v gospodarskem letu 1949/50 (Uradni list LRS, št. 
25-157/49) izdajam v sporazumu z, m.nistrom za kmetij- 
stvo in v soglasju e predsednikom vlade LRÄ 

odredbo 
o ureditvi prometa s krompirjem 

1. Pridelovalec krompirja, ki je Izpolnil avojo obvez« 
nost glede prodaje krompirja, sme proste presežke krom- 
pirja prodajati ali drugače z njimi razpolagati, Ce dokaže 
s potrdilom pristojnega krajevnega ljudskega odbora, da 
je svojo obveznost glede prodaje krompirja izpolnil. 

2. Pridelovalec krompirja, ki mu nI predpisana ob- 
vezna prodaja krompirja, sme svoj pridelek krompirja 
prodajati ali drugače z njim razpolagati, če dokaze s po- 
trdilom pristojnega krajevnega ljudskega odbor«, da mu 
obvezna prodaja krompirja ni predli    na. 

8. Pridelovalec krompirja sme e potrdilom, krajevne- 
ga ljudskega odbora,'da prevaža svoj pridelek, speljati na 
svoj dom krompir, ki ga je pridelal izVeß méj okraja 
svojega prebivališča. 

Za vsak drug prevoz krompirja iz okraja v okfaj je 
potrebno dovoljenje okrajnega ljudskega odbora, v kate- 
rega območju je bil krompir pridelan. 

4. Kolikor kršitve te odredbe niso sodno kazniva de- 
janja, se kaznujejo kot prekrški z denarno kaznijo do 
20.000 dinarjev ali s poboljševalnim delom do dveh me* 
eecev. 

6. Ta odredba velja tako] In traja, dokler ]e minister 
za državne nabave De prekliče. 

S-zak št. 6126 
Ljubljana dne 14. septembra 1949. 

Minister 
za kmetijstvo LRS: 

»ug. Joie Levstik 1. r. 

Minister 
za državne nabave LRS: 

Mllaû ÔkerUvaJ 1. r. 

Soglašam! 

Predsednik vlade LR8: 
Miha Marinko 1. t. 

Izcuua  >üradnl llet LRS< — Direktor In odgovorni urednik: 
LJubljani. Narotoioa: četrtletno 60. polletno 120. celoletno 240 
la dio za 48 strani, 18 din za 64 strani, po polti 2.50 din veS - 

Telefon: ravrfateljetvo 49-40, urednišbvo 49-90. 

dr. ROMIJO Močnik; tiska Blatnikov« liskama, obrat t -»«),» 
din. - poaamezoa Številka i 4 db za 16 it rani. a din ta 82 strto! 
Uredništvo In uprevnišrvo: LJubljana, GregoriSlSev» uma H 2*< 

upravDiâtvo 55-79. — Čekovni ••••• 6-90180-0, 
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četnik  Vi. rViloga u  ü8. KOSU L duo 15. septembra 1949 Številka 28. 

Razglasi in oglasi 
iziel Je 

Splošni register predpisov za leto •8. Strani 404, cena 68 din. 
,V nadaljevanju prve Knjiiuje predpisov za L 1Ö4Ö—47 prinaša tudi ta pe- 
riodična publikacij« •• predpis zveznega in republiškega pomena, ktkor 
tudi predpise o cenah • določitvi ceu, kl eo bill v letu 194Ö objavljeni v 
Uradnem listu FLRJ, v Uradnem Utu LKS. Piuančnem zborniku, Službenih 
obvestilih zveznega urada za cene in Vestmku urada za cene pri predsed- 
stvu vlade LRS ludi v tej knjlž;ci je tea enov uvrščena po abecednem 
redu in časovnem .razdobju in bo praktično nepogrešljiv pr-ročaik za vee 
Urade in ustanove kakor tud. za posameznike, ki bodo imeli za veako teto 

"   " '     zbrano :n Upopolnjeno gradivo o nasi zakonodaj, to drugih predpisih vedno 
pri rokah. 

Posebej opozarjamo àe na nekatere zbirke, ki so izšle v ua&l založbi 
T L •8: 
Zötrkn go*podarsWb predpisov 1. del. Druga izpopolnjena izdaja. — Strani 566, 
cairn attuili. 

Ui:uga Izpopolnjena izdaja knjiž-ce iz leta 1947, ki je že zdavnaj razprodana 
vsebuje preurejeno ter e popiuvki in novim ustreznimi predpis; dopolnjeno 
deljen, začasni program splošnega dela etrokovnih izpitov uslužbencev veeh 
enov Na sistematičen in pregleden uač-u urejeno gradivo prinaša predpise 
o gospodarskem načrtu :n organih za načrtovanje o upravi za pospeševanje 

-i proizvodnje, predpisa o akumulaciji  In cenah  v  industriji  • rudarstvu, v 
gradbeni. gostinski in trgovski *trok., <Jalje poglavje o enotnih cenah, 
eplojue predp.se o upravi državnih gospodarskih podjetij in o gozdnem 
• kmetijskem gospodarstvu. Zb.rki je dodanih 12 prilog in zaradi lažje 
preglednosti in  praktt&he uporabuostl posebno stvarno kazala 

Zbirk« #u»pudurs|;ih predpisov 11. del Strani 752, cena 105 din. 
V tej obsežu zli rki je zbrano bogato gradivo »seb najvažnejših predpisov, 
ki *o izib od marca 1947 do maja 1948 • je nepogrešljiv pripomoček za 
vsakogar, k! hoče pravilno »lediti razvoju uaäega gospodareta. V knjižici je 
razvrščena enov o uprav, državu h gospoaarskih podjetij predpisi o arbitraži, 
pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznost, registraciji, vknjižbi last- 
ninske pravice itd V dodatku so predpisi o akumulacij; n cenah, knjižica 
ima vrsto preglednih tabel in zaradi lažjdjp.porabuOsti praktično sestavljeno 
stvarno kazalo. 

SplbŽn) register predpisov za I. 1•45—1»47. Strani 453, cena 60din. 
feriodčua publikacija prinaäa vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad- 

> •     netii Uetu DPJ ;n FLKJ. v Uradnem listu NVS tu SNOS-a oziroma LRS od 
Osvoboditve do kraja l   1947   predpisi zveznega in republiškega pomena, 
kakor tudi predpis o cenah  ti določitvi ceu, ki so bili objavljeni v navede- 
nih  glasilih  oziroma  v  Službenih obvestilih  zvezne  vlade in v   Veetniku 
urada  za cene pri  predsedstvu  vlade LRS.  Snov,  ki je uvrščena po abe- 

• v ,    čednem redu  n časovnem razdobju je za vse urade in ustanove ter posa- 
meznike tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako 
zbrano in Se tzpopnltijeti» uradivn veeh predpisov •• leto 1948 v novj zbirki. 

Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom kra- 
jevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom ljudskih odborov LRS 
(v priredbi Statističuegd urada LRS). Strani 156, cena TOdin. 

Odkar Je bilo naS; novi domovini priključeno ozemlje Slovenske Primor- 
ske, je s tem imenikom zadoščeno veliki potrebi, ki je nastala v poveča- 
nem in reorganiziranem upravnem aparatu naSega ozemlja Dokler ne bomo 
dobili popoln krajevni leksikon, bo ta register krajev koristen pripomoček 
za vsakogar pri orientaciji In poznavanju razporeditve krajev, okrajev In 
polt » Ljudski republiki Sloveniji. 

SJaČOTni program splošnega dela etrokovnih izpitov za uslužbence vseh strok 
in poklicev, ž literaturo in navodili. Strani 46; •••• 7 din. 

, Brošura vsebuje v prvem delu ponovno ponatisnjen in v tr! skupine raz- 
Strok,'k' bodo polagali !zpite. V dnigem delu eo k posameznim temam 
dodaiie le kratke teze in vea potrebna literatura; Sekretariat vlade LRS 
za personalno službo k' ]e program sestavil In priredil, je s to braLiro 
podal snov za Studij uslužbencev. Id se bodo po tečajih in eemlnarjilrpr'.- 

. pràvljali za izpile Navedena literatura k posameznim temam pa ho hkrati 
olajšala delo tudi predavatel^m 

ŽkSasni pj-ogram strokovnih izpitov za pripravnike in uslužbence tistih na- 
ziv^v v administrativni stroki, za katere'ni pripravniške službe in je zanje 
predpisan strokovni. Upit Strani Ì6, cena 2 din. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

\ Register državnih 
go*}jodurs^iiì puujetij 

Vpisi 
L'U14. 

Sedež: Bled, 
Pan vpisa: 25. avgusta 1949. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Bled. 
Izbrise se Lukmaa Kajko, direktor, vpi. 

Sejo se: 
Ambrožič Anton, direktor, ki podpihuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblasti in 
pravil podjetja, 

Potrata Rudoll, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu zakona 
o drž. goep.  podjetjih, 

Zupan Joža, sekretar, 
Juvan Alojz, n'žji pravni referent, ki 

podpisujejo   med   odsotnostjo   direktorja 
skupaj po dva, v obsegu zak. določil, pra- 
vil podjetja in navodil direktorja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. avgusta 194». 
at. 248361/2—1948' 

-/ 

9741 

20U. 
Sedež: Kranj. 
Dan vp'sa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Tovarna čevljev, Kranj. 
Poslova; predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak 194 z dae 16. •. 1949. 
Operativni uprava', voditelj: Glavna di- 

rekcija usnjarske industrije LRS pri mi- 
n'stretvu za industrijo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Peklenik Marija, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravi podjetja, 

Zupan Jožica, glavni računovodja, ki 
podpisuje za podjetje med odsotnostjo di- 
rektorja v istem obsegu kot direktor, si« 
cer pa sopodpisuje listine po 47. členu ea- 
kona o dri goep. podjetjih, 

~" Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. septembra 1949. 
St. 248404-1949 9752 

« 
2016. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1949. 
Besedilo: »Indus«, tovarna uenja, Ljub. 

ljana: skrajšano: »Indus<, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Industrijsko predelo- 

vanje surov'h kož v usnje, tehnična pre- 
delava usnja v jermenje in pikerje ter 
prodaja usnja in usnjenih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
"!*ba t\. S—zak 444 z dne 20. VI. 1949. 

Operativni upravn' voditelj: Glavna di- 
'"kcija usnjarske industrie LRS pri mi- 
n'fftretvu zà industrijo LRS. 

Podjetie zastopata: 
Primož'? Prane, direktor, ki podpisufe 

samostojno, v obsegu- zak. pooblastil in 
pravil tjodjetja. 

Juetij Ivanka, plavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine po 47. $enu zakona o 



„Strnu 4«Ö UKAUM LIST. LKtf Sto?. 28 -15,1&. m* 

dri. gi*p, podjetjih, med odsotnostjo di- 
i'btv.oiju pa podpisuje v istem obsegu kot 
OBI, 

Miuistrbtvo zu finance LRS, 
Ljubljanu, 

due 2•. avgusta 1949. 
St. 24353'4-~1949 9739 

2017. * f 
•Medeî; Ljubljana. 
i un vp'ea: 7. septeffibru 1949. 
Besedilo: LR Slovenija — Servisno peit- 

1 Jetje za materialno oskrbovanje znanstve- 
no-razlskovalnih ustanov, skrajšano: >Ke- 

Poslovni predmet: 
a) oskrbovanje znanstvenih ustanov ju 

industrijskih laborator-jev e potrebnimi 
kemikalijami • laboratorijskim materia- 
lom; 

b) popravljanje in sestavljanje instru- 
mentov in aparatov; 

c) organizacija proizvodnje laboratorij- 
skega materiala na ozemlju LR Sloveni- 
je *n 

č) .proizvodnja laboratorijskega materia- 
la v ••••• delavnicah. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba 3t. S-*ak 558 z dne 24. VIII. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Uprava za 
napredek v proizvodnji Planske komisije 
PVLRS. 

Podjetje zastopata: 
••• Milan, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu 7ak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, 

Matičič Jože, računovodja, ki eopodpisu- 
je ustne -po 47. členu splošnega «akonai 
o drž. gosp podjetjih. 

Ministrstvo «a finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. septembra 1949. 
'Št 243407-1949 9766 

* 
201& 

Sedež; Ljubljana. 
Dan vpiea: 27. avgusta 1949. 
Besedilo; Splošni servis pri ministrstvu 

ta državne nabave LRS. 
Poslovni, predmet: 
a) oskrbovanje e tehničnim, pogonskim 

iu drugim materialom planske in izven- 
planske kol-čine glavnih, direkcij in direk- 
cij iz resora ministrstva za državne na- 
bave LRS, republiških podjetij pod' njiho- 
vim operativnim upravnim vodstvom in 
lokalnih podjetij, ki odkupujejo na veliko; 

b) oskrbovanje vseh mlekarskih podje- 
tij v LRS a mlekarskim tehničnim mate- 
rialom; 

c) oskrbovanje vseh mlinskih podjetij 
v LRS z mlinskim tehničnim 'materialom; 

Ustanovitelj podjetja": Vlada LRS, od- 
loïbalt.'S-ïak 88?'-ss dne 11. Vili. 1949. 

Operativu; -upravni'voditelj; Ministrstvo 
»a-:, državne nabave LRS.  •' 

Podjetje zastopata: 
•   Kušar 'Andrej, direk.tor, ki podpisuj« sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil'".podjetja in    " 

Sifrar Andrej, glavni računovodja, kil 
sopodpisuje listina po 47. členu zakona o 
drl. gosp.-podjetjih.   - 

Ministrstvo ra linance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. avgusta 1949. 
.',-:     -     St; -248^-1949 9742 

2019. 
Sede2: Ljubljana, try 
Dan vp'ea: 7;septernbrà:l949,   . 
Besedilo; Tovarna^kovûrîko'galanterije, 

Ljubljana. 

Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje raznih kovinskih zaponk, votlih za- 
kovic, rinčic za čevlje ter obutvenega in 
galanterijskega okovja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 244 z dne 29. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kovinske industrije LRS pri, mi- 
nistrstvu za industrijo LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Znidarčič Staue, direutor, ki podpisuje 

samostojno, v obsecu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, 

Koncilja Franc, personalni referent, ki 
] podpisuje med odsotnostjo direktorja v 
i istem obsegu kot oni, razen v zadevah 
I iz 39. člena zakona o drž. gosp. podjetjih, 
1 Por Franc, računovodja, ki sopodpisuje 

listine po 47. členu zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

.Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. septembra 1949. 
St. 243dl"4-1949 9749 

* 
2020. i 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa:.a. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo Mari- 

bor. 
Poslovni predmet: Vse vrste kmetijske 

proizvodnje, vnovčevanje proizvodov v ne- 
predelanem ali predelanem stanju 'ter 
sklepanje In opravljanje vseh poslov, kû 
do v zvezi z glavnim poslovanjem pod- 
jetja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba et. S—zak. 281 z dne 29. IV. 1949., 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za kme-fcjstvo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Sitar Franc, upravitelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, «• 

Dular Albin, glavni računovodja,- ki so- 
pcdp'đuje listine po 47., členu splošnega 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, r 

dne. 3. septembra 1949. 
St. 24840•—1949 9748 

2021. .. 
Sedež: Ajdovščina, 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949.   . 
Besedilo: Podjetje za cestna vzdrževal- 

na dela in prađukeijo gTamoza; skrajšano: 
j-Asfalt«,- Ajdovščina. 

Poslovni predmet: Graditev in obnova 
mostov, vzdrževanje cestišč, produkcija 
gramoza, 'zdelava tipiziranih signalnih 
znakov, kažipot in smernikov in pluženje 
enega. ' 

Ustanovitelj podjetja: Oblastni'LO aa 
Goriško oblaaf/ :','.. • 

Operativni upravni voditelj; Poverjeni- 
ništvo za lokalni promet' pri ObLO za Go- 
riško oblast. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Komar Ignac, upravnik v njegovi od- 

sotnosti "'"'. 
Mršnlg Viktor,, pordočnifc upravnika, 

oba •1• zakonitih poob'IaeMîf.in. praVfllh 
podjetja;      - •">-..'•       •-• . 

Forjan Martin, ' glavni 'Računovodja, "ki 
sopodpisuje po 47. ©lenu zakona o drž. 
tjcispodarekih podjetjih.        "       •- - • 

Oblastni LO za Goriško oblast,      .. 
çoverj'eniïtvo W finance,        -".y 
" dne 24. avgusta" 1949. '•' ••' 'V: 

?t. 10056/1-49 .?     -9571 

2022. * 
Sedež: AjdovJčina. .. ., ."••• 
Dan vpisa:'24. avgusta 1949.'•" 
Besedilo: Slovenija avtopromet — 84P, 

AjdoVačina. ...... 
Poslovni predmet: Prevoz, potnikov ,•• 

prtljage na avtobusa h progah - Goriike 
oblasti ter prevoz in odprava "blaga/ 

Ustanovitelj podjetja: Oblastni 4.Q?;*» 
Goriško oblast. .        ; - '. .! >., 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
ništvo za lokalni promet pri ObLO "ga Go» 
rUko oblast. .   ^ ',,.-•." 

-Podjetje zastopajo in' zanj podpisujejo: 
Anderlič Stane, upravnikov njegovi od* 

sotnosti 
Golob Franc, kot pomočnik upravnika, 

oba po zakonitih pooblastilih - in pravilih 
podjetja; 

Bernard Jožef, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje po 47. členu zakona o dri. 
jcapodarskih. podjetjih. <    ,"'''i'i 

Oblastni LO za Goriško oblast,,.;."-    • 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. avgusta 1949.   '•>••" 
St. 10055/1--49 937Ö 

au«;... *     i.' 
Sedež: Maribor. : ' ' "' 
Dan vpisa: 30. avgusta 1949. >. 
Besedilo; Trgovsko podjetje »Prestos' 

ba«, Maribor, Einspilerjeva $1. 
Pcelovni predmett Nabava" živil od.'.dr.r 

žavnih proizvajalnih, in odkupnih podjetij 
ter od državnega žitnega > sklada, razde- 
ljevanje teh živ,:^ maloprodajni, trgovski . 
mreži na območju okrajev Maïi.bor mesto 
in Maribor okolica, po potrebi pa,rudi;tr- 
govekira podjetjem" v "'vsej''Mariborski 
oblast v '   " 

Ustanovitelj podjetja:   ObLO Maribor, 
odločba 3t. 288/3-49 z dne 23. VI. 1949, 

Operativni upravni voditelj: ObLO Ma- 
ribor, poverjeniStvo za trgovino in pre».-   ' 
skrbo. .: 

Podružnice;.' ..... [•[}} 
Centralno skladišče 3t. 1. v Pesn'ci.-iä 
Centralno eklađiače št. 2 v Mariboru." 
Podjetje zastopata' in zanj -podpisujeta: 
Cuce j Franc, v. d. direktorja, "za 5»e 

gospodaTSkopravne,  .personalno^upravn«," 
finačnopravne in računske listine, '"• 

Konic Karlo, glavnV računovodja,-za-vw' 
finančne in računske Kstiné. •'• •.• 

Oblastni LO Maribor, >••• :••'• 
poverjenlîtvo za llnance, :   j; V 
dne 1. septembra 1949.%   .. s .- 

St. Pov. 5/6-1949' v  ;-9*ia 

202J.        '-.'•.•• "     ":';., •:.-"••[••, 
Sedež: Bnče:   "• .* ,> 
Dan vplea: 29;. avgusta 1949. 
Besedilo: Krojasko-îivilik* delavnic« 

KLO Buče. -'--.i 
Poslovni predmet: Izdelovanje. ob,Vek. »'" 

perila.       ...      •"-"•::...f:li. 
Uetanovitetf-iiodietja;. KL&<BijS»..,;;.; 
Operativni upravni •••^••^••••••••." 
Podjetje zastopajo jn.rifmj/pu^tjjifcJOJ. 
Polšek Ivanka,   upravnica S'v, deLwi" 

nice, v veeH žaderali^ea^mostojijio", -'•   ,. . . 
GubenSék- Aafon. " v jrfdsotnoÄi üpray*" • 

nice,'   '   '     •*•"••'   '" '-"•'     - '"' '•"    _ 
Amon Jakob, poslovodja krojaške. $9>~ 

lavnfce','' y" ' odsotnosti upravitìce"' 'ÏK-r na- 
nKWtnika,' ••.-.       -'; '•'    ','••>':•. "' • 

• • Okrajni LO Celjé Okolica, ::.."f>£ 
poverjèniJtvo aa finance. .'. ..;-ï?' 
dno 29;'àTgttstà-"l949,--• •'•••*•'"',. 

' st, i80i/i-ï«»r..r:\:^ 
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Šedež; Laško. 
Dan vpiea: 28. avgusta 1949., 

••»sedilo: Gostinsko podjetje Hotel »Sa- 
vinja*, MLO Laško. 

-, poslovni predmet: Prodaja pijac, jestvjn. 
oddajal prenočišč. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Laèko, od- 
ločba, eh 479/1949 z dae 7. Vili. 1949. 
' 'imperativa; upravni voditelj: , Izvršilni 
odbor MLO-LaSko. 

•Podjetje zastopata .in zanj podpisujeta: 
•'Jelen'Franjo, uptavoik gos(pó<Uìf&kih' 

podjetij' MLO' Lalko, v vseh zadevah, 
:Herman Anica, knjigovodja, na podlagi 

47;.-člena zakona'o drž. gasp, podjetjih. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poTerjeništro za finance, 

,,•-><•<    •   dne -28. avgusta 1949. 
fit. 1833/1-1949 <>S97 

V             , At 

2086. 
Sedež: PoUela. 

, Dan vpisa-, 28. avgusta 194t». 
Besedilo: Zaloga piva KLO Polzela. 
poslovni predmet: Oskrbovanje gostin- 

skih obratov e pivom. 
•Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela od- 

ločba U, 849/49 z dne 28. VII. 1949,   , 
'Operarrvni upravni voditplj: KLO  Pol- 

leia!' '' ' "•'; 

• Podjetje.zaetonajo in zanj podpisujejo: 
ičsmak Leopold, upravnik, v denarnem 

promet« do. 10,000 din,'   : 
\•••<•.-.'•*'•••'> predsednik  KLO. 
'Sjjaeapan Leopold in 
/Sfigjic Karól, člana nadzornega udbora. 
»''.d'qnanìem prometu nad 10 COO din. 

Okrajni LO Celje okolica, 
coverjenìStvo za finance, 

•.   dne 2S. avgusta 1949,, 
^ •   •' -. .'..k ' 1.799/1-194?. ;. r. • ' :ém. 
-V-..- .     .-,-'#•. -'"' - • -'• 

aoar..  .•'•••     • •    • 
Sedei: Sv. Jeronim. 
Dan, vpisa:. 29 «avgusta 1949. 

k&'saediîor   Splošno  krajevno .gradbwjo 
podjetjeV^KLO Jeronim. 

, TPćelovjii^-predmet: Popravila in gradnja 
zgradbi      "'. /,.•. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Jeronim, e-d- 
toSba, it, -T08-z dné" 19. Vn. 1949. - 
*"üp.erativäf upravni '• Voditelj : KbO - Je- 

ronim, \ - • -'-   •;-"-' -' 
Podjetje, zastopata in" zânj podpisujeta: 

\ Piki' Frane; upravnik, ' 
•«• Frane,' pìvélor'cwija, skupaj  in v 

«*e¥rzaderah.";. •-- •-   "•:-  '"• 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniïtvo ra finance, 

V- u   '   dhe 29.'avgusta 1949 
:>i- i" -fife 'l3Ì3/i~194'9.    ;;:    9893 

8o?6, :•..„ ...•..,-   /. •   "•-.': .'•'•' 
'SeàezY Žalec. ' ; ' 
Dan.vpisa: 2Ç.-avgusta 1949. 

• £eflj6dflO!rZaJeea pwa\KLO 2aleć. 
^lD#i;'pTedtoet: Osk¥Bbvan> gosfl»- 

••&^••• s.'pìrom,. '   ' '/ v     . 'A • 
Wanov)tel£jodjetja:7KLO Žaleč,- obV 

• l«tea-,..*t. é34,e4dne SS! Vii". 1949.   --. 
, p^ratfvnì upravni voditelj: KLO Pol-, 

,fč^&tje^^top'ajo in) zanj .podpisujejo!. 
.Virant 'Ivan, v. d. upravnika. -vviseb 

jtadevab'; *lid«^rnenr prometu do' 50.000 

,.Boa©ek'i4^^PJ»đ6eđj»lk* % LO. clan 
aWtoeira vbdÄV«r-A:':.e.: „£  " 

• Hubert'Jožef,, San upravnega .vodstva, 

k: podpisujeta v odsotnosti upravnika oba . 
skupaj. "  J 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvu za finance, 

dne 29. avgusta 194« 
St. 499/1-1449. 9394 

• 
202&. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa; 2, septembra 19*9. 
Besedilo:   Okrajne  apnenice 0L0 Čr- 

nomelj, 
Poslova; predmet; Proizvodnja apna. 
Ustanovitelj podjetja: OLO .Črnomelj. 
Operativni   upravni   voditelj:   OSrajnl 

izvršilni odbor Črnomelj. 
Podjetje zastopa: Svajger Jože, uprav- 

nik, po zakonit'h pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeniè'tvo za finance, 
dne 2. septembra 1949. 

St. 1.254/1 9589 
* 

2031). 
Sndež podjetja: Knežak. 
Uan vpisa: 25. avgusta 1949.' 
Besedilo: Krajevna gostilna •••&•. 
Poslovtii predmet: Točenje alkoholnih 

in nealkoholnih pijao ter serviranje mrz* 
IihVin toplih jedil prebivalstvu. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Knežak. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kne- 

žak. 
Poslovalnice podjetja: Bac ia Korit- 

nica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
2ele Jože, upravnik, v okviru zakon- 

1 -4 b pooblastil in pravil podjetja; v nje- 
'vi odsotnosti določi operativni upravni 
•••>]• osebo, ki bo pođpieo\-ala za pod- 

••f» .    , '.   ,     . 
. .   Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

poverjenlitvo za finance, 
dne-26. avgusta 1949. 

Št. 883/49 9254 
* 

2031. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 2. septembra 1949. 
Besedilo: Mlinska industrija. Domžale. 
Poslovna predmet; Mlevski fedelki. 
Uetanovitelj podjetja: OLO Kamnik, od- 

locba it. 700/1 z dne 11. V. 1949., 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje.zastopajo in zanj podpisujejo: 
Drolc Alojz, upravnik", v vseh sađevah, 
J)etela Vldajmjfäwp/" 

dio in kreditni» zSäeval 
nikom, 

Belak Alojz,' pomoćnik upravnika, ki 
eopodjveujé v fmđSriih zàdeVàh" v odsot- 
nceti, enega od' njiju. 

Okrajni LO Kamnik, 
. »pverjeiiiftvo za füyuice, 
-, •% eepte4»iira.l04Ì9. 

St. 2349^1111949. 95S2 
•..   '" * •- 

••••; 
Sedež: 'Brežice. 
Dan.\pisa: 29..avgu&ta 1949. 
Besçdilo: .>•••|•>•••«•«,' goepođai•o 

podjetje MLO Brécce. 
Poslovni predmet:.-Prodaja in popra- 

vila radijskih aparatov, zvoSnih aparatur 
1er instalacija teh. _'• ,_ . ,';•. 
; Ustanovitelj podjetja: MMLBfežififi, od- 
ločna K.'994/49 z du? 25; •••• 
. Operativu'':upravn,i. •_yoditelù •„ Izrrîitoi 
odbo.r: MLO Brejice; ,:.;•;'. ;- 

Podjetje zastopajo to zanj podipieujejo: 

i>odia, j^Teöb financ. 
BvahekùpaJ'B uprar- 

9•• 

Kozer Nande, poslovodja, 
Piazar Ivan, gl.'raëunofodja, 
ing. Zobec Ivo, Clan MLO Brežice, za. 

vse zadeve po dva skupaj. 
Okrajni LO •••, 

poverjenistvo za finance, 
dne 29. avgusta 1949. 

St. 20/59 
* 

2033. 
Sedež: Brežice okolica« 
Dan vpisa: 4. avgusta 1949. 
Besedilo;' Okrajna žaga Brežice   oko- 

lica. 
Poslovni predmet:  Vsa dela žagarska 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kriko, od* 

loèba It. 2297/1 z dae 19. .VII, 1949. 
Operathoi  upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Krško. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Cvelbar  Anton, ravnatelj, samostojno, 

za vse zadeve racHmovodstva pa poleg 
njega še 

Vodovnik Drago, računovodja, do zne- 
ska 200.000 <im, za večje zneske pa sku- . 
paj z njima 

Zdolšek   Josip,  pravni  referent  OLO 
Krško. 

Okrajni LO Kr&o, 
•>•••••••'••• za financ«, 

dne 4. avgusta 1949. 
St. 20/63 

* 
2034. 

Sedež: Rajhenburg, Sotelsko. 
Dan vpiea: 4. avgusta 1949. 
Besedilo:   Okrajna tovarna likerjev {• 

čokolade Bajhenburg (Soteleko), 
Poslovni predmet: Izdelovanje likerjev, 

Spirita, čokoladnih izdelkov, Bonbonov ne 
industrijski način, nakup surovin in pro» 
dala izdelkov na debelo in na drobno, 
. Uetanovitelj podjetia: OJb'0 ••». 

Operativni  upravni voditelj: •••••••• 
odbor OLO Kriko. 

Podjetje zasiópajo ia •••••••••••&• 
MaleiìS Rudi, ravtóitelj, sižfoifepo, » 

vse zadeve računovodstva pa 'poî^ a^e- 
ga Že 

Pire Marica, v. d. lmjigvadjô do ïoeska 
200.000 din,   za vecj« zneékei -pi eWipo- 
z ajima 

Zdolïek Joa'p, pravnî notèrent OBO;    . . 
Okrajni liO ErjSko, 

porerjeuWrro za fiaanoe,       . , 
dne 4. avgusta 1949. 

St. 20756 

2035, .      ,    ,. 
Sedež: Sremiž, Videm. .,-.., 
Dan- vpisa: 4, avgusta 1Ö49. '.       ...   ", 
Besedilo: Okrajno goepodajfrvx»;SrSmM5. .• 
Poslovni predmet: .ObdoWanje ËaiètfJ- 

ekega in viinogfađn.iSk'ega posestva, nakup, 
obdelbvalnib potrebeci» t'oprdo^ja'.'Ian1?* 
tijekih pridelkov na défcfelo 1%• ^robìap. 

Ustanovitelj - potfjetja! •••••,   . :.,. - 
Operativni upravni voditelj:  ftvr$5Jn! - 

odbor ÖLÖ Kreko. 
Podjetje. zastopajo iaÉ zanj .po'dj>ieuieje|i • 
Brinovec Jožica, upravnica, gaioestójiio!,-". 

«a  vse  zacteye računovodstva pa ":pmeg : 
nje 

MaleiiS Ru'di:£Ì3.. 
Pire Marica.'. "Vi" d. kaìigovejìia, do zne- 

ska 200.000 din, za végje zneske pa sei- 
pai z njimi še 

. Zdolïek Josip, pravni reJerent;.OL'0.' • ": 

. •poverjèniïîvo za'KnaBĆe,. .-    •.",. 
dne 4. avgusta 1949    , c^}i:-:.' 

St. 20/54 9178 

«7« 
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Sedež: Turuuce. 
Pan vpisa; 7. septembra 194t» 
Beeedilo: Krajema fevij»r*ka tieli^rni- 

ca, Turnice. 
Poslovjj. predmeti Dela čevljarčke 

stroke. 
Ustanovitelj pudjelja: KLO Turnjšče.' 

• Operativni upravni voditelj; Izvršilni 
Mbor KLO 1 urnike. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Bakân Stefan, poslovodja, skupaj z 

enim članom operativne uprave; za ope- 
rativno upravo; 

Lebar Štefan, predsednik KLO, nadom*, 
«tuje ga 

Horvat Franc, odbornik KLO; 
Zver Anton, tajnik KLO, nadome«tuje 

ßa 
Tivadar, Jožef, odbornik KLO Turnišče; 

vsi po zakonu oziroma priloženih »ravi- 
lih. 

Okrajni LO Le«dai a 
«overjepiStvo za rinasce, 
dne 7. septembra 1049- 

St 691/1-1949 9665. 
2031. * 

Sedel: Ljubljana, Celovška cesta 95. 
Pan vpie«: 25. avgusta 1949. 
Besedilo : Avtopopravljalnica. 
PAsJova! predmet; Popravilo avtomo- 

bilov in vsa dela mehanične stroke. 
Ustanovitelj podjetja: RLO II Ljub- 

ljana, odločba Št. 3136/49 z dne 3. VIII. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor RLO IL, poverjeništvo ta indu- 
strijo in obrt. 

Podjetje zastopata in zaaj podpisujeta: 
Trojer Niko, upravnik, v vseh zadevah, 
Rihar Vladhnir, računovodja, v računo- 

tedfitvenih zadevah ekupaj z upravnikom. 
Rajonski LO II Ljubljana, 
^»verjeništvo za finance, 

dne 25. avgusta 1949. 
Fia. St. .10/3032-49 9178 

* 
S0•. 

Sedež: Ljubljana, Prisojna ul. 7. 
Dan vpisa: 1. septembra 1949, 
Besedilo: >živila<. 
Poslovni predmet: Prodaja življenjskih 

potrebščin. 
Ustanovitelj podjetja: RLO III. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO III. 
Poslovalnice >Prehrana< : 
Prisojna 7," 
femartinska 14, 
Bernekarjeiia 23, 
Pokopališka % 
Povieiova 71, 
Poljanska 78. 
Poslovalnic« »SadJMelm?"'' - - 
Jegličeva c., 
Bernekerjeva uL, 
Pokopališka uL, 
Trg — Moste, 
Vratov trg, 
Zaloška c. 
pRdIet|p zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ptoirk Ivan, poslovodja, s katerim pođ- 

ete'."'» v-vseh zadevah skupaj direktor tr- 
gr^^kih podjetij 
.   W

«M   Anton, v računovodstvenih zade- 
vah r>3 računovodja 

VatoTVo Mercedes. Za uredne nabavks 
Jjodpieuieta predsednik in ta'nil< RLO III. 

Rajonski LO • Liiibliana, 
poverjeniïtvo za finance, 
dne 1. septembra 1940. 

at. 4833/49. 0528 

auö». 
Sedež: Ljubljana, Gradiste št. 3. 
sedež: UrauiSče št. a. 
Uan vpisa: 20. avgusta ••. 
Besedno:   Irg.   podjetje  »Hrana*. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

prehrambenih in neprehrambenih artiklov 
zagotovljene :n proste prodaje ter alko- 
holnih pijač v zaprtih steklenicah. 

Ustanovitelj podjetja: RLO IV Ljub- 
ljana. 

Uperat.vni upravni voditelj: RLO IV, 
poverjeniUvo za trgovino in preskrbo. 

Poslovalnice: Gerbičeva 44, Gradaika 
10, Kolezijaka 25, Opekarska 31, Rožna 
dolina, Cesta V/II, Cesta XVII/34, Tr- 
žaška 20 in 91, Prešernova 1•, Gajeva 
5, Goeposvetska 6, Gradisce 3, Gregor- 
čičeva 13, Napoleonov trg 3, Rimska 8, 
Rmska 24, TyrSeva 31. 

Sadje-zalenjava: Prešernova, Goepo- 
svetska (baraka), Gradišče 7, Rožna do- 
lina, Cesta V/23, Rimska 5, Rimska 23, 
Tržaška 62. 

Stojnice: Vilki trg 1, 2, 3. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pišek Anton, upravnik, v njegovi od- 

sotnosti pa namestnik 
Korenčan Vilko, v v6eh računovodskih 

zadevah pa ekupaj z njim 
ävigelj Antonija, knjigovodja, do zne- 

ska 5000 din, za večje zneske pa le e 
privoljenjem operativnega upravnega vod- 
stva. 

RLO IV Ljubljana. 
poverjeništro za finanee, 

dne 20. avgusta 1949. 
F.:n. It. 2775/49 9181 

• 
2040. 

Sedež: Ljubljana, Kersnikova ul. 11; 
Dan vpisa: 16. avgusta 1949 
Bessdilo: Vulkanizacija. 
Poslovni predmet: Vulkanizacijska dela. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV., pover- 

jemiitvo za obrt :'n industrijo. 
Operativni  upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor RLO Ljubljana. 
Podjetja zastopata in zanj podpisujeta: 
Maele Jože, delovodja, samostojno do 

zneska 1000 din, za večje zneske, pa sku- 
paj z njim 

Novak Lojze, poverjenik za obrt .'n in- 
dustrijo. 

RLO IV Ljubljana. 
poverjeništvo za finanee, 
•ine 16. avgusta 1949. 

Fin. št. 2724/49 91^ 
* 

2••. 
Sedež: Ljubljana, Lepi pot it. 1 
Dan vpisa: 16. avgusta 1949. 
Besedilo: Novopletk. 
Poslovni predmet: Pleskarska, soboefl- 

karska, ličarska.in črkoalrjkareka dela. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV. 
Operatigli upravni vodMelj: Iavršimi 

odbor RLO IV Ljubljana.   , 
Podjetje zaetopata in zanj podpisujeta: 
Košak Ivan delovodja, samostojno do 

meska 1000 din, za večje zneske pa sku- 
paj • njim 

Novak Lojze, poverjenik za obrt in 
industrijo 

RLO IV Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 16. avgusta 1849. 
Fin. št. 2725/49 918d 

••2. 
Sedež:  Ljubljana, Tržaška c.  it. 90, 
Dan vpisa: 24   avgusta 1949. 
Besedilo: Mehanika. 
Poslovni predmet: Mehanična dala. 
Ustanvitelj podjetja. RLO IV. 
Operativni upravni voditelj: RLO IV, 

poverjeniStvo za obrt In industrijo. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Turk Albert, delovodja, samostojno dò 

zneska 3000 din, za večje zneske pa eku< 
pai z njim 

Novak Lojze, poverjenik za obrt m in- 
dustrijo, v njegovi odsotnosti pa 

Sakač Aleksandra.       •* • 
RLO IV Ljubljana, 

poverjeniStvo za finanee, 
dne 24. avgusta 1940. 

Fin. št. 2803/40 ' 9• 
* 

2041 
Sedež: Radmirje. 
Dan vpisa: 2. septembra 1949. 
Besedilo:   Okrajna gozdna  drevesnice, 

Radmirje. 
Ustanovitelj podjetja: OLO SoManj, 
Operativni upravni   voditelj:    Izvršilni 

odbor OLO SoŽtadij. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Nefgt Franc, poverjenik za gozdarstvo, 
Lesjak  Ivan,  gozdarski   relerent,  do 

zneska 5000 dim vsak samostojno,   sad 
5000 din pa ekupaj. 

Okrajni LO Mozirje, led*! ftottànj 
noverjemetvo za finance, 
dne 2. septembra 1040. 

St. 2677/40 Moè 

2044. 
Sedež: Gornja Radgona. 
Pan vpisa: 24 avgusta 1949. 

.   Beeedilo: OkraJDa klavnica Radjona. 
Poslovni predmet: Nakup in kUAl* 

razne živine. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Radgoni, 
Operatfvni upravni voditelj podjetje: Iz- 

vršilni odbor OLO Radgona. 
Podjetje zastopata in zani podpisujete,: 
Močnik Janko, upravnik, 
Alatič Trenka, računovodja. 

Okrajni LO Radgona, 
'•"rerjeniStvo «a finanee, 

lue 24. avgusta 1949. 
6t! 26/5S        ,       • «t7f 

* 
zor    . '   ' 

?<4j"ž: Sežana. 
lian vpisa: 27. avgusta 1949. 
Besedilo: •*•|•••«•• delavnica Sežana. 
Poslovna predmet: Izvrševanje vseh del 

čevljarske 6troke na obrttti način 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sežana.    '""" 
Operativni upravni voditalf: "'KLO Al- 

zana. 
Podjetje zastopata iu javi podpisujeta: 
Družina Kari, upravnik, vse rietine do- 

nartela,  mater'àhieçra   or>•čun#V««a  <»' 
kreditnega značaja irf 

Oblak Fani, računovodja, ki sopMpi- 
suje ve» H*fin«. 

Okraini LO Sežana, 
porprirniftro u finance, 

'.   <uie 27   avjnisla  1040.    . '-, • *•• 
SL 2003/1—40 9»*' 

%;• 
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Spremembe 
2o4*. 

eedlit Loiko. 
Pan vpisa: 2. septembra 1949. 
S*»eüiO! Pivovarno Loiko. 
lebriSe  «e   Sokk   Alfred,   Industrijski 

oWotovodio, vpliö 4» 
Nerot   Bogdan,   üiji   komercialiat.   kl 

podpisuje   ca   podjetje   med   odsotnostjo 
ravaotelja v fate» ofiiegU kot cmJ, 

Ministrstvo ta finance LES, 
LJubljana, 

dn« S. eeptembra 1946. 
Ôt. 2434•/2—19tò 9747 

* 
204V 

Sedêî: Ljubljana. 
t).â» vpiea; i. septembra 1949. 
Ôesedilo: Guzdöe semenarne 11) dreves- 

nice. 
Sedei odale)! Meng««. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. eeptembra 1949. 
«t, 24S890-1MS 974• 

* 
2•••. 

Sedei: Ljubljana. 
Dan'ypèat 1 eejjtembra 1949 
•••-diló:  Öradbeao  podjetje  ta  ceHe 

LAS. Ljubljana. 
Bestdllo   o'ds-lej:   >SloVeriifa   ceste   — 

gradnja cost in mnsfnv«, Ljubljana 
Ministrstvo «a finance LKS. 

Ljubljana, 
dne 1. éeïitembra  1949. 

8i 243280/1-1949 9754 

204ft * 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa; 1 septembra 1949 
Bendilo; Zbiralna skladišča t* lea. 
Izbriše se tvaKHI Leûh, direktor, vpi« 

eè ee* 
, Peïnlk 'toïe, direktor kl podpisuje **• 
mofitojho v obségu tek pooblasti) In prâ- 
Vil podjetja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1 septembra 1949. 
fet. 243234/2-1949 »744 

* 2050. 
Sedež: Ljubljana, 
Dah vpiea: 80. av(fu»U 1949. 
Besedilo:  >»vindBromet«. drlatne tr- 

govsko podjetje, Ljubljana, 
Besedilo odslej: Republiško podjetje •» 

odkup in promet I »ivino * Ljubljani. 
Poslovni predmet edalej : Odkup la od* 

prema živine. 
Operativni upravni voditelj odslejt OUv. 

m direkcija za odkup in promet i Živino 
in mesom pri rtiMietratvu ta državne na- 
bavé LBS 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. avgueta 1049. 
St. 248209/1-1949 9748 

2ÓB1. 
Sedel: Hètitet). 
Dan vDlia; 2. septembra 1949, 
Besedilo: Tovarna llleè, Menget. 
Izbriše ee in«. Zalokar Vinko, direk- 

tor, mile *e . 
•••^• Riunite, direktor, ki nodpieule 

««•••^•••, v obsegu kàk. pooblastil in 
rw«i'0odjelja. 

Ministrstvo tu finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2. eeptembra 1949. 
6t. 24839/4-1949 <*• 

•2. 
Sedež: Vir pri Domžalah. 
Oan vpea: v. septembra 1949. 
Beeeduo; fovurnu sainteluega materia- 

la, Vir ptt Douiialah. 
Izbriše äe Burgar Andrej, direktor, vpi- 

le ee 
bingoid  Drago, direktor, kt  podpihuje 

( samostojno,  v  obsugu zak, pooblastil oi 
pravil podjetja. 
*"       Ministrstvu za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 7. septembra 1949, 

Ôt. 2437/3-1949 9765 

20S8. 
Sedež: Ljubljana, Ambrožev trg 7, 
Oan vpiea: •. septembra 1049, 
Besedilo: >Pečarstvo«. 
Besedilo   odtlej:   »Mestno   pečarstvo«, 

Ljubljana, na podlagi odločbe izvršilnega 
odbora MLO, Tajn. it. 2121/40 z dne 14. 
VII. 1949. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo 20 finance, 
dne 2. septembra 1949. 

Fin. St. 3520/49 0575 
2054. * 

sedeži Ljubljana, Čopova 8 (Prešerno- 
'a 3j. # 

Dan vpiea: 7, eeptembra 1949. 
Besedilo:     Komunala«    banka    metta 

Li u uljane, 
izbriše «e pomoünik direktorja Pedani 

Otmar in ee vpiše 
Grom Miro, pümoöitk direktorja. 

MLO za glavno mesto LJubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7, eeptembra 1949. 

Pin. It. 3537/49. 9684 
* 

2055. 
Sedež: Ljubljana, Fronellkonska 3. 
Dan vpiea: 31, avgueta 1949. 
Besedilo: Reklamno podjetje MLO >Re- 

klamservis«. 
Na podlagi odločbe izvršilnega odbora 

MLO Tajn. It. 1946/49 ea podjetje preime- 
nuje. 

Beaedilo odele] : >Reklamiervle«, Ljub- 
ljana, 

MLO za glavno mesto Ljubljana. 
poverjeništvo za finance, 

dne 81, avgusta 1949. 
Fin. it. 3611/49 

» 
2056. 

Sedež: Ljubljana, Poljaneka cesta 19. 
Dan vpisa: 29. avguste. 1949. 
Beaedilo: Pecivo, pekarna in slaščičarna. 
Vpišejo ee poslovalnice: 
St. 49. pekarna, Florijansko ul. 8. 
It. 50. pekama, Podmilecakov* ul. 67, 
». 51. pekarna, TrZalka c. 68, 
Si 52. pekarna, Mala vae.it. 14, 
It. 53. pekarna, Tyrzeva c. 166, 
St. 54. pekama, Vižmarje It. 128. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo «a finance, 

dne 29. avgueta 1949. 
Ffa. K, 8409/49 9390 

",t)Tù 
Sedež: Ljubljana, Prešernov trg. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 
Besedilo: Centralna lekarna, Ljubljana. 
Vpiše se 
LeskovSek Marija, pom. knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjenigtvo za finance. 

dne 24. avgueta 1949, 
Fin. et. 3419/49 &• 

2058. 
Sedež: Ljubljano, selenburgova ul. 4. 
Dan vpisa: 29. avguelfl 1949. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje Rio. 
Izbriše ee poslovalnica Ribuik-Tivoli. 

MLO za glavno motto Ljubljana, 
poverjoniâtvo za finance, 

dne 29. avgusta 1949, 
Fin. Si. 3442/49 9380 

2059. 
Sedež: Ljubljana, Selenburgova 5. 
Dan vpisa: 7. eeptembra 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO >Stroj> 

pisc. 
Besedilo odslej: »Strojpisc, Ljubljana 

(ûa podlagi odloÉbe izvršilnega odbora 
MLO, Tajn. Št. 1945/49). 

MLO za glavno metto Ljubljano, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. septembra 1949, 

Fin. ìt, 8571/49 

2060. 
Sedež: Ljubljana, TyrSera e. 
Dan vpiea: 23. avgueta 1949. 
Beaedilo: Trgovsko podjetje >Prebrana«. 
Vpiše se poslovalnica po planu II« dtù» 

dišče 3. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. avgueta 1949. 

Fin. Žt. 3399/49 9181 
« 

2061. 
Sedež: Ljubljano, Viška e. W. 
Dan vpisa: 29. avgueta 1949. 
Besedilo: Industrijsko podjetje Vinocet, 
Izbriše ee Magajnioarka Grahak Baldo 

in vpise 
Javeršek Ivanka, blagajnièarka. 

MLO za glavno meeio Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. avgusta 1949. 
Fin. et. 3465/49 

2062 
Sedež: Dobriš 31, Gora Oljke, 
Dan vpisa: 29. avgusta 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Pol- 

zela. 
Vpiše se poslovalnica na Gori Oljtat, 

Doblič 21. 
Okrajni LO Celje okolico, 
poverjeništvo za finance,  . 

dne 29. avgusta 1949, 
Et. 1471/1—1049 '" 0391 

* 
2063. ,    ' 

Sedež: Metlika, 
Dan Vpiea: 30, «vg>usta 1949. 
Besedilo: Delavsko-usluŽbenslra nt*»** 

racija MLO Metlika. 
Besedilo odele!: »DclavSko»usluïben»lto 

menza MLO Metlika«. 
Okrajni LO Csnomelj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. septembra 1949. 

K št, 803/1—1948 9580 

2064. 
Sedefc Dravograd. 
Dan vpisa: 30. avfruefa 1949. 
Beaedijo: Gostinsko podjetje Dravo- 

grad. 
Izbriše ee upravnik Vezoaik' Ludvik la 

vpiSs 
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hlwijuk Jožo, upravnik, c istim poobla- 
stilom. 

Okrajai LO Dravograd, 
^cdež Slovenj Gradec, 

poverjoniStvo Kii finance, 
dne 30. avguata 1949. 

St. 1425—1—49 9474 
# 

20••. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1949. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno  podjotjo 

Dravograd. 
Izbriši» se upravnik  Domijan  Ivo  in 

vpile 
Kolenbrand Faro, upravnik. 

.Okrajni LO Dravograd 
sedež Slovenj Gradec, 

povorjeništvo za finance, 
dno 30. avgusti 1949. 

St. 1424/1-49 9478 
# 

2066. 
Sedoï: Grosuplje. 
Daji vpisa: 24. avgusta 1949, 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje «a 

poljsko pridelke Grosuplje ali »Odkup« 
Grosuplje. 

Izbriše ee Brega r.Lovro kot upravnik 
podjetja in iplšo z istim; pooblastili 

Dremelj Marija upravnik. 
Okrajni LO Grosuplje, 

poverjeniStro za finance, 
dne 24. avgusta 1949, 

St. 2482—1949 »307 
* 

2061. 
Sede?,: Stlïna. 
Dan vpisa: 24. avgusta 3949. 
Besedilo:   Krajevna   nbrtn»   podjetja 
•••. 

Poleg- žo obstoječih se vpiše Se obrat 
Krajevna obrtna podjetja »KrojaSka de- 

lavnica« e sedežem v Sti&ii. 
Poslovni prédmot odslej: Poleg prej- 

šnjega Se: Izvrševanje vseh krojaških in 
Kvitekih del. 

Vsi   Hrug;   vpisi   ostanejo   nesprenre- 
»loni. 

Okrajni LO Grosuplje, 
povc-rjeništv« •• finance. 
dne 24. avgusta 1949 

St. 2552-1949 
* 

4306 

Besed.lo: Krajevno remontno podjetjo 
Domžale. 

Izbrišejo se: Košir Peter, Habjan 
Franc in Sršen Niko. 

Besedilo: Ljudsku restavracija Domžale. 
Izbrišejo ee: Kovač Stanko, Pezdir An- 

ton in Kenda Gvido. 

Pri veeh podjetjih pa fio vpišejo: 
Tratnik Ivan, upravnik krajevnih pod- 

jetij in 
VobißC'itü, glavni računovodja, ki pod- 

pisujeta za podjetje samostojno- epise fi- 
načnega in kreditnoga značaja pa skupaj 
do zmleka 50.000 din, za zneske nad 
50.000 din eopodpisuje 

Vidmar Vinko poročevalec za finance 
pri KLÖ Domžale, skupaj z enim izmed 
njiju. 

Okrajni LO Kamnik, 
povërjeniStvo za financo, 

dnè 3ii avgusta 1949/ 
'• 2230-2237-111. 1949 

;H75—S2 
* 

aut>». 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 2. septembra ••. 
Besedilo: Ljudska kavarna, Domžale. 
Izbrišejo se: Kovač Stanke, Pezdir An- 

ton in Kenda Gvido, .vpišejo se: 
Tratnik Ivan, upravnik krajevnih pod- 

jetij Domžale, in 
Vobi Ciril, gla\ni računovodja, ki pod- 

pisujeta za podjetje samostojno. Finančne 
\ in kreditne epieo podpisujeta skupaj do 

zneska 50.000 din, zneska nad 50.000 dih 
pa eopodpisuje 

Vidinar Vinko, poročevalec za finance 
KLO Domžale, z enim izmed njiju. 

Okrajni LO Kamnik, 
povorjeništvo za finance. 
dne 2. septembra 1949. 

St 2238—III. 1949 9533 

2070. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 27. avgusta 1949. 
Besedilo: Mostna knjigoveznica, Krško. 
Izbrišeta ee  delovodja Žorič Alojz in 

«08». 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 3ll avgusta 1949. 
Besedilo: Kino Domžale. 
Izbrišejo se: Lavrič Stana, VarSek An- 

ton in Mazovec Štefka". 
Besedilo: Krajevni», čevljarska delavni- 

ca Domžale 
Izbrišejo ao: Weit Vinko. Pezdir Anton 

in Kenda Gvido, 
Besedilo: Krajevna ekonomija Domžale. 
Izbrišejo se: Béve 'Jože, Tratnik' Ivan in 

Vobič Curii.'   • I 
Besedilo: Krajevna inohanièita delavni- 

ca Domžale. 
Tzbrîïpjo e«; Slibar Stane. Pezdir An- 

ton 'n freWaSaîc Ti&vîo. 

Besedilo: Kraterju slaSčičarua in pio- 
nirska restavracija DpfflMè. 

IzbriSejo sèî $••• Janez, Tratnik 
Ivan !n Vobi? Ciril. 

Rfpodilo; Krajevna Šivalnica In pralni- 
ca Ootnžale. 

Izbrišejo se: Puntar Draga, Tratnik 
Ivan in VoÖiö OiriL 

I laSùQOvòdiàJiumpret Justi ter vpišeta: 
Hócévlfc Minkä, delovodja, 
••••••• 01ga,.fSciISovtì"djo, ss istimi po- 
Hócevifc V. 
Kömöf    " 

oblastili. 
Okrajni LO Krško, 

porerjafUSfvb fa finance, 
dne 27j avjueta 1949. ' 

St. 20/Ä7 9253 

2071. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 
Besedilo:   Okrajno  podjetje za. odkup 

prašičev, živine.in mesnin izdelkov, Kr- 
ško. 

Izbrišo   se  upravnik  Jazbec  Karl in 
vpiše: 

Požun Alojz, upravnik, z istimi poobla- 
slili. • 

Okrajni W Krško, 
poverjfflištvb • Jiflaiico, 

dae 24. àvOT$fa 1Ô49. 
St. 2074b 9175 

2072. 
"•aAc-7.- Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: .30. avgusta 1949. 
Bcsadilo: Mestna obrtna podjetja Dol. 

Lendava. •      - 

izbriše so poslovalnica mestnega obrt- 
nega podjotja »Mestna, . izdelovalnica 
igračk« Dol. Lendava ter se dodeli kot 
poslovalnica okrajnemu mizarstvu Dol. 
Lendava.       , 9414 

Besedilo: Mostno gostinsko podjetje, 
Dol. Lendava. 

Izbriše se poslovalnica Mestnega gostin- 
skega podjetja Dol. Lendava »Mestna 
munza« Dot Lendava, ker je registrirana 
kot samostojno podjetje »Okrajna menza«. 

9415 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. avgusta 1949. 
St. 136/2, 669/1-1949 

* 
2073. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. septembra 1949. 
Besedilo: »••••••••••• Ljubljana oko- 

lica. 
Izbriše se Velkavrh Anton, upravnik, 

in vpiše 
Možlna Ivan, upravnik, z istimi poobla- 

čil . 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

povorjeništvo za finance,     v 
dne 9. septembra 1949. 

St. 2526 0719 

•21174. 

Sedež: Ljubljana, Celovška cesta št. •7. 
Dan vpisa: 22. avgusta 1949. 
Besedilo:   Rajonsko   podjetje   »Koloni 

Itile«. 

Poslovni  predmet:  Nabava  in   prodaja 
prehrambenih artiklov ter alkoholnih in ' 
•ireizalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: RLO II Ljublja- 
na odločba št. Tajn. 3311/49 z dne 13 
VIII. 1949 

Operathn! upravni vaditelj: Izvršilni 
odbor RLO II Ljubljana. 

Poslovalnice: 
1. Celovška cesta 84, 
2. Celovška cesta 62, 
3. Celovška cesta 63, 
4 Celovška cesta 84 
5. Celovška cesta 85, 
6. Drenikova ul. 33, 
7. Einspilerjova cesta 21, 
8. Hotimirjeva cesta 13, 
9. Tugomirjeva ul. 21, 

10. Medvedova ulica 12, 
11. Verovškova ulica 56, • '• 
12. Vodnikova cesta 181,    •        <i 

13. Vodnikova cesta 277, 
14. Šiška trg št. 18/(5). 
16. Bežigrad, 
16. BBŽlgrad trg, 
17. TyrSeva cesta 37b, " 
16. TyrSeva cesta 47, '     ' '"'' 
1» • TyrSeva cesta 86, 
2$ TyrSeva cesta 88, , 
2!   Vodovodna c. 36, 
22. Vodovodna c 37, 
23. St. Vid nad Ljubljano S.    , 
Podjetju zastopata In zanj podpisujeta;, 
Kruljc Pavel, upravnik, samostojno/.?/?'• 

ujogovi odsotnosti pa      „     >    -::'-'•-*, 
Dovjak Boža, računovodja. ' "J 

Rajonski LO II Ljubljana,'    .•&* 
poverjeniStvn za finance.        ,,'.,<", 
' dne 22. avgust* 1949.    .-.• ",•>-/ 

Fin  šf   10/3183,-     ^ r.;>*    ,' 

•>• 1 

* -w«' 
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2075. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1949. 
Besedilo:   Industrija lesnih proizvodov 

Maribor. 
Vpiše se: Žagarski obirat Bistrita pr: 

Selnici. 
Izbriše se e pooblastilom za podpisova- 

nje Simonič Simona, pomočnik direktorja. 
MLO Maribor, 

poverjoništvo za finance, 
dno 17. avgusta 1949. 
St. Pov. 56/150-•-49 9315 

* 
2076. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje. Ma- 

ribor, 
Vpiše se e pooblastilom za podpisovanje 
Guätin Julij, namestnik ravnatelja. 

MLO Maribor, 
porerjeništvo za finance, 

dne 17. avgusta 1949. 
Št. Pov. 56/149-III-49 9316 

* 
207T. 

Sedež: Maribor. 
, Dao vpiea: 10. avgusta 1949. 

Besedilo: Mestno podjetje »Drobna obrt« 
Maribor. 

Izbrišejo ee poslovalnico: Trgovina Šče- 
tarskih, pletarskih in vrvarekih izdelkov, 
Vetrinjska ulica 17; Trgovina • glasbili, 
Gosposka ulica '22 in Puškama. Slovenska 
ulica 20. 

Vpile se, da je sedež izdelovalnice glas 
bil, prej Orožnova ulica 6, odslej v Sloven- 
ski ulici 5t 8. 

MLO Maribor, 
poverjoništvo za finance, 

dne 10. avgusta 1949. 
St. POv. 56/147-III-49 9812 

* 
2078. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje >ŽiviJa«, Ma- 

ribor. 
Izbrilejo se poslovalnice: prodajalne 

it. 4, Tržaška c. 54, št. 7, Vetrinjska ul. 
3, «. 11, Kettejeva ul. 11, Št. SO, TyrséVa 
til. 6, St. 81, Meljeka c. 26 in St. 32, Bet- 
nattfka c. 17. 

Vpišejo ee poslovalnice: 
Prodajalna lì. 36, Kamnica pri Mari- 

boru, 
Pionirska restavracija I, Koroška c. 10, 
Pionirska restavracija II.. Partizanska 

c. 8. 
Izbriše se 9 pooblastilom za podpiso- 

vanje Sarman Leo, ravnatelj, in vpis» 
• istim pooblastilom: 

^asesnik Franjo, ravnatelj. 
MLO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 26. avgusta 1949. 

St. Pov. 56/154-ITT    ">       WO 
» 

S079, 
Sedež: Maribor. 
Dan .vpisa: 10. avgusta J94i> 
Besedilo:    Mestno   trgovsko    podjetje 

^•••• Maribor. , 
r     vplïe ee premestitev prodajalne št. 1 

• Vetrinjske ulice 15 na Partizansko c. 26 
,T1 prodajalne Št  26,iz Partizanske'c. 17 
v Sloven&ko ul 3 . 
.„, lïbriSajo se nrndnjame: št. 12, Masa- 

/jrkova ul. 24. št. 20, Vetrinjska ul.< 12, 

št. 21, Gubčeva ul. 8 in št. 31, Radvanj- 
| ska cesta 35. 

Vpišo ee: Prodajalna St. 36 — Kamnica 
št. 137 pri Mariboru. 

MLO Maribor, 
poverjoništvo za finance, 

dne 10. avgusta 1949. 
SU Pov. 56/148-III-49 9314 

3080. 
Sedež: Maribor, Gosposka ulica 18. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1949. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetjo >Mc- 

trop« Maribor. 
Izbriše so e pooblastilom za podpisova- 

nje: Kasesnik Franjo, ravnatelj in vpiše 
z istim pooblastilom 

Borucky Jan, ravnatelj. 
MLO Maribor, 

poverjoništvo za finance 
dne 23. avgusta 1949. 
St Pov. 56/152-IÏI-49 9317 

Sedež: Maribor, Grajski trg 6. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1949. 

\tBesedilo: Mestne pekarne Maribor. 
Izbrišejo se obrati: XVIII, Erjavčeva 

•ul. 1'4, Studenci; XVII, Ptujska c. 6i; 
XIII, Partizanska c. 81; X, Radvanjska 
c 43; IV, Trg Rdečo armado 2; V, Ko- 
roška c. 11; XI Trg Rdeče armado 2, Stu- 
denci; VIII, Betnavska c. 43 šn VII, Kr- 
panova ul. 19; prodajalni kruha in sla- 
ščic: Tržaška c. 81 in Partizanska c. 24 
ter prodajalne kruha: Glavni trg 5, Jez- 
clarska ul. 5, Gorkego ul. 9 in Ulica 14. 
.divizije, Brezje 93. 

Vpišejo so: 
Obrati: 
IV, KoroSka c. 24, 
XI. Limbuška c. 72, Stm.' 
Prodajaln© kruha: 
Meljeka c. 23; 
Glavni trg 9; 
Koroška c. 24; 
Radvanjska c. 13; 
Ptujska c. 23; 
Ulica l4. divizije 73, Pobrežjo; 
Obrežna ul. 1,.Studenci; 
Limbuška c. 72, Ötüdenci; 
Bètoàvska c. 43; 
Erjavčeva ul. 13, Studenci in . 
Ulica 14. divizije 25, J?obrežje. 

MLO. Maribor, 
poverjepiŠtvo zâ finance, 

dne 23. avgusta 1•9.    • 
St. Pov, 56/138-111-49      9318 

* 
2082. 

Sedež: Maribor, Grajski trg 6. 
Dan vpisa: 26. avgi^ta 1949. 
Besedilo: Musine péka'rtìé Maribor. 
Vpiše se š pooblastilom za podpisovanje 
G rum Anton, knjigovodja, ki podpisu- 

je vso listine finančne narave. 
MLO Maribor, 

'   poverjeništvo za finance, 
dne 26. avgusta 1949. 

I ?t. Pòv. 56/153/III-49        9319 
¥ 

'•«'.ež: Maribor, Orožnova ulica 2. 
O• vpisa: 3. avgusta 1949. 
Resedilo: Industrija kovinskih izdelkov 

Maribor. 
Izbriše se obrat: Oddelek za popravila 

plinska ulica 30. •> 
MLO Maribor, 

pnverieništvo za finance. 
dne 3. avgusta 19)9. 

St. 56/189-IIÏ-49 9310 

2084. 
Sedež: Maribor, Slomškov trg 11. - 
Dan vpisa: 3. avgusta 1949. 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje Ma- 

ribor. 
Vpišo so poslovalnica: Pletilstvo, Tyr- 

ševa 24. ,.r „ .,   ., MLO Maribor, 
poverjoništvo za finance, 

dne 3. avgusta 1949- 
St. Pov. 56/144-III-49 9311 

* 
2085. 

Sedež: Maribor, Strossmay.orjeva uL 27.. 
Dan. vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo; Mostno gradbeno podjetjo Ma- 

ribor. 
Izbriše se s pooblastilom za podpisova- 

nje Sefic Stane, v. d. ravnatelja, ih vpiše 
z istim pooblastilom 

Vaš Alojz, v. d. ravnatelja. 
MLO Maribor, 

poverjoilištvo zà finance, 
dne 10. avgusta 1949. 
St. Pov. 567146-•49 9318 

* 
2086. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 2. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetjo * 

Murski Soboti. 
Vpišo se pomožni obrat:'Žaga okrajne- 

ga gradbenega pedjetja v Murski Soboti, 
sestoječa iz polnojarmonïka in krožno 
žage. 

Izbrišeta «e itrh. Novak Franc 'in Çcr 
Viktor, bivša uslužbenca Gradbenega pod- 
jetja, vpišeta se 

Sraka Stefan, pomočnik direktorja in 
tehnični voditelj, 

Barbarlo Nikolaj, planski •••••••• di- 
rektorja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjoništvo *a finance, 

dne 2. septembra 1949. 
St. 715/49 9581 

* 
2087. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1,949. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno podjetje 

»Krka«. 
Izbriše se ravnatelj Arko Vinko in 

vpiše 
Zega Frane,. ravnatelj, ki RPdpiauje 

podjetje v vseh zadevah", v finanMiH 
devah' pa skupaj z njim .      > 

KIemehč.i8 Manja, knjigovodja. 
Okrajni L0 Novo.ÄöSto, 

4    poverjeništvo za finânpe, 
dne 25. avgusta 1919. 

St. 3056/1 9•4 

2088. 
Sedož: Poljeanc. ' 
Dan vpisa: 30. avgusta 1949. 

• Besedilo:   Okrajno   ariopodje^e   Pelj- 
čanc.       • 

Izbriše ee Vončina Miran, upravnik in 

9987' 

za 
za* 

Bertoncelj Franjo, upravnik. 
Okrajni LO Poljeanc, " 

(»ovorjeništvo za finance. 
'lue 30. avow!« 1P4Ö. 

,      St. 'IftTWiO " 

Izbrisi 
2089. 

Sedež: Kranj. .<   . 
Dan izbrisa: 7. septembra '•9.4 ':•,  ', 
Besedilo: Tovarna ïotljev »anj jfusta- 

novljena z odločbo -vlade LRS, ŠU S—zat< 
618 z dne 18. XI. 1947). 
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/iumai združitv« a nacionaliziran.• pod- 
jetieui stelo Anton, Kranj. 

ministrstvo «a llmtnct! hllH, 
Ljubljanu, 

ttue. 7. sopumiüiu 1949. 
Št. 24a404~194U «758 

# 
209». 

Sedež: Ljubljana; 
Dan izbris«: 2u. avgusta Ì949. 
Besedilo; »Indus«, mvarna lunja, Ljub- 

ljana;     skrajšano:     »Indus«,     Ljubljana 
(ustanovljeno % tìdloìbo vlade PLHJ, et 
pov, 402/46 z diiu 23. X. 1040), 

Zaradi združitve z nacionaliziranim 
podjetjem Tone Verbič, uenjarna Vrh- 
nika. 

»linlitrstvu n ttttaiift' LUS 
Ljubljana, 

dna 2ö, «vausttì im. 
St, 241WH/4-1WU 9740 

3001, 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa. 2 septembra 1940 
Besedilo: Tovarna koviimku gaMuierije, 

Ljubljana (uetnnovljutm  i odloobu vlade 
LRS, fit, S-35 • dno 28, IX, 1040) 

Žfirmll «družitve t dri. go»p podjetjem 
>ïovanio galanterijskega • obutvenega 
okovja«. Tace« nad Ljubljano. 

Slllilstrglti» i« tlimitvt) LRS, 
Ljubljana, 

dne. 7, septetnbitf 1040. 
At, 24802/4-•• 9760 

2002, 
Sedež: Tacen n«d Ljubljano.   " 
Dan iisbriea: 7, «ojitiMiibra lui», 
Besedilo:   Tovarna   galanteri,i»..«gu   in 

obutveuogB okovja«, Tacen utid LJubljano. 
Zaradi »družitve * drl g«p. podjetjem 

»Tovarna   kovinske   galanterije«,   Ljub- 
ljana, 

Ministrstvo Mi finance LRS, 
Ljubljana, 

dne. 7, septembra 1040, 
St. 24862/4-•0 9751 

209Ì>. 
Sede«: LflXko. 
Dan izbrisa: 28. aveüPta 1949. 
Besedilo: (loMlliift In meii»a MLO Laiko. 
Kor Jo podjetje primola tovarna »Vol- 

na« Laško. 
Okrajni LO Coljc okolica, 
petorjenlStvo ta finance, 

dne 28. ftvguefo 1040. 
et. imn-im        »396 

209*. ' 
Sedež: St. Vid pri Gtobelnem 
Dan izbrisa: 28. avgusta 1040. 

»   BoflPdllOi  GostlnMlo  pdđjetjn KLO 8-r.. 
vid pri Grobolnem. 

Zaradi opustitve podjetje, 
Okrajni L0 Celje okolica, 

• poverjenietvo ia finance, 
dne 28. «VBUetn 1949, 

fit. 1071/1—1040 9395 

2095. -    '        * 
Sedež: Trate. 
Dan izbrisa: 26, avgusta 19-19. 
Riedito:   Krajevna   čevljarska   delav- 

nica. 
Zaradi prehoda v sestav K Z Trate. 

Okrajni LO Idrija, 
povoriohlštvo za flimnco, 

•   dne 1. septembra •9. 
St. 992/X—40 '    9487 

MW. 
Sedei: Ptuj, 
Dan izbrisa: 29. avgustu •\) 
Besedili). ükrujui  umettili 1'iuj 
izbriše *c pwüovatn ca v Slut*ai: 

Okrajni LO Ptuj. 
powjeaisivo u flnauce, 

i 4ne 29, avgltsta 1949. 
St. 5K6/3-49 »484 

   ••   mi     um  u- 'irr1-     '-••••i  a    ••»ir   •   

Kegister 
invalidsku» podjetij 

i i» 11  i • •" • "  •" 

j s p i v lu « • b t» 
2ÜU7. 

Sedež: Dolenja ttmovieft. 
Dan vpi?ai 2. eeptumbr» 1•. 
Besedilo    invalidsko pmljetje  ekono- 

mija«, Novo mesto. 
Izbrišeta se Strajaar Karel, upravnik, 

vpiše se 
Pušenjak Hudoll, upravnik, ki podpisu- 

je v obeegu pooblastil, doloÜerUt v pravi- 
lih podjetja. 

Mliii'tmvu m llnaiue Lit», 
Ljubljana, 

dne 2, «üptettiüra 1949. 
àt  248389/1—19 »9 

Sede j i Ljubljano, 
Dati vpisa: 24, avgusta 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »J ugore- 

klanu, Ljubljana, 
Operativni upravni voditelj odslej: Re- 

publiška uprava invalidske lokalno indu 
etrije. 

Izbriše ee Dolinar Franc, računovodja 
in vpifc-e: 

Cerkvenik Jože, knjigovodja, ki «opod 
pisuje listine računovodskega značaja, • 

Ministrstvo za finance Lit S. 
Ljubljana, 

dne 24. avgusta 1949. 
St, 243213/2-1949 »2S1 

¥ 
2099. 

Sedež: Miren pri Goriot. 
Dan vpisa: 1, septembra 1040 
Besedilo; Invalidsko podjetje - mizar- 

ska delavnica »Iltok«, Miren. 
Operativni upravni voditelj odslej: Re- 

publiSka uprava invalidato lokalno indu- 
strije. 

Izbriše se Budin Anton, upravnik, vpi- 
Se ee 

Kokalj Franc, upravnik, ki podplluje 
samostojno, v obeegu pooblaetll, doloòWh 
v pravilih podjetja. 

Ministrstvo IA llnance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2, septembra 1949. 
St. 248882/2—1049 9759 

* 
8100. 

Sede"   "'Wile, Lesce. 
Dan ' t8. avgusta 1949. 
Beeof r&lidiko podjetjo »Industri- 

ja snkr. 
Op watt... .upravni voditelj odêlej: Re- 

publiška uprava invalidske lokalne Indu« 
strfje. 

Ministrstvo *a finance LR8. 
Ljubljana, 

dne 18, âvguelft 1949. 
Št. 248176/1-1949 9249 

IsbcUl 
2101, 

Sedei: Celje. 
Dan ubri»a. 19, avgueta 1949. 
Öeeodiio: liivalldeko podjetje »Fin* me- 

hanika«, Celje. 
Zaradi ukiniti» podjetja. 

Jtllnieiratvo ta llnance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19. avgueta 1949. 
fit. 24S20/2~1940 92•• 

2102. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 17. avgueta 1949. 
Besedilo:  Invalidsko  krojaško podjetje 

V Kranju, 
Zaradi ukinive obTata. 

Mlnlutntvo i» finance LitA, 
Ljubljana« 

dne 17, flVpetfl 1949 
ftt,  24••-1049 9247 

.Hdfužni register 

976«       '•«! 
Vpiti 

Sodež: ttreg. % 
•••  vitieri.  <!5   a\gUHtfl 1919. 
iit'•dilo «kiiuitijhttu (itiüüt<iut|it.l t& 

(»liga »France PreJoren«, ßtig pri Kra- 
uju. 

Zadruga I. oblike je bila ustanovljen» 
na ustanovnem zboru 22. VI 1940 ta ne- 
doloïen čae. 

Naloge zadruge »o: da e «kupiilmi pro 
izvajalnimi ered*tv| la • «kupnim delom 
ustanovi zadružno ffospodarelvo z napred- 
no organ zàcljo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da- tako 
poveča dohodke, ee ubrani izkoriffpvnl- 
skih elementov na vasi ter »odelni»- pi' 
socialistični graditvi drŽave In o tem 
ustvari bolj*» In kulturoejie Wvljenje 

Članska vloga znaša do 1% od Vrednosti 
vloženega premoŽenja. 

Zadruga razglàïa važpejh» eklepe, v evo. . 
:ih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je Imjlhtl orge» •*4•>..'. 
ge, kl Jò predétavlja, zastopa in vodi nje-. „ 
no poslovanje. Sestavlja ga pred*»dtilk • 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnoet trajl . 
éno leto. 

Clan} upravnega odbora so: 
Bukovec Jože, kmet, Breg 9. ' 
FâJfar Jole, kmét, DrulèVka 12, 
Poreflta Frane, kmet, Breg 24, 
Fallar Anton, kmet. OreheV 8, 
Vrhovnik Jože, kwtet, Breg 10. 

Okrožno »odliče v Ljubljani 
dne 25, avgusta 1949. 

Zt 98/49 — Zadt VII 95/1     9257 
* 

1038. 
Sedež: Buče50tei, flkïftj LJutotnér. 
Dan vpisa: 30.^ avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijgka obdelovalna ••••»- 

ga Bučečovci. 
Zadruga je bila uetatwvllena nâ t*er« 

17. VI, 1949 »a nedoloîen m. 
Naloge zadruge so: da s «kupnimi.pW' 

izvaiftlhlmt sredatvi in s »kupnim d*»^ 
uitanovi ?Rđru<no (ro*pod«r*tvo i hapred 
no organleaeljo, plansko prol«©d^je Jn 
visoko nroduktfvnostio dela.. UpOraMM- 
\o9 eodobno znanrnft in reh"tkO, da ffllf 
poveča dohodke. *e ubrati) l«korlW<»"<i 

1 *kih elementov na vasij ter sodeluje 
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socialistični   graditvi   države   in   e   tem 
uetmri boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohiäja, kot zakup; zemlja osta- 
ne njihova last, zanjo jim zadruga plačuje 
zakupn.no po sklepu zbora, vendar ne 
vef kot 30% od skupnih letnih dohodkov 
zadruge po odtegnitvi skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
apodareke zgradbe, ki ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno živino in plemensko 
živina, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, živinske krme in temen, potrebnih 
za ©nižje. 

Goepodaxeke zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živineka krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo laet zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača •••• član v 
korist zadruge kot pristopnino 160 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članek« vloge postanejo laet 
zadruge. 

upravni odbor, katerega dolžnost tra-  j 
ja eoo leto, sestavlja predsednik in 4 do 8  ' 
članov. Upravni odbor je izvržilni organ 
zadruge, predstavlja pa jo in podpisuj» 
zanjo v imenu odbora predsedn'k 

Ciani upravnega odbora so: 
Oetefc Matija, predsednik 
Jforvat Martin, 
Kotnik Alej», 
Slabič Marija, vei kmetje v Bue^.u-ih. 

Okrožno sodišče v Maribor« 
dne 30. avgusta 1949 

Zadr VI 7 
* 

10», 
Sedež: Poljubinj, okraj Tolmin 
pan vpisa: 3. avgusta  1949. 
Beeedtlo: Kmetijska obdelovalna zadm- 

flt >Ferun< v Poljubinju. J 
Zadruga je b'la ustanovljena na skup- 

>8i»i 80- IV, 1949. 
Kaloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

te* ajajnimi sredstvi m s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
ao organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveža dohodke članom, se ubrani izkori- 
•eevalelkih elementov na vasi ter sodeluje 
pri eooialietiïni graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejle žitvljenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo 3vojo zem- 
••,-razen ohišja, v obliki zakupa. Vložena 
zemlja, ostane njihova last. 
••• vstopu v zadrugo vplača zadružnik 

v korist zadruge pristopnino 150 din, kot 
•••••• vlogo pa do \% od vrednosti 
toženega  premoženja po sklepu  zbora. 

'Ünravni odbor sestavlja predsednik 
*n 4 do 8 članov. 

E*dntgo zastopa upravni odbor, zanjo 
»odpisuj« predsednik. 

f'bnì upravnega odbora eo: 
Manfreda Zoran. Poliubin) S6, predsed- 

nik.. 
Kozorog Mirko. Poliub;ni 34. 
Xenda J"ïef. Poljubinj 78 
luîSnfk Franc, Poljubinj 2, 

,    KA*ftrft» Kfttarin.i. Poljubinj 54 
Otcrnžpfl sofliïfp T Po«tnjni 

dne 9. avgiista 1919.. . 
; . 2t 55/49-2 — Zadr VII/139   9090 ' 

mmß***^*^ 

Spremembe 
1085. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. avgugta 194•. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna re- 

druga kemične stroke 1 omejenim jam- 
stvom y Ljubljani. 

Izbriše se član upravnega odbora čas- 
nik Pavel in Vpile nov Član odbora 

Fetrič Milan, obrtnik, Viämarje 68. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. avgusta 1949. 
Zadr Vi 220/2 9011 

* 
1086. 

Sedež: Dól, okraj Sežana. 
Dah vpi«a: 9. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga 1 omeje- 

nim jamstvom, Vrhovlje-Dol. 
Po sklepu občnega zbora z dne 22. JV. 

1949 se vpise novi izvoljeni predsednik 
upravnega odbora 

Tavčar Janko, mehanik na Vrhovljah 
St. 41. 

Okrožno sodišče r Postojni 
dne 9. avgusta 1949. 

Zt 152/48-5 - Zadr VI/••   0079 

Izbrisi 
1087. 

Sedež: Bizeljsko. 
Dan izbr.sa: 27. avgusta 1949. 
Besedilo:  Kmetijske, nabavno-proaaln» 

zadruga a omejenim jamstvom v Bizelj. 
»kent. 

Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 
Bizeljsko (Zadr VII 99/2). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
rine 27. avgusta 1940, 

Zadr. III 27/» 9664 
* 

mas. 
Sedež: Biseljtko. 
Dan izbnjsa: 27. avgusta 1949. 
Besedilo: Vinarska zadruga z omejenim 

jamstvom v Bizeljskem 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

Bizeljsko (Zadr VII 99/2). 
Okrožno Sodišče v Maribora 

dne 27. avgusta 1949. 
Zadr II 40/8 9667 

* 
108». 

Sedež: Poljane ud Skofjo Loko. 
Dan izbrisa: 22. avgueta 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga 1 ome. 

jenim jamstvom v Poljanah nad •••• 
Loko. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 
omejenim jamstvom ,v Poljanah nad Skof- 
jo Loko (Zadr VI 98/3). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22- avgueta 1949, 

Zadr V 175/3 9139 
* 

1040. 
Sedež: Sora. 
Dan izbrisa; 32. avgusta U>:.' 
Besedilo: Kmetijska »trojna zadruga • 

ow*i»nim jamstomn v Sori, p. Medvode. 
•adi spojih e s Kmetijsko zadrugo z 

•••lin    i<m*tvom   v   Snri   (Zadr ,VI 
••'':.') 

Okrofc"i> *odi?fe T Mariboru 
dno 22. avpufela 1919 

Zadr II 98/62 9188 

1041. 
. Sedež: Stara Loka. 

Dan izbrisa: li>  avgusta 1949. 
Besedilu, roini.-m.-i.a <.,i(lruga z omej«. 

nini jamstvom v Stari Loki. 
Zaradi epoj.tve e Potrošniško zadrugo z 

omejenim jamstvom' v škofji Loki (Zadr 
V 9/9). 

Okrožno eodisee v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1949. 

Zadr VII 12/2 9Ó08. 

Oglasi sodišč 

Zp 220/45-22 
Razglas 

9720 

Na podlagi uredbe o likvidaciji razme- 
rij, nastalih z zaplembo premoženja, • 
dne 15. III. 1949, Uradni list FLRJ, it 
33/1949, se, uvede likvidacijski postopek 
o spodaj označenem zaplenjenem premo- 
ženju tehle oseb: 

1. Neografika, d. z o. z. Ljubljana, Sv, 
Petra nasip 23, pozneje preimeriovàaa v 
Jugograiiko, Ljubljana (lastnik Badjura 
Metod, LJubljana, Koetova 2) — kliSarna 
s «troji, aparati da ••••• inventar- 
jem v cenjlni vrednosti 2O1Ö00 dio — 
Zp2ß0/46; 

2. dr. Toni late* It Ljvrblipjjje, potni- 
kova 18, sedaj neznanega ••••%•• — 
pohižtvo v cenilni vrednosti 10.180 din — 
Zp 239/45; 

3. Remec Bogomil te LJubljane, Zarai» 
kova 17, sedaj neznaneoa prebiyaJleia — 
nepremičnina vL it. 230 k. o. Poljansko 
predmestje — pohiitvo in vrednoeffi pa- 
pirji - Zp 246/45; 

4. ing. Porenta Joge iz Ljubflgaoe, Sar* 
lovska cesta 7, sedaj neznanega pre! 
lifóa — pohifitvo v centlnt vrednosti 
dinarjev — Zp 280/45; 

5. dr. Žitko Stanislav iz Ljubljane, Pis» 
terfmikova 13, seda] neznanega prebivali- 
šča — nepremičnina vi. it. 447 k. o. Ka- 
pucinsko predmestje — pohištvo, pisarni- 
ška oprema in vrednostni papirji — Zp 
254/45; 

6. ing. Shneèek Artur iz Ljuttfiane, Pov- 
šetova 96 — pohištvo v cenimi vrednosti 
1990 din — Zp 209/45; 

7. Zupan Herman iz Ljubljane, Krekova 
St. 4, sedaj neznanega prebivališča — po- 
hištvo v cenila; vrednosti 2200 din — Zp 
478/45; 

8. dr. Ivo Cesnik iz Ljubljane, Gospo- 
evetska 14, sedaj neznanega prebivališta 
— etanovanjeka in pisarniška oprema v 
cenilni 'vrednosti 44.895 din in vrednost- 
ni papirji — Zp 398/45; 

9. Pengov Franc iz Ljubljane, Bleiwei. 
sova  52a.  sedaj  neznanega prebivališča 
— 160 kosov delnic >Stora<, Ljubljana, 
nom. 18.750 din - Zp 295/45; 

10. Stare Milož, bivli odvetnik iz Ljub- 
ljane,, sedaj neznanega prebivališča — do- 
broimetje pri PoStni hranilnici v Ljublja- 
ni v mesku 281 din — Zp 300/45; 

11 Magdi? Iran, Ljubljana, Gerbičeva 
St. 10. »edai neznanega prebivališča — po" 
hištvo v cenilni vrednosti 1880 din — Zp 
478/45: 

12. inz. Pograjf Vlado iz Ljubljane, 
Trubarjeva 2. sedai neznanega prebivali- 
šča - pohištvo - Zp 492/45; 
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13. Eiletz Leopold, Ljubljana, Twenja- 
Itova 4, ssdaj neznanega prebivališča ~ 
pohištvo v cenilni vrednosti 5004 din m 
dobroimelje v denarju 1624 din — Zp 
$25/45; 

14. Kobi Anton, industrial« iz Borov- 
nice —• nepremičnine v k. o. Borovnica in 
Zabcčevo v cenilni vrednosti 747.054 din, 
premičnine v cenilni vrednosti 30.390 din 
— Zp 4/46; 

15. dr. Zupan Stanko, Vrhnika, Stara 
cesta 23, sedaj neznanega prebivališča — 
oblačila v cenilni vrednoeti 1550 din — 
Zp 11/46; 

16. Mura Jože, bivši župnik iz Tomislja, 
sedaj neznanega prebivališča — pohištvo, 
živina, čebel© in knjige v cenilni vredno- 
eti 82.630 din — .Zp 169/46; 

17. Korahauser Drago, bivS; odvetnik iz 
•Ljubljane, Dalmatinova 10, eedaj nezna- 
nega prebivališča: — oprema v cenimi 
prednosti 1500 din — Zp 1159/46; '* 

18. Justin Vinico, delavec, St.. Jošt 37 
nad Vrhniko, sedaj neznanega prebivali- 
šča — nepremičnina vi, et. 51 k. o. at 
iloât v. cenilni vrednoeti 4311 din — Zp 
1266/46; 

19. Kregar Mihael iz Ljubljane, Medve- 
dova 5, sedaj neznanega prebivališča — 
BOlastaina do ene sedmine v. 5t, 216 k, o. 
Sv. Petra predmestje I. del v cenilni Pred- 
nosti 98.100 din — Zp 1360/46; 

20. Kregar Janez, drugi podatki kot pod 
19. - Zp 1361/48; 

21. Kregar Gregor, drugi podatki kot 
pod 19. — Zp 1862/46; 

22. dr. Voršič Alojz, bivši odvetnik iz 
Celja, pozneje v Ljubljani, eedaj nezna- 
nega prebivališča — obleka i» stanovanj- 
ska oprema v cenilni vrednosti 8.559 din 
*- Zp 1436/46; 

23. dr. Pogačnik Fedor iz Ljubljana, Ci- 
galétova 11, sedaj neznanega prebivališča 
— obleka v cenila! vrednosti 240 din — 
Zp •/47; 

24. Marin Stanislav iz Ljubljane, Trža- 
ška cesta 5, sedaj neznanega ••••••• 
— mizarsko orodje v . cenimi vrednosti 
MIO dia - fcp 301/47; 

25. Jan LOTTO, iz Ljubljane, TyrSeva ce- 
sta 38 — pohßtvb v cenilni wëtffîostî 950 
dinarjev,— 11663/48; 

26. Rozman 'Anton, blvži trgovee • Sa- 
ye št. 7 pri Litiji — pohištvo v cenimi 
vrednosti 7400 din - I 1923/47; 

27. Jugoslovanska tekstilna tovarna 
Mautner d. d. Ljubljana — predilnica Li- 
tija — tovarna v Litiji, stroji* naprave, 
oprema, zaloga1 Tjlaga itd. — Zp. 4639/46; 

28. Wellgnni Gustav, Ljubljana, Prlvos 
5t. 12 — ••••••••••. vi. ït. 185 k. o. 
Krakovsko predmestje v cenilni vredno- 
sti 367i500 'din, stanovanjska, in kuhfajslca 
oprema v céïïilnl vrèdrïosti 14.499 'din. 

Zato, da se izognejo izgubi evojffi pra- 
vic nasproti zaplenjenemu ••••••2••••, 
naj v 60 dneh po ctojavi tega oglasa pri- 
glasijo sddjiču evoje terjatve: 

a) upniki, ki niso priglasili terja- 
tev v is dneh, kakor to đojcča 5; 
člen zakona, o zaplembi premoženja in 
izvrševanju zaplemb'e, kakor tudi tisti, 
ki nieo vložili itožbe po 5. In 21- clenu 

omenjenega zakona, če jim enoletni •••' 
do dneva vložitve priglasitve1 Se ni prete- 
kel. Vložitev priglasitve. oprosti upnika. 
da bi moral vložiti posebno .tožbo zaradi 
uy.ejjavitve priglašene terîafoe özlronie iž-_ 
ločitvenega zahtevka;  '       ":  •- •••'"••" 

b) upniki, kater.li terjatev je na pod- 
lagi tožbe, vložene po 5. členu zakona o 
zaplembi premoženja in o izvrševanju za- 
plembe, ugotovljena, s sodbo »odišča. 

Upniki pod a) morajo priglasitvi pri- 
ložili dokaz, da enoletni rok še ni prete- 
kel, upniki pod b) ' pa overjeni prep^ 
sodbe. 

Upniki, ki so že svoj čas priglasili ter- 
jatve po 5. členu zakona o zaplembi pre- 
moženja in o izvrševanju zaplembe, lahko 
v 60 dneh po objavi tega oglasa eporocijo z 
vlogo, pristojnemu sodišču, da eo že svoj 
Č26 priglasili svoje terjatve. 

Prepozno predložene priglasitve bo so- 
dišče zavrnilo. 

okrajno sodišče v Ljubljani 
za glavno mesto Ljubljana    • 

dne 7. septembra 1949. 

I 0 1425/38-82 9782 
Dražba 

Dne 4. oktobra 1949 ob 8. uri bo pri 
tem sodiaču v sobi àt. 55 prosici oljna 
javna dražba dragocenosti, spadaječih v 
zapuščino pok. Kraker Ivana iz Ljubljane, 
in sicer: 1.18 karatne moške zlate žepne 
ure znamke >Longin<, ocenjene na 10.000 
dinarjev, 2. 14 karatnega zlatega moške- 
ga prstana z briljantom, ocenjenega na 
9000 din in 8. 14 karatne (date verižice za 
moško žepno uro, ocenjene na 1500 din. 

Izklicna cena in najmanjši ponudek je 
cenilna vrednost. 

Zasebni dralitelji se morajo izkazati, 
da kupujejo predmete za lastno uporabo 
oziroma uporabo svoje ožje družine, 

Izdražitelj mora plačati kupnino takol 
po končani dražbi v gotovini. 

Pred začetkom dražbe je treba položiti 
10% od cenike vrednosti posameznega 
predmeta. 

Okrajno sodišče Ljubljana    - 
za glavno mesto Ljubljana 

dne 1, septembra 1949. 

Oklic dedičem     / 
O 382/49-8    . 9781 

V zapuščinskem postopku po Marjeti 
Nastran, pòsestnici. is Dvorij 50, ee njena, 
nečaka Joža Snidar in Mana Vombergar.. 
katerih prerflvaliSČe sodišču af oiano, po- 
zivata, naj v • mesecih podata dedni ptU 
glaeitvi, ker ee bo sicer zapuščina çbrav«. 
navala e skrbnikom, morebitna' de'dnade- 
leža pa ohranila pri skrbstveni oblasti. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 9.,septembra 1949- 

Oklicj o skrbnikih 
in razpravah 

II G 497/49 aste 

Brecl Anica.rojena Hrastnik, mezdni 
knjigovodja pri LIP-u v ••••, Zg. Hu- 
diaja 28, ki jo zastopa dr., Rihard Pintàr, 
odv. v Celju, Je vIož% zoper Brecla Jože- 
ta, nazadnje „krojača v Celju, Zg. Hudi- 
nja 13, sedaj neznanega prebivališča, tož- 
bo jza razvezo :zakona.    ; :> 

Razprava..bo 14.,X 1949 ob' S.'uri-prJ- 
tem'"eroi3Ču".' :,",. • ; •        ': " ''• :; ',-' 

Tožencu je feil postavljen za.ekrbnika 
Hrovat Bogdan,. uslužSegeć-, tegl/eotLica, 
ki ga bo zastopaFna njegovo'nevarnoet in 

stroške, dokler se sam ne zglasi ali ne 
priglasi evojega pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne S. sepiembra 194&   • 

• 
G107/49-6 9764 

Kopitar Avgust, namescenectovarn^lrr- 
tex v Kranju, stanujoč- v Oreiaku ' -u/ p. 
Straiišče, je vložil prot: Kopitar Mariji 
rojeni Pohlin iz Krašnje tožbo za razvezo 
zakcua, • * 

Obravnava bo •. oktobra 1949 ob 8;'uri 
pri tem sodiaču, soba It. 3. 

Ker toïenkino prëbivafâce ni znano; ji 
je bil postavljen skrbnik Potrato ••••• 
nameščenec Gozdne uprave v Kamnikiii 
ki jo bo zastopat na njeno nevarjrč*t hi 
stroške, dokler •• sama ne zglasi äff' ne 
imenuje pooblaščenca.  ' :*   - 

Okrajno sodišče • Kamniku 
dne 8. septembra 1949. 

* -    "• 

G-634/49-2 9•1& 
Gacnik Friderik, delavec v Marib«rir,: 

Meljski hrib 6, je vloi.1 proti Gacnik Mai 
riji, delavki v Mariboru, Koroška M, tož- 
bo za razvezo zakona. . •• . 

Razprava bo 27, IX. 1949 ,ob 110.30 pri 
tem sodišču v sobi št. 84. 

Ker toženkino bivališče m .znano,'ti je- 
bil  postavljen  za skrbnika Sancn  Srni- 
Ijan, sodniški  pripravnik okrožnega so- 
dišča v Mariboru     ki jo bò zastopal -na 
njene stroške ,'n nevarnost, dokler'se's»! 
ma ne zglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Maribor mesto* 
dne 8. septembra 1949. 

* 
.G 598/49—4  . . 9815' 
Jarmer   Blaženka.   uradnica   Narodne-' 

banke v Zagrebu, .Javorova 5, je. violila 
proti Jarmerju Viljemu; bir. .trgovcu v/ 
Mariboru, Trg svobode 3/II,. tožbi za .raz- 
vezo zakona. • --.•" 

Razprava bo 27. IX. 1949 ob 9.80 prt,-, 
tem sodišču,, soba St 84. ..J 

Ker je teženčevo bivališče neznano, ;mu- 
ie bil postavljen za skrbnika dr.-Hinko 
Schreiner, odvetnik v Mariboru, k^ga-bo,-- 
zastopal, dokler se sam ne zglasi ali .ne»;    / 
imenu fei pooblaščenca.-.   

Okrajnp sodišče Maribor mesto 
dne 8. septembra 1949, 

*" ,.::.C-- : 
G. 654749-3 -, -•$' 

/ špindler Viktor, mesarski •••••••- v=.: 
Mariboru, Sodna ulica 25, je\ vložil - pròtei 
Špindler Ani rojeni Gurny,'gosppdiaji:yV i 
Halberstadt,   Nemčija,  eedaj .-••••••••-;' 
prebivališča, tožbo za.razTežoizakonftL;" 

.   Razprava bo 27, IX. 1949.pb..9.uri..prlc 
tem sodišču, soba št,-84. -^ '•,;,.   ••   ••>/,-. ' 

Ker je - toženkino bivališče •••••••. r. ft :; 

je. bil postavljen za .'skrbnika • dr. .TonjiŠfe.-    ! 

Franjo, odvetnik y Mariboru,,ki. jo bo çar.r. 
stopal na-njeno-nevarnost in etroSjcj dtter 
kler'se *ama ne zglasi au-ne-.imeftuj*.; 
pooblaščenca.   -   ' • . - ,       i;r" 

Okrajno " sodišče Maribor meste   s ' 
dnej S. septembra 1949.'.-" " 

« 
G 600/49-« 98ie 

•   Stern Adolfina. tkalka.y'Mariboru,'Melj- 
ska.30, je vložila proti ëternu:Emeetu-r. 
delavcu ...v. Mariboru.; Betnaveka -Î30.-tof- ', 

,bo.za.razvezo'žakonai "*:" "\".' ì:'.'"•• ••*,;.'''.' 
,   Razprava bo ;57.'IX. 1949 <b"-W ur? 
:pft-lejji':so'di5ču- v-sob!' lt.-'84","'.'-.-  4'-.;V.'  '•<". 

'Ker"je tçïerjcevô,WaîiS?«!-n9saane.. ••? •'••-, 
je bil postavljen za ekronlka Sïnoin -Su»: 
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ijan, sodni.-pripravnik okrožnega eodiSia 
v'Maribora, ki ga bo zastopal, .dokler se 
«am •• zglasi ali ne imenuj© poblaScenca. 

Okrajno  sodišče Maribor mesto 
dne 8. septembra 1949. 

jfc 

Q, 680/49-3 9S1Z 
'•'Udov« Genovefa, navijalka v Mariboru, 
Ruška 29, je vložila protj Udovcu Rudolfu, 
železničarju v Studencih, Heroja Ietofca 
ulica'19, tožbo za razvezo zakona. 
- Razprava bo 27.. IX. 1949 ob 7.30 pri 
tem eodiîîu, soba žt. 84. 
..Ker je tozenîevo bivališče neznano, mu 

Je. bil postavljen za skrbnika Udovc" Ivan, 
delavec.v Mariboru, Stritarjeva 15, ki ga 
bo zastopal, dokler ee earn ne eglasi ali 
ne imenuje poblalJenca, 

Okrajno sodl.ee Maribor mesto 
dne 8. septembra 1949. 

* 
O 146/49-4 9661 

. VogrinEic" Ana rojena Pozvek iz Murske 
Sobote,. Kocljeva. ul. 9, je vložila proti 
Vpgrin«cu Aleksandru iz Murske Sobote 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 24. septembra 1949 ob 8. 
uri pri tem sodiicu, soba žt. 18. 

Ker tožencevo bivalUce ni znano, mu je 
bil postavljen, za skrbnika Ceh Franc iz 
•••••• Sobote, Lendavska ul., ki ga bo 
BÖtÖpal na njegovo nevarnost, in stroške, 
dokler ee sam. ne oglae'. ali ne imenuje 
pŠtolaicenca.j, ' 
'.-    Okrajno aodifte v Murski Soboti 

• • dne 2, septembra 1949. 
* 

Ö 108/49-6 .  9660 
Lu&a Alojzija rojena Skrinjar, delavka, 

Breg 4, p. Stara cerkev pri Kočevju, je 
vložila proti Lušinu Jožetu, delavcu, se- 
daj nezmurega' bivališča, verjetno v. Nem- 

• •,. tožbo za razvezo zakona. 
Razprava bo 19. oktobra 1949 ob 8. uri 

pti téiri-eodiïihi'v sobi St. 10. 
Za skrbnika je bil Imenovan Artac Sil- 

v«ier,\usluibenec okrajnegasodiSca f Po- 
stojni,, ki bo toženca zastopal na njegovo 
nevarnost in'stroîke, dokler se ne oglasi 
sam ali ne Imenuje pooblaSoenca. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 8. septembra 1949. 

'    '• 
G 117/49-4 9859 

ïratnemer Marija, laborantka v cemen- 
taw v'Zidanwn.mostu, je vložila tôzbb 
sa'tazvezo zakona zoper moža Pratnemer- 
ja'AotOna, natakarja .v-Zadanem mostu, 
eeaaj;nèznanega bivališča v Nem^f. " 

Razptàva bò 19. oktobra 1949 ob 8. url 
prj-4ein;sodi?îu,-'eoba žt. 10. 

Ker je toženec neznanega bivališča, ga 
•. zastopal nä njegove stroške dn névàr- 
ntìét;.dòkler se sam ne oglasi ali ne ime- 

. nuje pooblaSïenca,- po okrajnem izvrjll« 
neni odboru v Trbovljah' imenorani skrb- 
aut -Guîek'. Franc, zemljiškoknjižni refe- 
rent okrajnega sodišča v Trbovljah. 

Okrajno, "sodiife v Trbovljah 
' dné 2, septembra 1949, 

•;••. J   Amortizacije 
;'i%i£29/49      '   ;••• öoea 
; ,„ % prošnjo Torkar Katap*ne,' užitkarjće, 
y -Pritno 14,. ee.uj^de postopanje zà' amor- 

••••••'vrednotiïfce, ki jo je proatlka'baje 
•- :?ubilà/ln se imetnik poziva,* naj uveljavi 
•,3^•••«••.>'2 mesecih po'tè]1 òtìjfivi, 

ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
da je viednotaiea brez •••'. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica >Jugrad«, gradbene an 

kreditne zadruge v Ljubljani', Žt, Knj, I. 
fol. 126, SI. 5t. 43, na imeTorkar Ka- 
tarina, užitkarica, Ribno 14, brez naved- 
be vloge. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 1. septembra 1949. 

I R 123/49-3 97,71 
Na prošnjo Kump Marice rojene Kaste- 

lic, gospodinje iz Novega mesta, LJubljan« 
ska cesta, se uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnice, ki je bila baje med 
vojno uničena, in se imetnik poziva, naj 
uveljavi svoje pravice v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS, ker ee bo 
sicer po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnića brez moči. 

Ožnamgnilo vrednotnice: 
zavarovalna polica b'ivše Vzajemne za- 

varovalnice v Ljubljani, ät. 3487; žavaro- 
vanec Kastelic • Mâîfca; sklenitelj zavaro- 
vanj Kasteie Franc; koristSik ob doživet- 
ju: prina§àìec police; zaväifoyalna vsota 
12.500 din (predvojnih); pricetèk zavaro- 
vanja 1. IX. 1928; konec zjfrTfrorianfa 1. 
IX. 1943. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 9. septembra 1949. 

* ' 
I R. 961/49 9607 

Nà predlog Klemen Ane, kmetice v 
Prevratu 1, p. Konjice, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo tehle vrednotnic: 

hranilna knjižica •••••• hranilnice in 
posojilnice, v Slov. Konjicah, St.- 2163, na 
ime Klemen Viljem, z vlogo 3.171.&I din; 

hranilna knjižica Kmečke hranilnice; }a 
posojilnice, v Slov, J£onjicah, St. 1790, na 
ime Klemen Viljem, z vlogo 1.868.89 "djn; 

hranilna knjižica Hranilnega in poso- 
jilnega društva v Slov. Konjicah, št.'109, 
na ime Klemen iViljem v Slov. ••••••••• 
z vlogo 3.881.58 din. 

Te hranilne knjižice so po navedbi 
predlagateljice bile uničene aH so na drag 
najin izginile ob zlointi okupatorske obla- 
sti leta 1945. 

Pozivajo se vsi, ki bi na kateri Koli 
naSn prilli v poseet teh knjižic, ,ali šifer, 
imelijO jàJiHì kaKé podfitke, nâftih ptemo- 
zijj^émTt>odìlcii, ali pa naj JJftdajo mo*, 
renarne ugovore zoper ,ta predlog najpoz- 
neje do 1. decembra 1949,ckèr bodo ft'cer 
pò preteku roka sodno, razveljavljene. 

OkràJnpspdiSïe v Slov. Bistrici 
Me SO; avgusta* 1949. 

I R 41/49-4 9858 
Na prošnjo Mrnuh Lavo9lave, gospodi- 

nje v Zagorju, Toplice 05, se uvede po- 
stopanje za .amortizacijo vrednotnic, ki 
Jih' je prosilka bale izgubila in se tm'étnik 
poziva, naj uveljavi svoje pravice .v" treh 
mesech po objavi v Uradnem listu LRS, 
ker, se..bo sicer po preteku roka Izreklo, 
da etavrednbtniči brez mo5i. 

Oznamenilo vrednotnic:     '   ' 
polîca SL 12550 z vsoto 26.000 din na, 

ime Mriiuh Lavošlav, ' roj.-26. X. 1895, iz- 
dana v Ljubljani.februarja 1922;,- 

polica ?t, 33.240 z zavarovalno vsoto 
50.209 din na ime Mrnuh Lavoalttv, .trgo- 
vec iz Zagorja, rojen 26. X. 18Ö5, izdana 
v Ljubljani januarja 19^5.  , ','' :" 

,; .^Okrajno, $Ó4iSié v Trbovljah   '.' 
.'; :.. ; !dnê;l0.' èeptëmbra 1949,. ' 

'.        ''•("'•'"'• 

Izgubljene iistiue 
preklicujejo: 

Adamifi Pleter, Stražižže 3, p,. GuStan/, 
vojaško knjižico, izdano od vòj. dasskà 
Dravograd, izkaznico ÖF, Cedano od OP. 
Ûuîtanj, sindik'abio knjižico, izHOfco od 
železarniakega • sindikata Guštanj, vstop- 
no dovoljenje Železarne Gustanj in obla« 
žilno nakaznico et. 022467 0S66Ü.     9274 

Alel Otmar, Maribor, koeenoya, voja- 
ško knjižico, izdano od voj. odseka Mari- 
bor 1. 1946. 9284 

Anžur Henrik, Roje 5. KLO Oatež, vo- 
jaško knjižico. 9692 

Avsenak Franc, Maribor, Vrtna ul. •/1, 
ukradeno osebno izfefchlco it. 0414*4, iz- 
dano od M00F • Maribor, člansko knjižico 
Zveze prosvetnih delavcev Jugoslavije, 
št. 46244 Jn izkaznico rez, voial&ga 
uradnik'a VI. stopnje, serija EU döl K, 
St. 9563, izdano od voj. o'deeka Maribor 
mesto. -     9031 

Avtogaraža ptt. direkcije Ljubljana, 
uk,radéno prometno knjižica St. 2Ä6 za 
avtomobil znamke »Ford BB« S—Ö937. 

9694 
Barboric Janez, Novo mesto, Cankarje- 

va 38^ gimnazijèko spričevalo'VI. razreda 
gimnazije v Novem mestu. 9867 

1 Bedrač Andrej, Vareja 6 pri Ptuju, iz« 
kaznico za moško kolo znamke ^Helve- 
tiac, §t, 9829. 9275 

Bencak Ivan, Tropovoi, Murena Sobota, 
osebno izkaznico St. 31» prontètno Iknjiži« 
co za kolo znamke >Stenr^đ«, et, 201715 
in sindikalno knjižico žt. 29tl670.     9359 

Bezan Anica, Celje, Dokova 14y siđdi- 
kalno knjižico St. 7o9893. 9734 

Bivio Franîiaka, Ljubljana, Jegliceva 10, 
osebno izkaznico. 9567, 

Bizjak! Anton, BregUneko^fktae, p. Je- 
senice na Dol., tablico zâ ••"• 5t. 
S-ll—1009. 9150 

Bobnar Lojzka, Liubliana, Ulica Stare 
pravde 25. osebno izkaŠSfeu s'iitdiKàlno 
izkaiaico St. 1270777 in knjižico za kolo 
S-1-42Ò1, tov. §t. 1286720. 9^6% 

Brce Janko, Kropa 2, izkazmeo-ça re- 
zervne ofioirje serija P,u 0TOiTC^tV??42, 
izdano od voj. oktfožja Liùblîfln.a; ••••&. • 
co OF, Št. 19i#ro^lbnolzkazaca'"ižđa- * 
no od KLO"•?••••;•'•••(••1• bor- 
cev, izdano od oUralnega^oabotó ZB na 
Jesenicah, ižkazmco za ik"òlò endmka 
>Puch<, št. S.-M2,Ln' eindißalno' izkaz- 
nico St.. 3Ó14387. 9831 . 

BremSak Ivan, Rova 9, p. Radomlje pri 
Ka.mniku1/ voja^o' knjižico. 9677 

Cesar, payle, Slovenj Gradec, Meïko- 
va 18, izgubljeno^ sprtevalo b elèïtromon- 
terskem izpitu, dpraWnem 1. 1942 v 
Skopju. 9194 

Cimerman Ana, Ljubljana, Križna 30, 
prometno knjižico za kolo §t, 4305, izdano 
1. 1948 od NM Ljubljana, in čebelarsko iz-, 
kaznico 3t. 7044, izdano 1. 1949 dà Cébe- 
lareke zadruge v Ljubljani na ime Cimer- 
man Franc, Ljubljana, Križna 36.      9805 
'-Cizelj Drago, kapetan, vojašlia ppšta 5t. 

3908, Ljubljana, Ted za zasluge zâ narod 
Ill.-etopjije, .St. "12161. 9691 

Cemažaf por. Pep.elnak Angela, Sto- , 
žice "39, prometno knjižico za kolo, Izdano 
I." 1947 od.NM Jezica. 9572. 

' CeSnpvar Majda, uprava sploSne bolnica 
v Brežicah, spričevalo 4.' razreda ginraa- 



»trau 49S URADNI   LIST r.RS Stev. 28 - 15. IX. 1949 

zije, rzduuo Ì. 1147 v Biežicuu. m eno- 
letnega gospodarskega tehniku ina izd'uuo 
1. 1948 v Celju. 9Ô03 

Ciča I»ili«u, Novo HitWto, Kuiidijeka U, 
««lidi kalno izkaznico it. 1239343.        Datiti 

,.*1••  Andrej,    Sv,  Jurij  pri Celju, 
jjj  ..itfiut» knjižicu za kolo «tevilka 311UÜÖ. 

9733 
ln."čmau Autou, prometno kujižicu za 

kt.,., ni   302460 ' 9605 
i.Kiiuzai'i Valerija. Nova Uuriua, Tovui-- 

BU.41 1, prometuo knjižico za kolo. izdano 
od  •• Solkan. 9808 

Uelust Jusip. roj. 8. III. 1924, Kurilni- 
ca 17 pri II. Bostrici, vojaško knjižico, iz- 
dano 1, 1947 ud. protlaviondku brigade 

9628 
Detifek Ivana, Ljubljana. VerovSko- 

va 15. prometno knjižico za kolo, Številka 
okvira 578307, evid. it. S-l-1»!.      9Ö86 

lieu Pavel, Ljubljana, Ceeta v mestni log 
et IÏ osebno izkaznico št. 9991, Izdano 
1.  1949 od NM Ljubljana. 9570 

biluce Alojz, Celje, Nova vas, sindikal- 
no izkaznico ät. 1497888. 9170 

Dckiü Vojiu, Ljubljana, Kolodvorska 22, 
dijaško knjižico, izdano 1. 1948 od, uni- 
verze v Ljubljani. 9631 

Dolenc Anton, LJubljana, Gocmanova 
et. 30, tovaralâko izkaznico et. 9550, iz- 
dano od Gradisa. Litoetrot Ljubljana. 

9629 
Dulenc Pavla, Ljubljana, Levstikova 21, 

»pričevalo o zavrânem Izpitu, izdano leta 
1928 od mešč. iole pri uräulinkah v Ljub- 
ljani. 9842 

Doluičar Mihel«, Ljubljana, Poljanska 
«. 51,  izkaznico OF. 9592 

Duljina Jože, Kranj, Kalvarija 63, sin- 
dikalno knjižico, izdano 1. 1948 od Zveze 
delavcev usnjarske predel, induetrije, po- 
družnica it. 10 v Ljubljani. »724 

Domanjko Slavko, Maribor, Studenci, 
Jocuva, prometno knjižico za kolo znamke 
>Brennabor<, ät. 1866778. 9551 

Domammo Olga, Ljubljana, Dalmatino- 
va 15, indeks medicinske fakultete v 
Ljuljani. 9591 

i.ragosavljevié Vaso, podporočnik, voj. 
pošt., 1G93, AjdovSJina, oblačilno knjižico 
»t.  ; ti l (10. 9820 

l.-i iienik Simon, delavec, Kristan vrh, 
uk>. >lriio vojaško knjižico it. 316/2101. 
izdifio od vojaškega odseka Šmarje pri 
Jelialr 2. H. 1948. 8874 

[i<*tvenäek Ivana, Ljubljana, Kolodvor- 
ska 35. osebno izkaznico in izkaznico OF. 

9563 
Fahijan Stane, Solkan, IX. korpusa 243. 

Nova Gorica, osebno izkaznico ät. 2875, 
ebjdikalno izkaznico št. 48559, prometno 
knjižico za kolo, planinsko izkaznico in 
izkaznico OF. 9675 

Feher Jo«jp. Trije mlini 7, Dolnja Len- 
dava, Izkaznico za moško kolo znamke 
»D)£W!BW, reg. ät. S—24 280, tov. 5t. 28002. 

FoKonka Zorka por. Stehlik. Anhovo ob 
Sofi r--!'t)tiò izkaznico, izdano I. 1946 od 
MLO Zu'rel» 9860 

Franke Helen«, upok, učiteljica, Ljub- 
ljana, Pcetojnska 4, izkaznico OF. Števil- 
ka 128.616, izdano 1. 1945 od odbora OF 
Vič 9601 

Fr»Kh Anton, •••, Blejska c. 11. iz- 
kaznico OF, »04 

Freier Ivau, Urehuva vas pri Mariboru, 
vujaiku knjižico, izdanu od voj odseku 
v Slov   Bistrici leta 1947 9282 

liabrijeli-je 0»kar, Avtoprevoz, Anhovo, 
evidenčno tablico (targo) ät, S—7721 to- 
vornega avtomobila znamke »Ford«.  9587 

Uajjek lvau, Jeter UAP. Kranj, Cesta 
na Golnik 20, osebno :zkaznico it. 108, šo- 
fersko izkaznico ät. 1935 in izkaznico za 
kolo št. S—4632. usluzbensko izkaznico in 
živilsko nakaznico SD. 9193 

(Jet Franc, McSkanjd 63, okraj Ptuj, 
izkaznico za moško kolo znamke >Govi- 
radt. ät. 1598432, reg. it. 3327. 9149 

U lavna direkcija za gotduo proizvodnjo, 
Ljubljana, Parinov« 37, evidentno tablico 
žt. S—01400 za motorno kolo znamke 
»Raleigh«, izdano od NM Kranj.        9302 

G musi Aloji, Maribor, Studenci, Erjav- 
čeva, evidenčno tablico S—16/6919 ta žen- 
sko kolo št. 71063. 9549 

Graînar (Matija) Jakob, roj. 21. VII. 
1899, vojaäko knjižico. 9425 

Graduar Janez, Sp. Duplje 26, vojaško 
knjižico 9688 

Grebene Oton, Ljubljana, klubsko.izkaz- 
nico in letno tramvajsko karto št. 199, iz- 
dano 1. I. 1949 od ministrstva za notr. za- 
deve v Ljubljani 9725 

Greiak Ivan, Soetro, baraka knjižico za 
kolo znamke >Siemag<, it okvira 18675. 

9626 
OrgiC Alojz. Brje na Primorskem, sedaj 

HC Gradiš, Moste pri Žirovnica, osebno 
izkaznico St. 30711. '        9620 

Gril Franc, Kamnik, Graben 39, evid. 
tablico za kolo, evd. St. S-3-7044   9500 

Guèek Alojz. Mrzlo PCI je 22, Celje, vo- 
jaäko knjižico, izdano od komande mesta 
Celjer mestò, izkaznico OF, Izdano od KLO 
MarOjf, in osebno izkaznico, izdano od 
KLO Marof. 9802 

Ougte Omer, LJubljana. Rimska 19. ži- 
vilsko nakaznico. 9695 

Heller Anton. Janžev vrh, Podvelka, 
šofersko izkaznico, izdano od notranjega 
odseka MLO Maribor 1. 1947. 9285 

Hercog Rudolf. Maribor, Radvarijeka, 
prometno knjižico za kolo znamk? >Waf- 
fenrad«, St. 3900341, evid. it. S-16/6276. 

9363 
«HribovSek Anica,   Oetrožno 40,   Celje, 

prometno knjižico za kolo 3t. 1205215. St. 
•tablice S-12-2268. 9796 

Hrljevif Slobodanka in Mirijana, Novo 
mesto, oblačilni nakaznici, izdani od vo- 
jaSkega trg. "podjetja N0V0 mesto.     9703 

Ileäi« Eliiabeta, Maribor. Kosarjeva, 
prometno knjižico za kolo znamke Stan- 
darte, St. 244375, evid. St. S—16/2018. 

9550 
IvaSf Fani, Ljubljana, spričevalo II. 

razr. meK Sole Lichtenturn, izdano 
1. 1927. 9836 
• IvamiS* Ivan, roj. 8. V. 1885, Hum 38. 
p. Ormož, osebno izkaznico, izkaznico OF 
in izkaznico RK.. 8997 

Janctë poročena Gorkič Angele«, ukra- 
deno usluzbensko knjižico St. 25882, 
osebno izkaznico Si. 087181 in sindikalno 
izkaznico Št. 32139.       , 9628 

Jenko Vladimir, Ljubljana, Ciglarjeva 
ulica 82, tovarniSko izkaznico Titovih za- 
vodov »Litostroj«. St. 361, izdano od per- 
sonalnega oddelka 31. XII. 1948.      9590 

Kalan janes; Škofje Loka, Kopališka 23, 
sindikalno izkaznico, izkaznico LMS, to- 

kulturno izkaznico, knjiž.eo gospodarskih 
učencev, mesečno železniiko" izkaznico la 
muoečuo avtobusno vozovnico. "9152 

iialun Ludvik, Hotemaže 14, vojaško 
knjižico. 9337 

Kendu Cirila, Ribniiko selo 16, Mai .our, 
spričevalo 11> b razr. klasične gimn. V 
Mariboru. . 9Ç47. 

Kepec Jelisavtt por. Rape, Ljubljana, 
Lepodvoiökii prometno knjižico za kolo 
znamke »Adler<, ät. NM 008175, reg, St. 
S— 1—latiti,   zdano od SM Ljubljana. 

9686 
Kiuiövw Junez, Bukovica 36, okraj 

Kauiuik, prometuo knjižico za kolo znam- 
ke >0pek 9839 

Kiralj Veleiiiir, Gor. Lakoä, okraj Len- 
dava, izkaznico za moäko kolo znamke 
>Csepek. reg. ät. S—24—1049, St. okvira 
0167588 . 9Ò53 

Kirbiš Maks, Strgonjoa pri Pragerskern, 
prometno knjižico za kolo, evdd. Številka 
S—20 12057, in železniško izkazn'co ža 
vožnjo Pragrsko—Maribor. - 9556 

Klaiieček  Franc, Skorba 52 pri Ptuju;' 
prometno   knjižico za   kolo, §tev   okvira 
310S10, evid. St. 20-5236. 9536 

Klemenčif Minka, Ljubljana, preJemo. 
va 42, živilsko hakaznico R-l za septem- 
ber. 9589 

Kliček FrunlHSU, Maribor. Ribmîka 3, 
univerzitetni indeks TI del izdan od- 
uuiverze v Ljubljani '9*Q0*' 

KLO Sežana, izkaznico za kolv Mevilka 
19—1722, izdano 1. 1948 od uprave tfM v 
Sežani na ime Renčelj (Antona) Karel, 
Sežana 182. 9585 

Khlgler (Ivaua) Eruett, roj. 22. ^11. 
1916 v "Vratili, okraj Dravograd, sedai na- 
meščenec îOg/'adac Dravograd, vojaško 
knjižico, izdano od voj, odseka Dravo- 
grad. 9409 ' 

Kmetijska -zadruga z ». ]., lennl od»»k. 
Borovnica, priznanico K-214 St. 269 za 
2775 din, izdano od zelezniîke postaje Bo- 
rovnica. 9506 . 

Knaus Aleksander, Maribor, Vinarska, 
vojaško knjižico, izdano od XV polka. • 
Ljubljani 1. 1948, 9558 

Knežević Mirko, okraj Zadar, sedaj Ba- 
nja Loka 29 pri Kočevju, osebno Czkainico 
St. 2413700. 9198 
'   Kobal Jože, Ljubljana, Siäexiska IS, fi* ' 
kaznico za kolo St  S—13120.    ' •    9840. 

.Koojančič Marija, Ljubljana, Idrijska 8, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in mladia- 
sko izkaznico. • 9788 

Kocjaneič Rado, St. Vid, Dom gospodar- 
skih učencev, tekstilno nakaznico Številka - 
0241619. 9897 

Kolman Franc, Dvorska vas "6, p. Begu- 
nje pri Lescah, evid. tablico za kolo, St. , 
5-4038. 94084 

Komelj Julijan. St. Andraž 16 pri Vele- 
nju, vojaško knjižico, izdano od vojaSke-, 
ga okrožja Celje. -•?97 

Koäif Ankica, gospodinja, Celje, Tehar- 
ska 23, osebno izkaznico St. 265, izdano 
od KLO Zavodpa. ' 8849 

Kogir Slavko, Internat železu, ind. Sole 
v LJubljani, dijaîko knjižico. . 9Ç96 

Kotnik Stanko, Maribor, Sokolska,'92i 
osebno in univerzitetno izkaznico. -   .9569, 

Kovačevi« Milan, voj. poŠta 7833, "tref 
žice,,nakaznico za živila, 8t, 43. - 9497 
' Kozlar Matija, CrenSorci 187,4 prom^Btf 
knjižico za kolo znamke >Puch<, Storilk* 
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S7111U it tablice 2669-24* • oeebho. 
Izkaznico. 8944 

Koželj Vinko, Krško, orožni liet,   ziiau 
-od NM Murska Sobota. 9699 

Krajevni sindikalni ur et Ljubljana, pro- 
metno knjiižco 2a kolo znamke »Prior«, 
8t. ogrodja 538678, evid. U   S-1060. 

9Ö93 
Kreuh Ivan, Maribor, Meljska 7. 

oeebtio izkaznico, izdano od notr. odseka 
-MLO Maribor, izkaznico OF, udarniško 
izkaznico :n knjižico Obrtne nabavu >-pio- 
dajne zadruge Maribor. 9015 

Kriie Amalija, Ljubljana, Celovška 102, 
prometno knjižico za* kolo. 9600 

Kristan Rajko, Okrajni magazin 8, Slo- 
venj Gradec, prometno knfžico za moško 
fcolo, tOV   St. 228270. 9289 
. Krivograd Peter, Tolsti vrh pri Guita- 
Itanju, promutno knjižico za moîko kolo 
It. 116536, evid. §t. 3876. 8449 

Kumar Marjan, Pod gozdom. 5, Jesenice, 
vojaiko knjižico, izdano od vojaškega od- 
eeka Jeeen ce. 9701 

Kurent .•»(efanija, Ljubljana, Lepodvor- 
eka SO, oaebno izkaznico *t 081437, ueluž- 
broako knjižico m izkaznico OF.       9566 

Rveder Dimitrij, Ljubljana. Rebt-r 5. 
osebno izkaznico It. 009663, Izdano t 1946 
od NM Ljubljana Invalidsko Izkaznico !t. 
9865, izdano | 1946 od vojaškega <n1*eka 
v Ljubljani ' tzkazn oo ZVMH borcev, \f 
dano 1. 19Ì9 o<l terena XX Ljubljana, In 
udaraltko izkaznico. Izdano I 1949 od de- 
lovne brigade Vidmari« 9635 

Lfth Ivan. roi, 2, V 1912, OloimkH. 
Ljutomer, ukradeno voiaiko kn|lŽic.o 

4847 
Lebau Frali«, Vojn k okolica 34, Celje, 

prometno knjižico za kolo »t. 1618.   9303 
Li'liarfif Franc, Brest 18, vojaiko knjt- 

iico 9684 
Leskovšek Ferdinand, Vrhnika, Ob po- 

toku 15, vojaiko knjižico 9727 
LeskovJejj Marija, Rc«aSka Slatina Ra- 

tanska vas, izkaznico za kolo, it. 3530, št. 
Okvira 288910, Izdano od  NM  ••••••. 

9545 
' Lipi* Janet, Kot it. 23, prometno knjl- 

ileo za kolo znamke >Vita«, St. okvira 
698361 S699 

' LlpoSîak Dane, Gradi», gradisce L i te- 
atro j. Ljubljana, osebno Izkaznico in to- 
varniško izkaznico LUoetroja. , 9721 

Lončari« Alojz, roj. 18. V. 1928, Mari- 
bor, Barvareka 1, vojaško potrdilo o «tal- 
ni neapotobnostl in rojstni liet.        9153 

Lovgka družina Sv. Marjeta na Drav. 
polju, orožni Het na ime KlrblS KonČi, 
Prepole, okraj Ptuj, Izdan 10. I. 1947 od 
notr, odteka OLO Ptuj. 8918 

Lolar Ivan, Tomaîevo 61, vojaško 
knjižico. 9689 

Lužar Vinko, Bukovica 46, p. Vodice, 
Kamnik, osebno izkaznico. Izkaznico OF, 
«tUdtnçko izkaznico, vojaiko dovoljenje, 
yöjaiki izkaz, prometno knjižico za kolo 
in-.brieadno izkaznico e prog« Samac—Sa- 
pevo". 9561 

•«Mäher Tereiija, Pobreije, SV'. Vid pri 
flitjit, prometno knližtco za kolo. Itevilka 
10786, • . 9020 
^Mftkarovje Angela, Ljubljana, Malejeva 
• 3, knjižico za. kurivo K-2. 9509 

Makova- Milena. Ljubljana, Rožna ulica 
it. 33, prometno knj žico za kolo, izdano 
1. 1047 od NM Ljubljana. 9678 

Marinko Ivaii, LJubljana, &u5teršičeva 4, 
osebno Izkaznico, izdano 1 1945 od NM 
Ljubljana, in sindikalno izkaznico številka 
25658 zdano 1. 1W9 od Z voze delavcev 
in nameščencev usnjarske izdelovalne in 
predelovlane ind., podruž. št. 1, Ljubljana, 

9633 
Maroh Franja Okrajni magazin l'cljča- 

ne, sindikalno izkaznico št. 2506801, mia- 
dinako n osebno izkaznico, izdanu ed 
KLO Studenci, Maribor. 9222 

Mavîec Franc, roj. 4. VIII. 1925, Ma- 
novri, KLO Apače, sedaj v zadr. tečaju v 
Ljubljani, Šiška, Milčinskega ulica, voja- 
ško knjižico, 8811 

Mesari? Janko, roj. 20. V. 1905 v Do- 
klecih, OLO Ptuj, sedaj Podvelka 1, OLO 
Maribor okolica, vojaško knjižico, Izdano 
voj. okrožja Ptuj 1. 1946. 9405 

Mestno kleparsko in iuïtulatersko pod- 
jetje, Ljubljana, račun It. I 847 a/48 z dne 
31. XII 1948, naslovljen na vojaško po- 
Što 51, 20533-S, LJubljana, 9732 

Mežilttr Anton Musenlk, p. Orna Pre- 
valje, knjižico za kolo. it. tablice 2662, 
In oaebnn zkaznlco, 9026 

Miholif Jožef, Turnlšče 166, okraj Len- 
dava, ukradeno izkaznico za kolo znamke 
»Sty ria«, tov. it, 641879, evid, številKa 
S—24—3242, izdano od pov erjeniitva za 
notr, zadeve OLO Lendava.   • 8995 

Ministrstvo za gradnje Ljubljana, pro- 
metno knj žico za nsnbni avto, it. knjižice 
1411, Izdano od NM LJubljana. 9723 

Mlakar Ivan, roj. 10. VIII. 1912, Druiče, 
««daj Sevnioa it, 180, vojaiko knjižico, 
'zdano od  vojaikega  odeeka v  Krškem. 

9356a 
Mlakar Jcru, Slovenja vas 34, ukradeno 

osebno izkaznico it. 328, izdano od notr. 
odseka MLO Ptuj 1  1947. 8708 

Močnik Franc, Podgorica 83, oeebno 
mladinsko in sindikalno izkaznico ter 
uslužbeneko knjižico in knjižico «za kolo. 

Močnik SretSko, LJubljana, Trdinova 5, 
prometno knjižico za kolo, izdano 1. 1947 
od NM LJubljana. 9637 

Mrak Jakoba Jakob, roj. 28. 4. 1913, 
Delnice 5, Poljane nad Skofjo Loko, voja- 
iko knjižico, reg. it. 173/936, izdano dne 
4. IX. 1947 od voj, odseka Kranj.      8919 

MulaČek Franc, Ljubljana, Dalmatinova 
it. 1, spričevalo 3. razreda klasične gim- 
nazije, nižji tečajni dzpit, izdano leta 1947 
od ravnateljstva klasične gimnazije v 
Ljubljani. 9573 

Novak Stanko, Maribor, Pobrežje, Kette- 
jeva, prometno knjižico za kolo znamke 
»Brillante, it. 369763, evid. it. S-16/9324. 

9552 
Okrajna zveza kmetijskih zadrug. 

Kriko, evidentno tablico tovornega avto- 
mobila »Chevrolet«, it. 4145.    •        4871 

Omerzo Ivan, Maribor, Slovenska ulica, 
ïofersko izkaznico it. 3452, izdano 21, IX. 
1947 v LJubljani, 9278 

Oreškovif Jože, Maribor» Studenci, Kg. 
lohova it. 1, prometno Vnj'žieo za kolo 
enamke »Elita«, it. 858Ö73, v SQ17 

Urlit Peter. Maribor, Ljubljanska, 
prometno knjižico za kolo znamko »Tor- 
pedo«, žt. 6Ö2772, evid.  št   S—16/8607. 

9Ô54 
Paulee Robert, Maribor, Valvazorjeva, 

vojaiko knjižico, izdano od voj odeeka 
Maribor 1. 1949 9286 

PaviiC Antonija, Ljubljana, Livada 9 
vojaško knjižico St. 620249, 93&' 

Pefar (Ivana) Slavko, et. vodnik, v. p 
8305, ••••• Bistrica, oblačilno vojaško 
knjižico it. 10080. 9016 

Penič Viktor, Celje, Cesta na Dobravo, 
sindikalno izkaznico št, 1263106        9169 

Perger Ivan, Orehova vas pri Mariboru, 
vojaiko knjižico izdano od voj. odseka v 
Slov. Bistrici 1. 1947. . 9556 

Pefäe Rudolf, Dappa, Brežice, šofersko , 
izkaznico, 9704 

Peterka Franc, Ljubljaua, Hranilniška 7, 
evidenčno tablico za kolo SI. St 15320, 
izdano od NM Ljubljana. 9638 

Petrič Vinko, voj. pošta 12Ö5, Ribnico, 
šofersko izkaznico, Mano od voj poŠte 
2766, Zagreb . 9660 

Poček Ivan, üloboko 71 pri Brežicah, 
delavsko knjižico št. 1431036, 8329 

Podlesek Ferdinand, Maribor, Reeljeva, 
prometno knj žico za kolo it, 250137, 

9280 
Podobnik Ludvik, Ljubljana, Brankova 

št. 6, izkaznico za kolo znamke »Torpe- 
do«, it. 451589, 15008, izdano l. 1945 od 
NM Ljubljana 9680 

Podržaj Feliks, Skofja Loka, prometno 
knjižico za kolo, it. 2S88215/S-4.        9674 

Ptìlak Ivan, Ljubljana, Sv. Petra cesta, 
prom. knjižico za motorno kolo S-01242, r"*1» 
tov. it. 89695. '       9699 

Potočnik Frane, Zg. ačavnica 126, okraj 
Radgona, 2 knji&'ci: za kolo it. 938664, 
it. tablice S 22-4 na ime Potočnik Franc 
iq za kolo it. 90704, št. tablice S 22-7 na • 
'.me Potočnik Ludvik ia 2 industrijski 
nakaznici za I, in II. trimesečje s 120 
točkami 9X6 

Potočnik Ivan, Zg. Radvanje pri Mari- 
boru, prometno knjižico za kolo znamke 
>Torpedo«, it. 627327, evid. it. S—1678705. 

95Ö3 
Potočnik Jože, LJubljana, Preiernov trg 

5t. 4, prometno knjižico za trokolo S-1199 
it. okv. NM 020012, izdano 1, 1948.   9676 

Povhe Leopold, Smednik, Raka, pro- 
metno knjižico za kolo, št, tablice 1795, 
it. okvira 742417. 9077 

Povirk Vida, Ljubljana, Polje 190, spri- 
covalo III. à razreda gimnazije, izdano od 
VIII. drž. gimnazije v Ljubljani,      9564 

Povie -Cvetka, Ljubljana, Moste, Can- 
karjeva 3, oblačilno nakaznico e 103 toč- 
kami, Izdano 1. 1949 od ECZ v Ljubljani. 

957Ï 
Praprotnlk (Mlakar) Cvetka, Ljubljana, 

Levstikova 19, indeks gospodarske fakul- 
tete in univerzitetno izkaznico. 97S0 

Rajzman Friderik, Maribor, Klavniška 
it. 9/•, roj. 11. VI. 1922 v Jarenini pri 
Mariboru, vojaiko knjižico. •8 

Ravi Lovrenc, Maribor, Studenci, .lur- 
čičeva, prometno knjižico za kolo znamko 
»Barando«, it. 62727, evid. M. 8-16/8533. 

<W9 
Raigoriok Vinko, oronn OKK. Sl^nJ 

Gradec, obla?1 nakaz. T'R-l. it 03S"O3, 
izdano od OLO Dravograd. 9407. 
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Kepatec Karl, Maribor, Tezno, Delav- 
sko naselje, vojaško potrdilo o stalni ne- 
epcsobncsti. izdano od voj, odseka Mari- 
bor okolica i. 1946 in prometno knjižico 
za Kolo znamke »Puch<, SI. 4409, evid. 
ftt  S-17/11598. !>283 

ttepij Franc, Slovenski Javornik, Koso- 
velova 3, tovarniško-izkaznico, izdano od 
Železarne Jesenice. 9526 

Kupnik Jakob, Bela Ô, p. Idrija, pro- 
metno knjižico za kolo 9711 

Sagadin Peter, Sv. Kungota 9, p. Haj- 
dina, prometno knjižico za kolo, št. 5380, 
S-20. 9110 

Senićar Hinko, Ljubljana, Slomškova 
št. 12, oeebno, univerzitetno in planinsko 
izkaznico. #594 

Sep Evgen, učenec, DoL Lendava, iz- 
kaznico za kolo. št 2131, reg. št. S-24/361. 

3994 
Šimi? Ilija, voj. pošta 2130/8, Novo me- 

tto, spričevalo III. razreda novomeške 
gimnazije. 9702 

Sindikalna podružnica tekstilne indu- 
etri je št. 2 r Kranju, članske izkaznice: 
St. 1251864 na ime Knez Karol, št. 271657 
na ime Oter Bernard, št. 1246597 na ime 
Palovšnik Albin, št. 1322315 na ime Ster 
Janez in št 26310(1 na ime Toporš Lson, 
izdane, od sindikata delavcev in name- 
ščencev   tekstilne   industrije  Jugoslavijo. 

9276 
Skulj Nada Ljubljana, Zrinjskeg« 6, 

osebno izkaznico št. 976, izdano 1 1945 
ed NM Kranj. ' 9634 

Siapniiar Anu, Suha 29 prt Kranju, 
prometno knjižico za kolo, izdano od NM 
Kranj. 967Ö 

Slava Franci. Zavodu« 53 pri Celju, 
oeebno izkaznico, izdano od KLO Za- 
vedna , 9602 

Slopäek Anton, roj 19. II. 'l923 na Ma- 
lem vrhu, sedaj Brezina 47 pri Brežicah, 
vojaško knjižico in Šofersko knjižico št. 
6144, reg. št. 29, radano od NM Ljubljana. 

•   9324 
Sokač Vinko. Črnuče, Splošno stavbeno 

podjetje, oblačilno nakaznico I 044213, 
It. 078714 9627 

Somrak Albin. Ljubljana, Zaloška 143, 
oeebno izkaznico št.053926, izdano 1. 1945 
od NM v Ljubljani in prometno knjižico 
za kolo, št. 6771. izdano od NM Ljubljana. 

9636 
Siečnik Ivan, Sv. Ana 17, p. Tržič, iz- 

kaznico OF, fizkulturno izkazifico, izkaz- 
nico LMS, izkaznico kluba NM ter odločbo 
za nastop elužbe. 9024 

Sriiavski Aleksander, Ljubljana, Pod 
turnom 4, spričevalo I. razreda gimnazij-e, 
Izdano od VI drž. gimnazije v Ljubljani'. 

9683 
Stanjko Janko, Sv. Ana 101, p. Tržič, 

(Tvojo osebno izkaznico št. 176009 in oseb<- 
no izkaznico žene Stanjko Frančiške. 

9325 
Stare Franc, Jesenice, Kosova ulica 2, 

uničeno osebno izkaznico. 915*4 
Stilinovi« Marjan, Novo mesto. Breg 9, 

osebne izkaznico, 9525 
Sirlič Emil, St. Vid nad Ljubljano, novi 

stanovanjski"" blok, ueluzb'ensßp' knjižico, 
sindikalno in osebno*izka5snioo"an vöjaäk"o 

knjižico za rezervno oïicirje, izdano od 
voj okrožja Ljubljana 8. IV. 1948, ser. 
PU-0001 K, št. 312. 9698 

Striniseli Marcili, internat železu, iud. 
šole v Ljubljani, dijaško knjižico.       Ö595 

Suša Janez, Cerovec 8, p. Trebelno pr: 
Mokronogu, sojaško knjižico št. 188/2421, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in prodaj- 
ne nakaznice št. 644371 do 644374.     8945 

Šetina Julka, Dornike 14, Vodice nad 
Ljubljano, nabavno knjižico št. 392    91)26 

šimek Genovefa, Maribor, Tovarniško 
naselje, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Kosmos«, št. 226842, evidenčna št. 
S-16/1774. 9281 

Šinkovce Pavel, Zlato poljo 7, knjižico 
za kolo znamke sErikac, št. 4889, izdano 
od NM Kamnik. , 9690 

Škrbec Franc. Ljubljana, Erjavčeva 20, 
sindikalno izkaznico št. 16890. 9565 

Šlag Boris, Maribor, Zrinjskega 36, in- 
deks univerze, tehnični oddelek, izdan od 
univerze v Ljubljani. 9696 

Slibar Janko, Dvorska vas 19, p. Begu- 
nje na Gor., prometno knjižico za kolo, 
izdano od NM Jesenice. 9705 

Spička Zdenka, Celje, Stanetova 17, 
osebno izkaznico. 9722 

Štempiliar Andrej, Ljubljana, Pred Ško- 
fijo 19, osebno in železniško izkaznico in 
bon za popravilo Čevljev. 9731 

Stres Franc, Loška vas, Store pri Celju, 
prom   knjižico za kolo št 624108.      9301 

Švab Mihael, tovarna športnih čevljev, 
Ziri, sndikalno izkaznico štev. 1271451 
(25605), izdano od Zveznega tajništva 
usnjarske industrije Slovenije 9027 

»Toplovod«, podružnica Maribor, pro- 
metno knjižico za poltovorni avtomobil 
znamke > Peugeot«, št. knjižice 14854, iz- 
dano 2  VI. 49 od NM Maribor 9726 

Trebeč Franjo, Kranj, Klane 70, evid 
tablico za avtomobil, St. S-2625. 9593 

Trpkovič Vasilija, Ind. tekst, šola Mari- 
borska tekstilne tovarne, Maribor, rojena 
16. XII 1909 v Tetovu, spričevalo IIÏ. 
razreda, Izdano' od III. žensko gimnaziie 
v Beogradu 1. 1923. 9106 

Urbas Dragica, Sevnica ob Savi, ukra- 
deno uslužbensto knjižico, osebno, sindi- 
kalno, omladinsko in čzkaznir.o OF.   9356 

Uzmih Jernoj, Tevče pri Laškem, pro- 
metno knjižico za kolo št. 651503.     9604 

Vanjek Viktor, Celja. Razlagova 7, šo- 
fersko izkaznico št. 857, izdano od pro- 
metnega odseka Celje mesto, in oblačilno 
nakaznico s 30 točkami. 9171 

Vardjan Velimir, Studente i, Ljubljana, 
Polje, osebno izkaznico, 9682 

Vaupptič Beno, Maribor, Studenci, Pus- 
iiikova, prometno knjižico za moško kolo 
znamke sSteyer«, lt. 1108893, evid/ Šte- 
vilka S—16/7958, in ' za ženeko kolo. št. 
11/02, eft'd. št. S-16/10023. '    9364 

Veeko Franc, Ljubljana, Korolanska nI., 
baraka 2,, tovarniško izkaznico", izdano od 
Litostroja. 9687 

Veha/ Vencçslay, îeyljarskî ••••••••, 
Žiri, sindikalno izkaznico St. 27859,' Izdano 
od Zveznega tajništva usnjarske Industrije 
Slofenife. , 9027a 

Verder Matija, Polzela 16 pri Celju, vo- 
jaiko" knjižico, izdano v Skoplju.    t   9603 

Vičar lguac, KLO Kog, p. Sv. Bolieak, 
oeebno izkaznieo, člansko izkaznico ZB, 
OF in 300 kmečkih bonov na ime Vičar 
Ignac, prometno knjižico za kolo na ime 
Vičar Milena in neizrabljen© točke za 
rekstilije na ime Simonič Helena. Obe- 
nem preklicuje preklic vojaške .knjižice In 
•izkaznice RK, objavljen v Uradnem' lietu 
LRS, št. 25 z dne 16. VIII. 1949, ker sta 
se-obe našli k 7899 

Vičič Kristina, Soze 12, p. II. Bistrica, 
ukradeno osebno izkaznico, izdano od 
notr. odseka OLO II. Bistrica. 8813 

Vojaško trg. podjetje, Ljubljana, Gospo- 
ska ul. 3, prometno knjižico za avtomobil 
znamke »Fiat«, št. 8590, izdano od NM 
Ljubljana. 9632 

Voj. pošta št. 5618G/a, vojaške potne 
dovolilnice: serije K štev. 68466 na ime 
Grubišič" Fabijan, major; serije K št. 38335 
na ime Radojevie Rados.av, vodnik' in 
serije L Št  010656.na ime Starte" Jože. 

9618 
Voj. pošta 4185, Križe, oblačilno knji- 

žico št 8507, izdano na ime Jo\annvic 
Bane, voj. pošta 4185, Križe 8510 

Vukobratovič Mitica, Ljubljana, Rakov- 
niku, preklic potno dovolilnice za 1. VII. do 
31. VII. 1949, št. 01353, serija N, izdan« od 
voj. pošte 3379 Ljubljana in oficirske iz i 
kaznice serije H št, 9395, izdane od voj. 
pošte 7250—16 Zagreb, ki je bil objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, št. 27 z dne 
6. IX. 1949 9729 

Zakrajšek Ludvik in Ljudmila, Maribor, 
potrošniško nakaznico'za teketilije in obu- 
tev, osebno izkaznico .(Zakrajšek Ludvik), 
na isto /me člansko izkaznico društva upo- 
kojencev in sndikalno izkaznico Maribor 
št. 11, dve potrdili živilskih nakaznic na 
imo Zakrajšek Ludvik in Ljudmila.   9557 

Zalokar Vladimir, Ljubljana, Vrtača •, 
evidenčno tablico za kolo znamke >Koe- 
mos«, št. 1-24534. 4597 

Žemljic Tomaž, Koračiće 4, KLO Sv. To 
maž pri Ormožu, izkaznico za kolo. št. ta- 
blice 4565   • 9021     / 

Zirnstoin Ernest, Herpelje S, ošabno iz- 
kaznico št.  688, izdano 23. IV. 1946'od     '.' 
OLO Ilirska Bistrica, :'n delovno knjižico,    ,: 

izdano od DES, direkcija Ajdovščina; 
9200 

Zveza uslužb. đrž. adm. in pravosodnih 
ustanov, podružnica   OLO  Celje okolica, 
članske izkaznice: št. 2202170 na Ime 
Razgor Jože, št 1245989 na ime Pevec 
Tatjana, št. 1724758 na ime Kiep Anton, 
št. 2202393 na ime OroviS Franc, št. 287477 
na Ime Božnik Metod. št. 295891 na ime 
BobovTiik Kristl in št. 1407747 na ime i* 
Hriberšek' Jožefa. * 8946     ": 

Žabec Oto, Cinkarna ••••, \•••••• knji- 
žico, izdano od vojalkega odseka Šmarje    / 
pri  Jelšah, oeebno izkaznico, izdano od 
KLO Koetrivnica, izplačilno izkaznico ••-   [ ' 
karne Celje, industrijsko nakaznico.   7580   ' 

Žbogar Marija, Ponova vas 2, delavako 
knjižico. > 95Ô0 

,2gank Andrej, Polzela 62, Oelje, pro; '•"'• 
metno knjižico št. 1250160. 930*    ',, 

Žitko Alojz, voj. pošta 1265, Riboic«, 
„šofersko izkaznico, izdano oa voj: po?]*, 
17725, Zagreb. 

Izdaja >Uraäni Ust LRSc-Direktor Ja ödgwranü uređnikj dr.Kastk» Močnik; fìeka Blaenikova.tiakarna. obrati —vsi vLjùbUa»,; 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Lelaik VI. V Ljubljani due 27. 
ti 

septembra 1949. Številka 29. 

VSEBINA 
179. Ukaz o spremembi v eestavu republiške- volivne4 komisije. 
180. Uredba o usfanôyitvi Glavne direkcije trgoveko-goépodar- 

stoici podjetij >Pi.eskJcbJi M%t«> 
181. Navodilo o eesjavi, imenovanju in nalpgah oblastnih voliv- 

nih. k.omiöj, vfijjivne. kçrnjsije glavnega mesta Ljubljane in 
voljvne koigjsjjQ râjo'nov glavnega mesta Ljubljane. 

182. Odločba o zaya^ya'nju Blejskega otoka. 
183. Odločba o poVpreČ&ih normativih stroškov za kmçtij|ko 

strojno delo, o stroških za obratno ter upravno in prodajno 
režijo, o prispevku za operativno, upravno vodstvo; o pri- 

spevku za kadre in o povprečni stopnji dobitka kmetijskih 
strpjru'Ii pûgj/tj. 

184. OdlPOT ? îJsUjnflïitïl srednjih trgovskih tečajev v Ljublja- 
ni, Itoribpju in Celju. 

185- Otjlojjba o ustanovitvi in delu erednje upravne Solo v Ljub- 
ljani. 

186. Odločba o ustanovitvi administrativnih Sol v Ljubljani in 
Maribora. 

187. Odlpčba~o odpravi nižje tekstilno industrijske Sole pri Dr- 
žavnem tekstilnem telmikiiimu v Kranju. 

••••• LfUBSKE SKUPŠČINE LFdS 

179. 

Ukaz 
o spremembi v sestavu republiške volivne komisije 

Prezldij Ljudske skupščine LR Slovenije na podlagi 
15. člena zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 

razrešuje 

i. Riharda  Iv n o z a   dolžnosti namestnika predsednika, 
2. Roberta  K u ko v ca dolžnosti člana in 

3. Maro Baševo dolžnosti namestnika člana ter 

imenuje 

1. dr, Josipa Globevnika, načelnika oddelka za po- 
milostitve Prezidija Ljudske skupščine LR Slovenije, 
na mesto razrešenega Riharda Kneza, 

2. Franca Boštjančiča, člana Glavnega odbora Zve- 
ze sindikatov za Slovenijo, na mesto razrešenega 
Roberta Kukovca in 

3. Franca   B e r g a n t a,  Člana Glavnega odbora; Zveze 
sindikatov za Slovenijo, na mesto razrešene Mare 
Baševe. 

U št. 149 
Ljubljana dne 27. septembra 1949. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
Frauce Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L r. 

mmm, ••••••. NAVODILA m GMA SBB 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

180. 
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 

in po 1. členu uredbe vjad.e FLRJ o ustanovitvi in delu 
uprave za preskrbo pri ministrstvu za notranje zadeve 
FLRJ (Uradni list FLRJ, št..23.233/40) izdaja vlada LRS po 
predlogu ministra za notranjo zadeve LRS 

uredb» 
o ustanovitvi Glavne direkcije frgovsko-gospotfoiv 

skih podjetij »Preskrba Minot« 
1. člen 

Pri ministrstvu za notranje zadeve LRS se ustanovi 
Glavna direkcija trgovsko-gospodarskih podjefjj >Pre- 
skrba Minot« (v nadaljnjçm besedilu »glavna direkcija«). 

Sedež glavne direkcije je v Ljubljani. 

2. člen 
Glavna direkcija je operativni upravni voditelj pod. 

jetij, ki preskrbujejo z živili in drugimi predmeti za zado- 
stitev materialnih potreb: 

a) uslužbence, nameščence in delavce resora ministr- 
stva za notranje zadeve in njihove ožje rodbinske člane, 

b) ustanove, ki so v proračunu ministrstva za notra- 
nje, zadeve, ter podjetja, ki so. pod operativnim upravnim 
vodstvom ministrstva za notranje zadeve, 

c) drugo osebe, za preskrbo katerih skrbijo ministr- 
stvo ža notranje zadeve in njegovi organi. 

3. člen 
Glavna direkcija ima pristojnost, ki jo predpisana za 

operativne upravne voditelje državnih gospodarskih pod- 
jetij. 

4. člen 
Glavni direkciji načeluje glavni direktor, ki jo nepo- 

sredno vodi dn je za njeno delo odgovoren ministru za 
notranje zadeve. 

Planske posle'vodi direktor plana. 
Komercialne posle vodi komercialni direktor. 
Glavna direkcija ima sekretariat, ki mu načeluje se- 

kretar. Sekretar vodi pravno in splošne zadevo glavno 
direkcije. 
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5. člen 
Glavna direkcija ima kolegij, ki ga sestavljajo glavni 

direktor, direktor plana, komercialni direktor in sekretar. 
Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, ki 

ga sklicuje na posvet v vseh važnejših vprašanjih opera- 
tivnega vodstva in o načelnih vprašanjih, kakor so se- 
stava plana, organzaeija podjetij, sklepanje važnejših po- 
godb, nacionalizacija in podobno. 

6. člen 
Glavna direkcija posluje in vodi knjigovodstvo po na- 

čelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

7. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji in poslovanju glav- 

ne direkcije predpiše minister za notranje zadeve. 

8. člen 
fa uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
• St. s£-zakC37 
Ljubljana dne 24. septembra 1949. 

Minister 
ta notranje zadeve LRS:        Predsednik vlade LRS: 

Boris Kraigher 1. r. Miha Marinko 1. r. 

PHSV!L!eiia00HEDBE.HAV0DILA.0DL0ČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

»i. 

Na podlagi 82. člena «ikona o volitvah odbornikov 
ljudskih odborov LRS izdajam tole 

navodilo 
,p sestavi, imenovanju in nalogah oblastnih volivnih 
komisij, volivne komisije glavnega mesta Ljubljane 
in volivne komisije rajonov glavnega mesta Ljub- 

''ane 

Ustanovijo se oblastne volivne komisije, volivna ko- 
misija glavnega mesta Ljubljane ter volivne komisije ra- 
jonov glavnega mesta Ljubljane. 

I 
Oblastno volivno komisijo in volivno komisijo glavne- 

gu mesta Ljubljane sestavljajo predsednik, ki mora biti 
član okrožnega sodišča na sedežu oblastne volivne komi- 
sijo oziroma okrožnega sodišča v Ljubljani, tajnik in trije 
člani. V^i morajo imeti namestnike. Imenuje in razvezuje 
jih republiška volivna komisija po predlogu izvršilnega 
odbora oblastnega ljudskega odbora oziroma ljuflskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane. Imenovanje se objavi v 
»Uradnem listu LRS« 

Oblastna »olivna komisija oziroma volivna komisija 
glavnega mesta Ljubljane opravlja tele Haloge : "" 

1. tehnično pripravlja volitve; 
2. imenuje in razvezuje predsednika, tajnika, člane 

in namestnike okrajnih volivnih komisij, volivnih komisij 
mest, izločenih iz okrajev, in volivnih komisij rajonov glav- 
nega mesta Ljubljane po predlogih izvršilnih odborov 
pristojnih ljudskih odborov; 

." odloča o pritožbah proti odločbamokriijnih volivnii. 
komisij in volivnih komisij mest, izločenih iz okrajev, ter 
rajonov glavnega mesta Ljubljane; 

4. ugotavlja in razglaša končne rezultate volitev od- 
bornikov oblastnega ljudskega odbora oziroma ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane in daje izvoljenim od- 
bornikom teh ljudskih odborov potrdila o izvolitvi; 

5. nadzoruje delo okrajnih volivnih komisij tn voliv- 
nih komisij mest, izločenih iz okrajev, ter rajonov glav- 
nega mesta Ljubljane, jim pomaga in daje potrebna na- 
vodila; 

6. opravlja druge naloge, ki jih narekuje smiselna 
uporaba zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 
LRS in zakona o odpoklicu ljudskih predstavnikov v or- 
ganih državne oblasti na ozemlju LRS. 

II 

Rajonsko volivno komisijo sestavljajo predsednik, ki 
mora biti član okrajnega sodišča, pristojnega za rajon, 
tajnik • trije člani. Vsi morajo imeli namestnike Ime- 
nuje in razvezuje jih volivna komisija glavnega mesta 
Ljubljane po predlogu izvršilnega odbora rajonskega 
ljudskega odbora. 

Imenovanje se objavi na krajevno običajni način. 
Ta volivna komisija opravlja tele naloge: 
1. tehnično pripravlja volitve; 
2. odloča o potrditvi kandidatov in kandidatnih Met; 
3 določa volišča; 
4. imenuje volivne odbore; 
5. ugotavlja in razglaša volivne rezultate, razen re- 

zultatov volitev v ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane, 
ter sodeluje pri ugotavljanju rezultatov volitev v ljudski 
odbor glavnega mesi» Ljubljane; 

6. opravlja druge naloge, ki Jih narekuje smiselna 
uporaba z-skona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 
LRS ir; 7.'il;;>na o odpoklicu ljudskih predstavnikov v or- 
ganih državne oblasti na ozemlju LRS. 

LRS«. 

III 

To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem listu 

St. S—zak 650 
Ljubljana dne 26. septembra  1949. 

Predsednik viade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

182. 

Na podlagi 3. člena zakona o varstvu kulturnih spo- 
menikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski republiki 
Sloveniji (uradni list LRS, št. 23-137/48) izdajam po pred- 
logu Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v 
sporazumu z ministrom za komunalne zadeve LRS 

odločbo 
o zavarovanju Blejskega otoka 

1. Blejski otok je znamenita ledeniška tvorba, na ka- 
teri sta naraiva in človek ustvarila skladnost izredne pri- 
rodno lepote in umetniške delavnosti naših prednikov: 
zaradi tega in iz tega izhajajočega izrednega estetskega 
ter turističnega pomena se po navedenem zakonu zava 
ruje leot prirodna znamenitost in kulturni spomenik. 

2,. Zavarovanje zajema vso površino Blejskega otoka 
na parceli št. 1146/1 z 0.5680 ha in na parceli št. 1147. * 
0.2118 ha k. o. Bled kakor tudi nepremičnine, ki pred 
stavljajo značilno gorenjsko baročno arhitekturo na. par- 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPÜBU&fi SLOVENIJE 

Imetnik Vi Priloga k 29. kosu z duo 27. septembra 1949 Številka 29- 

Razglasi in oglasi 
Držama gospodarska podjetja in zadruge opozarjamo, naj pH vseh objavah, 

vpisih, spremembah in izbrisih, ki jih glede njih objavlja Uradni list LRS, 
obenem z objavo sporočijo tudi svoj tekoči račun pri banki, tako da bomo 
lahko račun sami vnovčiU. 

Vsem našim naročnikom sporočamo, da bo naša založba v zadetku oktoj 
bra odprla na Tyrâevi cesti 9 v. Ljubljani lastno knjigarno, kjer bodo na prodaj 
vse jugoslovanske periodddme pravne publikacije in vee publikacije, ki 
jib je izdal Uradni List FLRJ letos v slovenskem jeziku. 

Večina knjižic, ki smo jih izdali od 1. 1948 do danes, je že razprodana; 
na zalogi imamo že 10 knjižic: 

1. Zakon o zakonski zvezi • 
zakon, navodila in pravilnik o državnih matičnih knjigah; cena 12 diu. 

2. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig t obra*c\ An 
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. 

8. Zbirka gospodarskih predpisov II. del; cena 105 din. 
4. Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 90 din. 
5. Splošni register predpisov za 1. 1945—1947; cena 60 din. 
6. Splošni register predpisov za 1. 1948; cena 58 din. 
7. Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

strok in poklicev, z literaturo in navodilom; ceha 68 din. 
8. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike in za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniške dobe 
in je zanje predpisan Strokovni izpit; cena 2 din. 

9. Zbirka skrbniških predpisov; cena 26 din. 
10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v eivimetii sodnem poslovanju; 

cena 44 din. *    ,, 
Knjižice âe naročajo lahko pismeno pri »Uradnem listu LRS< Ljubljana, 

• Gregorčičeva 23, dobij© ^e pa tudi po knjigarnah. 
Obénetn z naročilom naj se polije tudi plačilo ali pa sporoči tekoči račun 

naročnika. Naš tekoči račun imamo pri Narodni banki FLRJ, Ljubljana, 
št. računa 6-90180-0. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS< 

Razglasi ministrstev 
i. 

St. 2124/1 10190 
Uprava NM za Slovenijo preklicuje na 

podlagi 17. Člena uredbe o voznikih mo- 
tornih vozil (Uradni list FLRJ, Številka 
24/17M7)   veljavnost   voznilkih   knjižic: 

št. 1318, izdane od uprave NM Célje 
mesto na ime Hočevar Ivan, roj. 28. IV. 
1919 v vasi Nevlje pri Kamniku; 

št. 23. izdane od uprave NM Celje me- 
eto na ime Som Leopold, roj. 10. IV. 1923 
v Oetrožnem. okraj Celje; 

itr 8150, izdane od uprave NM Ljublja- 
na meeto na ime Poèkar Franc, roj. 7. XI. 
1912 v Divači; 

St. 1052, izdane od uprave NM Ljublja- 
na mesto na ime Poiane Franc, roj. 1, Vi. 
1913 v Laporjah, okraj Poljčane; 

št. 2576 izdane od üprave NM Maribor 
meeto na ime Potočnik Ludvik, roj. 4. 
VIII. 1912 v Konjicah; 

št. 735, izdane od uprave NM Maribor 
meeto na ime Korinlek Ladislav, roj. 12, 
II. 1920 v Smartnem pri Litiji; 

8t. 9, izdane od uprave NM Maribor 
mesto ne ime Müller Gecr«, roj. 5. IX. 
1912 v Grosswendenu na Bavarskem; 

št. 794. izdane cd uprave1 NM za Rori. 
Ški okraj na ime Grželi Joîef, roj 4. XII. 
1916 v Postojni; 

Si. 279, izdane od upraVe NM za gori- 
ški okraj na ime Pertot Jožei, roj. 80. 

XII. 1819 v Banjski, okraj Gorica; 
št. 1055, izdane od uprave NM za gori- 

ški okraj na ime GomišJak. roj. 26. VI. 
1906 v Solkanu. 

Uprava Narodne milice za Slovenijo 
obenem obvešča, da je Spee Jožef, roj. 3. 
VII. 1924 v Jarenini, na podlagi točko 
A 9 navodil o eeetavi in pristojnosti iz- 
pitnih komisij ter o opravljanju izpita za 
posamezne razrede voznikov motornih vo. 
zil in voznike amaterje (Uradni list LRS, 
Št. 32/177-48) izgubil pravico delati izpit 
za voznike motornih vozil. 

Ministrstvo za notranje 
zadete LRS 

Uprava • za Slovenijo 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpiii 
2103. 

Sedež: Bizeljsko. 
Dan vpisa: 9. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo JfedeSa 

zvezda«, Bizeljsko. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja, vnovčevanje nepredelanih ali prede- 
lanih proizvodov in vsa v ta namen po- 
trebna opravila. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Ljubljanske oblasti, odločba št. 1199/4 z 

dne 25. Vil. 1949 v zvezi z odločbo vlade 
LRS, št. 574 z dne 13. VI. 1949. 

Operativni upravni voditelj:  Direkcija 
kmetijskih posestev Ljubljanske Oblasti v. 
Ljubljani. 

Podjetje zastopat«: 
Podgoršek Anton, upravnik, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja, 

VerstovŠek Ivan, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeništvo ta, finance, 

dne 9. septembra 1949. 
St 718/1-49 8845 

* 
2104, 

Sedež: Dob. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo >27. aprile, 

Dob. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja, vnovčevanje nepredelanih In pre- 
delanih proizvodov in vsa v ta •••• po- 
trebna opravila. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Ljubljanske oblasti, odloči»» št. 1199/6 z 
dne 25. VIII. 1949 v zvezi a odlô8bo vlade 
LRS, št. 574 z dne 13. Vi. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
kmetijskih posestev Ljubljanske oblasti v 
Ljubljani. 

Podjetje 'zastopata: 
Verb&nÇiS Janko, upravnik, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil In pravil pod- 
jetja. ^ 

Kurent Maks, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeništfo Za finance, 

dne 7. septembra 1949, 
St. 714/1—40 9144 

*' 
2105. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan Vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Slovenija avtopromet, Ljub- 

ljana, skrajšano >SAP Ljubljana«. 
Poslovni predmet: a) prevoz potnikov 

in prtljage s cestnimi motornimi vozili na 
avtobusnih progah v območju LR Slove- 
nije, ki služijo javnemu prometu; b) pre- 
voz ]Q odprema blaga s cestnima motor- 
nimi vozili; c) organizacija in vodstvo 
drugih poslov, ki so v zvezi s prometom, 
in jih naroči operativni upravni voditelj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRŠ. od- 
ločba št. S-zak 238 z dne 3, VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Direktija 
za promet Ljubljanske oblasti v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo to zan| podpisujejo: 
Andrejčič Anton, v. d. direktorja, sa-' 

mostojno. v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, 

dr. Žižek Ciril, šef odseka za eksploata- 
cijo, podpisuje med1 odsotnostjo v. d. di- 
rektorja v ìstt}m obsegu, 

Butinar Rudolf, šef planskeea odeeka, 
podpieuie med odsotnostjo v. d. direktor- 
ja in šefa odseka za eksploatacijo, v istem 
obeetru kot v. d, direktorja, ' 

Cebašek Zvonko, glavni računovodja, M 
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sopodnistfje listine po 47. členu   sploSne. 
ga zakona o drž. gtiep, podjetjih. 

ßabnik Vara, namestnik glavnega raču- 
novodje, jpodpisuje med odsotnostjo glav- 
nega račmiovodje. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1949. 

St. 717/1-1949 9954 

2106. 
Sedež: Goanilskg, 
Dan vpisa: 9. septembra 1949, 
Besedijo: Gostilna &L0 Gomilsko. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gomilsko, 

odločba St. 1082/49 z dne 31. VIII. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 

milako. 
Podjetja zastopajo: 
Fonila albert, poslovodja, v veeji zade- 

vah, v denarnem prometu do 10.000 din, 
Koäejjona Milan, predsednik KLO. 
Strožer Ivan, tajnik KLO, 
Cjçej Ivan, računovodja, ki podpisujejo 

za jpodjeJjB po dva skupaj. 
Oksajni LD Celje okolica, 
poverjeniftvo za finance, 

dne 9. septembra 1949. 
St. 22-11/1—1949 9812 

tifi 
2107. 

Sedež: Bohinjska Bela. 
Dan vpjea: 12. septembra 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje >Krojaštvo- 

šivilstvo«, Bohinjska Bela. 
Poslovni Medmet: Izdelovanje oblek In 

vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj podjetja:   KLO Bohinjska 

Bela. "        ( 

Operativni upravni   voditelj:   Izvršilni 
odbor KLO Bohinjska Bela. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
FrČej Janez, upravnik, 
•••• Zvonko, knjigovodja. 

OkrMni LO Jesenice, 
poveüeniStvo za finance, 
dne 12. septembra 1949. 

St. •2/2/49 9949 

8108.       ' .     ' 
Sedež: Črna, 
Dan vpisa": 12, septembra 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Crna. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnSh pijač, prodaja toplih in 
mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Črna, odloč- 
ba it. 1045 z dne 10. VIII. 1949. • 

Operativni upravni voditelj: KLO Crna. 
•Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kočar Frančiška, poslovodja, 
Lanišek Franc, upravnik, skupaj do 

.20.000 din, v vseh finančnih in kreditnih 
zadevah; zneske nad 20.000 din sopodpi- 
suje z ènim od prvih dveh 

RomSak Franc^clan KLO Crna. 
Okrajni LO'Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
doe 12. septembra 1949. , 

St. 2360-111. 1949 9917 

2105). ' 
Sedež: Branj.       , 
Dan vpisa: 14. s^lembja 1949. 

Obrati: 
a) Sobopleskarstvo, Kranj, Titov trg 21, 
b)^ Mizaretyo, Kranj, Zlato polje 6,- 
c) Mizarstvo, Kranj, Pot na kolodvor 1. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj, od- 

ločba št, 2655/49 z dne 29. VIII. 1949. 
Operativni   upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Kranj. * 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gorenc Alojz, upravnik, samostojno v 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil pocL, 
jetja, 

Rangus Ljudmila, knjigovodja, sopodpl- 
euje listine po 47. členu zakona o drž. 
gosp» podjetjih. 

Okrajui  LO Kranj, 
poverjeništvo za îinance, 
dne 14. septembra 1949^ 

St. II—1603/1—1949 9957. 
* 

2110. 
Sedež: Bogojtoa. 
Dau vpisa: 2. septembra 1949. 
Besedilo:   Krajevna   sodarsko-kolarska 

delavnica. 
Poslovni predmet; Sodarska in kolar« 

aka dela. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Bogojùaa. 
Operativni, upravni   voditelj:  Irtaâùlni 

odbor KLO Bogojina. 
Podjetje zastopajo üi zanj podpisujejo 

po zakonu oziroma priloženih pravilih: 
BenkoviS Jožef, poslovodja podjetja, 

skupaj z enim članom operativce uprave, 
za operai, upravo: 

Ivanič Karel  predsednik KLO Bogoj- 
na, namestnik: 

•••••• Ivan, odbornik KLO; 
Gregoreç  Matija, tajnik KLO, namest- 

nik:-1 

Rozman Ludvik, odbornik KLO, val iz 
Bogojine. 

Okrajni LO Lendava.' 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. septembra 1949. 

St. 679/1-1949 9761 
* 

2111. 
Sedež: Ljubljana, Jegličeva 15. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Prevozništvo BLO •1. 
Poslovni predmet: Prevozi. 
Ustanovitelj podjetja: RLO III. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor RLO III. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jamnik Anton, poslovodja, v vseh zade- 

vah samostojno, v računovodstvenih zade- 
vah pa skupno z njim 

.Pire Jože, računovodja; med odsot- 
nostjo podpisuje 

Gorenc Lojze, poverjenik za komunalno 
gospodarstvo RLO III, za izredne nabav- 
ke pa predsednik' ali tajnik RLO Tli, 

Rajonski LO^III Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1949. 

Št. 4603/49 9928 

Spremembe 
2112. 

Sedež: Celje. 
Dan. vpisa: 9. septembra 1949, 
Besedilo: Okrajni magasin Celje okoli- 

ca, Celje. 
Vpiše ee: Poslovalnica Planina pri Sev- 

nici. •      , '. 
. Okrajni LO Celje okolica 

,  poverjeništvo za finance. 
t     dne 19. septembra 1949.   \ 

C           m. 1794/6-1949,           9811 

2113. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko gospodar, 

stvo  Kamnik. 
Izbrišeta se Ponikvar Slavko In Puntar 

Hedvika in vpišeta 
Ložar Lovro in 
Staklasa Anica, ki podpisujeta skupaj 

v finančnih in kreditnih zadevah do zne- 
ska 50.000 din, nad tem zneskom Pa so. 
podpisuje z enim izmed prvih dveh 

Bester Alojz aH 
Pavlin Albin. 

Okrajni LO ^Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dno 14. septembra 1949. 

St. 2472—III. 1949 9918 

2114. 
Sede«: Kočevje, 

.  Dan vpisa: 13. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajni državni mlin, Ko- 

čevje. 
Izbriše se Perko Anton, računovodja, 

vpiše ee 
VoduŠek Oton, računovodja. 

Okrajni LO Kočevje, * 
poverjeništvo za financ©, 
dne 13. septembra 1949.. 

St. 1241 9878 
4; 

2115. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. septemûrâ 1949. 
Besedilo: Menza OLO Ljubljana okolica. 
Izbriše se Hočevar Jože, upravnik, in 

vpiSe Maver Ignac, upravnik i z istimi po- 
oblastili. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1949. 

Št. 2550 987? 

2116. 
Sedež: Ljubljana. 

,  Dan vpisa: 16. septembra 1949. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje 

Ljubljana okolica. 
Izbriše ee Arko Franc, upravnik, vpi- 

še ee 
Kos Jernej, z istimi.pooblastili. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. septembra 1949. 

St, 2464/1 10014 

2117. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo:   Krajevno čevljarstvo,   Nova 

Štifta. 
Izbrišejo se Fale Franc, Strnad .Franc 

in Tratnik Matija, vpiše se' 
Osolnik Rafael, predsednik" KLO. 

10007 
Besedilo:   Krajevno   mizarstvo,   Nova 

Štifta, 
Izbrišejo še Fale Franc, Strnad Franc, 

Tratnik Matija in Krznar Jožef, vpišeta ee 
Osolnik Rafael, predsednik KLO, 
Grudnik Ferdo, poslovodja čevlj, delav. 

nice. • '•" f 
10008 

Okrajni LO Šoštanj, sedel Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 
4ne 14, eeptembra 1849. 

St. 2847-1—2/49     ... • 
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2118. 
Sedež: Stranska yas. 
Dan iZbriea: 15. septembra 1949. 
Besedilo: Krajevni mlin. Stranska vas. 
Zaradi združitve e pitafiSfera svinj na 

Erupi. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poYexjemätro za finance, \ 
dne 15. ßeptembra 1949. 

St.  1305/1-49 99Ó6 

211». 
Sedež: Rajhenburg. 
Dan izbtea: 4. avgusta 1949. 
Besedilo: Okrajno gospodarstvo Rajhen- 

biu^. 
Z«radi prenehanja poslovanja. 

OkraMLO Krško, 
poverjemštvo za finance, 

dne 4. avgusfa 1949. 
St. "20/56 9176 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

2120. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 1. septembra 1949. 
Beeediio: Invalidska knjigoveznica. 
Poslovni predmet: Vsa dela knjigovod- 

ske- stroke. 
•i Ustanovitelj   podjetja:    Mestni   odbor 
Zveze WIS za glavno mesto Ljubljana, 

-odločba št. 632/49 z dne 19. IV. 1949. 
Operativni upravni; voditelj: Mestna 

uprava invalidskih gospodarskih podjetij 
v Ljubljani, 

Podjetje zastopata: 
Radič Marko, upravnik, • podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, 

Bot Rajko, knjigovodja, ki podpisuje 
med odsotnostjo upravnika v istem ob- 
segu kot, oni, sicer pa sopoipieuje vse ra- 
čunovodske listine. 

Ministrstvo'za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. septembra 1949. 
Št. 243399-1949 9757 

*   * 
2121. 

Sedež: Novo mesto. 
' Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo:   Invalidsko podjetje >Slas?i- 

carna«, Novo mesto. 
Poslovni predmet: Nakupovanje živil 

in brezalkoholnih pijač ter njih priprav- 
ljanje in prodaja potrošniškom po predpi- 
sanih cenah, ki BO obvezne za podjetje. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
Zveze WIS Novo mesto. 

Operativni upravni voditelj: Okraja! od- 
bor .Zveze WIS Novo mesto, Uprava inva- 
lidskih gospodarskih podjetij. 

, Podjetje zastopata: 
Lenarčič Karol, upravni, ki podpisuje 

samostojno, y obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja. 

Barbone" Ciril, knjigovodja, ki sopo*d- 
pleuje računovodske listine. 

-    Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne. 7. septembra 1949. 
St, 243409—1949 9760 

Jfoisi y, zadružni 
register 

Vpisi 
1042. 

Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 27, avgusta 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Brastovfah. 
Zadruga je bila Tjatanovljena na usta- 

novnem zboru 7. IV. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadrugo so: 
.1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarski način oskrbuje svoje člane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in e kraetrtpkimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetjjskih proizvodov, zlasti 
skrbj za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnimi predmet, da ne bo imela 
blaga, ki ee slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi iu možnosti lastna podjetja, 
obrtne delavnice, podjetja za konservira- 
nje sadja, povrtalne, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturno in prosvetne ravni in za 
vzgojo svojih članov. 

' Zadružni delež znaša 100 din, ki se- 
lahko plača v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša ,20 din. čla- 
ni odgovarjajo za obveznosti zadruge z, 
desetkratnim zneskom vpkanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe y 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni cdbor sestavlja 7 Članov» ki jih 
voli zbor, izmed zadružnikov., Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, kateria enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadrtaje. 

Okni upravnega odbora so: 
Hajnšek KaroL delavec, Braslovče 28, 
Sedovšek Pavla, delavka, BfasloVče 2» 
Jager Vojteh, delavec, Braslovče 6, 
Vodovnik Ivan, delavec, Rafcovlje 34, 
Blatnik Vlado. kroj. pom., Glinje 10, 
Vitanc Franc, nameščenec, Sv. Matevž 1, 
KoŠenina Make, delavec, Gomilsko. 

Okrožno sodišče v Ljnbljani 
dne 27. avgusta. 1949. 

Zt 67/49 - Zadr VII 98/1    9336 
» 

1043. 
Sedež: Gatina. 
Dan vpisa: 17, avgusta 1049. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Gatina. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 6. VI. 1349 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e ekupìum delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo :u 
visoko   produktivnostjo  dela,  jiporabija- 

••• sodobno znanost inLjehniko1Jatto 
ßdveca dohodke, s© uWMÛ »ZJOT5STS8Vû1- 
skih elenrenttfv na v88Ì[ te? eWteluje pri 
socialistični gradarvi dr23tfo • s tem 
ustvari boljše in feuItuméJeS §••!••. 

Članska vloga paša 1/2 %•• vraiuostj ' 
vloženega •••••••••. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in VMi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 Članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe vsvo- 
jihjposlovnihprostorih. 

Clan; upravnega odbora so: 
PavŠič Tone, kmet, Gatina 15, 
Trontelj Andrej, kmet, Gatina 10, 
Rus Tone, Ernst. Gatina 13, 
Trontelj Jože, kmeb, G aiuta 2, 
Zupančič Franc, kmet, Gatina 1. 

Okrožno sodišče Y Ljubljani 
dne 17. avgusta 1949. 

Zt 96/49 - Zađr VII 84/1     8982 

1044. 
Sede'ž: Jezica, 
Dan vpisa: 27. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga na Jožici. 
Zadruga I. oblike je bila ustanovljena, 

na ustanovnem zoofu 29. VI. 1949 za ne- 
določen Čas. 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi' in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko," da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
ßkih elementov na vast ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše dn ktflturntgše življenje. 

članska vloga znaša 1% od vrednosti 
vloženega, premoženja. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v svo- 
jih poskWüia JÓTOBloriÌL 

Upravni odbw je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Za zadrug» podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, 

člani upravnega odbora eo: 
Peršin Franc, tonet, Jeïïca 21, 
Plevnik Jože, kmet, StoEce 26, 
Erjavec Valentin, kmet, Jezica 7, 
Erjavec Janko, kmet, Jež'ca 26, 
Skerlep Lojze, kmet, Mala vas 5, . 
Cunder Franc, kmet, Stožice 5, 
Rotar Janez, Kmet, Jelica 32, 
Lenarčič Miha, kmet, Mala vas 8, 
Dečman Milka, kmeticaj Jezica 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. avgusta 1949. 

Zt 108/49 - Zadr VII 97/1    9256 

1045. 
Sedež: Ljubljana, ResJjeVa 12. 
Dan vpisa: 3. eeptetóbra 1949. 
Besedilo: Obrtna n»bavno.prodaina za- 

druga gradbenih errufe z onrêjeirim jam- 
stvom • Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 29. VII. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine jja sivoje 
člane; 2. da prevzema cd-sVojffi članov 
njihove proizvode, jih razvršča "po vrsti 
in'kakovcsti in skrbi za skupno "'•prodajo; 
3. da sodelttjeVri plànu òslrrt» in •••- 
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gd pri * liijuctìvauju obrtnikov plansko de- 
lo; 4. da vodi evidenco o izpolnitvi spre- 
jetih pruuvjjjaifl h nalog svojih članov ia 
skrjsi, da 66 v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti giđdb ceu; ò. da zbira za- 
rid, samooskrbe v svojem okolišu surovi- 
ne, ki so že neizrabljene, in Jih razdeljuje 
tntiü svoje elane. 

•|••*• delež znaša •(•) din in e» lahko 
plaća v ob,rokip. Ulan, odgovarjajo za 
•^••••••• zadruge s pstkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadrga razglasa važnejše eklepe v 
evojijv poslovnih prOstor.h, po možnosti pa 
tudi v glaiilu Glavne »»družne zveze LRS 
ali v lokalnem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor je izvršilni organ' zadru- 
ga k. zadrugo predstavlja. zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga 5 do 9 
članov, •( jih voli zbor izmed zadružni- 
kov. Njegov» dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Elana 
upravnega odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča po upr4vnem odboru poobla- 
sceni uslužbenec zadruge, 

fclàni upravnega odbpra «o:      J 
Seliškar Jože, stavbenik, Kôlezijska 14, 
t*bar Viktor, zidar, Jeeenkova 42, 
Vovk MTO, izdelovalec keilol. tlaka, Ce- 

st* na Rofcnik i?, 
Pue Kari, steklar, Brezovica 18. 
Kunova'r Stanko, kamn<yek, Svetokriž- 

ka 18, 
Fujan. Franc, krovec, Galjevica 9, 
Hab'jan Hilarij. •••, Podgora 35 -r 

vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodlJco • Ljubljani 

dne 3, septembra 1649. 
Zt 123/49 - Zadr VII 108/1   9646 

1046. 
•4»1: Ljubljana, Zaloška cesta 86. 
Dan vpisa: 14. septembra 1Ö49. 
Besedilo: f otroia.ska zadruga z omeje- 

nim jamstvom rajona • v Ljubljani. 
,;aarug4 je bila ustanovljena na usta. 

novnem «boru 24. VIII. 1949 za nedoločen 
to. 

Naloge zadruge to: 1. da na čim boljši, 
èim kulturaejši in čimbolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in v ta na- 
men: a) ugotavlja potrebe svojih člauov 
in sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
plan potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro- 
izvajalnimi podjetji z državnimi trgov- 
skimi podjetji in e kmetijskimi zadru- 
gami ter njihovimi 'zvezami za doba- 
vo industrijskih m kmetijskih proiz, 
vodov, zlasti pa skrbi za dobavo povrt- 
nifi, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da bo 
vse trgovsko poslovanje na stopnji racio- 
nalne, tehnično popolne in kulturne trgo. 
vine, to Je da bodo Člani dobro postreženi, 
da bo trgovina založena e potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno rnaržo. da bodo lokali in iz- 
ložbe okusno opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih članov lastne 
Storitvene delavnice, podjetja za konser- 
viranje sadja, povrtnine, Jajc itd.; S. da 
skrbi ob sodelovanju sindikalnih organi- 
zacij za dWg kulturne in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgoje svojih članov ter 
opravlja vse gospodarske in druge nalo- 
ge, ki jih izdajajo pristojni organi. 

Delež znaša 150 din In se lahko plača 
v obrokih. ..Delež zadružnikovega družin- 
skega Slana znaša 10 din. Ciani odgovar- 

\ jajo ca obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne^ 

ga oziroma družinskega deleža. 
Zadruga razglaša važnejše sklepe v 

«svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
uih deskah svojih poslovalnic in po po- 
trebi v dnevnih časopisih. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jdh voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla. 
sceni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vuk Jurij, zadr, upravnik, Ambrožev 

trg 3, 
Kovačič Jule. gostilničar, ömartmska 

cesta 24, 
Skoda Zora, tajnica, Predoviševa 46, 
Liberäar Karla, upok. učiteljica, Ob do- 

lenjski železnici 1, 
Strojan Franc, upravnik, Slapnjčarjeva 

St. 5, 
Zirovnik Lojze, nameščenec, PovSetova 

št. 46, 
Skubic Jožefa, preddelavka, Sp. Hru-, 

Sica 31, 
Zupane Jernej, mesar, Kodrova ulica, 
Lavrič Jože, pleskar, Hruševska cesta. 

Okrožno sodiate v Ljubljani 
dne 14. septembra 1949. 

Zt. 127/49 - Zadr VII 118/i   9919 
* 

1047. 
Sedež: Petrove«. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1949. 
Bessdilo; Potrošniška zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Petrovčah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 1. IV. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši >.'n 

gospodarski način oskrbuje ••••• Člane • 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svoj.h članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovèkimi 
podjetji in e kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezam: za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrb", za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnimi predmet:, da ne bo imela 
blaga, ki s« slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2, da ustanavlja za potrebe evoji.h članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
obrtne delavnice, podjetja za konservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 8. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij •• 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Clan! odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejša sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah ovojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, «i jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta -po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščen: uelužbe-nec zadruge. . 

Člani upravnega odbora so: 
Dosedla Kari, nameščenec, Petrovce 71, 
Stemberger Stanko, mizar, Leveč 61, 
Teržan Drago, nameščenec, Petrovce 24, 
Andoljšek V.nko. nameščenec, Drešinja 

vas 39, 
Čake Anton, kolar, Petrovce 16, 
Pilih Jožefa, gospodinja, Petrovo» 59, 
Vidmajer Rihard, delavec, Arja vas 9. 
Poblaščenka za eopodpisovanje je Re- 

nar Justi, poslovodja, Petrovce 60. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. avgusta 1949. 
Zt 16/49 — Zadr VII 89/1 

» 
1018. 

Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolali. 
Dam vpisa: 15. avgusta 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • omeje. 

nim jamstvom Sv. Peter v Savinjski do- 
lini. 

Zadruga je bila ustanovliena na usta- 
novnem zboru 1. aprila 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolju 
in gospodarski način oskrbuj,© svoje člane 
z \eemi potrebnimi predmeti. V ta na. 
men: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
in sestavi na podlagi ugotovitev nacrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, • državnimi trgovskimi 
podjetji ;n s kmetijskimi zadrugami osi. 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrbi za dobavo povrtnin, sadja in rnlejea 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, k' se 6iabo prodaja da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokal: in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, ta- 
ko obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da •••- 
bi ob sodelovanju sindikalnih organizacij 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svoijh Članov 

Delež znaša 100 din,?ki se lahko plàèa 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne, 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na razglaa»; 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov, 
ki jih voli zbor izmed'zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 
"Za zadrugo podpisujeta po, dva člana 

upra\nega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Audič Stanko, Sv. Peter v Sav. dolini. 
Groser Rudi, pere. referent teke, tovar- 

ne. Doberteša vas. 
Časi    Martin,   skladiščnik.    Doberteša 

vaa 56, 
Planinšek Franc, delavec, Sv. Peter * 

Sav. dolini, 
Drobnjak Ludvik, uradnk, Doberteša 

vae 31, 
Stare Marija, statističari«, Doberteša, 

vas 27, ' 
Miklavžin Anton, uradnik. Sv. Peter • 

Sav. dolini 71. 
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Pooblaščenec za 6apodpisovanjo jo Ko- 
rošec Zvonko, poslovodja, ömartno ob 
Paki.   ..    .. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dn© 15, avgusta 1U49. 

Zt 94/49 — Zadr Vil 63/1     8909 
* 

1049. 
Sedež: Šenčur. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska olmeto valna za- 

druga »Gwenjka« v Šenčurju. 
Zadruga jo bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. VII. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi m s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi tei sodeluje pri 
socialistični gciditvi države in e tom 
istv'arl boljš» in kultunrejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejš« sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor jo izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto 

•člani uprtr'acßa odboja so: 
Kosirnik Mihael, kmet, Šenčur 74, 
Sleme Franc, kmet, Šenčur 138, 
•Jagodic Frančiška, kmetica, Šenčur 

št. 144, 
VerVč Ant">n, kmet, öon Kur go( 

Umnik Stane, kmet, Šenčur 63. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30. avgusta 1949. 
;'       Zt 111/49 - Zadr VIT 101/1   9452 

1050. 
Sedež: Zg. Kašelj. . 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Zg. Kašelj, Ljubljana. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. VI. 1949 za nedoločen 
cas. 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišSe- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in kulturneišs življenje. 

članska vloga znaša 1% od vrednosti 
vložonega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepo v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa ter 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 do 8 članov Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpihujeta  po dva   člana 
upravnega odbora 

'Člani upravnega odbora so: 
Bnbnik Franc. kmat. Zc. Kašeli 35, 
Avsec -l'./ïe  kmet. Za. Kašelj 22. 
Gostincar Andrej, kmet, Zg  Kašelj 13, 
Kobal Marija,  kmetica. 7•   Kašelj  28, 
Lovše Jože, kmet, Zg.  Kašelj 23 

Okrožno sodišče v Ljiiblinni 
dri? 14. sc"tombn 1049. 

Zt 128/49 - Zadr VII 114/1   9920 

IUJI. 
bedez:   'ii&. budita 10., IJizuijsko, 
D&û.  vpisu:  M.  avguaia  lo-tu, 
Beaeduo: ii.iuuuj3..u viiio^r^uuiška ob- 

delovalna zauiuga »Frauca Gregi« v Jii- 
zeljskeni. 

iadiuya jo bila uolmiovijena na usta- 
novnem zboru o. VU. 1U49 za nedoločen 
čas. 

j-.iiv^o zadruge »o; da r nupiiuui pio- 
;zvaj.uniiiu sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no urgun.zacijo, plansko proizvodnjo in 
visoku produktiviiooljo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkorisčeval- 
skih elomeutuv au vasi 1er sodeluje pri 
social »nini   graditvi   država   in   s   tom 
U-MVvìii   i.nljào   111   kullurnujàO   Življenju. 

Članska vloga znaša 4s% od vrednosti 
vloženega premoženju, za člane brez 
zemlje  pa  znaša   delež 200 dinarjev. 

Zadruga razglaša važnejšo sklope v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je uvi vini organ zari fi- 
ge, ki jo predstavlja, «stopa in vodi nje- 
no  poslovanje.    Sestavlja  ga  predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Pečn;k  Gustav,  učitelj,  Zg.  Susta 99, 
iJreuielč Franc, kmet, Drenovec 18, 
Sekoranja Ferko, kmet, Zg. Sušica 28, 
Malus  Avgust, kočar, Drenovec 30, 
Krajner Jože, kmet, Zg. Sušica 53, 
Ricijas  Milan,  delavec,  Drenovec, 
Lip jj Ivan, kmet, Zg. Sušica 55, 
Blažinčič Rajko, kmet, Zg. Sušica 49. 

Okrožno «odiJčc v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1949. 

Zt 110/49 ~ Zadr VII 100/1   9453 
•k 

1052. 
Sede.ž: Jaukova, okraj G. Radgona. 
Dan" vpisa: 30. avgusta 1D49. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Mibo Marinka« v Jaukovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

24. IV, 1919 za nedoločen čas 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, so ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasj ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše ih kultunrejše življenje.. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja, tako da izročijo zem- 
ljo zadrugi v last. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbo, ki ohišju niso potrebne, in- 
ventar, vprežno živino in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, živinske krme in semen, potrebnih 
za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in prodje, vprožna in plemenska 
živina, živirfcka krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruge kot pristopnino 100din, kot 
člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vlo- 
žrrvpga premoženja po sklenu zbora. Pri- 
stopnina in članska vlorre postnpejo last 
zadruge. 

Upravni odbor kntorr-sa dolžnost tra- 
ja eno leto, ecetavlja predsednik in 4 do 8 

uauuv.  Upravni eduor jo  izvršilni oigan 
'Zadrugo,  prou=w\iju' pa   ju  m  pudpu>ujo 
zanjo v imenu oduura predseduj It. 

Ciani upravnega odb' ra so: 
Debeljaii   Jauez,   poljedelec,   Jaukova, 

predsednik, 
Strazicur Stane, poljeuoloc, Jaukova, 
Frelih Jože.  poljedelce,  Nosova, 
Intihar Francka, poljoueii.a, iiasova, 
Ru|'r,i,,(  Franu i\a, (,••.-•. I,.a   i\a.-ova. 

Dino »cdi;,Ì4!  v   .ti«ii«i')i'ii 
, ie 3U. av;ubia  1Ü1Ü. 

Zadr 4 i 0 9100 

1053. 
Sedež:  Hudi log, okraj Gorica. 
Dan  \p.>i':   i>    ;I\L-,n m   •.•.•. 
Be»ed lo: 1•••1!.•••• o..:l* ii.i..iiia zadru- 

gu  »(ii«>u   Ziii.aiiii.'i   Y  itiifiuiii  «o.^ii. 
Zadruga |o 1) la iwiam/vl,"u,a na skup- 

ščini 2x  VÌI.  1919. 
Naloge zadruge so: da • skupnim: prO- 

izvajalumn sredstvi n s skupnim delom 
ustanov; zadružno gospodarstvo i napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dola, uporablja- 
joč sodobno znanost ;ii tehniko, da tako 
poveča dohodko članom, t:e ubrani izkori- 
ščevalskili elementov na vasi tor sodeluje 
pri socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kultumejšo življenje. 

Zadružn k' vložijo v zadrn-ii» .-\i o /em« 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vložena 
zomlja ostane njihova last. 

Fri vstopu v zadrugo vplača zadružnik 
v korist zadrugo pristopnino 100 din, kot 
člansko vlogo pa do \% od vrednost! 
vloženega   premoženja   po sklepu   /bera. 

Upravni odbor sestavlja predsednik 
in 4 do 8 članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisuje predsednik. 

Ciani upravnoga odbora sc: 
Morctič Ciril, zidar, Hud: log 2,-pred- 

sednik, 
Blažič Anion, mali knret, Lokvica 26, 
Pohor Jožef   delavec, Hudi  ion 7 
Pohor Mar'ja, gfvpodlni;!, Hudi lu« 11, 
Pohor  Alojz, mali kmet, Hud,   log  tO. 

Okrožno smli'čfl v Postojni 
dn« f>. avgusta 1919 

Zt 59/49—2 - Zadr VIÌ/138   9092 

1054. 
Sedež: Losarščo, okroj Tolmin. . 
Dan vpisa; 3. avtosfn 19!9. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Iskra« na Lognršfab. 
Zadruga ie bla ustanovljena na skup- 

ščini 19.' VI. 1919. 
Naloge zadrurrp eo: da s skupnim' pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim dplorn 
ustanov! zadružno gospodarstvo z nanred- 
no organizacijo p1.?.'- ko proizvodnìo in 
visoko produktivnost!') dela, uporablja- 
joč sodobno znanost ;ii tehniko, dn t'tko 
poveča dohodke članom,-se ubrani M; ori. 
ščevalskih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljšo in lailhirnejšo življenje 

Zadružniki vložijo vzndnifo «voir, ••••- 
Ijo, razen ohišja, v obliki zakupa. Vložena 
zemlja ostano njihova last. 

Pri vstopu v zàdruqo vplača zadrvnnik" 
v korist zidruge pr;«lr.pnino 50 <\';v. kof 
člansko vlooro pa do ^0% od vr.vinn4tt. 
vloženoca premožoniT r>o sklopu   -'^ii-a. 

Priobčitve se razglaSgjo y pozivnih' 
prostorih' zndrmre in nm/azgla.^ni do^ki. 

Upravni odbor sestavila T>"(4s"''niß 
in a do 5 cliir-v. 

ZadriiTo 7."."f"pa nrtravnl odbor, zanjo 
podpisuje predsednik. 
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Ciani upravnoga odboru so: 
Makuc Peter, Kakove« 30, predsednik, 
Kovačič Viktor, Logaršče lu, 
Koàtrin Felieijan, Logaršče 23, 
Kot'ol Sleîanija, Logaršče 10. 
Kovačič Gabrijela, Rakovec 27. 

Okrožno sodišče v Postojni 
duo 3. avgusta 1949. 

Zt 68/49—2 — Zadr VII/137   9091 

S n r o • o m b o 
1053. 

Sadež: Cerklje ob Krki. 
Uan vpiaa: 10. septembra 1941). 
Besedilo; Vodovodna zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Cerkljah oh Krki. 
Izbrišejo eo član.;   upravnega odbora: 

Marinček  Anton,  Spola r   Anton, Lopatic 
Franu, Grame Ivan, Pegam Jožo, Hrovat 
'.'rane in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

cirpčiS Janez, kovač, Cerklje 69, 
Orwjzdek   Fran«   ključavničar,  Zupeča 

va» olì, 
lteteij Ivan, nameščenec, Cerklje 28, 
Račič Jože, kmet, Dol. Pirošca 1, 
Golob Rudi, kmet, Dol. Pirošca 12, 
Spiler Ignac, mizar, Zupeča vas 65. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 10. septembra 1949. 

Zadr T 121/8 9388 
* 

1036. 
Sedež: Kraka vas. 
Dan vpisa: 5. septembra 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z eme- 

jon'm jamstvom v Skopkah s sedežem v 
Kraki vasi. 

Izbrišejo ee  član:   upravnega  odbora: 
Vahčič Ivan, Lenič Silvester, Ferenčak Jo- 
že, PriSelj Jože, .Slakouja Janez in Kova- 
čič Franc, vpišejo se uo\i člani: 

Galič Anton, tesar, Vel. Malence 31, 
Žokaij Leopold, zidar. Krška vae 70, 
Druškovč Pavel, kmet, Račja vas 8, 
Bogolin Ježe. kmet, G. s'kopice 36, 
Gašperin Anton, krnel. I)   Skopice 21, 
Butara Janez, kmečki «in, Cerklje 17. 

Okrožno sudiSče v Ljubljani 
, dne 5. septembra 1919. 

Zadr II S9/4 9649 

1057. 
Sedež: Lcskovcc pri Krškem. 
Dan vpisa: 29. avgusta 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Leskovcu pri Krškem. 
Na rednem občnem zboru 2. .VI. 1949 

eo so spremenila zadružna pravila v 10. 
členu. 

Upravni odbor sestavlja 10 članov, in 
sicer: predsednik, podpredsednik, tajnik 
Jn 7 čl trnov. 

Izbrišejo so  člani  upravnega odb'pra: 
Stoviì-pk Lumir, Urbane Alfonz, Ridi Leo- 
pold   Mntkovič Vinko, Tomažin Alojz, Zo- 
rič Jo.<e, Baje Franc.in vpišejo novi čla- 
ni odbora: 

Sikošek Ivan, kmet, Zedovinek, 
Bence Stanè, Krojač, Eeskovec, 
MlaJtar Jože, kniet, Gorenja vas, 
Banič Albin, kmét, L'eskovêc. 
Boz S Ana, kmet, Leškovec, 
Vodar Vinko, Kmet, Sonuše, 
Viziar Franc kmet, Vèl. vas, 
Kcrin Alojz, kmet, Straža, 
Kaiimtkàr Jože, feist, Trška fiora. 
Pire Fraîic, limet,; Df'enövec. 

OÎCroSll» sođišco v Èjubijani 
diiè 29. avgusta 1949- 

ZMr II 79/2 9338 

1058. 
Sedež: Pirničo. 
Dan vpisa: 14. eepembra 1949, 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Franca Rczmana-Staneta r Pirnièah. 
Na podlagi sklepa seje z dne 3. IX. 1949 

se je Kmetijska zadruga v omejenim jam- 
stvom Zg. Firniče (Zadr ,V 200/2) združila 
e to zadrugo. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 14. septembra 1949. 

Zadr VII 39/2 9918 

1039. 
Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dân vpiea: 10. r.cptnmbra 1949. 
Besedilo; Živiuorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Sv. Jurij pri Celju. 
Na podlagi zapisnika skupščine z dne 

2. I. 1949 je zadruga prešla v likvidacijo. 
Likvidacijska iirma: kaKor doslej e prtu 

stavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja: Vrhovšek' Miha, Vrh pri 

Grobelnem, in Pečar Frane, Sv. Jurij pri 
Celju. 

Likvidatorja kolektivno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče X Ljubljani 
dno 10. septembra 1949. 

Zadr Vil Ž/3 
.*• 

1ÜÖ0. 
Sedež: Trata — kolodvor. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Trata — kolodvor. 
Na izrednem občnem zboru 23, .VI. 1949 

so se spremenila zadružna pravila v 1., 
19. in 25. členu. 

Upravni odbor sestavlja 7; do 9 članov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Doljak Avgust, Oman Milka, Drenik Stane 
in Mavrin Rajmund, vpišejo se novi člani: 

Eržen Matevž, ind. obratovodja, Šuma 
št. 24, 

Brešan Rajko, elekromonter, Stari dvor 
št. 24, 

Zorko Ivana, gospodinja, Stari dvor 24, 
Rajgelj Franc, upokojenec, Sutna 6/a, 
Jamnik Albin, preglednik skladišč, Dor- 

larje 29, 
Mârtelak' Pavle, upravitelj mlina, VJr- 

maše 61. 
Okrožno sodišče T Ljubljani 

dne .7. 6èptëmbra 1949. 
Zädr VI 248/2 

* 
9650 

1061. 
Sedež: Radoslavci. 
Dan vpisa: 23, avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Radoslavci. 
Izbriše se ,predaedni£ upravnega; odbo- 

ra KoSi Jožef in vpiše nWiavöljeni pred'. 
sednik' upravnega odbora: 

StuMo Franc, upravitelj mlina, Rado- 
slavci 37. 

Okrožno .sodišče v MaMboru 
àafftih •&•••• 

Zâ'dr tf 64 9468 

1062. 
Sedež: Sela, 
Dan vpisa: 3. septembra 1949. 
BesetÛô: KnìetijsEa tófflfuga v Selih. 
Izbrišejo se članu jđpravnega odbora: 

Vodur&lì Zìnka, Brložmk Valentin. Hòv- 
nik Miha in Vrhovnik Ferdó, vßmjo se 
novi član': ( 

Hovnik Anton, mizar, 
Kräker Leopold, ••••••, 

Novak Avgust, kmet, 
Ovbjak Franc, kmet, 
Ptečolar Anton, kmet, vsi v Vrheh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. septembra 1949. 

Zadr IV 116 9610 
* 

1063. 
Sedež: Sv. Lovrenc m» Pohorju. 
Dart vpisa: 30. aVgìteta Ì949. 

. Besedilo: Delavsko-riameščenska potroš- 
niška zadruga z o. j. Sv. Ldvrcnć/na Poh. 

Zadruga je prešla nâ podlagii'sèlepa 
trudnega občnega zbora z dne 24 VII. 
194Ö v likv:dacijo. ' 

Iiikvidatorja : 
Slâtinek Anion, tov. uslužbenec, Sv. Lo- 

vreno nà Poh. 191, 
Roškar Vida, knjigovodja. Sv. Lovrenc 

na Poh. 81, 
Likvidacijska firma: kakor doslej e pri- 

etaviom »v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

firmo tako, da pristavita pod besedilo 
firmo svòj podpis. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. avgusta 1949. 

Zadr III 16 9461 
* 

1064. 
Sedež: Šmartno na Pohorju. 
Dan vpisa: 6. septembra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga Šmartno 

na Pohorju. 
S to, zadrugo 6e je združila Lesno pro- 

duktivna zadruga z o. j. Šmartno; na Po- 
horju, ki je e tem prenehala obsfojati in 
se izbriše v zadružnem registru (Zadr II 
135).    . 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6, septembra 1949. 

Zadr III 74 9776 

•5. 
Sedež: Za«?, 
Dan vpisa: 4. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Zavrču. 
Izbrišejo ee člani  upravnega  odboja: 

Poligrafo Ivan, Cvetko Peter, Gobeo Mar- 
tin, SfmûïïîS Efâ&c, Kfekee Anton in 
Petrovič Alđjž, jvpi^jò tee Bòvi ciani; 

PraVdiB Jozéf, kïhH Hn&tovec, 
Mastèn Ivan, fernèt, Goričak, 
JanežiS Matija, kmet, ZavrČ, 
HrnčiČ Franc, kmet, Hrastove^ 
PravdiS Franc, kmet HrasioveÄ, 
••2& Franc, ikmot, Hrastovec, 
Veselic Martin, kmet, Hrastovec. 
Zaznamuje  se,  da  je Brattila 'Anton 

predsèdfijfc',  Pravdič râânc p*odp>edSed- 
nik, Kókot Jožef pa tajnik' upravnega1 od- 
bora. 

^krožno sodil?©,; f Mariboru 
dne 7. septembra 1949. 

Tiadr ITT 47 fi77S 

Izbrisi 
1066. 

Sedež: Brltof. 
Dan ižSrisa:.29. avgusta 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jataätvöm v Britofu. 
Zaradi spojitve s Potroänfläko^adrugo z 

omejenim jamstvom Kokrica pri Kranju 
(Zâ'df'VI 6772). 

Okrožno.sodišče v Ljubljani 
dne\29.„avf!ustâvÎ949'; 

Za^r Vt'127/4 9339 
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1CS7. 
Sedež: ••••, 
Lan izfóffia: 29. avgusta 1949. 
Besedilo: ti tropa zadruga Jama-Pfašo, 

Jama, zadruga % oinejonim jamstvom. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dao 29. avgusta 1949. 

Zadr 1 141/7 9337 

1068. 
Sedež: Podreče. 
Dan ižftfrisa: 29. avgusta 1949. 
Besê'jâiïo:   Kmetijska   strojna   zadruga 

Podreče. p. Smlednik, regisffòYana zadru- 
ga.is^omojca» zaVcso. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 29. avgusta 1949. 
Zadr I 45/9 9343 

1089. 
Sedež: Oen pri Ljutomeru. 
Dan izbrisa: 24. avgusta 1949. 
Besedilo: ••••••••• zadruga okraja 

Ljutonior z. % o. j. na Ocriu pri Ljuto- 
meru. 

.Zaradi prenehanja poslovanja in vklju- 
čitve Vjätäop; ÖZKZ v Ljutomeru. 

Okrožno Sodiate v Mariboru 
<m#24. avgusta 1949. 

Za-dr II 89 9345 
* 

1070. 
Sedež: Ključarovci, okraj Ljutomer. 
Dan izbrisa: 15. avgusta 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kljucaroveih pri Ljutomeru. 
Zaradi prenehanja poslovanja in spoji- 

tve e KZ Knžovd pri Ljutomeru. 
Okrožno soiJsïo v Mariboru 

dne 15 avgusta 194'.). 
Zadr IV d 9353 

iÖTv, 
Sedež: Slov. Bistrica, 
Daa izbrisa: 20. julija 194•. 
Besedilo: Stanovanjska sadruga z o. j. 

v Slor. Bistrici. 
Zaradi prenehanja poštovanja ter kon- 

čane likvidacije. 
Okrozn» sodišče v Mariboru 

dne '20. julija 1949.K 

'/ad;- III 38   . 9267 
••st 

1073. 
Sedež: Slovenska ostrica. 
Dan izbrisa: 13. avgusta 1949. 
Besedilo: Živinbfcjska ' «ääruga z o. J. 

* Slov. Bistrici. 
Zaradi prenehanja poslovanja in spo- 

jitve e KZ. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 13 avgusta 1949.     ' 
Zadr II 216 9350 

1075. 
Sedež: Smlklavž pri Slovenjem Građen. 
DârU'zbrisa: 20. julija 19|9. 

"    Beseaìio:  Obnovitvena za'đrn'ga^z^o. i- 
M, SmjkìàvSii pri Slovenjem 'GrjJUć.u. 

Zar'adi'iljonSan'e lilìVidacijo"m.^r»ojitvo s 
KZ. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. julija 1949. 

Zađr IIÌ 4 9266 
* 

- |r. 1037—1010 
";;"! izbrkih  zadrug, objavljenih v 28. 
;;teviuu Uradnega lièta LR? pod zap. št. 

.-M7-loio,   so .podpis sodišča  pravilno 
fiaei: Okrožno sodišče v Ljubljani. 

Trgovinski register 
Izbrisi 

1074. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. avgu&ta 1949. 
Besedilo: Josip Otorcpec, družba z o. z. 

za  izdelovanje pločevinastih  izdelkov  v 
Ljubljani v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 9. avguota 1949, 
Rg C lil 109/17 8719 

* 
1075. 

Sedež: Dovže. 
Dan izbrisa; 7, septembra 19i9, 
Besedilo:  Franc Cas, komaud. družba 

Dovže, lesna  industrija in  trgovina  (A 
iv.-••). 

9772 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan izbrisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Ivan Sehullcr ml,, trgovina z 

losom in gozdnimi pridelki CA IV 79). 
9773 

Sedež: Meža, 
Dan-izbrisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Veržnn Ivan, lesna trgovina, 

Meža (A IV 90). 
9774 

Zaradi vpiea v register državnih go- 
spodarskih  podjetjih pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 9. septembra 1949. 

A IV 76, 79, 90 

107G. 
Sadeži Maribor. 
Dan .zbrisa: Ji, avgusta 1949. 
Besedilo: li & K Jejek, tovarna stro- 

jev, livarna železa in kovin. 
Ker je Mia kot Tovarna poljedelskih 

strojev vpisana v register drž. gospodar- 
skih podjet'.'} pri ministrstvu za îtnànco 
FLRJ. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. avgusta Ì949. 

.     9 A' 68• 9463 
«Sa 

1077. 
Sedež: Maribor. 
Dan irrìsa'; 20. ijulija: 1949. 
Besedilo: MÇsfnatàraiiilnlca v Mariboru. 
Ker   je  poil   tfaziyom   svoje  pravne 

naslednice >Kûmuîimê bani* MLO Ma- 
ribor«, Vpi'éanà'Vs register'drž. gospodar- 
skih' podjetijtjpri poverjenIŠtvu za1 finance 
MLfO- ••••. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. julija 1949. 

A IVSl 92G5 

Uy£j$»e postopanja 
za ra^j§lašitev za mrtve 

IV R 1177/49-2 9848 
Far&iK.JoZel, roj. 23. IV.1909 v Stop- 

niku pri Vranskem, «in Jurija in Jerö' 
rojene Rezar, oženjen, natakar, se kot 
partizan od jeseni 1944 pogreša. 

Na predlog Farčnik Emo, nameSčenke 
DES-a v Kanalu, ee.uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
IV R 1178/49-3 9849 

UrbanČič Anton, roj. 31. XII. 1922 v 
Vogäajni, KLO Slivnica pri Celju, ein 
Franca in Marije rojene Zupane, samski, 

poljedetec,   se od septembra 1944 po- 
greša. 

Na predlog matere Urbančič Marije, po- 
SEstnicó iz Voglajne 4, se uvede p'oštopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 1. XII. 1949 
sporoči sodišču. 

Farčnik JoZeì in Urbančio Anton ee 
pozivala, da se zglasita pri sodišču ali 
dasta kako vest o ôebi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 7. septembra 1949. 

* 
[ R 21/49 '    9963 

totrouič Alojzij, roj. 25. X. 1924 na 
Vinici, sin Alojzija in Barbare rojene 
Flajnik, mizarski vajenec, je odšel 29. IX. 
1943 v delavske četo NOV, pozneje pa v 
X. brigado. Iz bojev v Kužljevem pri 
Cerknici se oj  .-^-'.erabra 1943 pogreša. 

Na predlog .lui.re Ostroniß Barbare, 
posestnike iz Vinico 29, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 25/49 9964 

Oven Franc, roj. 3. XII. 1908 v Stran, 
ski vasi, ein Antona in Ane rojene Kle- 
menčič, slikar in ple'skar,.je odšel po zlo- 
mu Italije v delavsko četo NOV, kjer je 
delal 14 dni. Od oktobra 1943 se pogreša. 

Na predlo? žene Oven Slave rojene Be- 
zek, gostilničarke v Straneki vasi 15, se 
uvede ptetopanjo za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu jo o pogrešanih kaj 
znano, so poziva, da to v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRŠ.poroča 
sodišču ali skrbnici Medven Mariji, sodni 
uslužbenki v Črnomlju. 

Ostronič Alojzij in Oven Franc ee pozi- 
vata da se zglasita pri sodišču ali dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 16. septembra 1949. 

R 215/49-4 
Pipan Andrej, roj. 5. XII. 1908 v Toro- 

vem, sin Jožela in Marije rojene. Setina, 
mizar iz Domžal, Savska 20, je bU 19-43 
mobiliziran v nemško vojsko. Leta 1945 
je pobegnil in bil pri Črnučah od Nemcev 
ujet iri odpeljan v Ljubljano. Od 23. IV. 
1915 se pogreša. 

Na predlog žene Pipan Marijo, gospodi- 
nje čž Domzàï, Savska 20, eet uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem v treh 
ane'secin" po objavi v Uradnem listu LRS 

•pofòca gbdišču ali skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, sod. uradniku v Kamniku. 

Pipan Andrej ee pozlva,,,,da se zglasi 
pri sodišču ali 'dà k"âko vest o sebi. 

Po pretelai rok'a bo sodišče odločilo o 
pre'dlôgu. 

Okrajno-sodečo v Kamniku 
dne 2. se'ptmb'ra 1949. 

* 
R 169/49-5    • . 9767 

Keether Franc, _roj. 18. VIII, 1910 v 
Dòbr'iìsì, sin Ja¥öba in Mafije rojene 
Stopar, delavec, ••' od majal9*5< pogreša. 

Na predlog ••&• KéDtmîrja JaÜSba, ma. 
l"ga kmeta iz DótìniSe 7, eo uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
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dum poziv, du se o pogrešanem v šestih 
m.  ooih po objavi v Uradnem listu LRS 
poi ona sodišču ali skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, sod. uradniku v Kamniku. 
R 202/49-6 9766 

Pogačar Franc, roj. 26. I. 1926 v Pre- 
vojah in 
R 203/49—5 9765 

Pogačar Teodor-Božidar, roj. 6. XI. 
1929, sinova Janeza in Rafaele rojene 
Kotnik, delavca, sta bila baje 10. I. 1944 
v gozdu pri Prevojuh od nemške patrolo 
ustreljena, ko sta grabila listje za parti- 
zanski bunker. 

Na predlog očeta Pogaßarja Jan kota, 
kmeta iz Prevoj 37, so uvedo postopanje 
za razglasitev za mrtva in «o izdaja poziv, 
da se o pogrešanih v dveh mesBciJi po 
objavi v Uradnem UUi LUS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Klemenčiču Ivanu, sod. 
uradniku v Kamniku, 

Kestaer Franc, Pogačar Franc in Teodor- 
Božidar se pozivajo, da he zglasijo pri 
sod i Jèu ali dajo kako vest <> sebi 

Po preteku rokov bo -sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 7. septembra   1949, 

* 
R 262/49—4 9962 

Zupan Ana rojena Bolte, roj. 25. Vil. 
1904 v Loki pri Mengšu, hči  Janeza in 
Marijo rojene Teeten, rçosnodinjn iz Mest 
št. 42, je bila v začetku marca 1944 odre. 
dena neznano kam. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog hčere Kobe Anice, gospo- 
dinje iz Novega mesta,' Cankarjeva 14, se 
uvedo postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se izdaja poziv, da se o pogrešani v 
treh mesecih po objavi v Uradnem listu 
poroča s-odišču ali skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, sod. uradniku v Kamniku. 

R 263/49-Ö 9961 
Zupan Franc, roj. 17. III. 1924 v Loki 

pri Mengšu, sin Franca in Ane rojene 
Boite, delavec iz Most 42, je odšel 1 III. 
1944 v NOV. Baje je novembra 1944 pa- 
del v bojih blizu škofje Loke. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog sestre Kobe Anice, gospodi- 
njo U Novega mesta, Cankarjeva 14. se 
uvedo poetopauje z« razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poztv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbniku Kle- 
menčiču Ivanu, sod. uradn'ku v Kamniku. 

Zupan Ana in Zupan Franc ee poliva- 
ta, da se zglasita pri sodišču nli dasta ka- 
ko vçst o sebi. 

Po prr-'eku rokov bo sodišče odloČilo o 
predlogih 

Okrajno sodigče v Kamniku 
dne 13. septembra 1949. 

* 
R 171/49-2 9960 

Fekonja Alojz, foj. 3{. V. 1921 v Bre- 
hrevniku, sin Vincenca m Marije rojene 
PiberČnik, delavec v Mihalovrih 34, se od 
nftrca 1945 pogreza. 

Na predlog žene Fekonja Angele, delav- 
ke v Mihjilovcih 34, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. XTI. 
1049 poroča sodišču. 

Fekonja Alojz se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali da kako •mest o sebi. 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Ljutomeru 
dne lo- septembra 1949. 

R 513/49 9270 
Sterruša Marija rojena Suplina, roj. 10. 

IV. 1869, hči Jožefa in Marije rojene Vi- 
sentin!, zona skladiščnika drž. žel. v Ma- 
riboru, Slomškov trg, jo bila v začetku 
1942 odpeljana v Gradec. Oa tedaj 6e po- 
greša. 

Na predlog srna Steraiše Vladimirja, 
profesorja v Mariboru, Meljska 63, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
in ee izdaja poziv, da se o pogrešani v 
dveh mesecih po objavi v Uraduom listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Horvatu 
Jožefu, sod. uradniku v Mariboru. 

Sterniša Marija se poziva, da se zgjaaj 
pri sodišču aH da kako vest o seb.. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, 

Ourajiio sodišče Maribor  mosto 
dne 13. avgusta 1940. 

R 377/49-2 10004 
Bezovšojj Ivan, roj. 22. 1. 1928 v Dolu 

pn Uornjem gradu, sin pok. Antona • 
Marijo rojene Repenšek, samski, poljski 
delavec, je odšel 25. Vil. 1944 k 1. ba- 
taljonu zasavskega odreda NOV. Une 25. 
XII. 1944 je bil v zasedi na Cernivcu 
pri Gornjem gradu od okupatorja ujet in 
odpeljan v Horn pri Gornjem gradu, kjer 
je bil z drugimi tovariši ustreljen. 

Na predlog matere Buzovšok Marije, 
gospodinjo iz Dola 39, se uvede posto- 
panje ;:a-razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 28. 
XII. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Volavčniku Antonu, sod. uradniku v Šo- 
štanju. 

Bezovšek Ivan ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sobi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 17. septembra 1949. 

I R 116/49-3 9321 
Grom Stojau, roj. 23. XII. 1908 v No- 

vem mestu, sin Adolfa in Frančiške roje- 
ne ötrozak. samski, sodni zvaničnik v Ma- 
renbergu, je bil komandir čete 1. bat. 17. 
brigade. Iz bojev na eektorju Benečija- 
Brda se od oktobra 1043 pogreša. 

Na predlog očeta Groma Adolfa, upoko- 
jenca iz Novega mesta, Sv. Florijana trg 
št. 5, so uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in so izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v enem mesecu po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
predlagatelju Gromu Adollu. 

Po preteku roka bo- sodišča odločilo o 
predlogu.    * 

Okrajno sodišče r Novem mestu 
dne 27. avgusta 1949. 

I R 145749-3 9147 
Vidrtv 'nel, roj. 2. I. 1921 v Senože- 

čah, ok/ . . * 'ojna, sin pok. Karla in 
Francis ••' • ) Kralj, samski, delavec, 
je bil i:.' iii.-'ilziran v italijansko voj- 
sko, Se is i l''to je odšel na rusko boji- 
šče, od koder ee jo zadnjič oglasil decem- 
bra 1912. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Vidmarja Franca iz 
Senožeč 37 se uvede postopanie ••. raz- 
glasitev za mrtvega .in 50 izdam poziv, 
da sb o pogrešanem v treh mes»cih po 

cujavi v Uiuuiitm listu Lui poroda uoo 
šču aü ciKi'üaiüu äuäiarju Ivanu, sod. 
usluzoeucu v ruatojni. 

Po preteku •••• bo codiiče odločio o 
predlogu. 

ubrajao  sadišie r Postojni 
duo 22. avgusta 1949. 

I R 147/49—2 9269 
Strzaj Josip, roj. 13. H. 1914 na Rake- 

ku, sin pok. Jožeta ui Josipine rojeno 
Urbas, samski, trg. pomočnik na Rakeku 
št. 101, jo odšel IV. •. 1042 v NOV. Baje 
je 19. Vil. 1944 padel na Dvoru pri Žu- 
žemberku kot pontkomisar zaščitnega ba- 
taljona VII. korpusa NOV. 

Na predlog sestre Amuš Am.ntje roje 
ne Stržaj, gospodinje iz Rakeka 102, SB 
mede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
v treh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRs poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišč» odločilo o 
predlogu. 

Okrajno  eudiščo v Postojni 
dno 26. avgusta 1949. 

I R 14S/49—4 9355 
Kraju Matija, roj. 10. XII. 1922 v Gra- 

hovem, sin Jakoba iu Terezije rojene Ko- 
rošec, samski, kmet, je bil novembra 1943 
od domobrancev aretiran. Odpeljan je bil 
v ljubljanske zapore, v začdtiiu decembra 
1943 pa v Nemčijo v taborišče L.eitmer.'itž." 
V začetku maja 1945 je bil "odpeljan v 
smeri proti Pragi in se od tedaj pogreša. 

Na predlog eestre Tomažič Danica ro- 
jene Kraje iz Kojskegu 13, okraj Gor ca, 
SB uvede postopanje za razglasitev za4 

mrtvega in ee izdaja poziv, da so o po-, 
grešanem v treh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča eodifču, 
I R 144/49-D 9354 

Pecman Rudolf, roj. 19. V. 1908 v Se- 
nju, sin Antona in Marije rojene Lenar- 
čič, delavec poročen, stanujoč v Za- 
gorju 1 je bil v novembru 1943 aretiran 
od Nemcev in odveden na delo na Koro- 
ško cd koder je bi odpeljan * Dachau 
tn se od tedaj pogreša. 

Na predlog Pecman Ivane iz Zagorja 1 
«o uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem v treh mesecih po objavi v Urad- 
nem l:stu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Jerančetu Slavku, sodnemu uradniku v 
Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo'o 
predlogih 

Okrajno  sodišče v Postojni 
dne 29. avgusta 1949. 

* 
I R 47/49 9399 

Toplak Ivan, roj. 19. IV. 1913 v Vičan- 
cih 61, s n Franca in Marije, delavec v VI- 
čancih 6 pri Vel. Nedelji, je 19. IV. 1945 
umrl v Dachauu. 

Na predlog žene Toplak Amalije, Vi- 
čanci 61, se uvedo postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem v treh mesec'.h po obja- 
vi v Uradnem listu LRS poroča sodiš?» 
ali skrbniku Vesnojaku Antonu, posestn' 
ku v'Vičancih 01. 

Pn preteku roka bo «odiščp odločilo o 
pred!"s."i 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 6. julija 1949. 

* 
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VII E 5•9 6401 
Purg Jakob, toj. 1877, ein Jožeta • Te- 

rezije rojene Lorber, prebKajoS v Dobri- 
ni 1, je že v mladosti odšel od doma in 
zadnjikrat pisal nekako pred 50 leti iz 
Banja Luke. Od takrat ee pogreia in so 
vsa poizvedovanja za njim ostala brez- 
uepeŠ&a. 

Na predlog sestre Plohi Tsfezije, Dra- 
ženci 20, ee uvede postopanje za razglasi, 
tov za mrtvega in ee izdaja piziv, naj ss 
o pogrešanem v treh mesecih po objav; v 
Uradnem lietu LBS poroča sodišču ali 
skrbniku Kogoju Jožetu, upok. eod. urad* 
aura v Ptuju. 

Okrajno ««date v Ptaju 
dne 26. avgusta 1949. 

* 
R 292/49—4 7970 

Sonica Jožef, roj. 12. IV. 1904 v Zaadu 
K. 4, ein Jožefa in Ane rojene Juriševie", 
delavec v Rakitovcu, je • oktobra 1948 
kot partizan od Nemcev v Zazidu ujet in 
po izpovedi pri« 2. Z. 194S ustreljen. 

Na predlog žene Senica Ane rojene Jur- 
Sinovic, zasobnire iz Zazida St. 13, «e 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga. 
Ä 2S8/4S- 4 7972 

•    Tolar Viktor, roj. 21. II. 1897 v Krajal 
vaei, KLO Skopa okraj Sežana, ein Blaža 
fa» Ivane rojene Mohorlc, prebivajo« leto- 

\    ta»«. 44. •• 12. IH- W odš&l v ne- 
anano em«r in ee od tedaj pograša. 

Na predlog žene Tolar   ,'ueüoe rojene 
Zlobec, kmetice Iz Krajne vasi št. 44, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 
R 281/49-4 7871 

fcfcec ,lce;ft roj. 1. Vil. 1900 v Skopem 
**• 68, #iu Lovrenca in Doroteje rOjene 
OuH«, gostilničar in trgovec v DuWvljah 
et- 128, je bil decembra 1943 odveden v 
trfaike zapore odtod v Dachau, nato pa^ 
* Natzweiler, kjer se od decembra 1944 
pogrela. Po poročilu prič je baje 6. IV. 
1Ö45 pri prevozu internirancev umrl- 

Na predlog sestre Živec Marije, goepo- 
»    dinje, Dutovlje St. 128, ee uvede postopa- 

panj« za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
»o, naj o-tem v *reh mesecih od te ob« 
jave v Uradnem lietû LRS poroča eodi- 
• ali skrbniku BenČiču Mirku, usluž- 
bencu okrajnega sodišča v Sežani. 

Po preteku roka bo sodišče odloSilo o 
Predlogih. 

Okrajno sodiHe v Sedani 
,      dne 19. julija 1949. 

.   R 104/49-4 % Ô770 
Čemy Rudolf, roj. •. IV. 1921 na Muft 

netak. ein Cerny Jožefe omoïeae Rittar, 
oSenjen. uradnik v Vuhredu, je bil okto- 
bra 1942 prisilno mobiliziran v nemško 
vojak«. Zadnjič ee je javil 7. VII. 1944 
«.•Vitèbeka. Po obvestilu komandanta ee 
pogrda, iz bojev pri Dobrujeku od julija 

i 1944. 
, ;•• Na predlog gene Öerrjy Karle, uàme- 

jjjeoke Gozdnega gospodarstva v Slovenj 
Gradcu, etan. v Vuhredu 47, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev ta. mrtvega. 
R 192/49-4 9768 

; Dvor jak Ivan, roj. 2. XI. 1921 v Vita- 
nju, »in Ivana in Ivane rojene Grubelaik, 
ïïï'H rudar v Polajni pri Konjicah, je 
°«el konec 1948 v NOV. Do novembra 

1944 je bil v Tomšičevi brigadi kot kurir 
štaba II. bataljona, od tedaj pa se iz bo. 
jev pri Lucah pogreša. „ 

Na predlog matere Dvorjak Ivane, go. 
epodïnjo v Kozjaku 45, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
R 181/48—10 9769 
' Reine por, Bauer, roj. 10. VII. 1914 v 
Marenbergu, h5i Julija in Antonije rojene 
Hubmau, žena nameščenca in 

.Wrentshur Hubert, roj. 15. XII. 1908 
v Marenbergu, sin Julija in Antonije ro- 
jene Hubman, samski, trgovec z usnjem, 
ee od maja 1945Ì pogrešata. Po izjavi OLO 
Slovenj Gradeo, pov. za notr. zadeve z 
dne 30. VIH. 1949 ee ne nahajata v Ju. 
goslavijt, 

Na predlog matere Wrentshur Antonije, 
gopodinjö v Marenbergu 82, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva. 

Veakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, as poziva, da to v trefi mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Čegovniku Filipu, eod. 
nameščencu v Prevaljah. 

Cerny Rudolf, Dvorjak Ivan, Reine in 
Wrentshur Hubert se pozivajo, da se 
zglaeijo pri sodišču ali dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogifi. 

Okrajno/fedisse v Slovenjem Gradcu 
„ dne 7. »eptembra 1949. 

# 
R 191/49-7 9216 

Vogier tudi Ugler Mihael, roj. 17. IX. 
1921 v Starem trgu, sin Franca .a Marije 
rojene Hoener, hišni pomočnik in pastir 
v Raaborju, je odšel 4. V. 1944 v šercer- 
je\o brigado NOV. One 14. V. 1944 je bil 
od nemške policije ujet in ustreljen v 
Zavodnji pri Šoštanju. 

Na predlog očeta Voglerja tudi Ugterja 
Franca se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega • «e izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem v treh njwecfh po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča eod'šcu ali 
skrbniku Čegovniku Filipu, sod. name- 
ščencu v Slovenjem Gradcu. 

Po preteku roka bo eoditSa odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Slovenjem Gradcu 
dne 12. avgusta 1949. 

# 
R 189/49-3 • 9217 

Onuk Rudolf, roj. 18. IV. 1919 pri Sv. 
Treh kraljih nad Marenbergom, sin Ivana 
in Barbare rojene Sreiner, ein posestnika, 
je bil 1943 prisilno mobffifeiran v nemško 
vojsko. Odšel je na rusko bojišče, od ko- 
der se je zadnjiS oglasil maja 1944 Mati 
je dobila obvestilo od nemške vojaške ko- 
mande, da ee pogreša iz bojev pri Bobruj- 
eku od 24. do 30. VI. 1944. 

Na predlog Napotalk Julijane, gospodi- 
nje pri Sv. Tren kraljih", ee nvede posto- 
panje za razglas'tov za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Čegovniku 
Filipu, eod. nameščencu v Slovenjem 
Gradcu,. 

Po preteku roka bo eodiSSe. odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 16. avgusta 1049. . 

« 
R 188/49-6 8818 

fctemlak Ivan, roj. 26. VII. 1908 v Rib- 
n ci na Pohorju, ein Alojza in Marije ro- 

jene Košir, kamnosek na Janževžkem vr» 
hu 64 pri Ribnici »a Pohorju, je 4. V. 
1944 odšel v NOV na Dolenjsko. Decem- 
bra 1944 je odšel z artilerijskim bataljo- 
nom proti Toplicam, kjer je bil težko ra- 
njen  n je umrl. ' 

Na predlog žene Stemlak Marije, polj* " 
ske delavke v St. Vidu pri Vuzenici 68, 
se uvede postopanje za razglasitev za niHve- 
ga in ee izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
v treh mesecih po objav; v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbniku Če- 
govniku Filipu, eod. nameščencu v Slo- 
venjem Gradcu. 

Po preteku roka bo sodeče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 17. avgusta 1949. 

* 
R 193/49-2 9219 

Ot Rlhard, roj. 9. XI. 1910 v Marenber- 
gu, ein Ot Antonije, oženjen, sedlar v $t. 
Janiu 62 pri Marenbergu. se od leta 1946 
pogreša. 

Na predlog žene Ot Marije, šivilje pri 
Sv. Primožu nad Muto, sei uvede postopa- ' 
nje za razglastev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da s» o pogrešanem v treh meeec-h 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbniku čegovniku Filipu, 
sod. nameščencu v Slovenjem Gradcu. 

Po preteliu roka bo sodišča odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradca 
dne 19. avgusta 1949. 

I R 955/49-7 9869 
Krapež Franc, roj. 19. IX. 1924 v Beli, 

Tršanovše pri Idriji, sin Janeza in Marije 
rojene Habej, samski, rudar v Brezjah 
pri Studencih 25, je bil 3. IX. 1942 mo. 
biliziran v italijansko vojeko, kjer se ostal 
do junija ali julija 1943. Po zlomu Italije 
j« bil od amgloamerikaneke vojske ujet in 
15. V. 1944 poslan v taborišča v severno 
Afriko. Pozneje je bil prepeljan v Beri, 
kjer se .je javil v JA in oclše/ na bojišče 
V Srbijo, Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Krapež Marije, za- 
sebnice v Brezju pri iStudenicah 25, se 
uvede postopanj© za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem ,d<j 1. XII. 1949 poroča eodišču aH 
skrbniku Moškotevcu Rudolfu, sod. usluž- 
bencu    v Slov. Bistrici. 

Krapež Franc SB poziva, da4 se zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 6. septembra 1949. 

R 874/49-2 ^ »«S3 
Klemenšek Ciril. roj. 5. VII. 19J.1 v » 

Solčavi, sin Matevža in Elizabete rojene 
Krivec, poročen, kmet, je bil 26. VIIL 
1944 v Logarski dolini od Nemcev ubit. 

Na predlog žene Klemenšek Ivanke, ao- 
spodraje iz Solčave 17, se uvede postopa. 
nje za razglasitev za mrtvega fn ee izda- 
ja poz'iv, da se o pogrešanem do 31- X. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku VolsvČ- 
niku Antonu, •••. uradniku v Šoštanju. 

Po preteku roka bo sodišče odloSilo o, 
predlogu. 

Okrajno »ođišče • Šoštanju 
dne 13. septembra 1949, 
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R 375/49-2 9884 
Kolar Ivan, roj. 17. XII. 1926 v Pod- 

homu, eia Jožeta in Marijo rojene Za- 
vœiik, samski, kmečki ein, je 9. V. 1944 
odšel v NOV na Dolenjsko, Zadnjič eo ga 
videli oktobra 1944. Od tedaj ee pogreSa. 

Na predlog očeta Kolarja Jožeta, ma- 
tega kmeta iz Fodhctma IS, se uvede po. 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

R 376/49-2 9881 
Puàoik Ivan, roj. 14. IV. 1912 v Vita- 

nju, sin Ivaaa jn Helene rojene Kričej, 
poročen, železniški kurjač ar CMfovdh 27, 
je odšel 25. IV. 1944 v NOV. GcHèàaj ee 
pogreša. 

Na.predlog žene Pušnik Helene, male 
kmetice iz Cjt^ôvceyîv27, ee uvede posto- 
panje za razgTaSrteV za nfrtvejga. 

R 373/49-2 9882 
Tiršek Alojz, roj, 8. XI, 1914 v Taru., 

neoženjen, sin kmeta Jožeta in Neže 
••••• Ročnik, je bil 8. X. 1943 od 
Nemcev aretiran. Odpeljan je »il v itabo- 
rišeo Rothaw Nachtweiler, kjer je baje 
8. VI. 1944 umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Štergel Neže se uve- 
as postopanja za" razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 25. XII. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku* Volavčniku 
A^ntonu, eod. uradniku v Šoštanju. 

Kolar Ivan, Pušnik Ivan in Tiršek 
Alojz •• pozivajo, da se zglaeijo pri eo- 
đffiseu ali dajo kako vest o sebi. 

Po proteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 13. septembra 1949. 

* 
I R 91/49-3 8538 

Damjan Srečko, roj. 4. I. 1920 in 
Damjan Henrik, roj. 2. VII. 1923, oba 

rojena v P-javcah, KLO Tržišče, sina 
Franca in Marije rojene Zamida, kočarjev 
Iz Pijavc, eta bila v NOV :n sicer: Srečko 
oi 12. IX. 1943 v Štajerski brigadi, iz 
katera se je zadnjic" oglasil decembra 1943, 
Henrik pa od 12. VIII. 1943, zadnjič je 
pisal domaČim januarja 1944. Od takrat 
se pogrešata iin sta verjetno padla, 
• Vsakdo, komur je o usodi pogrešanih 
kaj zn;ino, se pozfta, naj to do 1, XII. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Grintalu 
Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 1. avgusta 1949. : 

I R 36/49-3 • 8891 
t Jurič Jože, roj. 2%. II. 1924 v Kisovcu 

t pri Zagorju 35, pismonoša, je odšel v za- 
četku 1943 v partizane, bil po okupaciji 
ujet, prepeljan'v zapore v Trbovlje >n 
nato v 'Maribor ter bil menda 10. III. 
1943 kot talen ustreljen. 

Na predlog sestre Logar Vide rojene 
Jurič, gospodinje v Ribniku 74, KLO Lo- 
ke, Kisovec, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se zdaja poziv, 
naj se o pogrešanem do 1. XI 1949 poro- 
da sodišču.       , 

" Po preteku roka bo sodišče odločilno 
predlogu. 

Okrajno sodišče t Trbovljah. 
dne 9. avgusta 1949. 

Oglasi sodišč 
Rz. št. 25759 

OKLIC 
0959 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih pok- 
vedb zaradi morebitnih ugovorov x po- 
stopku za osnovanje noro zemljiške kaji- 
ge za katastrsko občino Globoka. • sod- 

nem okraju Ljutomer 
Od 4. oktobra 1949 do 18. oktobra 1949 

bodo TI Globoki gtil71 razgrnjeni na vpo- 
gled na pmjlâejjîroedanjiù ï>oazve-db po- 
pravljeni posrami listi, seznami parcel in 
lastnikov, zemljiškoknjižne mapo, primer- 
jalna tabela parcel in zapisniki o doseda- 
njih poizvedbah zaradi osnovanja nove 
zemljiške knjigo za katastrsko občino 
Globoka. 

V omenjenem časujn p.o^eg tega le 19. 
X. 1949 ae smejo vMKatì. ügWOTi zoper 
pravilnost ali popolnost posestnih listov, 
in primerjalne tabelo parcel, in sicer pis- 
meno ali ustno na zapisnik pri sodnem 
odposlancu, ki bo ob tem eaeu uradova{ 
na kraju razgrnitve v Globoki št, 171. 

Ce bodo podani taki ugovori, se bodo 
v Globoki št. Ì7119. X. 1949 o njih uved- 
le nadaljnje poizvedbe, h katerim naj tu- 
di brez posebnega porabila pridejo ta dan 
ob 8. uri tisti, ki sb vlOzfR ugovore. 

Okrajno, sodišče • Ljutomeru 
dne 14. septembra. ,1949. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah ' • 

G 98/49 r 9887 
Strgar Karol, muli posestnik, Sveti Mi- 
hael 7, Sempas, je vložil proti Strgar An- 
geli rojeni Leban, gospodinji, tožbo ca 
razvezo zakona. 

Razprava bo 7. X. 1949 ob 8.30 pri tem 
sodišču v sobi št. 8. 

Kor je toženkino bivališče neznano, se 
ji za skrbnika postavi Lah Rudolf, usluž- 
benec tega sodišča, ki ijo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ee sa- 
ma ne oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče • Gorici. 
dne 9. septembra 1949. 

*' 
G 615/49-3        , 9886 

Hribar Franc, železničar v Mariboru, 
Partizanska 70, je vložil proti Hribar So- 
nji (Genovefi) rojeni Jošt, gospodinji v 
Mariboru, Predilniška ul. 1, tožbo za 
razvezo zakona. 

Razprava bo 27. IX. 1949 ob 8.15 pri 
tem sodišču, eoba Št, 84. 

Ker je toženkino bivališče neznano, ee 
jI postavi za skrbnika dr. Bergoč Jože, 
odvetnik v Mariboru, M jo bo zastopal, 
dokler se sama ne zglasi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
( dne 10. septembra 1949, 

G 610/49-4 ;   10064 
Vertnik Marija, delavka, Pobirežje, Stra- 

zimela 6, je vložila proti Vertniku Ivanu, 
delavcu v Flensburgs Schleswig-Holstein, 
tožbo za razvezo zakona. 

* Razprava bo 27. X.1949 ob 1050 pri 
tem sodišču, eoba št; 84. 

Ker je toženčevo bivališče neznano, mu 
je-bil postavljen za skrbnika dr. Irgolič 
Fratìc.  odvetnik v Mariboru; ki ga bo 

zastopal, dokler se sam ne zglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 15. septembra 1949. 

G 121/49—2 . 9880 
Kinkela Ivan, delavec, Postojna. Pot na 

Javornik 28, je vložil proti Kinkela Karo- 
lini rojeni Lade, gospodinji, tožbo za raz- 
vezo zakona. 

Razprava bo 19. oktobra 1949 ob 9.30 
pri tem sodišču v sobi ••, 10. 

Ker toženkino bivališče zìi znano, se ji 
postavi za skrbtìika ArtaČ Silvester, usluž- 
benec tega sodišča, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler se 6a- 
mâ ne oglasi âli ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dno 8. septembra 1949. 

Amortizacije 
IV R 87/49-3 ms 

Na predlog Deržiča Karola, posestnika 
v Brežicah 62, se uvede postopanje za 
amortizacijo baje izgubljenih vrednotaic 
in se imetnik poziva, naj uveljavi svoje 
pravice v 1 mesecu ipo objavi v Uradnem 
listu LRS, ker se bo sicer po preteku ro- 
ka izreklo, da sta vrednotnići brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica št. 111 Deržiča Mar. 

jana in hranilna knjižica št. 112 Deržic" 
Tonke, iz,dani od bivše Ljudske posojilni- 
co v-Brežicah, vsaka z vlogo 4S8.20 din. 

Okrajno sodišCe v Brežicah 
„   dno 15. septembra .1949. 

I R 153/49—4 10067 
Na proSnjo Seljaka Vojnimira, vikarja 

nanttstnika, Unec 41, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prositeli baje izgubil, in so imetnik po. 
živa, naj uveljavi svoje pravice v 6, (Še- 

'fetih) mesecih po tej objavi, ker se bo 
sicer po pretoku roka izreklo, da je vred. 
notnica brez moči.   ' 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št, 6358 na ime Ur- 

bano Martin, pos., Stara Fužina 18, izda- 
na od Hranilnice kmečkih občin Ljubljana 
s stanjem 5389.10 din na dan 31. ••. 
1948 vinkulirana na neznano geslo. 

Okrajno,   sodišče v  Postojni 
dne 10. septembra 1949. 

* 
I R 60/49 10116 

Na prošnjo Cvetko-Ivane, posestnice v 
Moškajncih 58, te ••••• postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil, in ee imetnik poziva, naj 
uveljavi svojo pravice v treh mese/ih po 
tej objavi, ker se bo sicer po preteku ro- 
ka izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Poštne hranilnice, 8i" 

205, na imo Cvetko Ivana z vlogo 3000 
dinarjev. 

Okrajno, sodišče v Ptuju ' , 
dne 14. septembra 1949. 

*        . ,' ': 
IR 121/49-2 10015 

Na prošnjo Hrastarja Ignaca, zasebnika, 
iz Jezera 25, KLO Trebnje," eo uvede po- 
stopanje za amnrtincijQ vrednotnice, ki 
se je baj3 izgubila. Imetnik se .'poziva, na] 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 1'' 
etu LRS uveljavi svoje pravice, ker se.bo 
sicer po preteku roka izreklo,'da je vred- 
notnica brez moči.* .     . "4';:''   ' 
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Oznamenilo vrednolnice:   \ 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nico v Trebnjem na ime Hrastar Ignac, 
s številko 1699 in z vlogo 1700 din in ne- 
kaj več. 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 16. septembra 1949^ ,, 

t-ž , 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
9718 

Zveza potrošniških zadrug z o. J. Celje 
je na podlagi sklepa občnega zbora z dne 
26. VIII. 1919 prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivno, naj priglasijo svoje 
terjava do 15. X. 1•49. P'riglaeitve po tem 
roku se ne bodo več upoštevale. Ravno- 
tako ee pozivajo dolžniki, naj poravnajo 
svoje dolgove, ker se bodo sicer po tein 
roku neplačani dolgovi eodno izterjali. 
Zveza potrošniških isadrug z o. j. v Celju, 

v likvidaciji 
* 

10117 
Lesno-nroduküivna zadruga Zgornje sa- 

vinjske doline, Gornji grad, jo preäia v 
likvidacijo. 

Zadruga vabi evoje upnike in dolžnike, 
naj priglasijo evoje terjatve oziroma pla- 
čajo svoje dolgove do 15. oktobra 1949. 
Poznejše priglasitve SB ne bodo < upošte- 
vale, dolgovi pa se bodo eodno izterjali. 

Priglasitve in plačila naj eo naslovijo 
na likvidacijski odbor Lesno-produktivne 
zadruge Geniji grad, s sedežem v Smart. 
nem ob Dreti. 

Likvidacijski  odbor 

•   9788 
Živinorejska zadruga z o. j. v Horjulu 

je z odločbo OLO Ljubljana okolica z dne 
25. IV. 1949, gf. 1678/1, preSla v likvida- 
cijo. 

Likvidacijski odbor vabi vse upnike in 
dolžnike, naj priglasijo svojo terjatve ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti v osmih' 
dneh po tej objavi. Na poznejše prigla- 
sitve se n© bomo ozirali. 

Likvidacijski odbor 

# * 
10.142 

. Nabavljalna zadruga državnih uslužben- 
cev v Kostanjevici na Krki vabi zaradi 
"bvidacije vse upnike in dolžnike, na} 
Priglasijo svoje terjatve in obveznosti naj- 
pozneje do 15. oktobra 1949 likvidatorju 
Qorenlku Mirku, Kostanjevica 91. 

1 Yse 'pOznejSe priglasitve so ne bbdo 
upoštevale, do navedenega roka neporav- 
nane obveznosti pa ee bodo sodno izter. 

; tele po rednem sodišču. 
Likvidator 

' . . •• * 

s«. C/1949 9014-^3-2 
:    Zadruga državnih uelužbencev za nab'a- 
•• potrebščin v "Kranju je na podlagi 

, ««lepa skupščine dne 1C. VIII. 1949 pre- 
«ehala s poslovanjem in prešla v likvida- 
etip. 

• • Pozivajo 6ö vsi upniki, naj v enem me. 
SLod ^e?a Poz'^a priglasijo svoje mo- 
reoituB terjatve do zadruge. , 

Likvidatorji 

10016 
Rižan», 4jubljana, Linhartova 25,  je 

prešla v likvidacijo. 
Upniki in dolžniki so vabijo, da naj- 

pozneje do. 31. oktobra t. L priglasijo li- 
kvidatorjem pismeno svoje morebitne 
terjatve oziroma dolgove na naslov: Ri* 
žarna, Ljubljana, v likvidaciji — v roke 
Kocmur Maksi, nameščenki poverjgništva 
za živilsko proizvodnjo MLO Ljubljana, 
Resljeva c. 24. 

?    » Likvidatorji 
* 

9488 
Na podlagi sklepov Kmetijske zadruge 

z o. j. v Oplotnici in Obnovitvene zadrugo 
z o, j, v Oplotnici se je Obnovitvena za- 
druga z o. j. v Oplotnici združila e Kme- 
tijsko zadrugo z o. j. v Oplotnici. Obno- 
vitvena zadruga z o. j. v Oplotnici je a, 
tem prenehala obstojati in se je izbrisala 
v zadružnem registru. 

Kmetijska zadruga z o. J. v Oplotnici 
poziva vse upnike Obnovitvene zadrug© z 
°. i- v Oplotnici, da priglasijo svoje ter- 
jatve, ki so obstojale na dan vpisa zdru. 
Žitve v zadružni register, najpozneje v 
3 mesecih po objavi tega poziva. 

Kmetijska zadruga y Oplotnici 

i      * \ 
10129 

Na podlagi odloka o likvidaciji Kmetij. 
ske zadrugo Pirniče, St. V 206/2 z dne 
14. IX. 1949 okrožnega godisča Ljubljana, 
vabimo vse upnike, da nam do 1. novem- 
bra 1949 priglasijo svoje morebitne ter. 
jatve. Hkrati vabimo veo dolžnike, da 
nam takoj po tej objavi poravnajo evoje 
obveznosti, najpozneje pa do navedenega 
roka. 

Morebitne po tem rojju doäle priglasi- 
tve se ne bodo upoštevale. 

Likvidator 

jftazni oglasi 

9787, 
>Triglav< trgovina obutve in usnjene 

galanterije '(prej >••••<)( podružnica 
Ilirska Bistrica preklicuje izgubljeni žig 
z besedilom »Triglay prodaja obutve: in 
usnjene galanterie podružnica 11. Bi- 
strica«. * 

Triglav, 
podružnica II. Bistrica 

St. 137/T 
Upravni odbor KZ Podgorje pri Slo- 

venjem Gradcu preklicuje izgubljeno Sti. 
rioglato uradno Stampiljko z napisom 
>••••••••• zadruga z o. j. Podgorje; 
p. Slovenj Gradec. 

Upravni odbor KZ Podgorje 
pri Slovenjem IGfadcu 

* 
St. 347/49 9997 

Potroäniäka zadruga Zagorje ob Savi 
preklicuje veljavnost v Trbovljah izgub. 
Jjonega podolgovatega gumijastega žiga 
10X55 mm z -besedilom: >Potrošni§ka 
zadruga z o. j. Zagorje oh Savi.« Za naprej 
bo uporabljala okrogli žig z istim bese- 
dilom. • x 

] Potroiniška cadrnga Zagorja 

Izgubljene listine 
preklicujejo:' 

Alič Anton, Trbovlje, Loke 683, indeks 
predavanj. ^09 

Audi« Božo, Krajevni emdjk,aM svet, 
Skofja Loka, Titov trg, prometno •••••• 
za kolo It. 1447292. 9621 

Avbelj Ivan, Stezice 77, Jezica, knjižico 
za kurivo K-4. 9868 

Benko Alojzij, Maribor, Pobrežje, Ulica 
XIV, divizije, vojaško knjižico, izdano od 
voj. odseka v Mariboru 1.1946, in prometno 
knjižico za kolo znamke >Hansa«, številka 
1333911. 971Ï 

Bizjan Marija, Sujica 23, p. Dobrova, 
prometno knjižico za kolo, osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF. 9931 

Bohinc Ivanka, Ljubljana, Peruszijeva 
8 a, prometno knjižico za kolo znamke 
>Titania«, St. F 22610, evid. tablica št. 
S—7237. 9933 

Bombažno predilnice in tkalnice Tržič, 
prometno knjižico št. 2469 za poltovornl 
avtomobil znamke >Fiat«, 1.5 ton,    9290 

Bukovec Anton, Ljubljana, Jenkova 11, 
tovarniško izkaznico Litostroja.        9872 

Centrih Hubert, Stara vas 2, Velenje, 
osebfco izkaznico 5t. 209.       • 9495 

Cvetkovič Franc, Kapela 61, Dobova pri 
Brežicah, vojaško knjižico. 7245 

Cehovin Kari, Rihemberk, Lojevi 4, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in izkaz- 
nico za kolo. 

Cemaïar Franc, Ljubljan 
6i 2, odločbo o priznanju j: 
8167/1-46, Izdano 26. III. IS 
stva za notr. zadeve LRS. 

9976 

s HranilniSka 
îkojnjCae, Pers 
16 od' ministr- 

9874 
Cnrfgoj Vida, Ljubljana, Tr|a|ka. 43, 

oeebno, OF in RK izkaznico, primjetno 
•knjižico znamke > Vesta«, tov. St, 019577, 
št. tablice S—19701, dv© denarni potrdili, 
vse na naslov v Gl'raški ul. 8. 9989 

Dečman KarL Maribor, Studenci, Le- 
ningrajska, osebno izkaznico, Izdano y 
Mariboru 1. IX. 1945, in iîkaznîco za po- 
lovično vožnjo >Dapps«. 9979 

Dimovskl Vaso, Planine, baraba, sindi- 
kalno izkaznico, potrdilo o zaposlitvi in 
osebno izkaznico. 9876 

DolinSefc Ivan, Kanmißj prj Mariboru, 
prometno knjižico za Itolo ••••&9 >Vikto. 
ria«, et. 1373358, evid. St. S3W»7B. 9981 

Domicelj ••••••, ••••••, Prešernova, 
prometno knji|ico za kolo znajjftke se- 
vere, St. 290483, evid. St S-16—7193. 
, 9718 

FilipiS Izjdor, Maribor, Sp. JRadranjska, 
prometno knjižico za Žensko kolo številka 
14146. 9fl5 

Gazar Ivan, Ljubljana, Bohoričeva 12, 
univerzitetno izkaznica 9910 

Gorgjek' Filip, MotovJlci 76, gv^jo in že. 
nino eseono izkaznico, vojaško knjižico in 
prometno^knjižko za kolo. 9410 

Glavna direkcija kovinske industrije 
LRS, Ljubljana, prometno knjižico .za 
osebni avtomobil •••••• >OpeUO&înoia<, 
evid. St. S-0877, izdano od NMljublja- 
na. 6827 
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Glavni odbor iiveze borcev NOV Slove- 
nije, evid. tablico osebnega avtomobila 
•••••• >Eifel-Ford<, št. 0555. 9915 

Gradbeuo podjetje zu coite LRS Mari- 
bor, evidenčno tablico št S—C259 za av- 
tomobilski priklopnk. 9712 

Hacler Marija, Ljubljana, Bernekarjeva 
19, osebno izkaznico in izkaznico OF. 

9871 
Ignjatovič Smtodrag, voj. poŠta 8229, 

Ljubljana, plačilno knjižico serije G št, 
,79122. 9991 

Jaklič Franc, Ljubljana, Miklošičeva 9, 
izkaznico rez. oficirja4 serije PU—0001 
L št, 1524, izdano od* vojaškega odseka 
Novo mesto. 9865 

Jelovšek ••••, Celje, Ljubljanska 20, 
Živilsko uakaznico R 2. 9786 

Kalšan Josip, Maribor, Studenci, Obrez, 
na, prometno knjižico za kolo št. 217272, 
evid. št. S-16-4437. 9980 

Karmel Marinka, Ljubljana, Poljanska 
18, spričevalo •. letnika strok, nadalje- 
valne grafične šole. 9936 

Kasesnik Ferdinand, Maribor, Lekarni- 
ška, prometno knjižico za kolo znamke 
>Standard<. št. 410724. 9717 

Killer Jože, Ljubljana, Dermotova 10, 
vojaško knjižico, izdano od III. bataljona 
V. brigade XV. divizije. 9911 

Knapič Marija, Oelje, Gubčeva 2, pro- 
metno knjižjco za kolo št. 1,228.485.   9800 

Knilic ••••, Ljubljana, Celovška 246, 
osebno izkaznico, izdano od NM Kranj. 

9912 
Kocutar Jožela, Ljubljana,  Wolfova 4, 

osebno izkaznico, izdano od NM Ljublja- 
,;   na 9835 

Kočar Valeutin, Zg. Kašelj 72, osebno 
lakaznico in  prometno knjižico za  kolo. 

9832 
* Kojzek Franc, Javnik 1, KLO Ožbalt, 
okraj Maribor-okolica, prometno knjižico 
ta žensko kolo, št. okvira 803544 in oseb- 
no izkaznico Št. 3275. • 9499 

Količ Ivan, Ljubljana, Gutsmanova SO, 
tovarniško izkaznico Gradiš - Litostroj, 
it. 30. 9980 

Komau Mirko, Sp. G. P, Nova Gorica, 
osebno izkaznico Št. 09007, vojaško knji- 
ekega posojila. 9617 

Kotlušek Ciril, Stara Fužina 27, Bo. 
binj, osebno izkaznioo in vojaško knjižico, 

9992 
Krumpač Jože, vodnik, roj. 18. VII. 

1922, Induplati, Jarše, Vojaško knjižico, iz- 
dano od inženirske brigade IV. armad«. 

9642 
Kraševec Janez, Ljubljana, Metelkova 

št. 15, nabavno knjižico magazina Lito- 
eroja, št. 485. 9834 

Kraut ing. Bojan, Ljubljana, Muzejska 
ït. 5. svojo izkaznico OF ter osebno izkaa>- 
nico in izkaznico OF na ime Anica Kraut 
rojena Kumer; izkaznici OF sta bili iz- 
dali od RLO II leta 1949, osebna izkazni- 
ca   pa 1. 1945 od GNO Slavonski Brod". 

Krouovšek Martina, Maribor, Pod Gra- 
diščem, lelnp spričevalo I. drž. gimnazije 
v Mariboru ža leto 1948/49    »       9718 

Krošelj Vinko, IZNM >Metrop-a<, Ma- 
ribor, roj. 15. XII. 1919 v Kapelah- pri 
Brežicah,  sedaj  Maribor, GJavni  trg 1, 

vojaško knjižico, Izdano od voj. odseka 
Maribor 2. 9615 

Lesuoproduktivnu zadruga * o. j. v Lo- 
škem potoku, evid. tablico it. S—8223 za 
tov. avto znamke >Berlfek, izdano ed NM 
Kočevje. 9616 

Lorbek Edvard, Podgorje 19, p, Apače, 
Izkaznico za kolo znamke >Ideak. Številka 
418, tov. Št. P 38119. 9288 

Marinič Franc, Stara Loka 24 pri Skolji 
Loki, osebno izkaznico, izdano od NM Ma. 
ribor. ,        9875 

Mihalec Ivan, voj. poŠta 8082, Cerklje 
ob Krki, plačilno knjižico serije V, šte- 
vilka 116623, izdano od iste voj. pošt«, 

9786 
Mijoviò Majda, Podnom 42, Gorje-Bled, 

oeebno izkaznioo št. 33, izdano od KLO 
Podhom-Zasip. 9990 

Mogonj Anton, Kovačevo! 19, p. G. Len- 
dava, vojaško knjižico B/165S/H5, Izdano 
5. IX. 1947 v Murski Soboti. 9966 

Nolfmal Viktor, Ljubljana, Vidovdanska 
Št. 9, vojaško knjižico, izdano od voj. od. 
seka Trbovlje. 9869 

Okrajna tovaru» kovanega orodju in zu. 
vor, Fužino pri Vitanju, prometno knji- 
žico za motorno kolo znamke >TriuinplK, 
št. motorja 128978, spoznavna št. S—4739, 
izdano na ime Okrajna kladivarna Vita- 
nje. ^ 9585 

Okrajna zveza kmetijskih zadrug r Ko- 
čevju, tablico tovornega avtomobila znam. 
ke >Mercedes«, št. S—8178. 9504 

Okrajno gradbeno podjetje >Suežnik«, 
It'rsku Bistrica, prometno knjižico Za ko. 
lo znamke >Bianchk, št. 1096878, izdano 
od NM Ilirska Bistrica. 9502 

Omahen Ciril, Kranj Slara cesta • 12. 
izkaznico za kolo št. 10909. 9708 

Petek Jože, Bled 40, evidenčno tablico 
za kolo S-1471. izdano 1. III. 1949 od 
NM Celje. »937 

Plausteiner Franc, Ljubljana, Levični- 
kova, roj. 23, VII, 1923 v Gornjem gradu, 
vojaško potrdilo o stalni  nesposobnosti. 

9913 
Pompe Fran«, Šmartno pod amarao 

goro 3, vojaško knjižico, prometno knjiži- 
co za kolo in tovarniško izkaznico Lito. 
stroja. 9838 

Prodif Janko, Beograd, Ulica Dimitrije- 
vić 1, osebno izkaznico št. 115416, izdano 
od NM Beograd. 9878 

Pukl Olga, Vransko 56, iskaznico OF. 
9548 

Rigler Anica, LJubljana, Kolodvorska 
št. 11, sindikano izkaznico. 9914 

Šedmak Alojz, rez. podporočnik, JurŠČe, 
Postojna, vojaSko knjižico rezervnega ofi- 
cirja, serija S št. 1507, izkaz o odlikova- 
nju z redom zaslug ža narod III, stopnje, 
št. 243, Št. ukaza 174/46, izkaz o odlikc- 
vanju z redom za hrabrost III. stopnje, 
št. 72027, št. ukaza 386/47, potrdilo o de- 
mobilizaciji in izkaznico ÖF. 6316 

Senica Pavla, Slov. Konjice 43, evid. ta. 
blico kolesa znamke >Fartizanka<, števil- 
ka S-1915. •     9492 

SenUar Hermlna, Celje, Lava 4, sindi, 
kalno knjižico, izdano od DZSZ,     9738 

Sikovie Setta, prometno knjižico za ko- 
lo   št.   312220,   It.   tablice   S—12-4798, 

osebno izkaznico, izdano od KLO Teharje, 
in izkaznico OF, izdano od KLO Teharje. 

9798 
Sindikat delavcev iu uslužbencev gradb. 

industrije iu stavbarstva Jugoslavije, Gra. 
dis, Stniišče pri Ptuju, sindikalne knjižice: 
a». 2512890. zvez. št. 1021182 na ime Mo- 
horko Lucija, delavka» št. 1868499, ivez. 
št. 85772 na ime Ceh Maks, zidarski vaje- 
nec, in št. 912776, zvez. št. 12969 na ime 
Cigler Franc, polir. 7877 

Stalcer Alojz, šofer, Budina 26, vojaško 
knjižico. 9622 

Škrabl Ivan, Celje, Mariborska 67, pro- 
metno knjižico za kolo št. 456529, št. 
evid. tablice 1215. 9736 

dr. Tavčar Anca, Breg 8, Ljubljana, 
potni list, izdan od minatretva za notr. 
zadeve januarja 1949. 9987 

Tilmeh» Henrik, Celje, Cret 43, ino. 
zemeko izkaznico, izdano od notranjega 
odseka Celju mesto. 9799 

Tomažič Viktor, Podgrad 31, okraj Se. 
žana, potni Ust. ser. št 024162, Št. vize 
1366/1-49, izdan 25. III   1949. 

TrampuS Marija. Jesenice, Delavska 8, 
osebno izkaznico. *"       9684 

,Trojar Niko, Ljubljana, Celovška cesta» 
Novi blok lil. šofersko izkaznico 1 •••. 
reda, št. 2522, izdano 18. IX. 1947 od 
NM Ljubljana in sindikalno izkaznico. 

9804 
Ves Jože, Mengeš, osebno izkaznico. 

9929 
V is jak Lidija, Ljubljana, Mestni trg 24, 

spričevalo Vi. ••••. gimnazije. 9934 
VrbanjŠčak Friderik. Strezetiüa 12, iz- 

kaznico za  kolo znamke  »Torpede*, šte-        % 
vilka 44047 5276 

Vrsek Jožica, Celje, ZiduuSkov« 13, pro-       ' 
rnetno knjižico za kulo 5t  138901)       9737 

Zagore Jože, roj. 3. II. 1922 v Jagoro, 
vici, okraj Krško, sedaj Kranj*. Cesta aa 
Rupo 26. #vojaško knjižico 9196 

Žajee Josipina, Ljubljana, Dom Otona 
Zupančiča spričevalo VI, b razr. gimna- 
zije, izdano od V dtž gimnaaije v Ljub- 
ljani 9801 

Završuik   Frane,   Gmajnca  12.  p.   Ko.     • 
menda, spričevalo za kvalificiranega de- 
lavca tesarske stroke, reg. št. 93/48, iz- 
dan» 27.  VIII. 1949 od OLO Kamnik. < 

9932       f 
Žgouc Pavel, Dom gospodarskih učen- 

cev, št. Vid, pooblastilo za dvig denarja      ' 
iz Narodne banke, prometno knjiîioo'àa 
kolo in potni list, izdan v Belgiji     9935 

Zrnec Jože, Ljubljana. Rudnik 10, oseb- 
no izkaznico in prometno knjižico za kolo. 

9833 
Zupan Stanislav, Kranj. Jezerska c. 27, 

delavsko knjižico. 9619 
Zupančič J. Dušan, izkaznico aktivnega 

oficirja, serija H, št. 5545, izdano od vo- 
jaške pošte 7833. Ljubljana. 9107       ,; 

2agar Terezija. Kranj Gorenj« Sava 3, 
osebno izkaznico. Ö988 

Železarna Store pri Celju, eviden&io 
tablico tovornega avtomobila znamke 
Chevrolet«, 5», S-4227. 9841 

2ibert Mwija, Rovišče 47, p. Studenec 
pri Sevnici, prometno knjižico St. 83312, 
Št. tablice S-1976. 9948 

2nidarič Ignac, Ljutomer, Glavni trg 
št. 12, vojaško knjižico. 9707 

Izdaja >Uradni liet LRS«.- Direktor 1• odgovorni urednu« dr. •••» Moïaik; teka Blamikova tiskarna, obrat 1 - vsi v IWÌW 

X 
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celah št. 1145/2 z 0.0108 ha, št. 1146 z 0.0047 ha in št. 1148 
z 0.0248 ha k. o. Bled. 

3. Na Blejskem otoku se prepovedujejo sleherne 
tgradbe ter naprave iu vsakršna sprememba oblik terena 
kakor tudi sekanje • poškodovanje drevja ter klestenje 
grmovja in lomljenje vej. 

4. Za trebljenje zelenja, urejevanje poti in za adapti- 
ranje oziroma restavriranje obstoječih zgradb na otoku 
je potrebno dovoljenje oziroma navodilo Zavoda za var- 
stvo in znunstveno proučevanje kulturnih spomenikov in 
prirodnih znamenitosti Slovenije. 

5. Varstvo Blejskega otoka izročam glede na prednje 
predpise mestnemu ljudskemu odboru Bled, ki naj do- 
mače prebivalstvo seznani e predpisi te odločbe. 

6. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu sploš- 
nega zakona o «rarstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
redkosti z dne 4. oktobra 1946 (Uradni list FLRJ, št. 
81-576/46). 

7. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. IV—4479/4 
Ljubljana dne 8. septembra 1949. 

Strinjam sel 
Minister 

2a komunalne zadeve LRS:   Minister za prosveto LRS: 
Milko Geršif l. r. Dr. Jože Potrč L r. 

183. 
Na podlagi 4., 5., 6. in 14. člena uredbe o izračuna- 

vanju polne Ia*tne cene, o določitvi in razdelitvi dobička. 
o amortizacijskem skladu, o skladu vodstva in o osred- 
njem skladu kmetijskih strojnih postaja dne 23. X. 1948 
(Uradni list FLRJ, št. 96-809/48) izdajam v soglasju s 
predsednikom planske komisije LRS 

* 
odločbo 

o povprečnih normativih stroškov za kmetijsko 
strojno delo, o stroških za obratno ter upravno in 
prodajno režHo, o prispevku za operativno upravno 
vodstvo, o prispevku za kadre in o povprečni stopnji 

dobička kmetijskih strojnih postaj 

1. 
Povprečni normativi stroškov za kmetijsko strojno 

delo (material za delo in plače za delo z dodatki) za vsak 
hektar pogojnega oranja eo ugotovljeni na 385 dinarjev. 

2. 
Za kmetijske strojne postaje se določijo: 
a) stroški za obratno režijo na 70  % 
b) stroški za upravno in prodajno režijo na   • 49  % 
c) prispevek za operativno upravno vodstvo na   0.7% 
č) prispevek za kadre na 0.7% 
d) povprečna stopnja dobička na .... 7 % 

od povprečnih normativov stroškov za kmetijsko strojno 
delo. 

3. 
Ta odločba velja od dneva objave v »Urndnem listu 

tiRS«. uporablja pa se od 1. januarja 1949 
III št. 151/224-49 
Ljubljana dne 29, avgusta 1949. 

Soglašam t 
Predsednik 

-- -  planske komisije LRS:      Minister zn kmeti^H-o t.RS: 
•   Sergej Kraigher l..-.r,        . lug,. Jože-Levstik 1. r. 

184. 

Na podlagi 2. člena • glede na nadaljnje odločbe 
uredbe >.o srednjih trgovskih tečajih (Uradni list FLRJ, 
st. 6—45/49) izdajam 

odločbo 
o ustanovitvi srednjih trgovskih tečajev v Ljubljani, 

Mariboru in Celju 

1. Zaradi priprave m vzgoje srednjih strokovnih ka- 
drov v trgovini se ustanovijo srednji trgovski tečaji v 
Ljubljani, Mariboru in Celju. 

2. Srednji trgovski tečaji so po<l vodstvom in nadzor- 
stvom ministrstva za trgovino in preskrbo LRS. Tečaje 
vodijo upravitelji, ki'jih imenuje minister za trgovino in 
preskrbo LRS 

3. Srednji trgovski tečaji se vzdržujejo iz proračun- 
skih sredstev ministrstva za trgovino in preskrbo LRS. 

4. Natančnejši predpisi o. delu srednjih trgovskih 
tečajev bodo izdani s posebno odločbo. 

Pers. št. 79/69 
Ljubljana dne S. septembra 1949. 

Za minietra 
ca trgovino in preskrbo LRS 

minister 
za državne nabave LRS: 

Milan Skerlavaj 1. r. 

185. 

Na podlagi 2. točke splošnega navodila o ustanovitvi 
in delu administrativnih šol (Uradni list FLRJ, št, 
79-035/49) in v sporazumu s komitejem vlade LRS za za- 
konodajo in izgradnjo ljudske oblasti izdajam 

ro ustar 
odločbo 

o ustanovitvi administrativnih šol v Ljubljani 
in v Mariboru 

1. Zaradi priprave in vzgoje strokovnih kadrov za ad. 
ministrativno delo v državnih uradih, ustanovah in pod- 
jetjih se ustanovita administrativni šoli v Ljubljani in 
Mariboru. 

Soli sta pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom 
ministrstva za prosveto. 

2. Pouk v administrativnih šolah traja 2 leti. 
3. V administrativno šolo se praviloma lahko vpiše, 

kdor je končal nižjo gimnazijo z nižjim tečajnim izpitom 
ali njej enako šolo s končnim izpitom. 

Izjemoma se lahko v administrativno šolo sprejme 
tudi, kdor je najmanj dve leti praktično opravljal adrnim- 
strativno delo, pa ni dovrši] ustrezne šole Za sprejem 
takih oseb v administrativno šolo je potrebno dovoljenje ^ 
ministra za prosveto, ki lahko predpiše, da morajo take 
osebe opraviti sprejemni izpit. 

V administrativno šolo se vpisujejo slušatelji po pia- 
nu, ki ga določita sporazumno minister za prosveto in ko- 
mite vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti, 

4. Kdor dovrši administrativno šolo, pridobi kvalifi- 
kacijo za nazive, za katere se v administrativni "•roki 
zahteva nenopolna srednja ali njej enaka šola. 

,   5.  Učni načrt in  program za  administrativne šole 
f>redptVìnmister za prosveto v sporazumu s komitejem 

»vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti. 
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6. Adminìstrativui šoli načeluje direktor, ki ga ime- 
nuje minister za prosveto v sporazumu s predsednikom 
vlad« LRS. 

7. Na administrativnu) šolah poučujejo stalni in hor 
corami predmetni učitelji. 

8. Administrativni šoli v Ljubljani in Mariboru imata 
svoj predračun dohodkov in izdatkov v sestavu predra- 
čuna ministrstva za prosveto. Direktor šole je odredboda- 
jalec za izvajanje predračuna. 

9. Natančnejše določbe o organizaciji in delu admini- 
strativnih šol izda minister za prosveto v sporazumu s 
predsednikom komiteja vlade LRS za zakonodajo in iz- 
gradnje ljudske oblasti. 

10. Ta odločba velja takoj, 
St. UK-1045/9 
Ljubljana dne 27. septembra 1949. 

Soglašam ! 
Predsednik 

komiteja vlade LRS 
za zakonodajo in izgradnjo 

ljudske obi usti ,   Minister za prosveto LRS: 
Marijan IV     !j 1. r. Ivan Regent 1. r. 

186. 
Na podlagi 2. točko splošnega navodila vlado FLRJ o 

ustanovitvi in delu srednjih upravnih šol (Uradni list 
FLRJ, št. 79-634/49) izdaja komite vlade LRS za zako- 
nodajo in izgradnjo ljudske oblasti 

odločbo 
o ustanovitvi in delu srednje upravne šole 

v Ljubljani 
1. Zaradi priprave in vzgoje srednjih strokovnih 

upravnih kadrov se ustanovi srednja upravna šola v Ljub- 
ljani, i 

Njena naloga je nuditi slušateljem strokovno teore- 
tično znanje in splošno izobrazbo. 

2. Srednja upravna šola v Ljubljani je pod neposred- 
nim vodstvom in nadzorstvom komiteja vlade L<RS za za- 
konodajo in izgradnjo ljudske oblasti. 

3. Pouk v srednji upravni šoli traja 4 leta. 
4. V srednjo upravno šolo so vpisujejo slušatelji po 

planu, ki ga določita sporazumno ministrstvo za prosveto 
in komite vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti. 

V srednjo upravno šolo se praviloma lahko vpiše, 
kdor je dovršil nižjo gimnazijo z nižjim tečajnim izpitom 
ali njej enako šolo s končnim izpitom. 

V srednjo upravno šolo se lahko vpiše tudi, kdor je 
najmanj tri leta praktično opravljal upravno in organiza- 
cijsko delo, pa ni dovršil ustrezne šole. Za sprejem takih' 
oseb' v srednjo upravno šolo je potrebno dovoljenje ko- 
miteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudsko obla- 
sti, ki lahko predpiše, da morajo take osebo opraviti spre- 
jemni izpit. 

•. Slušatelji, ki dovršijo srednjo upravno eolo, si pri- 
dobijo kvalifikacijo za nazive, za katere se v administra- 
tivni stroki zahteva popolna srednja ali njej enaka šola, 
/kakor tudi pravico, da se vpišejo na pravno fakulteto po 

določbah uredbe o izrednem studiranju, vendar pa morajo 
poprej opraviti sprejemni izpit. 

6. Učni načrt in program za srednjo upravno šolo 
predpiše komite vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti v sporazumu z ministrom za prosveto. 

7. Srednji upravni šoli načeluje direktor, ki ga ime- 
nuje predsednik komiteja vlado LRS za zakonodajo in 
izgradnjo ljudske oblasti v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS. 

Na šoli poučujejo stalni in honorarni predmetni uči- 
telji. 

8. Srednja upravna šola ima svoj predračun dohod- 
kov in izdatkov v ^estavu predračuna komiteja vlade LRS 
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti. 

Direktor srednje upravne šole je odredbodajalec za 
izvajanje predračuna. 

9. Natančnejše določbe o organizaciji in delu srednja 
upravne šole v Ljubljani izda predsednik komiteja vlado 
LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske ob!n?M v spora- 
zumu z ministrom za prosveto. 

10. Ta odločba velja takoj. 
St. G 1115/1—49 
Ljubljana dno 20. septembra 1949. 

Predsednik 
komiteja vlade LRS 

za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti: 

Marijan Brecelj 1. r. 

187. 
Minister za industrijo LRS izdaja v sporazumu z'mi- 

nistrom za delo LRS 
odločbo 

o odpravi nižje tekstilne industrijske ••!• pri Držav- 
nem tekstilnem tehnikumu v Kranju 

1. 
Nižja tekstilna industrijska šola pri Državnem tek- 

stilnem tehnikumu v Kranju, ustanovljena z odločbo z 
dne 12. julija 1948 (Uradni list LRS, št. 35-191/48), pre- 
neha obstajati. 

2- 
Vse zadeve odpravljene nižje tekstilne industrijske 

šole, njene učence kakor tudi novi planski vpis prevzame 
v svoj sestav nižja tekstilna industrijska Šoja pri podjetju 
Mariborska tekstilna tovarna, Maribor. 

3. 
Skrb za izvedbo te odločbe ima 'direktor tekstilnega 

tehnikuma v Kranju v sporazumu z direktorjem podjetja 
Mariborska tekstilna tovarna. Maribor. 

4, 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. * 
St. •-•64/1—49 
Ljubljana dno 14. septembra 1949, 

Podpredsednik- vlade in   ' 
Minister za delo LRS:     minister za industrijo LRS: 

Ivan Regent 1. r. Marijan Ikccclj 1. r. 

Izdaja  >Uradni list LRS< — Direktor in odgovorni urednik 
Ljubljani. Naročnina; četrtletno 60, polletno 120. celoletno '240 
12 din za 48 etranl, 16 dun za 64 strani, po poŠti 2.50 din več - 

Telefon: ravnateljetvo '49-40. uredništvo 49-90. 

, dr. Itastko Močnik'; tiska Blaenikova tiskarna, obrat 1, - vai »' 
din. —Posamezna Številka: 4 din za löstrani, 8 din za ?,2 strani.   ; 

• Uredništvo in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica St 23 
upravništvo 65-79. — Čekovni račun 6-90180•. 

•1• 
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Poätnlns plačana« gotovini 

LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 4. oktobra 1949: Številka 30. 

VSEBINA 
188. Odredba o kmetijskih pridelkih, ki se bodo kupovali po do. 

ločenih! državnih (vezanih) cenah, poleg tistih, dolženih z 
odločbo o kmetijskih pridelkih, ki se bodo kupovali po 
državnih (vezanih) cenah. 

(89* Odločba o državnih (vezanih) cenah za sadje ia gozdne 
,    eadeže. 

190. 

191, 

Odločba o državnih (vezanih) cenah za vino, vinski mošt 
in grozdje za predelavo na območju LRS v gospodarskem 
letu •9/50. 
Dopolnitev navodilo pobiranju žitne merice (ujma) od mli- 

nov, drobimic in robkahiio in o pobiranju manipulativnih 
presežkov žita od mlinov v gospodarskem letu 1949/50. 

PMViL•lÄIEBBE.NMöDILi*,ODLOCBE 
MINISTRSTEV UUDSKF REPÜRUICF ••••• 

188. 

•• podlagi 3. točke odločbe o kmetijskih pridelkih, ki • 
se bodo kupovali po določenih državnih (vezanih) cenah, 
(Uradni list FLRJ, št; 56-474/49),; izdajam po predlogu 

* okrajnih, ljudskih odborov in y soglasju ' ministrom za 
trgovino in preskrbo LRS 

•;>• l:7 '''""• odredbo 
0 kmetijskih pridelkih, ki se bodo fci^-.vali po dolo- 
čenih državnih (vezanih) cenah, poleg tistih, dplo- 

*eeÜh z odločbo o kmetijskih pridelkih, ki se bodo 
\':/"  '  '. , kupovali po ••••••^•^•••)'' cèmoi' V 

1. Pooblaščena,:odkupna^ podjetja in zadruge lahko 
kupujejp po določenih državnih (vezanih) cenah od malih 
in srednjih individualnih kmetijskih gospodarstev, poleg 
če določenih, še tele kmetijske pridelke: 

a) jabolka, jesenska in zimska: L, II. in III. vrednost- 
ne skupin© — izvozna; slive Ia, potrošne in industrijske; 
maroni, orehi, s tenko in debelo lunino; ' 

b) zimska', zelenjava: zimska solata, radič, rdeči in 
zelend, zimski ohrovt in zimska špinača; ""' .      * 

c) jesensko zelje iri Jesenski" češenj 
•) med in vosek; 
d) razno: smrekove iglice. '    " 

/       2. Kmetijski pridelki dz 1. točke te odredbe se bodo 
,   kupovali po cenah, ki jih določi minister za državne na- 

bave LRS v soglasju z rninistrom za trgovino in preskrbo 
LRS po poprejSnjeni soglasju z ministrom za- državne na. 
bave FLRJ. Te cene se določijo v qkvirâ povprečnih cen 

\tta podlagi ;navodila, ki ga préàpìSe minister za državne _ 
nabave FLRJ v soglasju z ministrom za trgovino in pre- 

skrbo FLR3. ,"•/.       ' ' : 
1 Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

s/Pšt,••/i ,   -,   »  .   • 
,       LJubljana.'dne, 89. *epto' 

;' Stranjam sel 

• ; ' (    !.  Minister'."    ' 
za trgovino in preskrbo LRS: 
\     Jože BorŠtnar 1, r,   • •'•'- 

JM9. 

Minister ' 
za dffcavne nabave LRS: 

Milan Skeriavaj ir. 

189. 

Na podlayi 4. točke odločbe o kmetijskih pridelkih, 
ki se bodo kupovali po določenih državnih (vezanih) ce- 
nah (Uradni Ust FLRZ, št. 56474/49) in na podlagi 2. toc- 
ke odredbe ô kmetijskih pridelkih, ki se bodo poleg ti- 
stihj določenih "z odločbo o kmetijskih pridelkih, ki se 
bodo kupovali po. določenih državnih (vezanih) cenah, 
kupovali po določenih državnih (vezanih) cenah (Uradni 
Mst LRS št. 30.Ì88/49) izdajam y soglasju z ministrom za 
trgovino in preskrbo LRS in pö odobritvi ministra za dr- 
žavne nabave FLRJ \ 

©dl&čfeo 
o državnih (vezanih) cenah za sadje in gozdne sadeže 

:; I. Državna ;odliuyria;podjetja in zadruge bodo odku« 
povala sadje in gozdne sadeže od kmetijskih obdelovalnih 
zadrug, zadružnih ekonomij in individuatili malih ni 
srednjih kmetijskih gospodarstev po tehle državnih (veza- 
nih) cenah: 

1. Jabolka, jesenska in zimska: 

I. vrednostna skupina; 

a) ekstra vrste: kanadke in zlata parmena, 
••'       Ia izvozna    . 

Ilapotrbšna  
b)' ostale vrste: , 

Ia izvozna  
, Ila potrošna  

•. vrednostna skupina: 
la izvozna,  .   ;   ...   .   .   .   . 

IIa potrošna    • 
III. vrednostna* skupina: 

la izvozna   ........ 
IIa potrošna ........ 

IV;" vrednostna skupina  
jabolka, industrijska    . " •   . , •    •    . 

Za razporeditev posameznih vrst jabolk v vrednostne 
skupine veljajo predpisi pravilnika o kontroli kakovosti 
in pakiranja svežega sadja, namenjenega za izvoz (Uradnf 
list FLRJ, št. 42-309/48). '   ' 

Prav tako veljajo predpisi tega pravilnika za ugoto* 
vitev kvalitete, izvozne aid potrošne. Jabolka, sortirana 
in nesortirana (originai), ki ustrezajo predpisom.3. Člena 
navedenepa iTayilniika, se bodo odkupovala po cenah, dp- 
ločenih za Ia izvozno kvaliteto posamezne ' yrednostne sku« 

din 
zal kg 

.   6.~ 

.   550 

.   5.50 

.     5.-5 

.   5.- 

.   4.50 

. 4.50 

.. 4.-' 

. 2.50 

. 1.50 
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pine, a ruga  jabuika pa po cernili, določenih za •• ••- 
tAišno kvaliteto dotične vrednostne skupine. 

Jabolka' m lucjustnjsko ( n'di-lavo UP »mejo biti gnila 
Ui ue preveč poškodovana. V to avrho .spadajo ludi divja 
in poldivja jabolka. 

Î. Hrušk«, JHSonsku in zimske; ^ . 

a) jesenske sortne hruške: 
la izvozna     ... ......    5.50 

Ila potrošna »•— 
û) zimske «sortne hruške: • 

la izvozna    ...         7.— 
ila potrošna 8.— 

e) druge potrošne hruške 8.— 
č) hruške za industrijsko predelavo . .1.50 
Po cenah, določenih ia la izvozno kvaliteto, ee odku- 

pujejo tiste hruške, ki uM"</.ajo predpisom 4, «Mena pra. 
vilnika o kontroli kakow;«ti in pakiranja svežega sadja, 
namenjenega za izvoz, druge hruške pa po cenah za po- 
trošno, kvaliteto oziroma industrijsko predelavo. 

din 8. Ceäplje: ^ ì kg 

a) la e pecljem in moko    5 — 
b) IIa brez peclja 3,— 
c) industrijske    .    .    .    . 2.— 
V Ia kakovost spadajo plodovi iste sorte, obrani z 

roko, s peclji. zadosti zreli in *oČni. brez trpkega okusa, 
pravilno razviti, približno enako veliki in enako zreli, z 
dobro izraženo barvo in ohranjenim voščenim prahom 
(mokioo, meglico). 

Dovoljeno je največ 5% plodov brez peclja in največ 
8% plodov z majhnimi rumenimi in trdimi pegami na 
koži. ki ne vplivajo na trppJ.nost plodov Skupna površina 
peg ne sme biti večja od ';„, plodu. 

Namizne,češplje, ki ne ustrezajo prednjim prepisom. 
*e odkupujejo kot potrošne, 

CeŠplje za predelavo morajo biti Iste «orte, zrele, 
Ciste in brez tujih primesi Lahko so obrane ali olresene. 
Plodovi ne smejo biti črvivi ali nagniti, dovoljeno je naj- 
več •% črvivib in nagniüh olodov. 

4. Koštam: m 1 kg 

a) uiuroni      .......... 8.—. 
b) kostanj, navadni, rešetah  6.— 
c) konstanj, navadni, nerešetan   .    :    .    . 4.— 
Cena za marom je povprečna z ozirom  na velikost 

plodov 
1 Plodovi kostanja morajo biti popolnoma zrela, zdravi, 

zadosti presnSeni, pravilno razviti in sposobni za prevoz 
Ne smejo imeti na počene kožice in ne smejo kaliti. Dovo- 
ljeno je največ 5% bolnih in črvivih plodov. 

din 
8. Orehi: Mlkg 

a) s tenko lupin».    13,— 
b) • debelo lupino-     .•    . ' .    .    .    .    .    10.— 
Plodovi morajo biti pravilno ra/.\ iti, brHZ ostankov 

zeleiif» lunine (rookovine), z zdravim jedrom, čisti, suhi, 
celi, |xi|iolpoma zreli in iste letine. Dovoljeno je največ 

,  •% pokvHrJenh in pegastih plodov. 
Orehi's tenko lupino smejo imeli največ do 5% ore- 

hov s trdo lupino (koSčakov), 
II Po gornjih državnih (vezanih) cenah smejo, pro- 

dajati navedene artikle kmetijske obdelovalne zadruge in 
zadružne ekonomiie. • individualna mala in srednja kme- 

tijska gospodarstva pa samo tiste artikle, ki so navedeni v 
odredbi republiškega ministra za državne nabave z 
dne 29. septembra 1949, S/P št. 1186/1, in sicer samo ne 
prodajne karte v meji najvišjega dovoljenega zneska. 

III. Ta odločba začne veljati takoj. 
•S/P št. 1187/1 
LJubljana dne 29. septembra 1949. 

Strihjam se! 
Minister Minister 

za trgovino "in preskrbo LRS: za državne nabave LR§: 
Jože Borštnar 1. r. Milan Škerlavaj 1. r. 

190. 
* 

Na podlagi 2. točke odredbe o državnih (vezanih) ce- 
nah za vino in grozdje za predelavo (Uradni list FLRJ, 
št. 7?1-50•)/49) izdajam v soglasju z ministrom za kmetij- 
stvo LRS 

odločbo 
0 državnih  (vezanih)  cenah za vino, vinski mošt 
in grozdje za predelavo na območju LR Slovenije 

v gospodarskem letu 1949/59 

1. Pooblaščena odkupna podjetja in zadruge bodo od- 
kupovala na območju LR Slovenije od pridelovalcev vino, 
vinski mošt in grozdje za predelavo DO tehle državnih 
(vezanih) cenah: din 

I. skupina: za 1 maligan 
a) kraški teran   .    . 1.50 
b) tramimi, renski rizling, rulandec, vsi 

burgundci, sovinjon, semion, vsi muška- 
ti, radgonska ranina in kabernet   .    .    1.30 

« c) zeleni silvanec, rizvanec, laški rizling, 
šipon, zelen, tokaj, gamej, istrski teran 
in* malvazija nad 18 maliganov   .    .    .   1.16 

II. skupina: 
malvazija pod 13 maliganov, mešana vina iz 
1, vrednostne skupine, bela klevna, nèubur- ^ 
govec, modra frankinja, portugaise, veltli- 
nec, (,'inela, metliška in dolenjska črnina, 
bizeljčan, vipavčan, rebula ter istrsko" belo 
in Črno vino    0.98 

III. skupina: 
'   kraljevina    0.60 

IV, skupina: 
vse druge vrste Žlahtnih trt, ki niso naštete 

1 v L, •. âli III. skupini, razen hihridov. me- 
šanice s bibridti in bolnih vin    .   *   .    .   0.46 
Cene so mišljene za zdravo, enkrat pretočeno vino. 
Za vse količine vina I„ II. in •. skupine, ki se ne 

oddajo, kontrahirajo ali prodajo do 31. decembra 1949, se 
gornje cene zmanjšajo in znašajo: din 

za 1 maligan 
I/a skupina    , 1 05 
I/b skupina      »...   0,90 
I/c skupina      .........   0.80 

II.   skupina 0.67 
III.   -»kupina 0ó0 
2. Vino mora hiti sortno, čisto, zdravo, brez priokusa 

in napak. 
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dazgiasi in oglasi 
Dršavim gospodarska podjetja in zadruge opozarjamo, naj pri vseh objavah, 

vpisih, spremembah in izbrisih, ki jih glede njih objavlja Uradni list LRS, 
obenem z ubjavo sporočijo tudi svoj tekoči račun pri banki, tako da borna 
lahko račun sami vnovčili. 

Vsem našim naročnikom sporočamo, da bo naša založba v mesecu okto- 
bru odprla na ïyrsevi cesti 9 v Ljubljani Lastno knjigarno, kjer bodo na prodaj 
vse jugoslovanske periodične pravne publikacije in vse publikacije, ki 
jih je izdal Uradni JList FLRJ letos v slovenskem jeziku. 

Večina knjižic, ki smo jih izdali od 1. 1840 do danes, je že razprodana; 
na zalogi imamo že 1Ü knjižile: 

1. Zakon o zakonski zvezi in 
zakon, navodila in pravilnik o državnih matičnih knjigah; cena 12 din. 

2. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig z obrazci in 
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. 

B. Zbirka gospodarskih predpisov II. del; cena 105 din. 
4. Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 80 din. 
5. Splošni register predpisov za 1. 1945—1947; cena 60 din. 
0. Splošni register predpisov za 1. 1948; cena 58 din. 
7. Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

strok in poklicev, z literaturo in navodilom; cena 58 din. 
8. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike i« za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniške dobe 
in je zanj« predpisan strokovni izpit; cena 2 din. 

9. Zbirka skrbniških predpisov; cena 25 din. 
10. ïbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sadnem poslovanju; 

cena 44 din. 
Knjižice se naročajo lahko pismeno pri >Uradneni listu LRS« Ljubljana, 

Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi po knjigarnah. 
Obenem z naročilom naj se poälje tudi plačilo ali pa sporoča tekoči račun 

naročnika. Naš tekoči ti\h\ti • imamo pri Narodni banki FLRJ, Ljubljana, 
št. računa 6-90180-0. 

Havnateljstvo »Uradnega lista LRS< 

Razglasi ministrstev 
Org. it. 46/47-201 111275 

Prvi oklic 
i 

Sestavljeni eo osnutki nov m zemljiških 
knjig za katastrski občini Svirče in Gor- 
nji Križ v sodnem «kraju SoVu mesto in 
se določ; 

1. aoromber •9 
kot dan, od katerega daljd je treba po- 
stopati è temi osnutki Uakor z zemljiškimi 
knjigami. 

Od navedenega dne dalj« }i samo z vpi- 
60•1 v novoosnovane zemljiške*' knjige 
možno doseči učinke zemljiškoknjižnega 
vpisa slede zemljišč, vpisaaih v teh zem- 
ljiškib knjigah, 

•   • 
Obenem se z dnem 1. novembra 1949 

uvaja postopek za popravljanje navedenih 
novoosnovanih zemljiških knjig. Zato se 
pozivajo, naj priglasijo svoje zahteve naj- 
kasneje 

ilo vätetega 1, januarja 19ÎII 
a) vsi ti$ti. ki zahtevajo na podlagi pra- 

vice, pridobljene pred 1. novembrom 1949, 
da bj es spremenili vpisi, ki. jih obsegajo 
novoosnovane zemljiške knjiga in ki se ti- 

čejo lastninskih ali posestnih razmerij, pa 
najsi se Izvede ta sprememba z odpisom, 
pripisom ali s prenosom ali s popravo 
označbe zemljišč ali s sestavo zemljiško- 
knjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vel tleti, ki eo pridobili se pred 1. 
novembrom 1949 za zemljiščih.' vpisanih 
v novoosnovanih zemljiških knjigah ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpis, 
kolikor bi bilo te pravice treba vpisati 
kot stara bremena, pa še niso vpisane ali 
niso vpisane tako, kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba natančno 
navesti pravico in vestni red. ki se zanjo 
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vlož- 
ke, v katerih se na) izvrši vple. Navesti 
Je treba tudi, na ka] se opira priglašena 
pravica in na kaj zahtevani vrstni red. 

Priglasitvam ppd a) in b) Je treba pri- 
ložiti izvirnik in prepis listine, iz katere 
Izhaja dotična pravica oziroma dejstvo, in 
sicer v primerih, kjer eo pravice ali dej. 
«tva nastala po 26. Juniju 1946 brezpogoj. 
no, v primerih, kjer so nastala pred tem 
dnem. pa. kolikor ima tako listino stran- 
ka ali njen zastopnik. 

Pri^laäitvene dolžnosti v ničemer ne iz. 
preminja to, da je pravica, ki jo je treba 
origlasiri. morda razvidna iz kakšne luti- 
ne, ki je že pri sodišču ali 'z kakšnega 
ecdnfcsM sklepa itd. Pa? pa eo od prigla-, 
Bitvene dolžnosti Izvzete; 

1. pravice • dejstva, za katera so ah 
bodo do vštetega 31. oktobra 1849 upra- 
vičenci vložili prošnje- aii priglasitve v 
smislu 1. ali 2. točke razglasa ministrstva 
za pravosodje z dne 12. junija 1946 (Urad- 
ni list LRS, št, 44.169/46 z dne 28. junija 
1946) ; 

2. pravice, ki se ne opirajo na pogodbo 
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrar- 
ne reforme, zaplembe in podobno), ker 
bodo te pravice tako uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dam rok 1, januar- 
ja 1950. izgubi pravico, uveljavljati pri- 
glasitvi zavezane zahtevke do tretjih 
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice v do- 
bri veri na podlagi vpisov, obstoječih v no- 
voosnovanih zemljiških kn'iffah, kolikor ti 
vpisi niso izpodbijani. 

III 
Zoper vpiee obremenilnih puvic (za. 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo v 
novoosnovanih zemljiških knjigah obito. 
jail na dan 1. novembra 1949, naj vsi tisti, 
ki mislijo, da so z obstojem kakšnega teh 
vpisov ali z njegovim vrstnim redom oško- 
dovani v svojih pravicah   . 

vložijo ugovore do vštetega 
1, januarja 1950. 

ker zadebijo sicer ti vpisi učinek zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovano zemljiške knjige eo vsa- 

komur na.razpolago za vpogled med urad- 
nimi urami pri okrajnem sodišču v No- 
vem mestu Pri tem sodišču se» tudi via. 
gajo morebitne priglasitve in ugovori po 
tem oklicu, in sicer pismeno ali ustno na 
zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostavitev v prej. 
šnje stanje in se ti roki ne smejo podalj- 
šati za posamezne- stranke 

LJubljana dne 24. septembra 1949. 
Ministrstvo za pravosodje LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

"""""""^^"~*e" enei i   i        •   i m . i«.    <•! i .w>m ««Hi 

Vpisi 
2120. 

Sedež: Kostanjevica. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949 
Besedilo: Kmetijsko pn^estv,) >Itan i-;tia- 

ge«, Kostanjevica. 
Poslovni, predmet: Kmetiis';a proizv d- 

nja, vnov*ivanje nepredelanih in ure- 
delanih proizvodov in vea v ta na CUTI po- 
trebna  opravila. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Ljubljansko oblasti, odločba št UWÛ z 
dne 25. VIII. 1949 v zvezi z odločbo vlade 
LR9, št. 574 z dne 13   VI   1049 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
kmetijskih posestev Ljubljanske oblasti v 
LJubljani 

Podjctl*» zastopata: 
Puceli Franc, upravnik, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja, 
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Uoreuìek Jožeia, glavjtf računovodja, 
ki sopodpieuje listine pò 47. členu za- 
kona o drl gotäp. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljansko obfasti, 
poverjeništvo z» finance, 

dne 7. septembre 1949, 
St. 712/1—49 t>546 

* 
812V 

Sedež: Ljubljana. 
Dan v-piea: 17. septembra. 1949. 
Besedilo: Skladiäcno podjetje Slovenije 

— Javna skladilSa Ljubljana, skrajšano: 
Javna skladišča Ljubljana. 

Poslovni predmet: Skladiščenje in 
hramba tujega blaga; nakladanje, razkla. 
danje, prevoz in odprema blaga; opravlja- 
nje špedicijekih naroČil; oskrbovanje po- 
žarnega zavarovanja za hranjeno blago; 
opravljanje javnih dražb vskladiSSenega 
blaga in drugih poslov javnih skladišč, ki 
•• odredi operativni upravni voditelj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba 5t. S-zak 5S6 z dno 25. IX. 1948. 

Operativni upravni  voditelj:  Direkcija 
za promet Ljubljanske  oblasti v Ljub- 
ljani. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rc5 Alojzij, v. d. upravnika, samostojno 

v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
Barle Olga* v. d. glavnega računovodje» 

eopodpisuje Hetine po 47. Senu zakona o 
drž, gosp. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti. 
poverjeniìtTo za finance, 
dne 17. septembra 1949. 

St. 780/1—49 10147 
. * 

2122. 
Sede5: Mala Loka. 
Dan vpiea: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo »Parti- 

san«, Mala Loka. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja,, prodaja nepredelanih in predelanih 
proizvodov in vai v ta namen potrebni 
posli. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Ljubljanske oblasti, odločba 5t. 1199/2 z 
dne 25. VIII. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
kmetijskih posestev Ljubljanske oblasti v 
Ljubljani, 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Somrak Franc, upravnik, samostojno, v 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; 

Huber Irena, računovodja, eopodpisuje 
listine po 47. îlenu sploînega zakona o 
drž gcsp. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeniätvo za finance. 
dne 13. septembra 1949. 

Št. 755/1-49 9°-5 

2133. 
Sedež: St. Jurij. 
Dan vpisa:. 7. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo >1. maj<. 

St. Jurij. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja, vnovcevanje nepredelanih "in pre- 
delanih proizvodov in,vsa v ta namen,po- 
trebna opravila. 

Ustanovitelj podjetja:' Ljudski odbor 
LniMfoneSe oblasti, odloîba 5t. 1199/3 z 
dne 25 VIII. 1949 v zveži z odločbo vlade 
LRS, "t. 574 z dne 18. VI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
kmetijskih' poseste? L'jubljenske oblasti v 
tjubljanlk 

Podjetje zastopata; 
Cizej Dolfe, upravnik, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Pusovnik ZinUa. glavni računovodja, 
ki sopodpieuje listine po 47. Členu za- 
kona o drž. gcep. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. septembra 1949. 
St. 711/1-49 9843 

:•24. 
Sedež: Celje. 
Dan vpiaa: 21, «eptembra 1949. 
Besedilo:    Lekariia 0L0 Celje okolica, 

(»je. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

zdravil. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okolica, 

odločba 5t. 2S04/1-1949 z dne 13. IX. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: OLO Celje 
okolica, poverjeništvo za ljudsko zdrav- 
stvo,   * 

Podjetje zastopa: 
LjubiC Nazir, upravnik, v vseh zadevah 

samostojno. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo m finance, 
dne 21. septembra 1949. 

St. 2350/1-1949      ,     10152 

2125  •    .   ' 
"Sedež: Celje.' . ''•   ; "     ,-   '•      •'.. •• ' ., ', 
Dan vpisa: 26. septembra 1&Ì9. 

'Besedilo: Mleko OLO Celje okolica, Ce- 
IJ-e. 

Poslovni predmet: Odkup mleka, mleč- 
nih izdelkov, jajc in penmine. 

Ustanovitelj podjetja:, OLO Celje oko- 
lica, odločba št. 2896/1 z dne 20. IX. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
3tvo za državne nabave OLO Celje oko- 
lica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Voänjak Ivan, ravnatelj, podpisuje v 

vseh zadevah, 
Rupie Anton, računovodja, podpisuje po 

47. členu zakona o drï. gcsp. podjetjih. 
OÉrajni LO Celje okolica, 
poverjeniätvo z« finance. 
dne 26. septembra 1949. 

St. 2414/1-1949 10265 

2126. 
Sedež: Preïnik. 
Dan vpisa: 9. septembra 1949. 
Besedilo: Gozdna*'đrevesn1ca OLO Celje 

okolica, PreSnik. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in pro- 

daja gozdnih drevesnih sadik 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okoli- 

ca, odločba 5t 2642/M949 z dne 16. VII. 
1949. 

Operativni upravni voditelj; Izvršilni 
odbor OLO Celje okolica. 

Podjetje zastopa: 
Südenfeld Oto. upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v okviru pravil. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo ,ea finance, 

dne 9 septembra 1°49. 
St, 2242/1-1949 9810 

aia*. 
Sedež: Vrbje. 
Dan vpisa: 9. septembra 194». 
Besedilo: žaga Vrbje KLO Zalet, 
Poslovni predmet: 2aganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO 2alec, od- 

ločba žt. 83/47 pov, z dne 29. XII. 1947. 
Operativni upravni voditelj: KLO 2«. 

lec. 
Podjetje zastopajo: 
Sajovic Anton, vodja žage, v denarnem 

prometu do 5000 din. 
Jolt Martin in 
Aubreh't Jože, člana operativnega uprav- 

nega vodstva KLO Žalec, oba v okviru 
pravil. 

Okrajni LO^Celje okolica, 
poverjeniitvo za finance, 

dne 9. septembra 1949, 
St. 1800/1—1949 9313 

2128. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 20, septembra 1949. 
Besedilo:   Okrajno   odkupno    podjetje 

»Mleko«, Črnomelj. 
Poslovni predmet: Odkup mleka, mleč- 

nih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine, 
Ustanovitelj   podjetja:  OLO  Črnomelj, 

odločba §t. 1.649/2 z dne 17. IX. 1949. 
Operativni upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Črnomelj.    . ' 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ceglar Veronika, v vseh upravnih za- 

devah, v vseh računovodstvenih zadevah 
pa eopodpisuje 

QaäpariS Marija,- po zakonitih ;poobta- 
stil,in-pra,vilih podjetja.'  . ' , *,. •.. „   * ' ',' 

Okrajni LO Črnomelj, , ; 
poverjeništvo ta finance, 
dne 20. septembra 1949 

St,  1,342/2 10151 
* 

2129. 
Sedež: Gorjuše. 
Dan vp*isa: 12. septembra 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Gorjüäe, 
Poslovni predmet:. Nakup in pro 

alkoholnih in brezalkoholnili pijač. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Kopriv 

Goxjuie. 
Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Koprivmk-Gorjuäe. 
Podjetje zastopajo in eanj •••••••••••: 
Strgar Terezija, upravnica, \a operativ, 

no upravno, vodstvo. 
Okrajni LO Jesenice, 

. poverjeniStvo •• finance, 
dne 2,. septembra 1949. 

St. 10ÔS/4/49   . 9952. 

2180. 
Sedež: Mojstrana. 
Dan vpisa: 12. septembra 194». " 
Besetiilo: Krajevno kro}aSk0 podjetje, 

Mojstrana; 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila moSkih" oblek* ter ženskih' plaleev 
in suknjičev, , 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dovje.Moj- 
fit TATI*) 

Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 
odbor KLO povje-Mcjstrana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Langus Feliks, poslovodja, 
Ponikvar Janez, upravnik",, med. njuno 

odotnostjo ju nadomestuje 
Vucela Jožef, poslovodja. 

Okrajni LO Jesetfice, 
*   poverjeniStvo za finance, 

dne 12. septembra 1949. 
St. 158672749 9951 

koprivnik- 
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2131. T 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 12. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajno avtopodjetje »Okap«, 

Radovljica. „, 
Poslovni predmet: Tovorno in osebno 

avtoprevozništvo ter manjša popravila 
lastnih vozil. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Jeesnice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kuralt Jože, upravnik, v vseh eadevah 

neomejeno, 
Zveglič Natja, knjigovodja, skupaj z 

upravnikom. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeniftvo za finance, 
dne 12. septembra 1949 

St. 1578/2/49 9950 

am. 
Sedež: Kamnik, 
Dan vpisa-, 17. septembra 1949. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Večja popravila na 

javnih zgradbah, komunikacijah in pou 
dobn|h objektih kakor tudi na drugih 
zgradbah. 

Ustanovitelj podjetja: MLQ Kamnik, 
odloSba št. 1978/49 dne 3. IX. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
••••• Franc, upravnik, 
Okora Vinko, upravnik mestnih komu- 

nalnih podjetij, 
Sekirnik Franc, upravnik mestnih pro- 

izvodnih podjetij,' in «   • 
t    Cerar Dika, knjigovodja mestnih komu. 
ualnih podjetij. M-podpisujejo finančne in 
kredUtne spise po dva skupaj. 

Okrajni LO Kamnik, 
joverjeništvo za finance, 
dne 17. septembra 1949. 

St. 2502—III. 1949 10003 
* 

2185. 
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 10. 
Dan vpisa: 26. avgusta Ì949. 
Besedilo: >Preskrba« —• trgovsko pod- 

jetje I. rajona. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

živil in drugih predmetov zagotovljene 
preskrbe in proste prodaje ter alkoholnih- 
pijač v zaprtih steklenicah. 

ustanovitelj podjetja: RLO I Ljubljana, 
odločba it. 7612/49 z dne 8. VIII. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
Jdbor RLO I Ljubljana. 

Poslovalnice: 
Centralno skladišče: Hribarjevo na- 

brežje 10. 
Poslovalnice za blago: 

Breg 20, 
Ptorijanska 1, 
Florijanefca -22, 
Fran»Skanska 2. 
Galjevica' 9a, 
Karl&vška 8, 
Krekov trg 11. 
Mestni trg 17. 
Miklošičeva 34, 
Poljanska 15.   ' 
Resljeva 8, 
Sv. Petra c. 14, 
Tavčarjeva 4, '•"''; 
Tyrsova 2i •      '  ',.' 

. Vodnikov trg 2, '       .''',; o 
Rudnik 26. -«-   ".   ' 

Poslovalnic» za sadje: 
Kongresni trg 10 
Dolenjska 12- 
Pod Traačo 2, 
Poljanska 15, 
Pražakova 12, 
Selenburg ova 6, 
Tyrseva 12, 
tri stojnice na Sv. Jakoba trgu, 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sušnik Niko, v. d. ravnatelja, 
Klepej Anica, sekretar, ki podpisuje tu- 

di za raëunwodjo, dokler ne bo imeno. 
van, 

Završnik Miro&lav, v. d. poverjenika. 
Rajonski L0 I Ljubljana, 
poverjeniitro za finance, 
•ine 20. septembra 1949. 

Št. 7612/49 10080 

* 
2134. 

Sedež: Ljubljana, Pokopališka 4, 
Dan vpisa: 20. septembra 1949. 
Besedilo: Brivnica.ëesalnica RLO III." 
Poslovni predmet: Britje, striženje, če- 

sanje in vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: RLO III, odločba 

It. 822/49. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO III. 
Podjetje zastopajo in •••• podpisujejo: 
Oblak Lado, poslovodja, v vseh zadevah 

samostojno, v računovodstvenih zadvah pa 
podpir.uje skupaj z njim 

Medeca Fran«, računovodja, med odsot- 
nostjo podpisuje 

Dovč Stane. v. d. poverjenika za obrt 
in industrijo RLO III, za izredne nabavke 
pa je potreben sopodpw predsednika in 
tajnika RLO Tli. • , )   ( 

Rajonski LO III Ljubljana] 
poverjeništvo za finafccej 
dne 20. septembra 1949 

Št. 4738/49 10278 
* 

2135. 
Sedež: Cvea, 
Dan vpisa: 19. septembra 1949. 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 

Oen. 
Poslovni predmet: Krojaške storitve. 
Ustanovitelj podjetja, KLO Cven. 
Uperativni upravni voditelj: KLO Cven. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Salaj Valentin, upravitelj, 
Kovačič Franc po 38. členu eplosnega 

zakona o drž. gosp. podjetjih. 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeništvo za finance, 
•inn 19. septembra 1949. 

l St. l-Mt 10• 
* 

2136. 
Sedež: Stranska vaj 23. 

" Dan vpisa: 9. avgusta 1949. 
Besedilo: Krajevno kovaïko podjetje. 
Poslovni predmet: Dela kovaške .stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Bîrcna vag. 
Operativni upravni voditelj: KLO Birč- 

na 'vas , \> 
Poslovodja podjetja: Erjavec Franc, ki 

podpisuje po pravilih' podjetja. / 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjenigfro za finance, 

dne. 9. avgusta 1949.    ; 
Št. 2817/1 ' 9806 

3137. 
Sedež: Hmševje. 
Dan vpisa; 2*0, septembra 1949. » 
Besedilo: Krajevna èevljawka delavni- 

ca, HruSevje. 
Poslovni predmet: Izdelava in popravi- 

lo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hruševje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Hru. 

Sevje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Počkaj Anton, poslovodja, samožojno, v 

finančnih zadevah pa skupaj z njim 
Mlinarčič Adolf, upravnik krajevnih 

podjetij. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1949. 

Št. 241981/1-49 10153 
* 

2138. 
Sedež: Ptuj, 
Dan vpisa: 19. septembra 1949. 
Besedilo:  Mestna komunalna podjetja, 

Ptuj. 
Poslovni predmet: Uprava mestnega ko. 

palilča in dezinfekcijske postaje, pogreb: 
nega zavoda, priprege, tržišča  sejmiSča, 
javnih tehtnic in vodovoda. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ptuj. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Ptuj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Berlič Alojz, upravnik,      , * 
Berlič Franc, namestnik upravnika 
Sedej Franc, računovodja, ki podpisuje 

v finančnih zadevah skupaj z upravnikom 
po 47. členu upravnega zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za financ«.    , 
dne 19. septembra 1949. 

St. 467/4-49 10150 

213.9. 
Sede?: Ptuj. 
Dan vpisa: 19. septumbra 1949. 
Besedilo: Mestne pekarne Ptuj. 
Poslovni predmet: Izdelava in prodaja 

kruha ter peciva. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ptuj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Ptuj. e 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Korošec Ivan, upravnik, 
Lukman Franc namestnik upravnika, 
Šprah Irma, računovodja, ki podpihuje 

v finančnih zadevah skupaj z upravnikom 
po 47. členu zakona o drž. «osp. podjet- 
jih. 

Okrajni LO Ptuj, 
porerjenigtvo za finança 
dne 19. septembra 1949. 

St. 496/7-49 10149 
* 

2140. v    » 
Sedel: Ptuj. 
Dan vpisa: 9. septembra 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje za upravo 

zgradb, Ptuj. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje zgradb' 

e svojim pododdelkom — gradbeno ekipo. 
Ustanovitelj "podjetja: Milo Ptuj.. 
Operativni upravui voditelj: ïzvrSilni 

odbor MLO Ptuj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Berlic Milan, upravnik*, 
Peklar Marko, namestnik upravnika, • 
Sedej Franc, računovodja,"]« sopodpisüje 

v finančnih zadevah skupaj z upravnir 
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kom po ii. členu zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Okrajni LO Ptuj. 
* poierjeništvo id finance, 

dne !»• septembra 1919. 
St. 47«/ 4—49 10148 

* 
214». 

aedež; Pamjak 32, KLO Kapela. 
Urin   >pi«.d. '.), septembra 1049. 
BIM-UIU.  Krajevna čevljarska delavni- 

ea, Uapela. 
i'oslovni  predmei: Čevljarska dela, 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kapela. 
Operativni  upravni  voditelj:   KLO Ka- 

peia. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Koničok Jože, poslovodja 
Dunaj  Franc, prodsedn.k KLO Kapela. 
Bra Èlio   I-Vane, tamil«  KLO  Kapela. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeiiištm za t'inaine, 
dne 5). septembra 1949, 

St. 26 '56 9762 

Zadružni register 

Vpisi 
1078. 

Sedei-, Bahno, OLO Celje »äOI.«.). 
•Dan vpisa:  17. septembra 1049. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadm- 

»ga >Babunt na Babuem. 
Na ustanovnem zboru 28. VI. 1949 je 

bila ustanovi iena zadruga 1 oblike za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: da s «kupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi • s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z naprod. 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo d»la, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko da na ta na. 
čin poveča dohodke, «p uhinni v.konšče- 
valskih elemeutov na vas' ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in e tem 
Ufllvar; boljšo iu kultu rncjee življenje. 

Članska vloga znaša do \% od vredno. 
eti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor je izvršilni organ BS- 
driifre, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa 
in vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo 
ga predsednik in 4 do S članov. Njegova 
dolžnost traja eho leto. 

Za zadrugo podpisujeta DO dva elana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora «o: 
Ritnnja Mi'lnn. nameščenec   Babno 6, 
Marini? -Inkob, kmet, Ložnjra 9. 
••^••••••• Alojz, nameščenec, Médlog 

sì. 54 
Mriberš>k Ivan, kmet, Ostrožno 
Lipov.ïp]{ Terezija, kmetica. Ložnica 9, 
TiirnSfk  Vinko kmet   Medlost R, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 17. septembra 1049. 

7• UR/49 - Zadr VII J1-V1   10058 
* 

1079. 
Sedež:  Dravlje. 
Dan vpisa: ,31. avgusta 1949 
Be&edilo: Kmetjjpka obdelovalna za- 

druga Dravlje-ŠiSka. 
Zadruga I oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 18. VI. 1949 za 
nedoločen čas. 

Naloj • zadruge, so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 

ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo "dela, uporablja- 
joč sodobno znanost m tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkorišoeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnojše življenje. 

Članska vloga znala do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razgiaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 10 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
-Filipčič Jože. kmet, Vodnikova 277, 
Aviič Alojz, kmet, Draga 48. 
Cergolj-Pepca, delavka, Draveljska ce- 

sta 33„ * 
Čarman Franc, kmet, Vodnikova c. 211, 
Bizjan Miha, kmet, ^ŠiSka. Jernvjeva 

št. 17, 
Babnik Andrej, kmet, Dravlje Kamno. 

gor'üka 44, 
Novak Jakob, kmet, Žiška, Za vasjo 

št  8 
Jerinc Jože,  kmet, Draveljska 27, 
KogovJek Franc ml., kmet. Vodnikova 

It. 215 
Štrukelj Ivana,'kmetica, Podutiška 29. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 31. avgurta, 1949. 

Zt 114/49 -T- Zadr VII 104/1    9456 

•0. 
Sedež: Gameljne, 0LO Ljubljana.oko- 

lica. 
Dan vpiča: 12. septembra 1949 
Besedilo. Kmetijjka obdplo*a|ua zadru- 

ga >20. september«, Gameljne. 
Zadruga je bila ustanovljena uà usta- 

novnem zboru 27. III. 1949 zrj nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da s «skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo % napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela. uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valakin elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejia življenje. 

Članska vloga znaša dol % od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglasa važnejSe sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, Jo zastopa ter 
vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora »o: 
Kepic Anton, kmet, Sp. Gameljne 21, 
Kališ Martin, kmet, Sr. Gameljne 3, 
Aleš Marija, kmetica; Sp. Garteljne 35, 
Koželj Jožef, kmečki sin. Sr. Gamelj- 

ne 10, 
Bergant Alojz, kmečki sin, Sp. Gamelj- 

ne 22. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. septembra 1949. 
Zt 126/49 - Zadr VII 112/1   9893 

1081. * 
Sedež: Izlake, OLO Trbovlje. 
Dan vpisa: 24.. septembra •9. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalua zadru- 

ga Izlake. 
Na ustanovfiem zburu 10. VII. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga l. oblike za 
nedoločen Čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi ;n s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na. 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in s tam 
ustvari boljše in kulturnejšo življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. 

Članska vloga znaša do 1% od vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih  poslovnih prostorih. 

Upravni  odbor je  izvršilni   organ za- 
druge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa 
in vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo 
ga predsednik in 4 do S članov. Njegova ' 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora 

Člani upravnega odbora so: 
Prašnikar Leon. kmet, Podlipoviea 4, 
Sešlar Franc, krnet, Podlipoviea 21, 
Klopčič Anton, kmet, Podlipoviea 29, 
Grošelj Anton, krnet, Izlake 26, 
Prašnikar Marija, kmetica, Izlake 12. 
Kos Franc, kmet, Zabreznik 7. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 24; septembra 1949. 

Zt 140/49 - Zadr VII 121/1    10281 

1082. 
sSedež: Kokrica. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1049. 
Bessdilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

jia >Sloga« v Koltrici. 
Zadruga I, oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 22, VI 1949 za ne- 
določen čas 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se .ubrani izkorišceval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje j$ri 
socialistični graditvi drŽave in s tem 
ustvari boljše in kultunrajše življenje. 

Članska vloga znaša do \% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje.   Sestavlja aa  predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Člani upravnega odbora so: 
Kopač Franc. kmet. Kokrca 38, 
Strniša Alojz, kmet  Kokricà 20. 
Fende Jože, kmet, Kokrica 12, 
Škofič Franc,  kmet-   Tlovka 4 
Greforr Matija, kmet, Kokrica 28, 
Skoftë Franc. kmet. Mlaka 1. 
Gregor? Janez. kmet. Tatine 8, 
Snedic Franc, kmet. Bobovk t, 
Debeljak Franc  kmet. Kokrica  11. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 24. avgusta 1949. 

2t 97/49 - Zadr VII 93/1     9145 
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1083. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. septembra 1949. 
Beseouo: 1'otrošniška zadruga rajona I 

z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Zadruga je bila ustanovljenu ua usta- 

novnem zboru 24. VIII. 1949 za nedoločen 
čas. 

i\u,oge zadruge- eo: 
1. da na čim boljai, čim kulturnejši in 

gospodarski način oskrbuje svoje člane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih Članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, • državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihowmi zvezam, za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrb: za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovxSeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postrežem, da bo trgovina vedno založena 
s potrebnimi predmet:, da ne bo imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
obrtne delavnice, podjetja za konservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni 'n tu 
vzgojo svojih članov in da opravlja ve« 
gospodarske in druge naloge, ki pi do- 
bijo od pristojnih organov. 

Delež znaša 150 din, delež zadružn.ko- 
vega družinskega člana pa 10 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, na razglasnih de- 
skah svojih poslovalnic in v dnevnem ča- 
sopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki Jih voli zbor izmed zadružnikov, Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomeSca po upravnem odboru poobla- 
ščeni uetuäbenee zadruge, 

dlani upravnega odbora so; 
v*»«* Pavla, gospodinja, Rudnik 88, 
PovSe Anton, nameščenec. Ob zeleni ja- 

mi 13, •. 
Trampuš Franc nameščenec, Wolfova 4, 
Gregprič Dragi'.ca, namešČenka, Slom- 

ikora .12, 
PeČnik Francka, nameščenka, Ulica na 

Grad' 5, 
Počkar Rudi, upokojenec, Breg 20, 
Pečar Rudi, nameščenec. Sv. Jakoba 

trg 7, 
Sotlar Avgust, nameščenec. Sv. Petra 

cesta ••/•, 
Režem Milka, gospodinj«, Zabjek 3, vsi 

v Ljubljani. 
Pooblaščenka «a eopodpisovanje: Smrke 

Irma, nameščenka, Tomšičeva 7, Ljub- 
ljana. 

Okrožno sodile • Ljubljani 
dne 3. septembra 1949. 

Zt 121/49 — Zadr VII W«M    9658 

1084. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. septembra 191!'. 
Besedilo: Pejrošniška zadruea rajon» II 

z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Na ustanovnem zboru dne 23. VIII. 
1949 je bila ustanovljena zadruga za ne. 
določen Čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim bolju, 
Sim kulturi-ejSi in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z V6emi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen: a) ugo* 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt potro- 
nje; b) sklepa pogodbe s proizvodnimi 
podjetji, z državnimi trgovskimi podjetji 
in s kmetijskimi zadrugnmi oziroma nji- 
hovimi zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov, zlasti skrbi za 
dobavo povrtnin, mleka, sadja itd,-, c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu nâ stopnji racionalne, teh- 
nično dovršene in kulturne trgovine, to je 
da bodo člani dobro postrežem, da bo 
trgovina založena e potrošnimi predmeti, 
da bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno opremljene 
itd.; 2. da ustanavlja za potrebe ovojih 
članov lastne uslužnostne delavnice, pod- 
jotja za' konzerviranje eadja, povrtnine, 
jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sin- 
diKalnili organizacij, za dvig kulturne in 
prosvetne ravni :n za zadružno vzgojo 
svojih članov. Opravlja gospodarske in 
druge nalogo, ki jih izdajajo pristojni 
nadrejeni organi. 

Delež znaša 160 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
slresa člana znaša 10 din. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z desetkratnim zoe- 
••"kom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 
jih poslovalnicah, na razglasnih deskah 
in v svojih poslovnih prostorih in po po- 
trebi v dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za  zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih  enega, lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla. 
ščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Pregi Mirko, predsednik, Št. Vid 87, 
Krpan Edo, stroj, tehnik. Drenikova 35, 
Zore Marija, uslužbenka, Gunclje 30, 
Ceraj-Cerič Adalbert, nameščenec. Le- 

podvoreka 85, 
Bučar Ludvik, upok., St. Vid 14, * 
Mlklič Jože, nameščenec, Dravlje, 
Zalaznik Vinko, nameščenec, Janševa 2, 
Urbanlja Jernej, preglednik. Celovška 

Cesta 124, 
Gradič Miha, nameščenec, Sv. Marka 18 

— vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 22. septembra 1948. 

Zt 140/49 - Zadr VII 119/1   10220 

1085. 
Sedež: Ljubljana, Viška c. 29. 
Dan vpisa: 21. septembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga rajona IV 

z omejenim jamstvom v Ljubljani, 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25, VIII. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarski način oskrbuje svoje člane z 
vsemi potrebnimi predmeti V tn namen; 
al ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi Ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe e proizvajal- 
nimi nodjetji, z državnimi trgovskimi i 
Podjetji in s k"met!jflkinri zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu. 

atrijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrDi za dobavo povrtnin', sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da DO trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postrežem, da bo trgovina vedno založena 
a polrožnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki ee slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali • izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potreoe svojih članov 
obrtne delavnice, podjetja za koneervira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 150 dm, delež zadružniko- 
vega družinskega člana pa 10 din. člani 
odgovarjajo za obveznost} zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih' prostorih v poslovalnicah 
in po potrebi v dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje. 
gova dolžnost traja eno le.to. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odh<oru poobla. 
Ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora eo: 
Lipnik Janez, upravnik, Kapiteljska 3, 
Hočevar Jurij, knjigovodja, Rožna do- 

lina, Cesta X/8, 
2agar Ida, tajnica, Tyrseva 177, 
Godec Ludvik, adm. manipulant, Glin» 

ška 7, 
Goršič Leopold, gospodinja, Brdo, Prv- 

valj 70 a, „ 
Grobeljšek Viktor, urareki pomočnik. 

Rožna dolina, Cesta III/32. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 21. septembra •49. 
Zt 130/49 - ZatkJII 117/1    10191 

• 
1086. 

Sedež: Ljubljana, Viška cesta 48. 
Dan vpisa: 21. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Ljubljana-Vič. 
Na ustanovnem zboru 6. VI. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga I. oblike za 
nedoločen čas 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo \n 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
6odpWno znanost in tehniko, da na ta na. 
Čin poveča dohodke, se ubrani izkorjšče- 
valekih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države in * tem 
Ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

.Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa 

Članska vloga znaša od '/4% od vredno, 
eti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa 
in vodi vse njeno poslovanje. Sestavljajo 
ga predsednik in 4 do 14 članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva ciana 
upravnega odbora. 

Člani upravnesa odbora so:  . 
Vrhove Stanko, kmot. Vrhove! i, 
Soier Franc, kmet, VišVi c. 65, 
Robežnik Milan, kmet, V'"H c. 4*. 
Smerkolj Anton, študent, Viška c. 52, 

w 
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Vovlt Frane, kmet, Fuutejeva c. 22, 
Tome Franc, kmet, Viška c. 23, 
Accetto Ferdo, kmet, Brdnijcova 25, 
Kuez Ivan, kinet, Viška c. 13, 
Dobuikar Viktor, kmet, Podutik 11, 
Pance Franc, kmet, Viška c. 54, 
.Verbič Jože, kmet, Karunova ul. 3, 
Sebeaik Anton, kmert. Tržaška c, 37, 
tiuez Minka, gospodinja, Poklukarjeva 

fit. 0, 
Vrtacnik Jože, Tržaška c. 161. 

Okrožno sodišče v Ljubljaui 
due 21. septembra 1949. 

Zt 12p/49— Zadr VII 118/1. 10154 

1087. 
Sedež: Moste-Suhadolo, OLO Kamnik. 
Dan vpisa; 5, septembra 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Enotnost« v Mostah-Suhadolo. 
• Na ustanovnem zboru 24. VIII. 1949 je 

b.Ja   ustanovljena zadruga I. oblike  za 
'nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: da e skupnimi pro, 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanov.: zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 

' poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
sk'_h elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
lustvarl boljše in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1% od vredno- 
st", vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo- 
* jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvrSilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8' članov. Njegova dolžnost traja 
eno loto. 

Za  zadrugo  podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Petelinkar Franc, kmet, Suhadole 19, 
Zara'ik Anton, kmet, Moste 21. 
Korbar Franc, kmet, Moste 66, 
Pibemik Jernej, knret, Suhadole 41, 
Lipar Rudolf, kmet, Suhadole 10, 
Zeleznikar Anton, kmečki sin, Suhado- 

le 42, 
Globočnik Stanko, kmet, Suhadole 28. 

i Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. septembra 1949. 

. St 123/49 - Zadr VIT 109/1   9653 
.'. & 

1088.       . » 
Sedež: Moste, Zaloška cesta. » 
,'Dan Vpisa: 31. avgusta 1949. 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna  za- 

druga v Mostah. 
Zadruga je bala ustanovljena na usta- 

novnem zboru 18. VI. 1949 za nedoločen 
gas. 

Naloge zadruge so:. da s skupnimi pro- 
uva jalnimi,sredstvi in e skupnim'delom 
wtanovì zadružno gospodarstvo z napređ- 

ii ' organizacijo, plansko proizvodnjo an 
"oko produktivnostjo dela, uporablfa- 
f. sodobno znanost in tehniko, da laico 

îwveïa dohodke, se ubrani izkoriščeVal- 
skih elementov, na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše; in kulturnejše življenje. 

Članska vloga znaSa Vš% ad vrednosti 
vloženega, premoženja. 

C   Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo* 
jih poslovnih prostorih".  - 

upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge ki jo predstavlja,, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje.'   Sestavlja ga predsedniK 

• 4 do S članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Za zadrugo "podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Karpe  tvana,  kmetica, Zaloška cesta 

št, 133, 
Jevnikar Franc mL, sin kmeta, Vod- 

matski trg 6, 
Jeras Marija, kmečka hči, Zaloška c. 

št. 126, :-- 
Babnik Franc,  kmet, Zaloška c.  124, 

, Urbane Valentin, kmet, Pöt na Fuž'ne 
št. 1, vsi iz Ljubljano. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. avgusta 1949. 

Zt. 116/49 — Zadr VII 105/1  9457 
*¥• 

1089. 
Sedež: Vitomarci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 1. septembra 1949.   • 
Besedilo:   Kmetijska zadruga r Vito- 

marcih, p. Andraž. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

29, II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: l. da na čim boljäi 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim: 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega -gospodarstva na i svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev. , industrijskih , in drugih kultur, 
gozdarstvo., domačo obrt itd., "posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in 8 tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, grad: rlose, 
organizira semensko službo,. skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnitì^in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo .kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov, in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obo-atnih sredstev jn podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; Ï. da skrbi za'go- 
spodarski strokovni, jkulturnl In pro- 
svetni ' dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evojo knjižnico.     'i   \ 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
Janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu a splošnim državnim načrtom. ' 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja1 eno leto. 

Zadrugo zastopa " upravni odbor, ' podpi- 
sujeta pa zanjo po dva .člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni uslužbe-i 
nec zadruge. • '''"•„ •'"', '/• '(• 

Člani upravnega odbora so: 
Težak Jožef, kmet, Vitomarci, predsed- 

nik, 
Kocuvan Franc, delavec, Drbetinc, pod- 

predsednik, 
Toš Jožef, kmet, Vitomarci, 
Pučko Jakob, kmet, Novinci, 
Ploj Ferdo, pismonoša, Novinci, 
Perkovlč Ludvik, delavec, Vitomarci, 
Junger Jožef, delavec, Vitomarci,-    ' ,. 
Bedrač Franc, delavec, Rjavci, 

1 Kelc Ana, delavka, Drbetinci. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 3. septembra 1949 
Zadr .VI 9 96Ï4 

sj: 

10ÜÜ. 
Sedež: Vogričevci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 8. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, »Vogričevci, 
Zadruga 'je bila ustanovljena na zboru 

28. VII. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta nar 
čin potf.eča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države ter s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, tako da ostane njihova 
laèt, zadruga pa jim zanjo plačuje zakup- i, 
nino po eklepu zbora,. vendar ne več kot 
30% J od'skupnih letnih dohodkov zadru-,. 
gè,' po odtegnitvi skladov. Razen zemlje 
vložijo wirii-jžniki v^zadrugo goapoda^ke., 
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inventar, 
vprežno in plemensko živino, živinsko kr. 
mo in seme, razen živine, živinske krme 
in semen, potrebnih za ohišje. 

*   Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
napravo in orodje, vprežna in plemenska, 
živina, živinska, krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge,   , 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- ' 
tve   ugotovljeno: vrednost  v  določenem 
roku. 

Ob prietopu k zadrugi vplača vsak' član 
v, korist zadruge kot pristopnino 150 din. 
kot člansko vlogo pa do 1%, od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 
Pristopnina in članske vloge pcétan'ejo 
last zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavljajo preaeednik in 4 do 8 
Članov   Upravni odbor je izvršilni organ • 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in jpodpi- 
suje  zanjo v  imenu upravnega, odbora .^ 
njegov predsednik. :",, -..'; ' >', '•>';'.•: 

Člani upravnega odbora so:,   , ..• 
Filipič Franc, predsednik,     # ,-:.,• 
Skrobar Anton, podpredsednik.   ( 
Lepoša Andrej, 
Feuš Tomaž, : „     .„ 

4 Simonič Marija, vsi kmetje v Vogračev- 
cîh '      •.'•'•,.. „   ., 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 8. septembra 1949. 

Zadr VI 10 9777 

1091.     ..'.-„"' 
Sedež: Zerjavd, okraj Maribor »kolica. 

» Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Zerjavcih. 
Zadruga je, bila ustanovljena na zboru . 

19. VI: 1949 za nedoločen čas. 
i "Naloge zadruge so.-, da s skupnimi pro-  ; 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
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ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč udobno znanost in iehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljša in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup; zemlja osta- 
ne njihova last, zanjo jim zadruga plačuje 
zakupnino po sklepu zbora, vendar ne 
več kot 30% od skupnih letnih dohodkov 
zadruge po odtegnitvi skladov. Razen 
zemljo vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, ki ohišju niso potrebw 
ne, inventar, vprežno živino in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, živinske •••• in semen, potrebnih' 
za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki še 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak Hau v 
korist zadruge kot pristopnio .50 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članske vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
ja eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
Članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge,'predstavlja pa jo in podpisuje 
zanjo v imenu odbora predsednik. 

i Člani upravnega odbora eo: 
Suman Franc, kniett Zerjavci predsed- 

nik, 
Krivec,Marija, kmetica, Žerjavci,   ; ' 
Lesnik Jakob, ;kmet, žerjavci. "'.;: 
Volšek Mirko, kmet, £erjavcif . 
Urbančio' Marija, kmet, Žerjave!, 
Jelovnik Marija, kmetica, Sp. Porčič, 
Jager Ivan, kmot, Sp. Porčič, 
Lorber Franc, kmet, Sp. Porčič. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno. 24 avgusta 1949. 

Zadr VI 4   • „ 9259 

Uvedbe postopanja 
zä razglasitev za mrtve 

I R 5/^9-5 10144 
Gerenčer Steian, roj. 25. VIII. 1921 v 

Trimlinih, je bil oktobra 1942 vpoklican 
v madžarsko vojs&o. Do jeseni 1944 je 
služil v Čakovcu, nato pa je odšel na tu. 
sko bojišče. Ob umiku madžarskih čet je 
bil pri vasi Csap pod Karpati ubit ođ 
mine. To eta videla dva njegova rojaka. ' 
\ Na predlog brata Gorenčerja Janeza iz 
Trimlinov 13 se uvede postopanje za raz-' 
glaettev za mrtvega in ee izdaja poziv 
da se o pogrešanem v 13 dneh po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali" 
skrbniku Lebarju Marku iz Trimlinov 9, 

Po preteku,roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. , 

Okrajno sodiSfcVv Dolnji Lendavi 
dne 14. septembra 1949. 

* 
IR 6/49—3        '   '!',•' -     , 10113 

Sobočan Ignac, roj. 29. I. 1901 (v Srednji 
Bistrici-29, je leta ^920 odšel v Arsenti- 
no. Zadnjič je pisal domov 1923.. Ves 
poizvedbe njegovih rojakov v Argentini 
so ostale brezuspešne. '   " " - ' 

Na predlog žene Sobočan Terezije se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve, 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. I. 1950 poroča sodišču ali skrbniku 
Rebrici Rudolfu iz Srednje Bistrice 9. 

Po preteku rokov bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 16. septembra 1949. 

$ 
R 406/49—5 10193 

Ipavec Gregor, roj. 10, III. 1869 v Za- 
vratcu, sin pok. Lovrenca» kmet, je odšel* 
okoli teta" 1891, od doma. Nekaj let je bdi 
delavec na Gorenjskem, nato pa je izgi- 
nila vsaka sled za njim. 

Na predlog nečakinje Rupnik Angele, 
kmečko delavke, Zavratec 24, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbnici Sova Jožefi, 
gospodinji v Idriji, Titoma 43. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 22. septembra 1949. 

R173/49-2 10194 
Vufc Franc, roj. 2. III. 1892 v Terbe- 

govcih, din pok, Franca in Neže rojene 
Sijanec, delavec v Moravcih 44 je bil v 
umobolnici v Novem Celju. Od leta 1941 
*n pogreša, 

Vuk Anion, roj. 12, XII. 1896 v Morav. 
čili, sin pok. Franca in Neže rojene Sija- 
nec, delavec v Moravčah 44, je bil v Grad. 
cu in se od leta 1944 pogreša. 

Na predlog nečaka Antoliča Alojza de- 
lavca v Trnovcib. 2,,ee uvede postopanje 
za;razglasitev za mrtve in eo izdaja po-"'; 
ztv, da ee o pogrešanih v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 

dišču, ali skrbniku Zuniču Ignacu,'sod. 
uslužbencu v Ljutomeru. 

Vuk Franc in Anton se pozivata, da ee 
zglasita pri sodišču ali dasta kako vest o 
sebi» 

Po preiteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 21. septembra 1949. 

* 
R 523/49-6 9271 

Kozljanič Viktor, roj. 20. II. 1916 v 
Boču, sin Janeza in Ivane rojene šimno. 
vec, Maribor, Smetanova 51, se od 19. 
IX. 1944 pogreša. 

Na predlog žene Kozljanič Gabrijele iz 
Reke, III, rajon, Draga 35, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem lietu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Horvatu Jo- 
žefu, sod. uradniku v Mariboru,    i 
R 519/49 9420 

Rozman Konrad, roj. 29. I. 1906 pri 
Sv. Križu pri Rogaški Slatini, sin Janeza 
in Ane rojene Sekirnik, oženjen, policij- 
ski agent iz Maribora, Ljubljanska 33, je 
bil izseljen v Sebac. Od 25. X. 1944 se 
pogreša. 

Na predlog žene Rozman Elizabete, na- 
meščenke v Mariboru Koseškega. 27, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da ee o pogreša- 
n'era v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča eodišču ali skrb- 
niku Rozmanu Simonu, posestniku v Fo- 

' Hobu 10, Loče pri Poljčanah 

R 520/49—6 9419 
Stampar Ignacij, roj. 12. VII. 1907 v 

Središču, sin Jožefa in Marije rojene čern- 
čec, poročen, lofer v Studencih pri Mari- 
boru, Limbuška 48, se od 7. I. 1944 po- 
greša. 

Na predlog žene Stampar Katarine, 
tkalke v Mariboru, Stritarjeva 15, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li-. 
6tu LRS poroča sodišču ali ekrbniku 
Horvatu Jožefu, sod. uradniku v Mari- 
boru. 

Kozljanič Jože, Rozman Konrad in 
Stampar Je.rnej so pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka -bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 6. avgusta 1949. 

* ( 

R 368/49-3 9579 
\ Gričnik Alojz, roj. 2. II. 1915 v Konji- 
cah, sin Janeza in Katarine rojene ••••- 
nik, oženjen, gozdni delavec na Breznem 
vrhu 43, je bil 17. IV. 194-1 prisilno mo- 
biliziran v nemško vojsko. Baje je 27. I. 
1945 padel na zahodnem bojišču. 

Na predlog žene ,Gr.ičnik Sabine, delav- 
ke na Breznem vrhu 43, es uvede posto- 
panje za, razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da so o pogrešanem v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodiaču ali skrbniku Germavcu Luki, 
gozd. delavcu na Breznem vrhu 5Ì. 

Gričnik Alojz so poziva, da se zglaei 
pri eodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo • 
predlogu. ••'• 

Okrajno sodišče Maribor okolica   - 
,. ' '.      dne 3. septembra 1949. 

',   -   . * 
I R 380/49 , t016d 

Pušnik Konrad, roj. 6. II. 1914 v Zg. 
Kapli 34, ein Ivana in Marije rojene 'Mi- 
helič, konjar, je odšel v NOV. Marca 1945 
je padel v St. JanŽu na Dr. polju. Leta 
1947 je bil prepeljan na Kaplo.in tam 
pokopan. To potrjujejo priči Pauli Mirko 
in Strablek Jože ter KL0 Kapla. 

Na predlog Vobovnik Ljudmile, kmečke 
hčere na Breznem vrhu 39, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za, mrtvega in ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v. treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu ,LRS 
poroča sodišču aH skrbniku Vobovniku . 
Jerneju na Breznem vrhu 39. 

Po preteku rokov bo sodiSče odločijo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica, 
dne 21. septembra 1949. 

* 
VII R 53/49 101J5 

Gavez Franc roj. 1887 v Paradižu, sin 
Franca in Jožefe, kmet, je bil 1914 mobi. 
liziran v avstroogrsko vojsko, Pristojna, 
komanda je poslala. ženi sporočilo, da je 
lota 1916 padel na gališkem bojišču. Od . 
tedaj; se pogreša. 

Na predlog sina Gaveza Jožefa, posest- 
nika v Paradižu .96, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv da se o pogrešanem v treh mesecih 
po objavi v Uradnem'listu LRS poroča 
sodišču ali ekrbniku Arhaiterjn Tvanu. po- 
wtnikii/v Paradižu St. 10.     , 

P<\ •>•",,•<" rekn ho «•>'"*"• MloČilo • 
'iredlojii. 

OktMno ifodišfoi v Ptuju 
dne 16. septembra 1949 
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Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

G 78/49-10 10352 
Mestek Ivana rojena Perovšek, delavka 

v Kočevju 245, Je vložila zoper Mestka 
Franca, neznanega problvališča, tožbo za 
razvezo zakona. 

Razprava bo 28. X, 1949 ob ll. uri pri 
tem sodišču. 

Skrbnik dr. Vilfan Sergej, pravni refe- 
rent pri 0L0 Grosuplje, bo zastopal od- 
sotnega toženca, dokler ee sam ue oglas; 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 27. septembra 1949. 

*  , 
G 679/49-2 10068 

Strave Marija, pomožna delavka' v 
Teznem, taborlïce 8, Je vložila proti 

\8trausu Karlu, stanovanjskem upravniku 
ravno tam, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 18. X. 1949 ob 9.80 pri 
tem sodišču, eoha M. 84, 

Ker je toŽenČevo bivališče neznano, mu 
je bil postavljen za skrbnika Sanciti Sml- 
ljan, sodniški pripravnik pri okrožnem 
sodišču v Mariboru," Id ga bo zastopal na 
njegovo stroSke in nevarnoet. dokler ee 
sani 'ne zglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodiate Maribor metto 
dne 16. septembra 1949, 

Amortizacije 
I R 102/4» 10221 

Na predlog Kolarja Franca iz Radane 
št. 8' se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki je prosilcu baje preSia in 
ee njen imetnik poziva, da uveljavi evoje 
pravice v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS, sicer ee bo po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnlca brez moči. 

Òznamenilo vrednotnice)., 
vložna knjižica Hranilnic« In posojil- 

nice Slatina Radenci št. 2644 na ime Ko- 
lar Prane do 848 din, ki le vlnkultrani 

. proti njegovemu podpisu, 
I H 158/49 10222 

Na predlog Korošec Alojzije iz Radenc 1 
se uvede postopanje za antortiiaciis vred- 
notnice, ki jo je prosilka baj« izgubili» 
leta 1945 ali 1946 In ss njen imetnik po. 
živa, da uveljavi svoje pravice v dyeh 
meeecih po tej objavi v Uradnem Ustu 
LRS, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnioa brez moči, 

Òznamenilo vrednotnice: 
, vložna knjižica Hranilnice in posojilnice 

Slatinu Radenci Si. 2091 na ime Korošec 
Alojzija« saldom 1070 din, ki Je vinkuli- 
rana proti njenemu podpisu. 
I R 162/49 10228 

Na predlog Klemenčiča Franca in Tere- 
zije iz Boračeve št. 50 ee uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki sta jo 
bai® med okupacijo zgubila ter se njen 
imetnik poziva,, naj uveljavi svoje pravice 
v dveh meeecih po objavi v Uradnem listu 
LRS, sicer ee bo po preteku roka Izreklo, 
da fa vrednòtnica brez moči. 

Òznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

ni«« v Slatini Radencih št. 2371 na ime 

Klemencič Franc in Terezija z vlogo 2406 
dinarjev, 
I R 150/49 10224 

Na predlog Novak Frančiške iz Raden- 
skega vrha it. 20 ee uvede postopanje za 
amortizacijo vložne knjižice, ki Jo je pred- 
lagateljica med okupacijo izgubila, ali pa 
Je je uničil okupatQr ter se njen imetnik 
poziva, da uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS, 
Sicer se bo po preteku roka izreklo, da •• 
vložna knjižica brez moči. 

Òznamenilo vrednostnega: papirja: 
*vloŽna knjižica Hranilnice in posojilnice 

Slatina Radenci St. 2384 na irne Novak 
Frančiška z vlogo 2772 din, ki Je vinkuli- 
rana proti njenemu po/dpieu. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni „ 
dne 29. avgusta 1949. 

* 
R 181/49-, 10376 

Na prošnjo Jamnika Andreja iz Potoka 
št. 5 pri Muljavi se uvede poetopanje za 
amortizacijo hranilne knjižice Hranilnice 
in posojilnice v St. Vidu pri Stični, Števil- 
ka 6686 na ime Jamnik Terezije z vlogo 
8882 din, ki je bila ukradena. Imetnik se 
poziva, naj uveljavi svoje pravice v 2 me- 
secih po tej objavi, ker se bo sicer po 
preteku roka izreklo, da je hranilna knji. 
žica brez moči. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 26, septembra 1949. 

# 
I R 143/49—7 10227 

Na predlog Primšar Antonija iz Cer- 
knice 14 se uvede poetopanje za amortiza- 
oijo vrednostnega papirja, ki ga je baje 
izgubila in se njen imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v šestih meeecih po ' 
objavi v Uradnem listu LRS, sicer se bo 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nostni papir brez moči. 

Òznamenilo vrednostnega papirja: 
hranilna   knjižica  Zadružne   banke   v 

Ljubljani št. 02658 na ime Primlar Jože 
iz Cerknice št. 14 z imovino 1104 din. 

Okrajno sodišče T Postojni 
dne 19. septembra 1049. * 

O 456/49-9 : 10378 
Oklici dedičem 

V zapuščinskem postopku po Katarini 
Hafner roj. Oblak, gospodinji iz Škofje 
Loke, Cankarjev ' trg 11, ki je umrla 20. 
VI. 1949 in zapustila oporoko, se njen sin 
Janko Hafner, Čigar prebivališče sodišču 
ni znano, poziva, naj v 6 mesecih pride k 
sodišču ali imenuje pooblaščenca, ker ee 
bo alcer zapuščina obravnavala s skrbni, 
kom, pripadli delež pa hranil pri skrb. 
etvenem oblastvu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 29. septembra 1949. 

Razni oglasi 

P. St. S377S/PE—49 10379 

Sprememba poštnega okoliša 
Z dnem 1. c'.rtob'ra 1919 se izločijo iz 

širšega dostavnega okoliša pošte Trbov- 
lje 2 napelje Klek, ki* ee priključi v ožji 
dostavni okoliš pošte Trbovlje 1 ter na- 
selja Goveji potok, Sv. Marko (zaselek 
Boben) in Ravne, ki.se priključijo v širši 
okoliš pošte Hrastnik. 

Poštna direkcija FLBJ Ljubljana 

Poziv upnikom in dolžnikom 
R/l *     10806 

Republiška kmetijska gospodarstva Slo- 
venije, direkcija Novo mesto. Je na podla- 
gi odločbe vlade LRS št. S--zak 570 z 
dne 13. VIII. 1949 prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki in dolžniki, naj naj. 
pozneje do 81. oktobra 1949 preglasijo 
oziroma poravnajo terjatve in dolgove po 
etanju do 30. Junija 1949 na gornji naslov. 

Po tem roku se terjatve ne bodo več 
upoštevale. 

* 

Objava iom 
Republiška kmetijska gospodarstva Slove- 
nije, direkcija Novo mesto, r likvidaciji 

Kmetijska zadruga z o. j. št.' Lambert 
preklicuje izgubljeno okroglo uradno štam- 
piljko z napisom »Kmetijska zadruga z 
o. j. Št, Lamberti. Za naprej bo zadruga 
uporabljala le uradno štampiljko podolgo. 
vate oblike. 

Kmetijska zadruga St. Lambert 

Izgubljene listine 
pr eklicuielo: 

Agni* Angela, Ljubljana, Ilirska 12. 
knjižico za kurivo K-l, izdano od MLÖ 
Novo mesto. 10087 

Ahoin Franc, krojač Domžale, promet- 
no knjižico od kolesa št. 10346 10076 

Albreht Julij, Krnice 10, Idrija, izkaz, 
nico OF. št. 347795, in osebno izkaznico. 

ArnuS Franc, roj. 4. X. 1928, Sp. Velov- 
lak, okraj Ptuj, vojaSko knjižico, izdano 
od voj. odseka Ptuj. 9854 

Arzenšek Ivan, Zg. Hoče pri Mariboru, 
prometno knjižico za kolo št. 2918015, 
©vid. št. S-17/10074. 9986 

Bahun Elza, Maribor, Naselje elektrar- 
ne, prometno knjižico za kolo znamke 
*Steyer<r, št, 1310878, evid. št. S-16/1967. 

9982 
Bernard Filip, LJubljana, Muzejska 3/•, 

svojo živilsko nakaznico SD, živilsko na- 
kaznico TD na ime Bernard Robert in ži- 
vilsko nakaznico Nav na ime Bernard 
Marija. 10840 

Bizjak Marija, Ljubljana, Gosposka? 8, 
osebno izkaznico. •     1•87 

Blaži? Peter, Ljubljana, Krakovska 48, 
prometno knjižico za kòlo znamke >V*k- 
toria<, št. 8-25891. 10188 

Blažun Jakob, Draga 37, osebno izkaz- 
nico, knjižico za kolo in orožni list.  10185 

Bogatin Jakob. Maribor, Studenci, pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Peugwt«, 
Št 1446, evid. št. S-16-15871.      10174 

Borko BolJ<*fik, Sv. Miklavž 41 pri Or. 
možu, ukradeno osebno izkaznico, izdano 
od notranjega odseka Ljutomer, in izkaz- 
nico za kolo št. 186619. 9589 

Borko Franc, >Impok, Slov. Bietrica, vo- 
jaško knjižico, izdano 1. 1945 v Slov. Bi- 
strici. 10068 

Borovič (Mihael) Mihael, poslovodja 
Kmetijske zadruge Petišovci, roj. 28. •• 
1929 v USA, izkaz o rekrutaciji za KNOJ 
industrijsko nakaznico za drugo trimeseč- 
je kategorije t R-l, re«, št. 169.419.   8949 

BttštjinPič Danica, šmihel pri Noviem 
mestu, spričevalo II. razreda gimnazije v 
Novem mestu. 10052 

Boštiančif Julijan, Nova Gorica, osebnf 
izkaznico. 10363 
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•••••• Marija, Bukovlje 12, Stranice, pro- 
metno Imjižioo za žensko kolo znamke 
»Champion«, it. 1094765, izdano od notra. 
njega r-d5fka Slov. Konjice. '9825 

Brezner Alojzij, Sp. Hoče pri Mariboru, 
prometno knjižico za kolo znamke »Puch<, 
it. 9871. 0984 

Breznikar Franc, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, nelulbensko knjižicj». it. 20575, 
izdano 6. VII. 1949 od Direkcije državne- 
ga žitnega fonda, filiala Ljubljana.   10421 

Brglez'Ivan, p. Sv. Vid pri Ptuju št. 24, 
prometno knjižico za kolo, evid. tablico 
št. 10753 izdano od postaje NM Sv. Vid 
pri Ptuju. 9827 

Brilij Jože, Mestai vrh 24, p. Sevnica, 
vejaSko •••••• St. 1126. 10204 

Brisïik Alojzij. Maribor, Tezno, Tabo- 
rišče, osebno izkaznico za bivanje ino- 
zemcev v Jugoslaviji, izdano od notr. od- 
seka Maribor, it. izkaznice 8152.      9985 

Brilki Marija, vdova v Novih selih 4, 
okraj Kočevje, potrdilo o priznanju inva- 
lidnine. 9898 

Brkljaéiê Mirko, kovač. Crna pri Pre- 
valjah, spričevalo za kvalificiranega ko- 
vača, izdano od obrtnega udruženja Dvor 
na Uni, Hrvatska, 23, ìli. 1029,       9641 

Brodar Mici, Jesenice, Industrijska 3, 
oeebno izkaznico. 9639 

Celin Anton, Zabiče 1, knjižicu za kolo 
znamke --Bagnoli«-, St. 18510, št tablico 
S-1172-30 9785 

Oimperman Iran. Ljubljana. Aljaževa 
25, izkaznico OF. it. 030641. 10fm 

Cvelber Leopold, Kočevje- 93 vojaško 
knjižico. 9795 

Canko Mirko, Pobrežj«, Maribor Ulica 
•, divizijo 20, vojaško knjižico.       9489 

Cerne Ana, Dobrunje 61 pri LJubljani, 
uelužbensko knjižico, oeebno izkaznico in 
prometno knjižico_za "kolo. 10330 

Cretnik han. 'Sv.'Jurij it 20. Celje, 
prometno knjižico št. I3223."i. 100SS 

Črnilogar Cecilija, Idrijski io« 7, okraj 
Idrija, izkaznico za kolo št. 2926      10079 

Cušin Marija, Koroška Bela, Cankarje, 
va 2G, osebno izkaznico. 9643 

Dacar Avgust, Ljubljana, Malgajeva 4, 
oeebno izkaznico St. 054765, izdano 12. VI. 
1945 od NM Ljubljana in sindikalno iz- 
kaznico št 16862. 10210 

Dašič Miljana, vojaška pošla 20533/c, 
Rakovnik, Ljubljana, oficirsko izkaznico 
št. 1123, izdano od vojaške pošte 4556/18, 
Novi Sad. 10041 

Dernovgek Leopold, Zagorje ob Savi, 
oblačilno knjižico. 10034 

Ferk Anton, Metava pri Sv, Petru, Ma. 
ribor, prometno knjižico za kolo št. 27976, 
«vid. št. S-17—•••. 10173 

Ferk Roža, Maribor, Meljska, ukradeno 
prometno knjižico za kolo znamke »NSU«, 
št. 28908J evid. št S-lfir-13169, zazna- 
mek o volivni pravici m državlj. pravicah, 
sindikalno knjižico, potrdilo za' četrtraeko 
vožsjo na. železnici, živilsko nakaznico 
TD in 16 točk, potrdilo o prijavi dela in 
neebnft izkaznico št. 03692. 10177 

Feužer Marko. »Impolc, Slov. Bistrica, 
vojaško knjižico, izdano od Pehotne ofir. 
Iole Sarajevo, prometno knjižico za kolo 
reg. St. 3077. spriCevalo o šoferskem izpi- 
tu, reg. Št. 779/47, In sindikalno izkaznico 
izdano od Železarne štore. 10074 

Fi-ftih Antonija. Jesenice. Jadranska 2, 
tovarniško izkaznico, izdano v Železarni 

Jesenice ,n izkaznico socialnega zavarava, 
nja, izdano v Železarni Jesenice. 10218 

Fitrlan France, sodnik, Ljubljana, Can- 
karjeva 16, začasno oeebno izkaznico šte- 
vilka 661, izdano od OLO Kočevje.   103T1 

oerjevič Franc, Sela SO, KLO Brežice 
okolica, knjižico z« kolo ••••••• »Maso- 
via«, it. 113309. 9829 

Gerževič Viktorija, Ljubljana, Gajeva 9, 
živilske izkaznice: TD na ime Jâsihar Ni- 
ko, LD na ime Gerževio Viktorija, OM 2 na 
ime Gerže-vič Anton in Doj ' I na ime 
Gerževič Franček. 10368 

Golob Joeipina, roj. 13. V. 1919 v Kri- 
žah, sedaj Tržič. Za Mošenikom 8, osebno 
izkaznico, izdano pri MLO v Tržiču,   9859 

Gošler Mara, Zagrad, Celje, oeebno iz- 
kaznico, izdano od MLO Novo mesto. 

10238 
Gozdarsko avtopodjetje Celje, prometno 

knjižico it. 7891 za vlačilec znamke »Die. 
sèi-Ross-, št, S—462Ö. 10023 

Gozdar*ko avtopodjetje, direkcija Ko- 
čevje, evidenčni tablici št. S—2418 in 
S-8225. 9546 

Gozdarsko   arlopudjetjo    Novo   mesto, 
prometno kuj ..ico št. 8725 za tovorni avto 
»Diamond;; št. S-5012. 10118 

Gradišnik Ivan, Boč 24, KLO Sv. Duh 
na   Ostrem vrhu,   prometno knjižico za 
žensko kolo znamke »Anker«   št. okvira 
18876. 9362 

Grammalf-ikoi Marija, Kranj, Sejmišče 
2, ukradeno začasno potrdilo o priglasitvi 
kolesa znamke >ABKO*. Št. S—4—16919. 

9640 
Gregor Marija, Poktežovje 118, Murska 

Sobota,, osebno izkaznico, izdano od po- 
verjeništva za notr. jadov^ OLO Murska 
Sobota. 9426 

Gregorio Mihael Podzemelj 15, promet- 
no knjižico za kolo znamke »Viktorija«, 
št. okMia 1292654. spoznavna številka 
S—206413 . 1008Ö 

Grilc Janko, Ribno 42, Bled 1, spriče- 
valo 5, razreda sedemletke na Bledu šte- 
vilka 79(3. 9824 

Grlj Josip, Novokračina 82, 11. Bistrica, 
prometno knjižico reg. št. S—80—655 za 
kolo si številko okvira 3376, priglašeno pri 
NM II. Bistrica. #     .     10021 

Gruden Ludvik, Ljubljana, Celovška 32, 
vojaško knjižico št. 112/113. 10029 

Habjanič Majda, Maribor, Cesta zmage 
65, univerzitetno izkaznico. 10092 

Hodnik Franc. Vrhnika Stara cesta 21, 
šofersko izkaznico št. 2798, izdano 19. IX. 
1947 od NM Ljubljana. 10408 

Hrast Mirko, Tržič, Ljubljanska 22, šo- 
fersko izkaznico št. 2988 s tremi faloni. 

10044 
Hribar Slavko, Kamnik, prometno knji- 

žico za kolo, št. S—7425. 10043 

Hrohat Marija. Solkan, Strelska 16, 
prometno knjižico za kolo, 9784 

Jagodic Vinko, Zgole 4, p. Begunje pri 
Lescah, vojaško knjižico. 10332 

Jancžif ing, Franjo, Ljubljana, Parmova 
11, ukradeno oeebno izkaznico Št. 085887, 
izdano 22. VIII, 1945 od NM Ljubljana, 
člansko 'zkaznlco Enotnih sindikatov, št: 
1298300, izdano 1. XI. 1945. in prometno 
knjižico za kolo št. S—1—14699, izdano 
februarja 1947. 9377 

J&uezic Marija, Hrueica 60, osebno iz. 
kaznico št. 14625, izdano od NM HruŠica. 

10089 
Janžekovič Ignacij, Maribor, Pbbrežje, 

vajeniško knjižico »t. 002820 in pogodbo, 
sklenjeno i Mariborsko tiskarno 21. VII, 
1948. 10178 

Jare Miran, Ljubljana, Masarykova 5, 
univerzitetno izkaznico, 10027 

J egli s ivauc, roj. 22. I. 1924 v Btyu- 
njah, sedaj Radovljica, Cesta svobode 10, 
železniško izkaznico št. 256 sindikalni' 
izkaznico ? 1224497, tovarniško izkazni- 
co št. 3034 in planinsko izkaznico številka 
06210. 9644 

Joluinc (Stipa) Ludvik, uničeno osebno 
izkaznico. 9667 

Jcmec Maks, Ljubljana, Bobenčkova 1 
šofersko izkaznico št. 6879 in prometno 
knjižico za tovorni avtomobil znamke 
»Fintt, št. 20•93   št. tablice S—2120. 

10405 
Jenku Franc, Ljubljana Postojnska 3, 

prometno knjižico za kolo, izdano od ko- 
mando   NM  Ljubljana,  št.  S-10.072. 

1033« 
Joreliko Frančiška, Maribor Krekma. 

prometna knjižica za kolo znamke »Wan- 
derer«, äl. 775763. 10176 

Jnkan Riizalijii s. Anilmiata, Ljubljaua- 
Vidovdanska 5, osebno izkaznico Številki) 
067997, izdano od komande NM v Liuti- 
ljami 10. VII. 1945. 1034:; 

3u|iOvee..p,Oton Ljubljana, Gradisco 2, 
univ.47,itpfno izkaznico za šludijpiio ielo 
19-15/46. 1M12 

Jurgl Marija, Pameče 35, J urk tester, 
osebno izkaznico št. lfifc, izdano od KLO 
Jurklošter, izkaznico OF, živilsko izkaz- 
nico, oblačilno nakaznico1 na ime Jurgl 
Friderik živilsko in oblačilno nakaznic» 
na ime Jurgl Franc živilsko in oblačilno 
nakaznico ( 10247 

Jurtin Marija, Ljubljana, Rožna dolina, 
C. V št. 3, knjižico za kurivo •-• res, št. 
5809.   izdano  od   RLO   H.ikovnik.Vič. 

10346 
Jiivan Iva, tovarna »Helenin«.. Ljublja- 

na, Zaloška 14, sindikalno izkaznico šte- 
vilka  2271641 10085 

Kalan Janez, roj. 11. VI. 1905, Jeseni- 
ce, Blejska 29, svojo osebno izkaznico fn 
izkaznico na ime Kalan Franc. roj. 1 X. 
1930, izdani od MLO Jesenice 0581    , 

Karlln Draga, Ljubljana, Rožna dolina,       \ 
C. III št. 6, osebno izkaznico   izdano od 
NM Ljubljana        " 10145 

Kavči? Marjan Ljubljana, Albanska 23. 
nakaznico za kurivo K 4. 10347 

KerSevan Ida. Ljubljana, Rudnik 24, 
sindikalno Izkaznico, 9501 

Kimovec Vinko, Polje 20, p. Vodice. 
osebno izkaznico in izkaznico Za kolo. 

10182 

Kis Pavle, Zrenjanin, osebno in šofer. 
sko "izkaznico. 10420 

Klemenčič Alojzi;- Ljubljana, Krekov 
trg 11/TI oeebno izkaznico, izdano v Ljub- 
liani 1. 1945. 10369 

Klopčič Martin, »Tnduplati«, Jarše, sin- 
dikalno izkaznico št, 298347. 10136 

Knap  Franc.  Idrija,   Vojkova 6e.  pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Diana«, * 
št. kolesa 20398, reg. it, 176S, izdano v 
Idriji. 10366 
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Kjiavs Kayolina, Hrib 09, Lovski potok, 
delavsko knjižico it. 1474712. 9601 

Kiiez Leoa, Celje, Ipavčeva 10, ••••••. 
vaio VIII. razreda, izdano od drž. gim- 
nazije Celje. 10248 

Kocbek Ernest, Janžev vrh IS, p. Sla. 
trna Radenci, evid. lablico za kolo Številka 
22/4313. 1007Ö 

Koci Fani, Ljubljana, Kolodvorska 11, 
kolesarsko knjižico, živilsko nakaznico 
TDb I za september iu živilsko nakaznic» 
OM-3 ta september na ime Koci Srečko. 

10212 
Kocjan Anica, 2irje 2, okraj Sežana, iz- 

kaznjco za kolo it. 29—1399. 9897 
Kocjančič Jožefa, Kranj, Gorenja Sava, 

evojo živilsko nakaznico Nav, osebno iz- 
kaznico in železniško režijsko vozovnico; 
živilsko nakaznico R2-1 na ime Kocjan- 
čič Vinko, D-2 na im© Kocjančič Slavko 
in Vinko, D-3 na ime Kocjančič Marjan 
ter železniško režijsko vozovnico in živil. 
sko -nakaznim D-3 na imo Kocjančič Jo- 
ži caf 10402 

Kožar Katarina, tovarna Induplati«; 
Jarše, sindikalno izkaznico št   270286. 

N 10134 
Kokalj Jakob, Kamuica 14, osebno iz- 

kaznico, izkaznico OF in izkaznico za 
fealft. ,        • 10030 

Kokalj Stefan, Zdraviliško gostinsko 
podjetje Slatina Radenci, vojaško knjižico. 

10123 

Kolar Emi, Litija, prometeo knjižico za 
kolo znamke »Diplomat-Elite«, St. okvira 
2S017, S—12111. 10250 

Komše Jakob, Ljubljana, Knezov štra- 
don 18 osebno izkaznico, izkaznico OF, 
etreliSko izkaznico m prometno knjižico za 
kolo. 10088 

•••••• Pavla, Ljubljana, Jernejeva 
št. 49 o?«bno izkaznico. 10215 

Kostanjšek Veronika, Sromlje 30, pro- 
metno knjižico št. 212248 za kolo znamke 
»Turnier«, št. 3073, izdano na ima Kržan 
Jože, Selo 3. Žirovnica na  Gorenjskem. 

9861 
Kolak Janez, Ljubljana, Opekarska ce- 

sta 21, vojaško knjižico. 10254 
Kovatek Ivan, Ljubljana. GutsmanoVa 

It. 30, _ osebno izkaznico, potrdilo o zapo- 
slitvi in sindikalno izkaznico 10049 

Kramer Ifaks, Zadobrcva, Celje, 'pro- 
memo knjižico št. 132015 za kolo, St. ta- 
blice 2325. sindikalno > iskaznico, izdano 
od Kemične tovarne Celje, izkaznico OF 
delovno  knjižico in osebno izkaznico. 

9941 

Krasna Marija, Ljubljana, Gostilna 
»Fon*, Sivileko karto Nav. 10232 

Kravcar Aiui, Ljubljaiw, ••••••••• 21> 
osebno in sindikalno izkaznico, potrdijo 
o zaposlitvi in oblačilni nakaznici.   10411' 

KremčiC Hilda, Celje, Marirjoreka 10, 
pfttrdilo o neizdani delovni knjižici. 9947 

Krenos Franc, roj. 1926, Serdica 25, 
M. Sobota, ukra'dsno voj. knjižico.    10018 

KriTie Jožef, Mofrejce •, p. Sv, Lucija, 
iaflmaieo za; kolôj it. òkvira 11237. reg. št. 
27-2071. .       !   - 9421 

Krcšelj Baniçaj, lijuorjana, AltSanska 8, 
ftniižieo za kiïrîvo K-3. , 10331 
••• •••••, Saune! 23, p..Križevci pri 

Kjutorneru, ukradeno prometno knjižico 

t& kolo znamke >NSV.<, št 1747163, reg. 
ït. S—21—808, in osebno izkaznico, Izda- 
no v Ljutomeru. 9864 

«Kunstelj Antony Kraaj^KlajM; ljO, svojo 
osebno izkaznico in osebno izkaznico na 
ime Kunstelj Frančiška. 10341 

Kurent Terezija, Ljubljana, Pod trančo 
2/IV., osebno izkaznico. 10046 

Lakner Jože, Rakovnik. KLO St, Jernej, 
zgorelo vojaiko knjižico. Ì0054 

Lancoš Savo, Ljubljana, Cesta v mestni 
log 26, prometno, knjižico za kolo znamke 
»Panzer«, it. S—29493, izdano od NM 
Ljubljana. 10090 

Lebar Martin, Gomilica 21, p. Turnišče, 
prometno knjižico za kolo, tov. St. 153270, 
izdano od notranjega odseka OLO Len- 
dava. 9343 

Lovrač Marija, Mlate 23 pri Kranju, 
osebno izkaznico in izkaznico za kolo. 

10218 
Lužar Dominik, .Nova vas 36, osebno iz. 

kaznico, izkaznice OF, št, 47B831* prometa 
no knjižico za kolo, tov, St. 18996; številka: 
tablice S—6—1847, izdano od NM Gro- 
suplje. 10131 

Makarovic Dušan, Ljubljana, Kočevska 
it 71, knjižico za kurivo K-3. 10418 

Markun Frane, Podnonj 89, p. Zg. Gor* 
je pri Bledu, vojaško knjižico, îzaano od 
vojaškega odseka Jesenice. 9794 

Marolt Franc, Sv, Križ pri Kostanjevici, 
osebno izkaznico-in izkaznico za kolo šte- 
vilka , 5933Ç5. J .''•-:'.-'.     -9856 • 

Marolt Ivan, Trzin 174, iskaznico za to- 
lo znamke >Feloxf, it. 108549, Številka 
tablice S—2459, sindikalno izkaznico, pot- 
ni nalog za spremljavo stroja in potni liei. 

10024 
Marolt Marija, Bočna pri Gor. gradu, 

osebno izkaznico. 10143 
Maruna Milan, Ljubljana, Tyrleva 84, 

živilsko karto TD in živilsko karto SD 
na ime Lončar Tončka. 10251 

Medved Borut, Ljubljana, Koblarjeva S, 
spričevalo II. razreda 'drž. gimnazije v 
Ptuju. 10261 

Medveiček Danica, Dutovlje, Mladinski 
dom RKS, osebno izkaznico, 10.045 

Medregek' Marija, Ljubljana, Hotimiróva 
St. 13. osebno* izkaznico, izdano 1945 od 
NM Ljubljana. 10083 

Mejač Ivanka, Zg. Zadofirova •, Polje, 
spričevalo I. razreda meščanske Iole, v 
Lîchtenturnu. 10081 

Memiševič Abduš, Skoplje, Ulica 3?6, 
št. 31, osebno izkaznico, 10028 

••••• •;•••,•, Gorenja Sava 29 pri Kra- 
nju, v.ojatlkof knjižico.        " 10361 

M%stno avtopreTozniSko podjetje >Avte- 
prevoz«, Maribor, evid. tabfieo Sii>127 to. 
vtóijéa avtomobila, izdano 4. •1. 1947 
od' cÉéèka za notranje zadeve v Maribqru. 

MetelÈo Rudolf, Raka pri Krškem, vo- 
\•• &$&&>. 10'•, 

Mètjjrkovec AatOflija, Volčji gxaeï 55, 
p. Komen, okra j Sežana, osebno iztëazaîeo. 

Milofcaoja Marjan, Ljubljana, Koroška 
št; 6, osermo izkaznico. 10416 

Mir.t Jože, tjubijatui Jemejwa 1, že- 
lezniško režijsko Vozovnico in prometno; 
knjižico za kolo. 10132 

Miijak Matija, Boričevo 11, èmihel pri 
Novem mestu, spričevalo IV. razreda me- 
ščanske šole. izdano v Žmihelu pri Novem 
mestu. 101S9 

MilTel Frane, Ljubljana, Ljubljanska 37, 
eindikalno izkaznico. 10336 

. Mlakar . • anka, Sp. Kanomlja 117, pro- 
metno knjižico za kolo St. 48517.     10403 

Mlakar Vencesjav, Novaki 24, vojaško- 
knjižico št. 714/343, izdano 11. III. 1947. 

,    10183 
Mlinar Kajjel, Javorje, Šmartno pri L:- 

tiji, vojaško knjižico. 10188 
Močnik Janez, Porebel 16, vojaiko knji- 

žico in osebno izkaznico. 10217 
Močnik Rudi, Sv. Lovrenc, Store pri Ce. 

Iju, prometno knjižico za kolo It 21347. 
št. tablice S~13-3642. , 994e 

Mohorko Franc, in Moborko Jožef, Dolgi 
vrh, Laporje pri Poljčanah, mladinsko iz- 
kaznico št. 109395, izkaznico OF et. 647538, 
knjižico ta moiko kolo št. S—19—275, ït» 
okvira Î4S5152 in S-19—322, št. okvira 
46186V 10072 

Molek Antoo, Ljubljaaa, Pod iurnom 4, 
vojaško knjižico, šofersko izkaznico in kr- 
vodajno izkaznico, 10040 

Muro Milan, Tanca gora 6, Dragatui, 
pronvetno knjižico za kolo št 1033.    8139 

Muršee Franc, Domava, 22, p. Molkanj- 
ci, prometno knjižico za kolo. 10338 

Obrat lesne galanterije Rimske toplice, 
prometno knjižico za kolo, izdano od no-' 
traniega odseka .Celje okouca na ime To- 
varna podpetnikov Rimeke toplice.  10078 

Odbab Gernart, Celje,'; Tovamiika" 22, 
inozemsko izkaznico št. 1588, izdano od 
notranjega odseka Celje mesto 22. II. 
1949. 9943 

Odkupno podjetje Gostinstvo Ljubljana, 
Tržna 6, bfitine za 'tovorni avto znamke 
»F.WD«, evid. St. 8475. " 10257 

Ojrriïek Silva, Celje,, Zidanškova 27, po. 
trdilo izdano od invaûdeuega podjetja 
>Staiinarna< Celje, Št. K 3737V za'600 di- 
narjev, 10244 

Okrajna zveza kmetijskih zadrug, Se- 
žana, izkaznico za moško kolo znamke 
»Bianchi«, št. okvira: 2465. 9830 

Okrajno prevozniško podjetje Kajnnik. 
evidenčno tablico tovornega avtomobila 
znamke >Bianehi<, Št. S—2437.        9858 

»Oljarne« Ljubljana, tablico evid. št. 
S—2570 tovornega avtomobila, 5040 

Omejc Janez, Gmajnica S, p. Komenda, 
bone za popravilo čevljev na ime Omejc • 
Janezj Omejc Štefka in Omejc Milena^ 
prometno knjižico za kolo znamke :»Sty- 
ria«, tov. št. 127991 na ime Omejc Fran- 
čiška. -       • •• ' :   ,   1°362' 

Oven Marija,. LjuMjap, Hrenova 17, 
prometno knjižico zal ikolo znamke »Tura- 
nk, tov. :tt. 56552. V 10401 

•••'Ivan;-Pretrež 23, p. Laporje, po-1 

trdilo o stalni vojaški nesposobnosti, iz- 
dano, od, vojaške enote 20997 M 4, Petri- 
nja, ' '9709 

Pantar Janea, Ljubljana, Ižanska 255 
izkaznico magazina ministrstva za îndu- 
strijo, št. 926. , 10144 

Papi« Jože, Maribor, KoŠakl, Pekel 
(preje v.MóKwcili pri Mur. Soboö)', pro- 
metno kmizico zal Eolo znamke *Admiral<, 
št. mm, <m. st •-••••.     •• 

Pftulenc Anaej», Celje, Savinjska 3, 
uslužbeneko !•^••• St. 45537, izdano od 
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MLO Celje, uslulbeneko knjižica, izdano 
od IOOF Slovenije, it. 0383, izkaznica OP 
in sindikalno knjižico St. 3302189.    10249 

PavliS Vigko, Glavna direkcija industri- 
je gradbenega materiala, Ljubljana, ein- 
diB&lno izkaznico. 10253 

Pavlinic Justina, ••••, p. Hoče. pri Ma- 
riboru, kolesarsko knjižico za moško dvo- 
kolo znamke »PUCIK, St. 9850, izdano na 
ime Pavlinie Anton, Reka. 9862 

Pečnik Zinka, ,C«lje, Tkalska 6, izkazni- 
co Zveze borcev, št. D—03186, izkaznico 
OF. St. 251583, potrdilo podjetja komi- 
sija« Celje, et. K 345/V, in izkaznico OF, 
St. 251584 na ime Pečnik Jože.        10242 

Pele Marija, Ivanjkovci pri Ljutomeru, 
Maribor. "Koroška 165, ukradeno osebno 
izkaznico, izkaznico OF in sindikalno knji- 
žico. 9669 

Pelicon Alojz, Nova Gorica, uprava Pri- 
morja,-osebno izkaznico jn sindikalno Iz- 
kaznico lt., 67476. 10364 

Pestotnik Ciril, Dobeno 12, p. MengeS, 
prometno knjižico za kolo, spoznavna §t. 
S—1336, izdano 26. VTIÎ. 1949 na ime 
Pestotnik Rotija. 9900 

Petek Fani, Ljubljana, Cesta v mestni 
log 24, osebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana. • 10025 

Petrah Marija, Celje, prometno knjižico 
za kolo znamke ^Herkules« St. 3984, tov. 
lt. 543320. 10239 

Pintar Anton, Srednja vas št. 5. LoSki 
,    potok, delavsko knjižico St. 1474634. 

9902 
Pintar Franc, Gornji L«g 8, p. Litija, 

,,','• uelulbeneko knjižico, ät. .66320, železmafco 
reSjsfeo vozovnico1 št. 89211, vojaSko knjl. 
žico, odlikovanje za "zaslùgeza'narod, pro- 
metno knjižico za kolo St. 51968, St. Tablice 
3—51969, osebno izkaznico in sindikalno 
.zkaznico in izkaznico OF. 10413 

Pirnat Mihael. Domžale, Šolska 12, evid. 
tablico S-1011 za kolo 10416 

Pirnarer. Rudolf, Ljubljana, Emonska 10, 
vojaško lenjižico in osebno izkaznico, 

10417- 
Pišek Stanislava, Ljubljana, Staničova 

St. 22, 'prometno kntiiico za kolo gnamke 
»Adler«, ,5t. 758570, S-l-15342.     10365 

Planico Marija,   Primskovo 21,   Kranj, 
osebno izkaznico, izkaznico OF, sindikalno 
izkaznico, potrdilo o zaposlitvi, prometno 
iknjužco-za kolo in nabavno knjižico >In- 

.    tekea«. " .     10256 
Plevnik Ivan, Notranje Gorice 118, po- 

Šta Brezovica, osebno izkaznico, Šofersko 
lïkaznico št. 56, prometno knjižico za kolo 
lov./St. 589416, režijsko leleariSko karto 
in spričevalo o pomočniškem Izpitu trgov- 
ske stroke. 10259 

PoKvaJnuc Anica, Skofja Loko,Mestni 
trg, osebnd izkaznico St. 1118.        10042 

Pogafär Rozalija, Skaručna 7, sindikal- 
no izkaamlco.' 10082 

Poliklinika DSZ, Ljubljana, prometno 
• :, knjižico za avtomobil >F3atc, it. 1*4425, 

•  reg, št. 1995, izdano od NM Ljubljana. 
v, -      10208 

Polutnik Anton, Medlog 14, Celje, aindi- 
<  kalno knjižico, izdano od podr. 9t. 2 Medi 
••, izkaznico OF, izdano od KIIO Sv. Jo- 

• let, osebno izEa^nloo, izdano, od KLO Ka. 
'obje in VojaSko •••••, izdano cd'voja. 

i      îkega odseka Celje okolica. .    9944 

Porpvn.e Iran, Ljubljana Bernekarjeva 
18, dijaško knjižico in mladinsko izfc&a- 
nioo. 1Ö209 

Poverjeniitro za uotrauje zadeve OLO 
Poljčane, potrolniške nakaznice II. kate- 
gorije- za prehrano »Fieskrba Minot-a 
FLRJc na ime miličnikov: Lipar Jože, št. 
55C6, Mikolig Avgust, St. 5568 in Leupu- 
šček Ciril, St. 5660. 9993 

Praprotnik Stane, Ljubljana, Ciglarjeva 
št. 12, osebna izkaznico. 10410 

Pristor  Matilda,   Jesenice,   Ilirska 6, 
osebno izkaznico izdano od MLO Jesenice. 

» 10307. 
Proj Anica, Zg. Bitnje 4, p. Zabnica, 

osebno izkaznico. 8660 
Prosenjak Alojz, železničar vlečne služ- 

be IV. razr., kurjač kurilnice Maribor, 
uslužbensko knjižico 2t. 316945.        10276 

Prusnik Anton, Zg. Zadobrcva o, od- 
puetnico iz osnovne Sole v Polju.     10406 

Pupis Jožef, Tomaj 65, prometno knji- 
žico za kolo tov. St. 08678. 10345 

Radovič Marija, Ptuj, Miklošičeva 1. spo- 
znavno tablico ea kolo St. 419768.    10172 

RakuS Tugomir, .Impol, Slov. Bistrica, 
izkaznico za kolo enamke »Hermes"«, št. 
765687, reg. St. S—19—773. izdano od 
OLO Poljčane. 9706 

Rakuša Marija, Okrog 12, Ponikve, Ce- 
lje, delovno knjižico, izdano od KLO Kun- 
gota. 9939 

Rampre Ivanka, nameščenka KZ, Ziri, 
člansko knjižico Enotnih sindikatov delav- 
cev in nameščencev. It. 2505605,      9710 

Rapotec Angela, Kozina St. 7, okraj Se- 
žana osebno izkaznico, izdano od ONOO 
Herpelje Kozina; 9907 

Raztresen Andrej, Lukovica 35, p. Bre. 
zovica pri Ljubljani, železniško režijsko 
vozovnico in izkaznico OF. 10062 

Rebexaak Vlado, Slov. Konjice, promet- 
no knjižico za kolo St. 52639, evid. Številka 
S-19-1860. 10175 

Remih Anton, rudar, Velenje-Smartno, 
izkaznico OF, St. 675780 an 076781 na ime 
Remih Anton in Remih' Marija. 9422 

Resnik Jožefa, Lokvo 16, p. Rajhenburg, 
prometno knjižico za kolo znamke sHel. 
vetice St. 22547. 9823 

Romih Albert, ProSinska vas, Celje, 
prometno knjižico za kolo St. 311161. šte- 
vilka evidenčne tablice S—13—5004. 

9945 
Ropič Nada,   Ljubljana,   Gerbičeva  3, 

osebno izkaznico, sindikalno izkaznico in 
izkaznico znagazina Na-MA' ea nabavke na 

*iroa Samokeo Nada. 10207 
Rozman Lidija, Ljubljana, Hajdrihova 

St. 24, osebno izkaznico in prometno knji- 
žico za kolo. 10184 

Rup Maks, okraj, gradbeno podjetje 
Slov. Bistrica, osebno izkaznico št. 4, iz- 
dano od KLO Sp. Ložnica, prometno knji- 
žico za kelo znamke »PUCJK, registrska 
Stevilkia 642, številka okvira 964787, 
planinsko izkaznico Številka 20824, izdano 
od Planinskega druStva Slov. Bistrica, 
sindikalno izkaznico in nakaznico R-l za 
tekstilije in obutev. 10202 

Sagadin" Marija, Ljubljana, Olovžka 30, 
svojo živilsko nakaznico Nav in živilsko 
nakaznico Nav na ime Sagadin Karel. 

,     .    10337 
Samec (GaSperja) Anton, roj. 15. V. 

1919, ,2ab'jek", p. Laporje, vojaSko knjižico 
St. 578/84, Izdano 16. IV. 1947. 10071 

Santej Majda, Šmarje 7,, Sevnica, matu- 
ritettw ßp*riceValoi izd4ùo"22'. Vît. 1•. 

9942 
SekirnikMatevž, Celje, Dečkova», odeb- 

no iakaznico, izdano od KLO Qctprlje, iz- 
kaznico OF, izkaznico zä i^tovoljno; delo, 
tovarniško izkaznico Sn etanoVanjôlto pri- 
javo. • 10237 

SeliČ Stelica, Lava 2, Celje, sindikalno 
knjižico, izdano od Lesne Industrije Sp. 
Huddnja. 9940 

Sentačnik Steîka, Vojnik 65, Celje, pro- 
metno knjižico od kolesa St. S—13—835. 

10037 
Sever Janez, Ljubljana, Beethovnova 15, 

•pričevalo II. letnika eoboleoiiicûe srednje 
Sole. 10.139 

Sindikalna podružnica, št. 8 živilske in 
tobačne industrije Ljubljana, Se nejzpol- 
njene objave za dopust St. 597071 do 
597075 (pet kosov). 10186 

Sindikat SPD St. 4S na univerzi v Ljub. 
ljani pogreSeno eindikalno potrdilo (ob- 
javo) za popust prt vožnji, št. 948972. 

9370 
Sirk Martin, Studenec, prometno imjiži- 

co za kolo. 10419 
Sitar-Franc, Stožice 68, vojaSko knjiži- 

co in osebno izkaznico. 10047 
Skale Ivan, Sv. Urh 36, Trbovlje "i, v«. 

jaSko iknjižico. 9326 
Skok Lado, Jesenice, Cirila Metoda uli- 

ca 1, izkaznico 2a kolo, 2r. okvira 296911, 
evid. št. 5-5-4885, izdano od OLO Je- 
senice, 9672 

Slabič Peter, tovarna »Induplati«, Jarše, 
sindikalno izkaznico St. 60087. 10135 ' 

Slapar Anton, delavec, roj, 6. V. 1921, 
Zg. Jezersko 25, voja5ko knjižico, izdano 
od ivo j. odseka Jesenice v april» 1948. 

10077 
Slapäak Vinko, Zemelj 19, p. Gradac, 

evid. tablico za kolo St. S—9-49S.   9663 
Slavic Julija, Grobe, KLO Kljuïarovci. 

ukradeno prometno knjižico za koto Šte- 
vilka 402864, spoznavna tablica Številka 
S—21—2738. 9792 

Slivnik .Anton, Blejska Dobrava 44 
ukradeno osebno izkaznico, kdanoodKLO 
Blejska Dobrava, izkaznico OF, izdano na 
BIej3ki Dobravi, eindikalno izkaznico, iz- 
dano od sindikata kovinarjev v Železarni 
Jesenice, vojaSko knjižico, izdano na voj. 
odseku Jesenke, prosvetno izkaznico, iz- 
damo pri prosvetnem druStvu Blejska Do- 
brava in izkaznico za vstop v železarno' 
Jesenice. 10203 

Smrekar Jože, Sp. Ribče 8. vojaSko knji- 
žico. "" 10367 

SokovSek Dominik, Sv. Lenart 69, Ce- 
lje, vojaško 'knjižico, izdano od vojaSkega 
odseka Celje okolica. 10243 

Srka, Potei-, ml. vodnik, vojaïka pošta 
7060, Ljubljana, vojaško potno dovolilni- 
co serije >K< St. C4542 za uradno potava, 
nje Ljuhljana-Reka. 10400 

Strlekar Mitja, Ljubljana, Prule 25, ko- 
lesarsko knjižico. 10211 

StrniSek Ana. Radomerščak 15, Ljuto- 
mer, ukradeno člansko knjižico vejaških 
vojnih invalidov LR Slovenije, St. 37100. 

10126 
Sapek Feliks, logar, Sv. Danijel, p. Pre- 

valse, vojaSko iknjižico. 9793 
Šajn Ivan, dijak, Ptuj, OrmoSka 4, spo. 

znavno tablico kolesa 3—20-1069.  10125 
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Želih Stoika, Maribor šolsko spričevalo 
4. razreda nižje gumi. m izpita za višjo 
gimnaziju 1)822 

Söpec Elz", Kranj, üoreuja Sava 2b, sin- 
dikalno Izkaznico. * 10084 

Sijauec Staue, Ljubljana. Kakoviuška Ö, 
šofersko izkaznico št. Ö21S, izdano 25. V. 
194S. 10404 

SijJel Jože Ljubljana. Kožna dolina, 
C. Vili it. 44, osebno izkaznico.      10414 

àkerl Mara. Tomai 4s y*-!mo izkaznico. 
10344. 

Sjieb J'iut'2 Ì2 Markovca. ukradeno 
prometno knjižico za kolo znamke »Cso- 
pek. -Si. kolesa 50051   tablica št. 999. 

10228 

Spornim Huris, roj. Ö. Vil 1929 na Je- 
senicah, Sl.iv. Javornik. Strelska 9. oseb- 
no izkaznico. 9790 

àtahler .Sucs, LJubljana, Dalmatinova 
St. 11, koledarsko izkaznico, 10206' 

ètauta Ivan. Miren pri Gorici 278, ukra- 
deno zaC. osebno izkaznico, izdano od 
notr. uprave v Uorici, c.kaznico za kolo 
znamke >Tribunat, ovid. št. S—28—4115, 
Izdano od uprave NM v Solkanu, izkazni- 
co OF, izkaznico sindikata delavcev in na- 
meščencev usnjarsko-predelovalne indu- 
strije JiiyiHavijt.', putno sindikalnu dovo- 
lilnico za letni dopust z dne 0. IX, 1949 
za progo Šempeter pri Uorici—Reka, po- 
trdilo okrajne volivne komvije pri OIO 
Gorica, o članstvu KLO Miren • dekret o 
nastavitvi kot pom. kniigovodja v drž. 
elužbl. »905 

Stayer  Franc. Lesane št. 15. p. Apaïe, 
prometno knjižico za kolo znamke %Stv- 
lia«,  št   okvira   70811. evid.   št. f)l<» 

9860 

Straus Martin, Ljubljana. Cesta dv^h 
cesarjev 87, osebno izkaznico. 10026 

štrekelj Alojz Ljubljana. Albanska 39, 
knjižico za   kurivo K-5 10214 

šttimberger Autou. Zg, Breg 53, Ptuj, 
izkaznico za kolo. tov. St 5384, tt« št. 
931. 10327 

AušteriiC Slavko, nameščenec v Tovarni 
nogavic Lesce, delavno knužico Številka 
1811888. ' 10127 

âventner Alojz. Ljubljana Ljubljanska 
ulica 1, prometno knjižico za kolo, tov. št. 
287094. izdano od NM Llubljana,     10138 

£voS Vendelhi, Genterovri 40/a. prompt- 
no knjižico za kolo znamke >Flksor<, 
tov. št. 44432, evid. št. 900, izdano od NM 
Dol. Lendava 9863 

Te-Mina Janez. voj. poìfa 1101 Postojna, 
živiUico nakaznico za september 3t. 25/T. 

1*262 

' Tkalec Ivan. Lipa 103, okraj Lendava, 
prometno knjižico za kolo znamke »Stan- 
der», 8t. 10082». št. tablice S-24—2883, 
in osebno Izkaznico, Izdano od KLO Llpn 
L 1945. 10119 

TomSif Leopold,'Zg. Ka»olj, Polje. pre. 
klic izgubljene osebne izkaznice št. 070860. 
eiud—aliui Izkaznice št. 0G921, izkaznice 
OF. St. 600463, in Izkaznico SKUD Jože 
Mrazovec St, 63, objavljen v 81. 25/1940 
•*••••• lista LRS z dne 16. VIT. 1949, 
ker <"o se listine našle. 10091 

Toplak Alujz, pusestnik, Zg, Velovla^a 
5t. 10, Sv. Urban pri Ptuju, prometnu 
knjižico za kolo, št. okvira 3433, St. tabli- 
ce 74o2, izkaznico OF na ime Toplak Ida. 

9828 
Tovarna avtomobilov Maribor, vajeni- 

ške knjižice: št. 0027ÖÖ na ime Frank 
Kdo; št. 002092 na ime Hercog Maks; 
št. 0O2458 na ime Molek Josip; št. 002294 
na ime Novak Stane; št. 002460 na ime 
Nazirovič Andrija in učno pogodbo št. 
*)78 na isU  mre. 9584 

Trdan Faui. Ljubljana, Poljanska c. 16. 
sindikalno tzkažuigo. 10255 

TrobiC Stanislava, Celje, sindikalno iz- 
kaznico št. 3029370. • 10246 

Turner (Jožefa) àte-iau roj. 16. X. 1921 
v Kobilju 71. vojaško knjižico. 10298 

Udoviê Pepca, Leniberg 2, vojaško "knji- 
žico od kolesa št. S—13—2231. 10035 

»Unitasi mestno kovinsko podjetje 
Ljubljana, prometno knjižico za uradno 
kolo znamke »Perfekt<, tov,   St.  391192. 

10342 
Urbane Frauc, roj. 17. X.. 1921 v Rupi 

št. 34, Kranj, odpuetnico št. 15 osnovne 
šole Kranj-Primskovo," izdano 28. VI. 
1930. 9996 

Urh Alma, Ljubljana. Tyrîeva 478, ži- 
vilsko karto Nav in Živilsko karto SD na 
ime Urh Josip ter živilsko karto OM-2 
na ime Urh Igor. 10268 

Usar Cilka, Lepa njiva 42. Mozirje, iz- 
kaznico OF. it. 287489, izdano od odbora 
OF Ljubija. 9061 

Vakselj Slava, Ljubljana, Vrhovčova 
112. osebno izkaznico in izkaznico OF. 

10335 
Verdif Feclor. Ljubljana, Sv. Petra 12, 

indeks medicinske fakultete v Ljubljani, 
št. 534/40-47, izdan leta 1946 od med fa- 
kultete v Ljubljani 1Ò140 

Verbif Miro. Novo mesto. Poštna ul. 1, 
ukradeno osebno in sindikalno izkaznico, 
izkaznico OP in prometno knjižico za ko. 
lo, 9—11-6467. 10051 

Virant Alojz, Ljubljana. PredoviSva 11. 
prometno knjižico za kolo znamk« >Puch<, 
št. tablice- 22817, tov. št. 838465 In oseb. 
no izkaznico. 10260 

Vitkoviï Vinko, kapetan, vojna pošta 
700O. LJubljana, vojaško potno dovolilnico 
serije >J« št. 019504, izdano 21. VII. 1949 
za uradno potovanje Novo meeto—Ljub- 
ljana. 10899 

Voj. poŠta 8082. Ljubljana, vojaški potni 
dovolilnici (rdeîi), in sicer: serije L, št. 
00408, na ime Fafa Andraž, borec, In 
serije L. št. 60405, na ime Bašic* Slavko. ' 
borec, obe izdani od voj. poŠte 4682, Ljub- 
ljana. 10069 

Volpi? Elizabeta, Kranj, Cesta na Rupo 
Št. 18, osebno izkaznico.     , 10187 

Volčič Mirjam, Ljubljana, Geetrinova 6, 
osebno izkaznico št, 080314, izdano JI. 
VI. 1945 od NM Ljubljana. 10409 

Volk Marko, ôt. Peter v Savinjski do- 
lini, prometno knjižico za motor. evid. št. 
4-02993. 10407 

Vreïar Franc, Ljubeïno 56, Calje. 
Izkaznico, izdano od' Kemične tovarne 
Celje, prometno knjižico za kblo In izkaz- 
nico OF1. 10245 

Vrhove Juže, Ljubljana, Stepanjska 26, 
delavsko knjižico. 10329 

Vršič Feliks, Zdraviliško gostinsko pod- 
jetje Slatina Ha d enei, vojaško knjižico, 

10134 
Zadnikar' Mara. Ljubljana, PovšeAa 

06 B, nakaznico za  kurivo. '10370 

Zaloker tum, Cinkarna, baraka, Uelje, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Sp. Hu- 
dinja, izkaznico OF, izdano oü OF odbora 
Sp. Hudinja. 10050 

Zaplotnik Anton, kurir l'iskamiie, 
obrat 11 Tekstilindusa. Primskovo pri 
Kranju, knjižico za kolo znamke »Dur. 
koppi, št. 1795455. evid. št. S—4—8122, 
last •••••indus«, Kranj, in sindikalno 
izkaznico št. 64966 na ima Zaplotnik An- 
ton, Primskovo. 10122 

Zavori za zaščito in varstvo kulturnih 
spomenikov, Ljubljana, evidenčno tablico 
avtomobila S-0S04. .10333 

Zeli? Mamil, Zagrad 120, Celje, promet. 
no knjižico za kolo št. 4425, št. tablice 
S—12—1018. in omladinsko Izkaznico, iz- 
dano od LMS PeEovnik. 10241 

Zelinjak Jožica, Jesenice, Delavska 4, 
osebno izkaznico. 10031 

Zorko Pranja, Celje, osebno izkaznico. 
10240 

Zrin Jože, Jesenice, Kurimlška 9, pro- 
metno knjižico za kolo. Izdano od NM Je. 
senice . 10180 

Zupunfif Staue, Ljubljana, Kenuiikora 
št. 4, prometno knjižico za kolp.     10258 

Žagar Dragica. Celje, prometno knjižico 
od  knlpsa 5t. 109}185, }•039 

2alik Kristina. Crnelovei 37, M Sobuta, 
Prekmurje. ukradeno knjižico ženskega 
kolesa znamke >Victoria*, 3t. tablice 
S-23—1810  št. okvira 217167. 9791 

Želcznik Jakob, roj. 2. VII. 1S9S Gabr. 
no, Celje okolica, vojaško kniižico, izdano 
od vojaškega odseka Celje oko''ca.   10020 

Žgajnar Anton, LJubljana Ob Ljubija. 
niči 09, oblino ;zkaznico. 10205 

2iberna Ivan. »Gradiš E. Meste pri Ži- 
rovnici, udarniško knjižico Št. 11039, iz- 
dano v Mostah-Zirovnici. • 10022 

Žitnik Dragica, Ljubljana, Dvofakova 
ul. 0, sindikalno knjižico št. 1586392. 

10348 
Žitnik Jakob, Grosuplje. Hraetje 16, vo. 

Jaško knjižico. ;  10884 
Živkovif Ljubica, izgubljeno tekstilno 

nakaznico, izdano od vojaške zadruge v 
Novem ineetu, 10058 

Žižek Lojzka. Malecnik 21, Sv. Peter 
pri Mariboru, ukradeno prometno kniižico 
za kolo št. 1275. 9588 

žohar Marija. Teharje 42, osebno izkaz. 
nico, izdano od KLO Teharje, izkaznico 
OF, izdano od KLO Teharje, prometno 
knjižico za kolo št 697110, št. tablice 
S-13-537 10086 

Žvikart Karl. Legen 12, p. Slovenj Gra- 
dec, -vojaško knjižico, vojaško potrdilo. 
sindikalno knjižico, knjižico planinskega 
društva, oblačilno nakaznico in Izkaznico 
tovarne usnja   • 9540 

Izdaja >Uradni list LRS<,- Direktor in odgovorni uredatkj dr. Ba»tfco Moïnik: tleka Blaenikova tiskarna, obrat 1 — vel v LJubljani 
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Poleg tega mora vino imeti najmanj tale odstotek 
alkohola: 

pri l/a 9% 
pri 1/b 12% 
pri ile 12.5%, 

razen  pri malvaziji, ki  mora imeti  v tej skupini  naj- 
manj 13% 

pri   11 '. 9% 
pri III in IV     .    . •.    . 8% 
Ce vino ne dinega predpono stopnje alkohola, se 

uvrsti v naslednjo nižjo skupino oziroma podskupino, 
V primeru izredno slabega vremena v času dozore- 

vanja lahko minister za državne nabave v sporazumu z 
ministrom m kmetijstvo izda izjemno dovoljenje, da se 
predpisani minimalni odstotek alkohola pri I/b skupini 
zniža. 

3. Vinski mošt: din 
Po skup'inah za vino: za 1% sladkorja 

I/a ^skupina    0.82 
I/b skupina 0.72 
I/o skupina 0.64 

II.   skupina     • 0.50 
lil.   skupina 0.34 
IV.   skupina 0.25 
Te cene so doletene na podlagi  randmaja 75 litrov 

vinskega molta iz 100 kg grozdja in 17% sladkorja. 
1 Grozdje«, za predelavo: din 
Po skupipah za vino: za 1% sladkorja 

I/a skupina 0.62 
f/b skupina 0.54 
I/o skupina 0.48 

H.   skupina    0.37 
,111.   skupina      •    ......    .    .    •    .,, .   0.25 
IV.   skupina      .    .    .    .    .    .    •    .    .    0.19 
Te cene so določene na podlagi randmaja 70 litrov 

enkrat pretočenega vina iz 100 kg grozdja in 17% slad- 
korja. 

5. Cene po točki 1„ 3. in 4. so mišljene franko vagon 
ali skladišče pooblaščenega odkupnega podjetja (oziroma 
zadruge) po sporazumu med odkupnim podjetjem (oziro- 
ma zadrugo) in pridelovalcem. 

6. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LBS<. 

St. S/P2065 
Ljubljana dne 29. septembra 194©. 

Strinjam se! 
Minister Minister 

za kmetijstvo LES: za državne nabave LRS: 
Ing.   Jože  Levstik  1,  r. Milan Skorlnvaj 1. r. 

m. 
Na podlagi 5. in 7. točke odredbe ministra za državne 

nabave FLRJ o pobiranju žitne merice (ujma) od mlinov, 
drobilnic in robkalnio in o pobiranju manipulativnih pre- 
sežkov  žita od   mlinov   v   gospodarskem  letu   1949/50 

.izdajam 
dopolnitev navodil 

o pobiranju žitne merice (ujma) od mlinov, dro- 
bilnic in robkalnicln  o  pobiranju  manipulativnih 
presežkov žita od mîînov v gospodarskem J. 1949/50 

Navodila o pobiranju žitne merice (ujma) od mlinov, 
Irobilnio in robléalnic in o pobiranju manipulativnih pre- 

sežkov žita od mlinov v gospodarskem letu 1949/50 (Uradni 
list LKS, št. 20-164/49) se spreminjajo oziroma dopolnju- 
jejo takole: 

Poleg pridelovalcev žita na Primorskem, ki so opro- 
ščeni plačevanja mlevnine v naravi za vse žito, in poleg 
državnih pitališč ter republiških kmetijskih gospodarstev, 
ki so oproščena plačevanja mlevnine v naravi za tisto 
žito, ki je namenjeno .za krmljenje prašičev, so oproščeni 
plačevanja mlevnine v naravi tudi kmetovalci v pasivnih 
krajih, Ki so oskrbujejo z žilom na podlagi nakazil za nt 
kup žita po vezanih cenah, ter delavn ki prejemajo pia 
čilo v naravi z žitom (deputat). 

Tistim, ki so oproščeni plačevanja mlevnine \ naravi, 
izstavi pristojni krajevni ljudski odbor potrdilo, ki mora 
vsebovati; 

a) ime in priimek konstnika, 
b) bivališče z označbo krajevnega ljudskega odbora, 
c) količino žita, za katero je koristnik oproščen pla- 

čevanja mlevnine v naravi. 
Krajevni ljudski odbor vodi seznam vseh Izdanih po- 

trdil. 
Tisti, ki- so oproščeni plačevanja mlevnine v naravi, 

se morajo izkazati mlinarju s tem potrdilom vsakokrat, 
ko prinesejo žito v mletje. Mlinar vpiše količino, ki jo 
sprejme v mletje na kratko stran potrdila. Tam se tudi 
podpiše in pritisne svoj pečat. Kx> doseže vsota količin na 
hrbtni strani količino vpisano na prvi strani, Je potrdilo 
izrabljeno ter ga mora koristnik izročiti mlinarju zaradi 
kontrole. 

Mlinar, ki melje žito takim osebam, vodi zanje isti 
mlinarski dnevnik kakor za druge, vendar s to razliko, 
da vpiše v stolpec >itne in priimek pridelovalca aH last- 
ntka žita«, poleg imena in priimka Sp bivaliSče: v «tolnec 
>bivaHSče« pa vpiSe številko potrdila, ki ga Je izdal pri- 
stojni krajevni ljudski odbor. Stolpec, k: \v ' ?'•'"•. •• 
vpis merice ostane prazen. 

S/P - št. 1143/1 
LjubljanR dno 29 septembra 1949. 

Minister 
/   ' za državne nabave 1-RS: 

Mila ti ftkerlavaj l. r. 

Pregled »Uradnega •••• FLRJ« 
St. 76 z dne 5. septembra 1949: 

006. Uredba   6 spremembah   in   dopolnitvah  uredbe  o 
davku od prometa proizvodov. 

607. Odredba o sedmih spremembah in dopolnitvah za- 
časne tarife davka od prometa proizvodov. 

608. Odredba o popisu zalog vina in žganja. 

St. 76 z dne 7. septembra 1949: 
609. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije industrije vo- 

jaške obleke fn obutve. 
610. Odločba o določitvi osnovnih elementov za kakovost» 

nafte in naftinib derivatov ter o njihovi obvezni upo- 
rabi. 

911. Odločba o jemanju vzorcev za analizo nafte in nafti- 
nib derivatov. 

612. Odločba o začasnih normah za dela pri napeljavah 
centralne kurjave na zgradbah ON 831. 

613. Odločba o začasnih, normah za mavfyr-ka in kipar-ka 
dela na zgrßdbah GN 521. 

Pristop Turčiie U mcdnfnvln! konvenciji za varstvu člo- 
veškega življenja na morju. 
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St. 77 z dne 10. septembra 1949: 
G14. Uredba o postopku za ocenitev vrednosti premoženja, 

ki je po 3. členu zakona o ravnanju s premoženjem, 
ki so ga lastniki morali zapustiti med okupacijo, in ' 
t premoženjem, ki so jim ga odvzeli okupator ali nje- 
govi pomagači, izvzeto od vrnitve lastniku. 

615. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ob- 
veznem službovanju veterinarjev po dovršeni veteri- 

' nar3ki'fakulteti. 
616. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije združenih 

zveznih kmetijskih posestev >Belje«. 
617. Uredba o ustanovitvi in delu Bibliografskega insti- 

tuta FLRJ. 
618. Splošno navodilo o vpisu diplomiranih slušateljev 

višjih pedagoških eoi na fakultete. 
619. Navodilo o vplačilu in kontroli davka od prometa 

proizvodov- za vino m žganje. 
620. Navodilo o pristojnosti tovarniških sodišč sindikalnih 

podružnic. 
621   Odredba o razvrstitvi nazivov kontrolno-inšpekcijske 

stroke. 
629.. Odločba o uvedbi uslužbencev, ki opravljajo dela 

trgovinske inšpekcije in inšpekcije dela, v kontrol- 
inšpekcijsko stroko. 

Ö28. Odločba o uvedbi -obrazca  za delovne  pogodbe  v 
gozdarstvu. 

Št. 78 z dne 14. septembra 1049: 

424. !Ukaz o določitvi   namestnika . ministra, za zunanje 
" zadeve v času njegovega bivanja v tujina i.\\ 

625. Temeljna uredba o generalnem urbanističnem planu. 
6*26. Splošno navodilo o srednjih strokovnih šolah. 
627. Odredba o popisu zgradb, zgradb v gradnji, stano- 

vanj in poslovnih^ prostorov. 
628. Odredba o določitvi osnovne plače za nazive v kon- 

trolno-inšpekoijski stroki. 
629. Pravilnik o gradnji železniških investicijskih ob- 

jektov; 
6*30. Navodilo o uporabi uredbe o izplačevanju premij 

delavcem in uslužbencem za dosežene prihranke. 
Meksiko ratificiral konvencijo Svetovne meteorološke or- 

ganizacije. 
Odločba o višjih enotnih (komercialnih) cenah za vodne 

črpalke in centrifuge za med v prosti prodaji, z ve- 
ljavnostjo v vsej Federativni ljudski' republiki; Ju- 
goslaviji. , 

St. 79 z dne 17. septembra 1949: 
631 Ukaz o določitvi gospodarskega podjetja >Pirinčano 

gazdinstvo« za podjetje splošnega državnega po- 
mena,,     ' 

632. Ukaz o določitvi podjetij rudnik >Strahinje« in rud-\ 
.   riik   »Ciganjščak* za  podjetji splošnega državnega 

pomena. \ :< 
6?3. Ukaz o določitvi podjetja >Trudbenik« v Doboju za 

podjetje splošnega državnega pomena. 
034. Splošno navodilo o ustanovitvi in delu srednjih 

upravnih šol. 
63.5. Splošno navodilo o ustanovitvi Jn delu administra- 

tivnih §ol.\ 

636. Pravilnik o izpitih in pogojih za pridobitev nazivov 
diplomatsko-konzularni stroku 

687. Navodilo o uporabi 5. člena uredbe p likvidaciji raz- 
...   merij, nastalih z zaplembo premoženja.       %% 

638. Navodilo o organih za vodstvo službe državljanskih 
stanj. ' 

639. Odločba o ustanovitvi organov za predhodno delo pri 
odlikovanjih. * 

640. Odločba o normah za keramična dela na zgradbah 
GNU 501. *        ' 

641. Odločba.o izročitvi v promet priložnostnih dopisnic 
ob II. kongresu sindikata uslužbencev pošte, telegra- 
fa in telefona Jugoslavije. 

642. Odločba o izročitvi v promet novih dopisnic. 
Izrael pristopil k mednarodni konvenciji ò tovornih pro- 

gah ,       , V 

Albanija pristopila k protokolu, s katerim se spreminjata 
konvencija o zatiranju trgovine z dekleti in otroki z 
dne 80. septembra 1921 in konvencija o zatiranju 
trgovine z odraslimi ženskami z dne 11. oktobra 1933, 
in k protokolu, e katerim se spreminja mednarodna 
konvencija o zatiranju prometa in trgovine z nemo. 
ralaimi publikacijami z dne 12. septembra 1923, 

Madžarska odpovedala sporazum o poštnih' virmanih. 

St. 80 z dne 21. septembra 1949: 
643. Uredba o posadki ladij (rgovske mornarice FLKJ. 
644. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 

'"',.. o pripravniški' službi, strokovnih izpitih in tečajih v 
.    strokah pomorsko in' notranje plovbe ; (kolikor se na- 

'   naSajona notranjo, plovbo). :*      :   ^      ; \ 
645. Odredba o odobravanju kreditov delavako-uslužben- 

skim restavracijam (melizam) za nabavo zimske za- 
loge v gospodarskem letu 1949/50. 

646. Navodilo o spremembi namena objektov, ki se upo- 
rabljajo za gostinstvo. 

647. Navodilo o obsegu nadzorstva ljudskih odborov nad 
gostinskimi objekti in obrati. 

648. Navodilo o sklepanju pogodb pri dajanju manjših go- 
stinskih obratov v najem.. 

649. Navodilo o delovnem času gostinskih podjetij oziro- 
ma obratov. 

Konvencija za omejitev proizvodnje in o ureditvi razde- 
litve omamljivah sredstev. 

Alban ja ratificirala protokol, po katerem so pod mecena- 
rodno kontrolo droge, ki niso obsežene s konvencijo z 
dne 13. julija 1931 o omejitvi proizvodnje in o uredi- 
tvi razdelitve opojnih drog, spremenjene s protoko- 
lom, podpisariim v Lake Succeesu dne >11. decembra 

.    1946. . ' " ' ;"     ,  .     '•':-'v/ 'i''' 
St. 81 z dne 24. septembra 1949: 

650; Ukaz o določitvi žage >Mokro« ne Romaniji za ixxx- 
jetje splošnega državnega pomena. 

651. Ukaz o določitvi podjetja >Mestnà\plinarna« v Pan- 
čevu za podjetje-splošnega državnega pomena. 

652. Uredba o dopolnitvi uredbe o dodeljevanju podpor 
rodbinam, katerih hranilci služijo v stalnem kadra« 
jugoslovanske* armade.; 

653., Odredba o,državni (vezani) ceni za rujevo Ketje 
(Rhus conitus).,      v . '.' ;.\,  . r 

, ,•, 

Maj«   >FIriidni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: 
l,'ubijani  Naročnina: četrtletno 60. polletno 120. celoletno 240 

.12 din za 48 strani, 16 dan za 64 strani, po poŠti 2.60dm vec" - 
Telefon: ravnateljstvo '49-40. urednišbvo 49-90, 

dr Ràstkn Moïrillr. tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 ~ vel v 
'din. - Posamezna Številka: 4 din za jffl strani 8 din za 82 strani. 

Oredniîtvo in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva uBca It 28. 
upravništvo 65-79. — Čekovni račun 8-90180-0. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dno li. ofetobra 1949. JE Številka 31. 

192. Ureüba o odkupu vprožnihvkonj. 
193. Uredba  o  odkupu  îiZol'a  v  gospodarskem  letu   19-19/50. 
194. Uredba   o   odkupu   ajde   in prosa   v   gospodarskem  letu 

1949/50. 
195. Odločba o imenovanju članov oblastno volivne komisije ea 

Ljubljansko oblaet. 
196. Odločba o imenovanju članov oblastno volivne komisijo za 

Goriško' oblast. 

VSEBINA 
197. Odločba o imenovanju «tonov oblastne lyoHvjie komisije za 

Mariborsko oblast. 
19S. Odločba o imenovanju članov volivne komisijo glavnega 

mesta Ljubljane. 

199. Odločba o razrešitvi in postavitvi članov okrajne volivne 
.komis-ije- Črnomelj. 

k 

UREDBE. IEDBE. MVO&ILA m ••• 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

192. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za državne nabavo 
LRS, ministra za lesno industrijo LRS, ministra za kme- 
tijstvo LRS in predsednika planske komisije LRS 

uredbo 
o odkupu vprežnih konj 

•:ï ";,'''• •' ••   'i'.1.   - :' : \".\  L Sien    ' ",,'.• 
Zaradi zagotovitve prevoza lesa in izpolnitve plana 

živinoreje y državnem in zadružnem sektorju določi mi- 
nister za državne nabave v sporazumu 's predsednikom 
planske komisije, ministrom za lesno industrijo in z mi- 
nistrom za kmetijstvo republiški plan odkupa vjtrežnlh 
konj. Plan odkupa se razdeli na posamezne okraje Ljud- 
ske Republike Slovenijo. 

2. člen 

V treh dneh po prejemu republiškega plana določijo 
okrajni izvršilni odbori plan odkupa za območje krajevnih 
ljudskih odborov svojega območja, , _ 

3. člen 

Na; podlagi prejetega plana odkupa konj mora krajev- 
ni izvršihii odbor ugotoviti lastnike vprežnih konj, ki jih 
ne potrebujejo Za svoja gospodarstva ali svoj poklic. Se- 
znam teh' lastnikov mora v sedmih dneh po prejemu 
okrajnega piana sporočiti podjetju oziroma zadrugi, ki jo 
poobjaščena za oddajo konj na njegovem območju, in 
••••••.•••• izvršilnemu odboru. Za vsakega lastnika jö 
tréba y seznamu navesti število konj, ki jih lahko proda, 
z nâvjedbo staToetHn pasme konj.  ... 

4. člen 

Na Podlagi., prejetih seznamov morajo dr|avnia od- 
kupusi ^oâ]§tjain'zàgpjige, ki jih za to pbotyaiü mmister 
za 'idjr^ayne nabave, v lb dneh po prejemu seznamov od- 
kupni pò planu določeno število vprežnih konj. Po pre- 
teku roka morajo pooblaščena odkupna podjetja in zadru- 
ge sporočiti okrajnim izvršilnim odborom in krajevnim 

izvršilnim odborom seznam lastnikov, kt so 'konjo prodali, 
in seznam lastnikov, ki jih' niso hoteli prodati, z navedbo 
razloga, zakaj jih niso prodali. 

6. člen 

Ce odkujmj! pjgdjjejja oziroma zadruge po planu do- 
ločenega stenja k#nj s $£go4po né morej«nbakupjti*v roku, 
določenem po 4. členu té ure'dbe,'izda"poverjenik okraj- 
nega izvršilnega odbora za državne nabave v'mejak pia- 
na za odjqip konj v okraju v ©porazumu s poverjenikom 
za kmetijstvo in poverjenikom za gozdarstvo posameznlim 
lastnikom konj odločbe o obvezni prodaji konj. V odločbi 
je treba navestij koliko vprežnih konj mora prodatt last- 
nik, ter starost in pasmo konj. 

Zoper -to odločbo je v treh dneh po prejemu dopustna 
pritožba, ki jo mora rešiti okrajni izvršilni odbor v treh 
dneh po vložitvi pritožbe. Odločbo pošlje lastniku konja 
in pooblaščenemu odkupnemu podjetju oziroma zadrugi. 

6. člen 

i V 14 dneh po pravnomočnosti odločbe o obvezni pro- 
daji konj mora za odkup pooblaščeno državno podjetje 
oziroma zadruga od lastnikov odkupiti z odločbo določene 
konjo po ceni, ki jo določi tričlanska komisija, ki jo. po- 
stavi • okrajni izvršilni odbor. V ljomisiji mora biti za- 
stopnik okrajnega poverjenistva zadržavno nabave, okraj- 
ni veterinar in okrajni agronom. Cena konj se določi ob , 
upoštevanju starosti, pasme in delovne sposobnosti konjài 
po navodilih ministra za državne ^nabave.    ( » 

Co se odkup v 14 dneh ne izvrši, odločba"o^obvezni 
prodaji ugasne. 

7. člen ,    . 

Za vprežno konje, ki pridejo v poštev za odkub po 
določbah te urpdbe, se štejejo konji skopljenoi in kobile, 
stari od treh do deset let, z dobro kondicijo, pravilne ra- 
sti, popplnoma" zdravi, brez bistvenih hib, ki so sposobni 
za težjo delo. v 

8. člen' 

Pri določanju konj za odkup je treba upoštevati eko- 
nomsko moč, gospodarsko strukturo in razvitost konjer-eje 
v posanjeznih okrajih oziroma krajih, pri posameznih 
lastnikih pa tudi njihove gospodarske, potrebe po vprežrtih 
konjih. * *• '- • 

Konji,se,tudi ne odkupijo tistim lastnikom"ki jim jo 
opravljanje voženj glavni ali celo edini vir zaslužka. 

**• 
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9. člen 

Odkupljene konjo porazdeli ministrstvo za državne 
nabavo v sporazumu z ministrstvom za lesno industrijo in 
z ministrstvom za kim-ujMvo, 

10. ölen 
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev ali s poboljše- 

valnim dolom do treh mp^ccev se kaznuje: 
a) lastnik konj, ki kljub odločbi po 5. členu noče 

prodati oziroma izročiti konja odkupnemu podjetju oziro- 
ma zadrugi, 

b) lastnik, ki konja odsvoji, skrije ali kar koli stori, 
da bi ee izognil prodaji konj po določbah te uredbe. 

Poleg kazna po prvem odstavku se izreče tudi od- 
vzem za odkup določenega konja, oziroma odvzem kup- 
aine ali koristi, fci jo je lastnik prejel za takega konja. 

Kazni izreka okrajni  (mestni)   izvršilni odbor. 

11. člen 

Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev se kaznuje 
uradna oseba, ki ne izpolni obveznosti, določene s to 
uredbo. 

Kazni izreka oblastni izvršilni odbor. 

12. člen 

Minister za državne nabave izda v sporazumu z mi- 
nistrom za lesno industrijo in • ministrom za kmetijstvo 
po potrebi predpise za izvajanje te uredbe. 

IS. člen * 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

IiRSc 

St. S—zak 658 
Ljubljana dne 5. oktobra 1949. 

. Minister 
za državne nabave LRS: 

Milan Skcrlavaj 1. r. 

Minister 
za lesno industrijo LRS: 

Tone Fajîar 1. r. 

Minister 
za kmetijstvo LRS: 

Ing.. Jožo Levstik 1. r. 

Predsednik 
planske komisije LRS: 
Sergej Kraigher 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

193. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za državne nabave 

uredbo 
o odkupu fižola v gospodarskem letu 1949/50 . 

I. Temeljne določbo 

• 1. člen 
Da se zagotovi preskrba delovnega ljudstva s fižolom* 

bo ''"'ava v gospodarskem letu 1949/50 odkupovala fižol 
po -i ločbah te uredbe. * 

2. člen 
Pridelovalci fižola, ki imajo tržni presežek fižola, so 

dolžni prodati državi določeno količino fižola po cenah, 
ki jih določi vlada LRS. v 

3. člen 
S presežki fižola, ki preostanejo pridelovalcu po ob- 

vezni prodaji (prosti presežki), lahko pridelovalci pro- 
sto razpolagajo. Lahko jih prodajo državi tudi po vezanih 
cenah ob pogojih, ki so predpisani z uredbo o prodaji 
kmetijskih pridelkov, vezani s pravico do nakupa dolo- 
čenih industrijskih izdelkov po nižjih enotnih cenah. 

4. člen » 
Gospodarstva izpod dveh hektarjev obdelovalne zem- 

lje so oproščena obvezne prodaje fižola. 

II. Planiranje odkupa 

5. člen 

Plan za odkup fižola določi za posamezne oblastne 
ljudske odbore in za glavno mesto Ljubljana minister za 
državne nabave v sporazumu z ministrom za kmetijstvo 
in predsednikom planske komisije LRS. 

Oblastni izvršilni odbori razčlenijo plan za odkup 
fižola na okrajne (mestne) ljudske odbore, okrajni (mest- 
ni) izvršilni odbori pa na krajevne (rajonske) ijudske 
odbore. 

Mestni izvršilni odbor glavnega mesta Ljubljano raz- 
členi plan •• odkup fižola na rajonske m na krajevni 
ljudski odbor svojega območja. 

6. člen 
Na podlagi plana za odkup fižola, ki ga prejme od 

okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora^ sestavi krajevni 
(rajonski) izvršilni odbor ob dozorevanju fižola za vsakega 
pridelovalca predračun obvezne prodaje fižola, s katerim 
določi količino fižola, ki ga mora posamezni pridelovalec 
prodati državi. Predračun obvezne prodaje sestavi kra- 
jevni (rajonski) izvršilni odbor na podlagi površine, za- 
sajene s fižolom kot čisto kulturo, in površin, k]er je 
fižol zasajen kot vmesna kultura, ter na podlagi ugotov- 
ljenega hektarskega donosa. 

Predračun obvezne prodajo fižola pošlje krajevni (ra- 
jonski) izvršilni odbor okrajnemu (mestnemu) izvršilne- 
mu odboru, ki pregleda in popravi morebitne napake 
ter obenem z izkazom obv.ezne prodaje kmetijskih obde- 
lovalnih zadrug in zadružnih ekonomij sestavi pregled 
obvezne prodaje za svoje območje in ga pošlje oblastnemu 
ljudskemu odboru. Ta pregleda in po potrebi popravi 
izkaz obvezne prodaje okrajnih (me?t7Hh) izvršilnih od- 
borov, sestavi plan odkupa za svoje območje in ga pošlje 
ministrstvu za državne nabave zaradi sestave republiške 
ga plana za odkup fižola. 

Republiški minister za državne nabave sestavu' pred- 
log republiškega plana za odkup fižola in ga predloži 
vladi LRS v potrditev. 

7. člen 
Od vlade LRS potrjeni republiški plan za odkup fi- 

žola razdeli minister za državne nabave na posamezne 
oblastne ljudske odbore in na mestni ljudski odbor glav- 
nega mesta Ljubljane. Oblastni izvršilni odbori razdelijo 
svoj plan odkup« n° '-rsamezne oknine (mestne) ljud- 
ske odbore, okrajni n-^slni) izvršil•' r-4v>ri in izvršiltfi 
odbor glavnega mesta "Ljubljane pa na krajevne (rajon- 
ske) ljudske odbore, kmetijske obdelovalne zadruge in 
zadružne ekonomije svojega območja. 
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Ko prejmejo krajevpi (mestni) in rajonski izvr.ilni 
odbori plan odkupa za svoje območje, izdajo na pidla»! 
predračuna obvezne prodaje, upoštevajo morebiti.t. po- 
pravke, "vsakemu posameznemu pridelovalcu odločbo o 
obvezni prodaji. 

Zoper odločbo o obvezni prodaji se prideloviJei: po 
krajevnem (rajonskem) ljudskem odboru lahko pribv.i UH 

okrajni (mestni) izvršilni odbor v treh dneh po pr^enui 
Odločbe. Ta mura odločiti o prito/.bi v treh dneh .n ob- 
vestiti po krajevnem (rajonskem) ljudskem odboru o svo- 
ji odločbi pntožitelja, pooblaščeno odkupno pocljclje pa 
neposredno, 

Ill.^Kako se določi količina obvezne prodajo îi'/ola 
za posamezno pridolovnlco 

8. eleu 
Za vsakega pridelovalcu z dvema hektaroma • ver 

obdelovalne zemlje ugotovi krajevni (rajonski) izvr.-ilni 
odbor "«kupni pridelek 1'ižoh, njegove lastno poli eh? m 
tržni presežek fižola. 

Pri tem mora krajevni (rajonski) izvršilni odbor ujo- 
števnt: zlasti tele okoliščino: ekonomsko moč in «irukluro 
gospodarstva, površino, zasajeno • ličilom koi '• si o kul- 
turo; povräino, kjer je fižol zasajen kot vmo-.:>a kuliura, 
skupno površino obdelovalne zendje in hokhi.-d;i donos. 

Hektarski donos ližola ocenijo ob dor.oi-t-v II.UI ';>~.ui;- 
sije ki jih postavijo krajevni (rajonski) izvršilni odbori z 
odooritvijo okrajnega  (mestnega)  izvršilnega odbora. 

• Hektarske donose, ki jih ugotovijo krarvne •.'on- 
ske) komisije za ocenjevanje hektarskih dvi\' :•, ; .v. 
predhodno odobriti okrajna komisija /.a ocenicvanie hek- 
tarskih donosov, 

Co je   zaradi slabega obdelovanju   l!!'k;>  i-'  dom' 
elabSi kot bi normalno moral bili, se upošteva normalni 
donos. 

, 9. člen 

Tržni presežek mmtovi krajevni (rajonski) i:\ r-iin: 
odbor tako, da cd HLiotm'ljenega pr dolka •.•! " ' •• • j o l:\-tne 
potrebe pridelovalca, m sicer: 

a) za prehrano družinskih članov od Io do 20 ki» fi- 
žola na vsakega člana družine, ki « pridelovalcem živi 
stalno v skupnem gospodinjstvu, tako da se pusti fižol 
samo za tiste odrasle, dola zmožne družinske t-lane, ki so 
nujno potrebni za obdelavo posestva; 

b) za seme se pusti 120 k^ fižola na hektar čiste 
*      kulture in 30 k<r fižola na vsak hektar, kjer. je zasajen fižol 

kot vmesna kultura. 
Pri določanju količine za prehrano družinskih čla- 

nov se morajo upoštevati krajevno razmere, drugi kme- 
tijski pridelki, ki zboljšujejo prehrano, in starost družin- 
skih članov. 

10. člen 

Krajevni  (rajonski)   izvršilni  odbor določi  kol i Pi no 
fižola, ki pa morajo prodati posamezni pridelovalci, v teh- 
le mejah: 
Obdelovalna površina; Obvezna oddaja v % 

od 2— •, ha       ......     30-50 °/o 
od 5— 8 ha       ......     40—05 n/o 
od R-tO ha       ...     u     .     .     00—SO n/o 
nad 10 ha  ,    « 70—90 <Vo 

11   Men 

t •   V iwemnih primorci t-'iko krnìevnì fr-'-'i-ìrl i*vr- 
silni odbor s privolitvijo okrajnega (mestnega) izvršilnega 

odbora predpiše posameznim pridelovalcem obvezno pro- 
dajo vticj.li ali manjših koiiciu fižoia, kot določa 10. člen 
te uredbe. 

IV. Določanje obvozno prodajo fižoia kmečkim 
obdelovalnim zadrugam in zadružnim ekonomijam 

12. člen 

Kol čine obvezne pi udaje fižola za kmečke obdelo- 
val r- z'i.iu:>e in za zadružne ekonomije določi okrajni 
(musini) izM.iiiii oobor na podiavi navodila, ki ga izda 
u'io -ter za državne nabave v. sporazumu z ministrom za 
Miii'1 .;stvo. 

V. Kazenske  določbo 

13. člen 

Kolikor prekrvitve te uredbe niso sodno kazniva de- 
janja, so k.,/nuj;' z denarno kaznijo do 50.1)00 dinarjev ali 
s  fob'i!--"V(iiiiiin '.l'Moni <lo treh   mo^orev. 

;\) kdor lirez utemeljenega razloga in namenoma ne 
izpoiu, obveznosti v določenem roku in količin,, 

b) kdor dn netočne podatke, ki vplivajo na določitev 
obvezni«  pied;'..;", 

c) kdor prikriva fižol, 
Polog kazni iz prvega odstavka se lahko izreče od- 

vzem t'iste količine fižola, glede katere je storjen pre- 
kršek 

Kazni izreka okrajni (mestni) izvršilni odbor. 

14. člen 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznujejo 
in 'ii ' o.-,e'iK>: 

a) ki zaradi nemarnega in birokratskega poslovanja 
"o ukrenejo potrebnega, du se predpis obvezne prodaje 
'zvrši pravilno in pravočasno, 

; b) ki ne pošljejo pravočasno poročil ali če ne pošljejo 
I pravilnih poročil, 

c) ki ne vodijo na predpisani način evidence o ob- 
veznih prodajah ter o odkupljenih in oddanih količinah 

i fižola, 
č) ki razpolagajo z odkupljenimi količinami f'žola v 

na»| rotju z obstoječimi predpisi in proti izdanem dispo- 
zicijam. 

Kazni izrekajo izvršilni odbori oblastnih ljudskih 
odborov. 

VI. Končno določbo 

16." člen 

Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda po 
potrebi minister za državne nabave v sporazumu z mini- 
strom za kmetijstvo LRS. 

16. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. S—zak 050 
Ljubljana dne 5 oktobra 1949. 

Minister '' 
za državne nabave LRS: Predsednik vlade LRS: 

Milen škorlavaj 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Minister 
za  kmetijstvo  LRS: 
£ng. Jože Levstik I. r.    - 
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194. , 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 

za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada Ljudske Republike Slovenije po predlogu 
ministra za državne nabave 

uredbo 
o odkupu ajde in prosa v gospodarskem letu 1949/50 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Da se zagotovi preskrba delovnega ljudstva z ajdo in 

prosom, bo država v gospodarskem letu 1949/50 odkupo- 
vala ajdo in proso po določbah te uredbe. 

2. «Sten 
Pridelovalci, ki imajo tržni presežek ajde in prosa, 

so dolžni prodati državi določene količine ajde in prosa 
po cenah, ki jih določi vlada LRS. 

3. člen 
S presežki ajde in prosa, ki ostanejo pridelovalcu po 

obvezni prodaji (prosti presežki), lahko pridelovalci pro- 
sto razpolagajo. Lahko jih prodajo državi tudi, po vezanih 
cenah ob pogojih, ki so predpisani z uredbo o prodaji kme- 
tijskih pridelkov, vezani s pravico do nakupa določenih 
industrijskih izdelkov po nižjih enotnih cenah. 

4. člen 
Gospodarstva iz,pod dveh hektarov obdelovalne zem- 

lje so oprosoena obvezno prodaje ajde in prosa. 

II. Planiranje odkupa 
, 5. člen       ' 

Plan za odkup ajde- in prosa določi za posamezne 
' oblastne ljudske odbore in za glavno mesio Ljubljai-o mi- 
nister za državne nabave v sporazumu z ministrom za 
kmetijstvo in predsednikom planike komisije LRS. 

Oblastni izvršilni odbori razčlenijo plan za odkup ajde 
in prosa na okrajne '(mestne) ljudske odbore, okrajni 
(mestai) izvrlüal odfoori pa na krajevne (rajonske) ljud- 
ske odbore. 

Mežtni izvršilni odbor glavnega mesta Ljubljane raz- 
členi plan za odkup ajde in prosa na rajonske in na kra- 
Jevni ljudsfei odbor ST«Jega obmožja. 

C. člen 
Na podlagi plana za odkup ajde in prosa, ki ga prej% 

me od okrajnega oziroma mestnega izvršilnega odbora, 
sestavi krajevni (rajonski) izvršilni odbor ob dozoreva- 
nju ajde in prosa za vsako posamezno gospodarstvo pred- 
račun obvezne prodaje ajde in prosa, s katerim določi ko- 
ličino, ki jo mora posameani pridelovalec prodati državi. 
Ta predračun sestavi krajevni (rajonski) izvršilni odbor 
na podlagi površin, zasejanih z ajdo in prosom, ter na 
podlagi ugotovljenega hektarskega donosa. 

Predračun obvezne prodaje pošlje krajevni (rajonski) 
izvršilmi odbor okrajnemu (mestnemu) izvršilnemu od- 
boru. Okrajni (mestni) izvržilni odbor sestavi na podlagi 
pregledanih in popravljenih predlogov planov krajevnih 
(rajonskih) ljudskih4odborov skupno z izkazom obvezne 
procîaje kmetijskih obdelovalnih zadrug lin zadružnih 
ekonomij, pregled obvezne prodaje za svoje območje in ga 
pošlje oblastnemu ljudakema odhoru. Ta pregleda in po 
potrebi popravi izkaz obvezne prodaje okrajnih (mestnih) 
izvr^Hu'!) odborov, sestavi plan odkupa za svoje območje 
in 'ga pošlje ministrstvu za državne nabave zaradi sestave 
republiškega plana za odkup ajde in prosa. 

Minister za državne nabavo LRS sestavi predlog re- 
publiškega plana za odkup ajde in prosa ter ga predloži 
vladi LRS v potrditev. 

7. člen 
Od vlade LRS potrjeni republiški plan za odkup ajde 

in prosa razdeli minister za državne naoave na posamezne 
oblastne ljudske odbore in na mestni ljudski odbor glav- 
nega mesta Ljubljane. Oblastni izvršilni odbori razdelijo 
svoj plan odkupa na posamezne okrajne (mestne) ljudske 
odbore, okrajni (mestni) izvršilni odbori in izvršilni od- 
bor glavnega mesta Ljubljane pa na krajevne (rajonske) 
ljudske odbore, kmetijske obdelovalne zadruge in zadruž- 
ne ekonomije svojega območja. 

Ko prejmejo krajevni (mestni) in rajonski izvršilni 
odbori plan odkupa za svoje območje, izdajo na podlagi' 
predračuna obvezne prodaje, upoštevaje morebitne po- 
pravke,  vsakemu  posameznemu pridelovalcu odločbo o 
obvezni prodaji. 

Zoper odločbo o obvezni prodaji se pridelovalec lah- 
ko pTitoži po krajevnem (rajonskem) ljudskem odboru na 
okrajni (mestni) izvršilni odbor v treh dneh po •••••••• 
odločbe. Ta mora odločiti o pritožbi v treh dneh in po 
krajevnem (rajonskem) ljudskem odboru obvestiti o svoji 
odločbi pritožitelja, pooblaščeno odkupno podjetje pa ne- 
posredno. 

III. Kako se določi količina obvezne  prodaje ajde 
in prosa za posamezne pridelovalce 

8. člen 
Za vsakega pridelovalca z dvema hektaroma in več 

obdelovalne zemlje, ki prideluje ajdo in proso, ugotovi 
krajevni (rajonski) izvršilni'odbor skupni pridelek ajde 
in pro?a, njegove lastne potrebe in tržni presežek. 

Pri tem mora krajevni (rajonski) izvršilni odbor upo- 
števati zlasti tele okoliščine: ekonomsko moč in strukturo 
gospodarstva, površine, ki so dejansko zasejane z ajdo in 
prosom, skupno površino obdelovalne zemlje in hektarski 
donos. 

Hektarski donos ajde in prosa ocenijo ob dozoreva, 
nju komisije, ki jih postavijo krajevni (rajonski) izvršilni 
odbori z odobritvijo okrajnega izvršilnega odbora. 

Hektarske donose, ki jih ugotovijo krajevne komisije 
za ocenjevanje hektarskega donosa, mora predhodno po- 
trditi okrajna komisija za ocenjevanje hektarskih donosov. 

9. člen 
Tržni presežek ugotovi krajevni (rajonski) izvršilni 

odbor takó, da od ugotovljenega pridelka odšteje za last- 
ne potrebe pridelovalca, in sicer: 

a) za prehrano družinskih članov, ki žive s pridelo- 
valcem stalno v skupnem gospodinjstvu, od 20 do 30 kg 
ajde in od 15 do 20 kg prosa' na enega člana. Do tega 
niso upravičeni tisti družinski člani, ki prejemajo živilske 
nakaznice, in tisli odrasli, dela zmožni družinski člani, Ici 
niso nujno potrebni za obdelovanje posestva; 

b) za seme se pusti 90 kg ajde in 30 kg prosa na 1 ha. 
Pri določanju količine za prehrano družinskih čla- 

nov se morajo upoštevati krajevne razmere in količina ter 
vrsta drugih kmetijskih pridelkov, s katerimi gospodar- 
stvo-razpolaga. " 

10. člen 
Krajevni (rajonski) izvršilni odbori določijo količino 

ajde in prosa, ki jo morajo od tržnih presežkov prodati 
posamezni pridelovalci, v tehle mejah: 
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Priloga u 31. kosu • due 11. oktobra 1949 Številka 31. 

Razglasi ministrstev 
Org. št. 45/47-105 10520 

Prvi oklic 
i 

Sestavljeni so osnutki novih zemljiških 
knjig za katastrski občini Višnje in Ve 
liko Globok» v sodnem okraju Grosuplje 
in so določi 

15. november 1949 
kot dan, od katerega dalje je treba po- 
stopati e tem] osnutki kafcor z zemljiškimi 
knjigami. 

Od navedenega dne dalja ja samo z vpi- 
som v novoosnovano zemljiške knjige 
možno doseči učinke zemljiškoknjižnega 
vpisa grede zemljišč, vpisanih v teh zem. 
Ijiškik knjigah, 

II 
Obenem se z diiem 15. novembra-1949 

uvaja postopek za popravljanje navedenih 
novoosnovanih zemljiških knjig. Zato se 
poaivajo, naj priglasijo svojo zahteve naj- 
pozneje 

do vštetega 15. januarja 1950 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podlagi pravi- 

ce, pridobljeno pred 15. novembrom 1949, 
da bi ee spremenili vpisi, ki jih obsegajo 
novoosnovano zemljiške knjiga in ki sa ti- 
čejo lastninskih ali posestnih razmerij, pa 
najsi ee izvede ta sprememba z odpisom, 
pripisom ali a prenosom ali e popravo 
označbe zemljišč ali e sostavo zemljiško- 
knjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred 15. 
novembrom 1949 na zemljilčih, vpisanih 
v novoosnovanih zemljiških knjigah ali na 
njihovih dslih zastavne, služnostno ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpis; 
kolikor bi bilo te pravice treba vpisati 
kot stara bremena, pa še niso vpisane ali 
niso vpisane tako, kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba natančno 
navesti pravico in vrstni red. ki ee zanjo 
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vlož- 
ke, v katerih se naj izvrši' vpis. Navesti 
je treba tudi, na kaj se opira priglašena 
pravica in na kaj zahtevani vrstni red. 

Priglasitvam pod a) in b) ]e treba pri- 
ložiti izvirnik in prepis lisfcme, i« katere 
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo, In 
sicer v primerih, kjer so pravice aH dej. 
siva nastala po 26. juniju 1946, brezpogoj. 
no, v primerih, kjer eo nastala pred tem 
dnem, pa, kolikor ima lako listino stran- 
ka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnost! v ničemer ne iz. 
preminja to. da je pravica, ki jo je treba 
priglasiti, morda razvidna iz kakšnejisti- 
ne, ki je že pri sodišču, ali iz kakšnega 
sodnepa sklepa itd. Pač pa eo od prigla- 
eitvenp dolžnosti Izvzete: 

1. pravice in dajetva, za kater» 6o ali 
bodo do vštetega-14. novembra 1949 upra- 
vičenci vložili proSnje aH priglasita v 
smislu 1. ali 2. točke razelaea ministrstva 
za pravosodje z dne 12. ranija 194ß (Urad- 
ni list LRS. 5t. 44.1R9/4B • dne 2(5. iuniia 
1940); 

1. pravice, ki se •• opirajo na pogodbo 
fn. or. pravice. pridoMipne zSTadl agrar- 
ne reformo, zaplembe in podobno), ker 

tlazgias^ in oglasi 
bodo te pravice tako uradoma priglašene, 
ker dobijo sicer ti vpisi ucmok zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

Kdor zamud: zgornji rok 15. januar- 
ja 1950. izgubi pravico, uveljavljati pri- 
glasitvi zavezane zahtevke do tretjih 
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice v do- 
bri veri na podlagi vpisov, obstoječih v no- 
voosnovanih zemljiških knjigah, kolikor ti 
vpisi uiao izpodbijani. 

Ill 
*Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostno itd. pravice), ki bodo v 
novoosnovanih zemljiških knjigah obsto- 
jali na dan 15. novembra 1949, naj vsi tisti, 
ki mislijo, da so z obstojem kakšnega teh 
vpisov ali z njegovim vrstnim redom oško- 
•oškodovaui v svojih  pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
15. januarja 1950, 

ker dobijj sicer ti vpisi učinek zemljiško- 
knjižnih vpiaov. 

IV 
Novockmovaiis zemljtO*e knjige co vea- 

kemur na razpolago za vpogled nred red- 
nimi uradnimi urami pri •••••••• sodi- 
šču v Novem mestu. Pri tem scdiSCu e» 
tudi vlagajo morebitne priglasitve in ugo- 
vori po tem oklicu, in stoer pismeno ali 
ustno tia zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostevitev v prej, 
šnje stanje in se ti roki ne smejo podalj- 
šat>i za posamezno stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LBS, 
•   v Ljubljani dne 28. septembra •49. 

* 
St. IV-2304/2—19 10450 

Sprememba 
rodbinskega imena 

Z odločbo ministrstva za notranje za. 
deva LRS št. IV-SSJ04/2 z dne 21. sep- 
tembra 1949 je bila po 21. členu zakona o 
osebnih imenih dovoljena 6prem«mba pri- 
imlca Trojarju Marijanu, rojenemu 31. I. 
1925 v Ljubljani in njegovi ženi Alojztfi 
roj. Trebežnik, rojeni 24. VI. 1929 v Ljub- 
ljani, oba slovenske narodnosti, državljana 
FLRJ, bivajoča v Ljubljani, "frečna 4/II v 
priimek »Ma rinš ek<r. 

Ministrstvo za notranje »ađeve LRS 

Register državnih    • 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2142. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 27. ß-eptembra 1949. 
Bcspdilo: »Slovenija avtopromet •— Ce- 

lje«, skrajšano: »SAP — Colje«. 
Poslovni predmet: Prevoz pokrikov in 

prtljage s cestnimi motornimi vošfti na' 
avtobusnih progah v območju LR Sloveni- 
je, ki olužijo javnemu prometu; prevoz in 
odorema blaca s cesmimi motornimi vo- 
zili t»r orgenizaeija in vodstvo drugih p». 
slov, ki so v zvezi s prometom- in Jih na- 

1 roči opûrativai upravni voditelj. 

Ustanovitelj podjetja.' Vlada LBS, od- 
ločba št. S-zak 257 z dne 3. VIL 1949. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
za promet Ljubljanske oMseti v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rozman Lovro, v. d. direktorja, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil 
poletja; 

Simonie Leopold, šef odseka za eksploa- 
tacijo, v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu kot oni; 

JaneHC Franc, šel planskega odseka, v 
odsotnosti direktorja in šola odseka za 
eksploatacijo, v istem obsegu kot di. 
rektor; 
Samec Jožica, glavni računovodja, ki eo- 
podpisuje listine, navedene v 47. členu 
zakona o drž. gasp, podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
povcrjpništvo Za finance, ' 
dne 2«. septembra 1949. 

št. 838/1-49 10502 

3143. 
SedeS: Letnš. 
Dan vytea: 28. septembra 1949. 
Besedilo:  Krajevna gostilna  KLO Le 

tuš. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

to brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Letuš, od- 

ločba št. 1110/49 i dna 22. IX. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Letuš. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:% 
Vottovbk Viktor, upravnik, v vseli za- v 

devah in denarnem prometu do 10.000 din, 
Gaberšek Frauc poslovodja, med uprav- 

nikovo odsotnostjo v istem obsegu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 
due IS. septembra 1949. 

31. 2427/1-1949 10.572 
* 

2144. 
Sedež:  Grosuplje. 
Dan vpisa: 29. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za zbiranje 

odpadkov, Grosupljo ali skrajšano; »Odpad 
Grosuplje«. 

Poslovni predmet: Zbiranje industrij- 
skih odpadkov, kot železa, »tekla, papirja, 
kosti in podobno. 

Ustanovitelj podjetja :OLO Grosuplje, od- 
ločba št. I. 444/1 z dne 30. III. 1949. 

Operativni upravni vodftelj:   Izvrfilni 
odbor OLO Grosuplje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
MarkišVk Strne, peelovodja, 
Turk Alojzij, računovodja, po 6. členu 

pravil podjetja. 
Okrajui LO Groiuplje. 

ppverjeiiKtvo la 'innnec, 
dne 29. sept«ti»ra' 1*49. 

St. 1713-1W9 10.350 
*        •* * 

2145. 
Sedež: Dolnja Lendava. 

4Dan vpisa: 30. septembra 194fl 
Sesedilo: Meetni kino. 
Poslovni pr*dme!:  Pnsd-»ajae>* filmov. 
UtfnnovitHj podjetja: \47.0 Dolute Len- 

dava. 
Operativni •••••• vmlil^Vr TweSftni 

odbor MLO Dokij* Lendava. 
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Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sarjas JuJ-er,  upravnik, 
Potočnik lila, knjigovodja, ta      , 
Naglic Milod poal'Ovoiliu,  vs. /a upravo 

pc .,,0'tja; za  operativno upravo: 
..••• Ferdo, predsednik MLU Lendava, 

u. .lestnik, 
...i'alj Aleksander, upravnik okrajnih 

Oj .'.tara, 
vurtot Boris, tajnik MLO Lendava, in 

njegov nametnik 
'Cnežovič Milan, uslužbenec proizvodnje 

»Nafte«. 
Okrajni LO Lendava, 

pavurieuiätxv za finance. 
Urn. 3u. c^.îcinbra 1049. 

St. 72<V1949 * 10429 
* 

8146. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 30. septembra 1049. 
Besedilo: Mostna lekarna v  Ptuju. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup m prodaja na drobno 
vsega sanitetnega materiala, blaga kakor 
tudi veterinarskega blagu, zinali zdravi), 
epecialitet, kemikalij, obvezUnega materi- 
ala, serumov, cepiv, galenskib iu dietet- 
eklh preparatov, bi^leneko-kozmetičnih 
sredstev, vse v obsegu svojega delovnega 
območja. 

Ustanovitelj prijetja: MLO Ptuj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Ptut. 
Podjetje zastopajo in zanj  podpisujejo: 
Rvževaki Pavel, upravnik,       ; 
Orožen Nada, namestnik, 
Fijavž Matilda, računovodja, ki  podpi- 

euje v finančnih zadevah skupaj z uprav- 
nikom po 47. členu «pl. «ikona o drž. go- 

..epodarskih podjetjih. 
' Okrajni L0 Ptuj, 

dne 80. supU-iiibrn 1949. 
St. 49(i/b—49 10.428 

* 
2147. 

Sedež: Benedikt St. Î). 
Dan vpisa: 28. septembra 1911). 
Besedilo: Krajevna Šiviljska delavnica, 

Benedikt. 
Poslovni  predmet:   Izdelovanje in   po- 

pravila oblek in perila. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Benedikt. 
Operativni upravni  voditelj;  KLO Be- 

nedikt. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:. 
Zigert  Zinka, poslovodja. 
Klobasa  Slavko,   predsednik JCLO   Bo- 

nedikt, 
Rojico Franc, tajnik KLO Benedikt. 

Okrajni LO Rndsonv, 
poverîoniîtvo za finance, 
dno 28. septembra 1019. 

St. 20/•• 10.374 

S'p • o m C ni b e 
2148. 

Sedež: Čatež ob Savi. 
Dap vpise: 19. septembra 1940. 
Besedilo; Zđraviligko-sostin«!;« podjetje 

Ča!"3ke Toplice. 
J.'briäe s« OerjoviS Ivan, ravnatelj in 

vr   ' , 
•' nradi 2arkc, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v ob»e?u ;ak. p<v>l)be»Il in 
pravil wyM<'!i.4, 

Mini-d'-'i ,i 7a JlrtcfT  LUS, 
LiiiMImia 

dne 19- iwptomnr« 10-19 
ftt.   24,4   308/1—1949        10.504 

2149. 
Sedež:  Kočevje. 
Uau vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedno   (uuduo go:)pi;uui\-1 vu Kočevje. 
Izbris« de Sumrada Anton, direktor, 

vpiše se. 
ing. Volk Drago, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obnegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. septembra 1949. 
ât. 243185/1-1949 10100 

2150. 
Sedež: Kotlje. 
Dan vpisa: 26. septembra 1949. 
Besedilo: >iura\ 'AiJiu-; t -.iiisiio podjetje 

»Kotuljska Slatina«, Kotlje. ' 
Operativni upravni voditelj odsioj: Glav_ 

na direkcija za  gostinstvo LRS. 
Izbrisa so PoljanSek Jože, v, d. rav- 

natelja. 
Ministrstvo za finance  LRS, 

Ljubljana. 
•lue 2G. septembra 1949. 

St. 24312f!--1949 10.510 

215!, 
Sedež:  Litija. 
Dan vp:t?y; 10. septembra 1949. 
Besedilo: Predilnica Litija. 
Izbrise •• Herman Lojze, direktor, vpi- 

še se: 
Novak Franjo, direktor, ki podpisuje 

wmestoino v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil  pod]etja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. sei,J mora 1019 
St. 243'.;."iM-1019 10004 

'!< 
2152. » 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: IG. septembra 1949. 
Besedilo: »Blasnikova tiskarna«, Ljub- 

ljana. 
S podjetjem se združi nacionalizirano 

podjetje Sifrer Matija, knjigoveznica. 
Ljubljana. 

Izbriše se Abe •••, računovodja, vpl- 
So se: 

DraSler Emil, glavni računovodja, ki 
sopodpiauje listino po 47. členu zakona 
o drž, aosp. podjetjih. 

Mini-fntvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. septembra 1949. 
Št, 243305/1—1049 10107 

* 
2153. 
"  Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 10. soptembra 1949. 
H(,s„,!-i,v  s'îlma« tovarna elcktromate- 

•'in'n. Lhibllann. 
Vpiše • e 
Baca k Ladislav, glavni računovodja, ki 

jìonofip'.'n'R listine, navedene v 47. členu 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance  LRS, 
LiHblla no 

dne 19. .«-nVmhi.i  1949. 
St. 2433 in '•_>-19-19 10.503 

* * 
2154. 

4'.iW' Lhibllann. 
Dan viiisn: °7. f'.pplpnibra 19-10. 
Besedilo.    »Lühi^trijski    seivis    Ljub- 

ljana«, 

Vpiše se Sotier Stane, tajnik podjetja, 
ki podpisuje v odsotnosti'ravnatelja, v 
istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 27. septembra 1949. 
Št., 243220/2—1949 10.512 

* 
2155. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Industrija bitumenskih izdel- 

kov, Ljubljana, Moste, 
Operativni upravni voditelj odsjej: 

Glavna- direkcija indu*trije gradbeoega 
materiala LRS pri ministrstvu za grad* 
nje LRS. 

Ministrstvo za finance LES, 
Ljubljana, 

dne 14. oeptembra 1949. 
St  243413-1949 101O5 

* 
2156. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo:  Industrija umetnega'kamna, 

Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija industrije gradbenega 
matonaia LRS pri ministrstvu za grad- 
nje LRS 

Ministrstvo «a finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 14. septembra 1949. 
St. 2.43308/1-1949 10104 

2157. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. septembra 1949. 
Besedilo.   Lesno   industrijsko   podjetje 

Ljubljana. 
Izbriše de ing. Jug Oskar, direktor, in 

vpiše 
Lutman Andrej, direktor, ki podpisuj© 

eamestojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 27. septembra 1949 
St. 243321/1—1049 10.511 

sk 
2158. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. septembra 1949. 
Besedilo:   Mariborska livarna in tvor- 

nica kovinskih izdelkov. Maribor. 
Vpile se 
Tome Jože, industrijski obralovodja pod- 

jetja, ki podpisuje v odsotnosti direktorje 
v istem obsegu kot oni, razen v zadevah' 
Iz 3". člena spi. zakona o drž, gospodar- 
skih pmlletjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 27. septembra 10-19. 
Št,  24352 /-1-1949 10.514 

*' 
2159. 

Sedež; Maribor. 
Dan \-:*a: 1-1   septembra 1949. 
Bevj'iüio:   Mariborske opekarne KoSaki 

pri Mariboru. 
Operativni    upravni    voditelj    odslej: 

Glasni   direkcija   industrije   gradbenega 
i mn!c:-!ala LRS  pri   ministrstvu za grad- 
I njo LRS 

Mir.i.-WTc za finance LRS, 
Lfublfoiia. 

. dne M   -•.-'•..,:.•• 1949. 
i St, 243104/0—1919 10102 
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2160. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 22. septembra 1949. 
Besedilo: iicpuuliuka kmetijska gospo- 

darstva Slovenijo — Maribor. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS, šte- 

vilka S.zak 570 z dne 13. VIII. 19-19 
prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Republiška kmetijska 
gospodarstva Sloyciiije — ^Maribor, v li- 
kvidaciji. 

Za podjetje podpisuje 2ivec Zdravko, 
likvidator. 

Ministrstvo sta finance LRS, 
Ljubljana, 

.    dne 22. septembra 1949. 
St. 243182/9-1949 10.608 

* 
2161. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. septembra 1949. 
Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov, Ma- 

ribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija za odkup in promet z 
živino in mesom pri ministrstvu za dr- 
žavne nabave LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. septembra 19-49. 
št. 243 98/2—1949 10095 

* 
2162. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedno: Gozdno gospodarstvo Murska 

Sobota. 
Izbriše se Ficko Vendei,4 v. d. direk- 

torja, vpiše eo: 
- Sumrada Anton, direktor, ki podpisuje 
samostojne, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. septembra 1949. 
St. 248188/1-1949 10099 

2163. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 10. aeptembra 1949. 
Besedilo:   »Tovarna  mesnih   izdelkov, 

Murska Sobota. 
Operativni upravni voditelj odslej! 

Glavna direkcija za odkup in promet z 
Evino in mesom pri ministrstvu za dr- 
žavne nabavo LRS. 

Ministrstvo za fiuanco LRS, 
Ljubljana, 

dne 10; septembra 1949. 
St. 243 276/2—1049 10096 

sjc 
M64. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 21. eeptemtìra 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo, 

aarstva Slovenije — Sjxvo mesto. 
Podjetje jo po odločbi vlade LRS, šte- 

vilka S-zak 570 z dne 13. VIII. 1940 pre- 
gio v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Republiška kmetijska 
gospodarstva Slovenije — Nov0 mesto, v 
likvidaciji. 

Za podjetje podpisuje Urbančič Dušan, 
likvidator. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 21. septembra 1949. 
St. 240189/2-1949 10.607. 

21G5 
Sedež: Oplotnica, 
Dan vpisa: 14. ssptembra 1949. 
Besedilo:    Granitna   industrija,   Oplot- 

nica. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija industrije gradbenega 
materiala LRS pri ministrstvu za grad- 
nje LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. septembra 1949. 
St. 243414-1940 10103 

* 
2166. 

Sedež: Orehek, p. Prestranek. 
Dam vpisa: 21. septembra 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska goäpo- 

darstva Slovenijo — na Primorskem. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS, Ste- 

vilica S-zak 570 z dno 18. VIII. 1949 pre. 
Slo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Republiška kmetijska 
gospodarstva Slovenijo — na Primor- 
skom, v likvidaciji. 

Za podjetje podpisuje Zupan Franc, li- 
kvidator. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 21. septembra 1949. 
St. 243194/1—1949 10.505 

*       , 
2167. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 27. septembra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Jamska 

restavracija« v Postojni. 
Izbrise se Kralj Albin, glavni računo- 

vodja ih vpise: 
Medvidovi« Dora, računovodja^ ki eo- 

pO'dpisuje listino, navedene v 47. Cimu 
spi. zakona o drž. gospodarekiti podjetjih. 

Operativni upravni »voditelj odslej: 
Glavna direkcija za gostinstvo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. septembra 1949. 
St. 243312/1-1949 10.515 

2168. 
Sedež: Ptuj. 
Dan, vpisa: 21. septembra 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo, 

darstva Slovenije — Ptuj. 
Podjetje je po «dločbi vlade LRS, ste- 

vilka S-zak 570 z dne 18. VIII. 1949 pre- 
slo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Republiška kmetijska 
gospodarstva Slovenije — Ptuj, v likvi- 
daciji. 

Ža podjetje podpisuje PMerski Ladi,- 
elaiv» likvidator. 

Ministret• z«.finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. septembra 1949. 
St. 249148/8-1949 10.506 

•je 

2160. 
Sedež: Ribnica n* Pohorju. 
Dan vpisa: 18. septembra 1949. 
Besedilo: Granite* industrija Josipdo-1, 

Ribnica na Pohorju. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija industrije gradbenega 
materiala LRS pri ministrstvu za grad- 
nje LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

S      dne 13. septembra 1949. 
St. 24•0-•9 iftfât 

2170. 
Sedež: Slovenj Gradec, 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Sloven] 

Gradec. 
Izbriše ae Potočnik Martin, pomočnik 

direktorja, vpiše ee: 
Goličnik Ivan, pomočnik  dirktorja, ki 

podpisujd v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu. V 

Ministrstvo za financo LRS, 
Ljubljana, 

dne 14, septembra 1949. 
St. 243142/6—1949 10098 

* 
2171. 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 27. septembra 1949. 
Besedilo:  Tovarna usnja Slovenj Gra- 

dec. 
Izbriše se Babuik Franc, ravnatelj in 

vpiše 
Zavašnik Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo »a financo LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. •••1 -"i!.• 1949. 
St. 24:: 19 10.513 

2172. 
Sedež: Solkan pri Gorici, 
Dan vpisa: 15. septembra 1949. 
Besedüo:   Solkanska   industrija   apna 

»Rdeča zvezda«, Solkan pri Gorici. 
Izbriše se PavletiiS Oskar, ravnatelj« 

vpišeta ee: 
Nemec Ladislav, v. d, direktorja» • 

podpisuje samostojno, v obsegu zakonitih' 
pooblastil in pravil podjetja, 

Draščelč, Stanko, glavni raöpovodja, ki 
sopodpisuje listin© po 47. členu splošnega 
zakona a drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 15. septembra •9. 
Št. 243419-1949 10100 

* 
2173. 

Sedež: Stara Fužina v Bohinju. 
Dan vpisa: 27. septembra 1949. 
Besedilo: Gostinsko eedjetjo Hotel ZUt. 

torog — Stara Fužina v Bohinju. 
Operativni    upravni   voditelj    odslej! 

Glavna direkcija za gostinstvo LRS. 
Vpi|ïe se 
Kilér .-Magda, začasni jv. d. glavnega ra- 

čunovodje, Jd eopodpisujie v lódgotooetjl 
glavnega računovodje, v istem obsegu • 
onf. 

Ministrstvo,aa finance LRS, 
Ljubljana, 

:  dne 27. septembra 1949. 
&t. 248282/2-1949 10.518 

* 
2174. 

Sedež: Škofljica pri L|nMjanl. 
Dan vpisa: 16. septembra 1949. 
Besedilo: Rudnik barita, Pleše, Škofljica 

pri Ljubljani. 
Izbrileta ae Kuščar Avgust, direktor, in 

2jtegjMiloš, .knjigovodja in namestnik d<S« 
•relrrasja1, vpišeta se: 

Kajtna Milan, v. d. direktorja,.W,pod? 
pisujo v obsegu zakonitih. powllMl Mt 
ipjMB^jPiadjetja, 
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Skala Franc, v. d. glavnoga raëunovod- 
jo, Id EOpodpitrjje lic-t.;:o po 47, členu za- 
kona o drž. goop. podjetjih. 

Ministrstvo^ za, ìinanco LSS, 
Ljubljana, 

da© 16. septembra 1910. 
St. 243201/1-1919 10108 

2175. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 1. septembra 1949. 
Besedilo: Mizarstvo OLO Ccljo okolica. 
Izbrišeta se Kokiriö Martin,  upravnik, 

inJBrinar Edo, računovodja, in vpiše 
Janezi č Egon, upravnik, ki podpisuje 

na podlagi 47. člena splošnega zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
povorjeaiätvo za îinanco, 

'   dne 1. septembra 1949. 
St. 8749/4—19-1» 9953 

217C, 
Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 23. septembra •:;, 
Besedilo: Menza KLO Žalce. 
Besedilo odslej: Gostinstvo KLO Žalec. 
Podjotje posluje 'odslej  tudi   na  širšo 

javnost. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjoništvo za finance, 
dne .28. septembra 1949. 

St. 2309/1-1949 10.373 
* 

2177. 
Sedež: Brežice okolica. 
Besedilen iOkïajna 'žaga« Brežice okV 

lica. 
K posjoyjieniupredmetu se doda: »na- 

kup in prodaja lesa«. 
OkYajui LO Krško. 

|M>yerjoni|ivo za linnncc, 
dne 26. septembra 1949. 

* St. 3545 10.314 

Zadružni register 
H —:  

Vpisi 
1092. 

Sedež: Podbrezje. 
Dan vpisa:, 25. avgusta 19-19. 
Bcspflilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Tabor« T Pod.brezjàli. 
Zadruga L oblike je bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 29., VI. 1949 zâ ne- 
določen čas. 

Naloge zadrugo so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in J skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko' proizvodnjo in. 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč" sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, ee ubrani izkoriščeval- 
skiti elementov na vasi iter sodeluje pri 
socialistični graditvi . države in s tem 
ustvari boljše in fcultunvojše življenje. 

članska vloga znaša 'do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglala vaznejSe sklepe v svo- 
jih ijoslovnlK jp'röstöriB. 

Upravni odbor jo čzvrailni organ «tara- 
ge, ik"i jo predstavlja, zàêfopà ih vodi nje- 
no poslovanje. Seéjajjjà^.ga predsednik 
în 4 do 8 članov. Njegövai "dülztfoliU/räjä 
'eno lóto,       fc _    , ...^ „ 

Ciani 0ffinç• ,o'dbora ,feo:      - 
Fajfaf 'Jože, ImioT:, Dolenja Va« 4ft, 
Novàk' 'Janez, .kmet, Dolonjn vas 14", 
Koreàcan Dušan, ikmot, Dolenja vasi?, 

Počivalnik Janez, kmet,,PritoI 8, 
Je^l'ü Ivica, kmetica, Podtabor 1. 

ükrnino sodišče v Ljubljani 
•dne 23. avgusta 1949. 

Zt 103/49 _ Žadr VII 96/1    9258 

1093. 
Sedež: Sostro. 
Dan vpisa: 17, septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Vodnik Vikarja« v Sósìrem . 
Na ustanovnem zboru *0. VII. 1919 je 

bila ustanovljena zadruga II. oblike za 
nedoločen čas. 

Nalogo zadrugo so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z iiapred- 
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na. 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeiujo 
pri socialistični graditvi državo in e tem 
ustvari, boljše in kulturnojše življenje. 

'Zadružniki vlože v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, lebt delež. 

Članska vlaga znaša do 1% cd vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga, razglaša važnejšo sklepe v svo- 
jib poslovnili prostorih. 

Upravni odbor jo izvršilni organ zadru- 
ge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa in 
vodi, vso njeno poslovanje. Sestavljajo ga 
predsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnost traja" eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega òd'óora, katerih enega lahko 
nadomešča pd^ upravnem ddbtoru poobla. 
Sceni uslužbenec zadruge.    . ' '  • 

Člani upravnega odbora so: 
Bitem; Jernej, "kmet, Sostro 5, 
Dežman Marija, gospodinu, Svitm 34, 
Juvan Arni, kmolica. Sostro 15. 
Primar Marija, ^kmetica, Sostro Ì0, 
Juvan Angela,Jkmetica, Sestro 2S. 
Poobb-čeni usliižbPtvn: za podpisovanje: 

Juvan Frane, kmet. Sostro 28 
Okrožno sodišve v Ljubljani 

drie 17. eoptëmblrà 19-1-9. 
Zt 129/49-Zàdf VII 116/1    10057 

1094. 
Sedež: Stara^Loka. 
Dan vpisa: 28. septembra, 1949. 
Besedilo: Kinetička obdelovalna zadru- 

ga. sLjiibniJt«, v Stari pki.    - 
Na ustanovnem zb'òru 20. VI. 1949 je 

bila .ustanovljena radfu'gàl. 4>lik"e za ne- 
določen, Sas. 

Najog'ó zadruge soldai 6„skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e 6&|priiin delom 
ustanovi zadružno gMp^đreJvo, i zaled- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znan?st__in tehniko, da na ta 
način poveča doh~ô'dk"e, se ubrani izkori- 
acovalskili elementov na vasi ter sodeiujo 
pri socialistični graditvi 'države in a tem 
ustvari boljšo in kultunrejšo življenje.1 

Zadružniki vlpžijo , v ^ zadrugo" svojo 
zemljo, razen ohišjaLv obliki zakupa. 

ClafÈîfa vloga znaša'Jdo 1 % o'd vred- 
nosti vloženega premoženja. 

Zadruga razglašk^važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih, pfcsffffih'. 

Upravni odbor, je izvršilni organ ^za- 
dr'üge* ki zadrugo predstavljaj jO zastopa 
ter voaT veo ••••••••&••••. SeSmlJajo 
gajjròdsednjE^H *jd>8 članov. Njegova) 
dôîinost traja eno l'etò.^, 

Za zadrugo podpisujeta po dVa člana' 
upravnega odtfora. 

Ciani ^upravnega odbora so: 
Jugovic Ivan, kmet, Binkelj 18, 
Logcnder Franc, kmet, Virlog 9, 
Hafner Jože, kmet, Trnje lu, 
Triler Matevž, kmet, Vcšter 16, 
2agar Jože, kmet, Stara Loka .42. 

Okrožno sodišče y Ljubljani 
dne 28, septembra 1949. 

Zt 144/49]- Zadr .Vll-li- . 10.351 

1095. 
Sedež: Svetje pri Medvodah. 
Dan vpisa: 6. septembra 1949. 
Besedilo:    Kmetijska  obdelovalna   ..„- 

druga   blatijo   Gubcac   v   Svetju   pri 
Medvodah. 

Na ustanovnem zboru 3. VII. 1949 je 
b'.la ustanovljena zadruga I, obliko za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanov: zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo m 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, so ubrani izkoriščovai- 
elc'Ii elementov na vasi ter sodeiujo pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljšo in kultumejše življenje. 

Članska vloga znaša do 1% od vredno- 
sti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in.4[do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto- ' '    ;, 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Dreîar Vinko, kmečki ein, Medvode 

št. 14, 
Drešar.Lovrenc-, kmet, Medvodt? 14, 
Svoijšak Ludvik, kmet, Svotfe 8, 
Turk Pavel, kmet, Svetje 12, 
Jenko Andrej, kmet, Goričano 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
••• 5. septembra 19-19. 

Zt 124/49 - Zadr VII 110/1   9651 
* 

1096. 
Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami. 
Dan vpisa: 3, septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »IHja Gregorio«, Sv. Peter pod Sv. 
gorami. 

Na ustanovnem zboru 24. VII. 1949 je, 
bila ••i'*"laaovljena zadruga I. oblike .za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim dolom 
ustanov" zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo* plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
ek.'h elementov, na vasi Jer sodeiujo pri 
socialistični graditvi države in s tem 
«stvari boljše in kultumejše življenje. 

Članaka vloga znaša do \% od' vredno- 
st; vloženega premoženja. 

Zadruga, Taag^laša važnejše sklepe v svo- 
jih pcfllovnin'_prÖslorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo.predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in '4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno "loto. 

'7• ••-..t'nigo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 
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I R 357/49-4 10290 
Rebolj Firme, roj. 12. X. 1922 v Turnl- 

šču v Pfékrmirju, em '.Franca in Viktorija 
rojene Jerman, dijak', samski, Zalog 60, 
p. Poljo jo bil v 8. Ceti Varetovega ba- 
taljona. Od septembra 1942 ee. pogreša. 
• Na predlog očeta Rèb'ojja Franca, šol- 
skega upravitelja v Zalogu, se livedo po- 

. stopanjo za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da sa o pogreSanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali ekrbniku Sesku 
Antonu, Sp. Kašelj 30 oziroma predi?. 
gatelju. 

Mikiič Ivan in Rebolj Frano se pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali dasta kako 
vest o cebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno Nodišf.o   za gl. mesto Ljubljana 

dne 21. septembra 19-19. 

I R' 354/49—t 10294 
Oboršek Franc, roj. 26. I. 1909 v Ljub- 

ljani, sin Josipa in Pavlo rojeno Poliak, 
poročen, mizar v Ljubljani, Ilirska 20, je 
bil interniran v Nemčiji. Zadnjič so je 
oglasil iz taborišča Bremen-Fargo. 

Na predlog Oberšek Terezije rojene 
Povhe, trafikantke iz Ljubljane, Ilireka 26, 
se uveđo- poslopanjo za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj-se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS por'-ča sodišču ali 
skrbniku ì'ndkrr-: ku Rudiju, Ljubljana, 
Ilirska 16/11. .-z.roma predlagateljici. 

Oberšek Franc GB poziva, da so zglaei 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

, F!o preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu."     .   . rr.   '•']'.    •  ' •' •    '•' 
Okrajno,sodisïe za "gl.  mesto Ljubljana 

dne 22. septembra 1949. 
-4* 

I R 349/49-4 10267 
Krnc Ivan, roj. 5. II. 1917 v Selniku 10, 

sin pok. Jakoba in Ane rojene Viršek, 
samski, delavec, se od leta 1945 pogreša. 
P'd potrdilu odeeka za notr. zadevo pri 
01•_ Ljubljana ni nobenih podatkov o 
njegovem bivališču. 

Na predlog matera Krnc Ane, posestni. 
ce is Šolnika 10, se iivcdo ^postopanje za 
razglasitev za mrtvega in sa đzdaja pozjv, 
da ss o pogrešanem v uveli mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku-Kozoglavu Antonu, na. 
meščencu OIO Ljubljana •»kolica. 

Krnc Ivan so poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 
Okrajno soffit« za okraj Ljubljana okolica 

dno 20. septembra 1919. 

R 525/49 "* 9417 
Brogant   Valentin, roj.   10.  I.  1910  v 

Teznu pri Mariboru, sin Valentina in Ma- 
rijo rojene Kampl, oženjen, brusač na 
Teznu, Moskovska 67, je odšel 8. I. 1S45 
v NOV. Bil jo od Nemcev ujet in aprila 
1945 odpeljan v Nemčijo. Od tedaj se po- 
greša. I 

Na predlog žene Bregant Ane, tov. de- 
lavke na Teznu, Babnikova 19, se uvede 
P^stopanic zn razglasitev za mrtvega in 
so izdaja praiv. da so o pogrešanem v 
dveh me--°pih no obtavî v Uradnem 1'stu 
T-RS vsoruLTi so-lišFn aH s'-.rOulku Perhavcu 
Çraucu, sod. uradniku v Mariboru. 

R 524/49-5 9418 
Rižnar Slavko, roj. 3. III. 1919 v Gi- 

bmščaku pr,; Ptuju, sin Alojzija in Juli- 
jane rojene Gaberšek, oženjen, uslužbe- 
nec drž. žel. v MariboFu, Meljska 32, je 
bii 1943 prisilno mobiliziran v nemSko 
vojsko. Od feb'AîâTratf^i tìe pogreša. 

Na predlogženo RiHer Marije, žel. na- 
•mcaČenk© te Ljubljane, Koruška 12, ^•• 
uvedb postopanje- za^irazglâlitÇv zà mrtve- 
ga in se šz*đđja'.p45ziv, da se ©'pogrešanem 
v dveh mesecih po objayi v Uradnem li- 
stu LRS -r>dfdca sodišču ali skrbniku 
dr. Novaku ••&••, odvetniku v Mariboru. 
R 522/49-10 9416 

Rojko Franc, roj. 11. IX. 1919 pri Sv. 
Rupertu v Slov, goricah, ein Franca in 
Marije rojeno Polanec,. oženjen, čevljar v 
Mariboru,( Tržaška cesta, jo bil 1942 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Od ju- 
lija 1944 se pogreša. 

Na predlog žene Rojko Kristine, delav- 
ke v Mariboru, Valvazorjeva ul., baraka, 
se uvede postopanja za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- 
ku Vitezu Stanislavu, sod. uradniku v 
Mariboru. 
R 510/49 9272 

Vake Dominik, roj. 12. V. 190i pr,; Sv, 
Jakobu v Slov. goricah, ein Jožefa in Ma- 
rije roieuo Krajne, špeditsrski delavee v 
Mariboru. Mol-riki Iir/b 60, jo bil 23. X 
1943 mobiliziran v nemško, vojsko. O ' 
decembra 1943 se pogreša/ 

Na predlog žene Vake Gizele, sobark 
v Mariboru. Mladinska 7. se uvede peste- 
panjo za razglasitev za mrtvega -n se iz- 
daja poziv, da so o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Horvatu Jo- 
žetu, sod. uradniku v Mar.iboru. 

Bregant Valentin, Rižnar Slavko, Rojko 
Franc in Vake Dominik se pozivajo, da 
se zglasijo pri sodišču ali dajo kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajne,sodišč© Maribor mesto 
dne 8. avgusta-1949. 

1 R 964/49-2 10065 
Ajdnik* Karol„roj. 9. X. 1907 v Lubeč- 

nem 35, ein polč. Franca in MaTjete ro- 
jeno Curk, poročen, poljski delavec, Polj- 
čane 3, je.odšel jeseni 1943 v Tomšičevo 
briga'doc NOV, na Dolenjskem. Od februar- 
ja 1944 ee jpogreša. 

Na predlog žene Kunigunde poročene 
Golob' ee uvedo postopanje za razglasitev 
za mrtvega.in se izdaja poziv, "da se o po- 
grešanem do 25. oktobra 1949 poroča so- 
dišču. 

Ajdnik" Karol se poziva, da pe zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po pretoku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
•dno 24. avgusta  1949. 

'   * 
R 195/49-4 10066 

K robi Ivan, roj. 14. V. 1914 v Slove- 
njem Gradcu, sin Gašperja in Marije, «že-' 
njen krojaški mojster, je bil 21. T. 19-U 
'»•-•ifitlno mobiliziran v nemško vojsko, o-', 
šol je na eev.erno.vzhOjdgjjjB.opjče, ,od koaer 

sa je izadnjič oglasil 4. I. 1945. Od tedaj 
so. pogreša. 

Na predlog žene^Krebl Marijo, zasebni- 
ce v. Slovenjem Gradcu, Kopališka ul., so • 
uvoda postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in so tizdaja poziv, da so o pogrešanenr 
v treh mesecih" po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Ce'gov- 
niku Filipu, eod. nameščencu v Slovenjem 
Gradcu. 

Po proteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Slovenjem Uradcu 
dne 17. eepterabra 1949. 

R 378/49—2 10225 
Pergovnik Franc, roj. 24. IX. 1919 v 

Topolščici, riiu Antena in Marijo rojene 
Veršnak, čevljar v Lukovici IS, je bd 6. 
XII. 1942 mobiliziran v nemško vojsko. 
2 edinioo v. p. 25297 D je odšel na ru- 
sko bojišče. Po poročilu poveljstva jo 8. 
IX. 1943 padel v bližini Ivanovakega. 

Na predlog žene Fcrgcvnik Marije, na- 
meščenke  OLO Šoštanj, stan. v Lokvici 
št. 18, so uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in  so izdaja poziv, da r>o o 
pogrešanem ûo 30. oktobra  1949 poroča 

, .sodišču al; skrbniku Volavčniku Antonu, 
, sod. uradniku v Šoštanju.   • 
!     Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu 
Okrajno sodišče v Šoštanju 

dire 24. septembra 1949, 

r R 38/40 • i '" •        9S52 
Jazbin".-,, i'crdimind, roj. 23. XII. 1902 

v Hrastu;-:.i. rudniški paznik so od leta 
•345 pogreša. 

Na predlog žene Jazbinšek Justine, go- 
spodinje v Brnici 203, p. Dol pri Hraatni* 
ku, ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
I R 39/49-3 9S5Ï 

Koritnik Jože, roj. 5. IV. 1924 v Za- 
gorju, rudar, je bil konec februarja 1943 
vpoklican v  nemško vojsko. Od 17. VI. 

J 1944- se pogreša. 
Na predlog matere .Koritnik Jožefe,_go- 

c-podinje v Zagorju 75,.se uvede postopa- 
nje za razglasitev1 za mrtvega. 
I R 37/49—3 9850 

Lcgvart Alojz, roj. 18. VI. 1893jv Hrast, 
niku, tesar, ee od letajj&to^pogroša. 

]    Na predlog žene L'egyart„ Marije, go- 
1 spodinje v Hrastniku^, 121; ee.,uvcdo po- 

stopanje za razglasitev za mrtvega. 

VsaEdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to 'do 1. XII. 1949 
poroča eo'diiču. 

Po preteku, roka bo sodišče cdločilo o 
iredlogih. 

Okrožno sodišče v Trbovljah 
dne 10. septembra 1949. 

I R 120/49-2 '      l 10171 
Ajdišek Anton, roj. 6. XII. 1907 v Rtaton- 

berku, sin Martina,in Jožefe rojeno Dra- 
gan, poročen, posestnik» so od 12. III. 
1944 pogreša. 

Na pre'dlog žene Ajdišek Angele, gospo, 
dinje v StatenberKu 2, se_ uvede postopa- 
nja^ 'razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, '<& so o pogrešanem do 20, XII. 
1949 poroča; sodišč^ali^skrbniku, Grintalu 
Janezu, so'd. narrioŠčencuV Trebnjem. 

Po pretoku 'rólia bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne.,20. eeptembra 1949. 
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I R 53/49-10 10170 
Abimar Karol, TO], 28. X. 1900 na Mo- 

ravMu gori, KLO Moravče «sin Antona in 
Terezije rojene Pevc, poročen, rudar v 
Praprotnici 16 pri Mirni, je odšel 1943 
v Gubčevo brigado NOV. Iz bojev na fr- 
Ski gori pri Novem mestu 12. II, 1044 se 
pogreša. 

Na predlog žene Aounar Angele, polje- 
delkevKramarovcihlS, OLO Murska So- 
bota, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o po. 
grešanem do 25. XII. 1919 poroča sodišču 
.ali skrbniku Grlntalu Janezu, sod. name- 
ščencu v Trobnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 21. septembra 1919. 

Oglasi sodišč 
G 672/49-4 

v.   " ' o skr 
10.675 

; ras 
Pehar Ludvik, slikar in pleskar v Sp. 

Hočah St. 36, je vložil proti Pehar Vikto- 
riji rojeni Buček, pisarniški moči v Mari- 
boru, Melinska c. 42, tožbo zaradi raz- 
vez© *"<ikoii3 

Razprava bo 25. X. 1949 ob 10. uri pri 
tem sodišču v sobi št. 84. 

Ker je bivališče toženke neznano, se ji 
poetavi za skrbnika dr. Vinterhalter Ivan, 
odvetnik v Mariboru, ki jo bo zastopal na 
njene stroške in nevarnost, dokler se sa- 
ma ne oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno  sodišče Maribor mesto 
dne 29. septembra 1949. 

* 
Amortizacije 

IR 1041/49 10433 
Na prošnjo Drolc Martina, župnika v 

Boh. Bell, ee uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnic, ki jih je prosilec baje 
izgubil in se njihov imetnik poziva, naj 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem H» 
etu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo, da eo vred- 
notnice izgubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjiižca 3t. 4 z vlogo po sta- 

nju 1. V. 1947 v znesku 827 din na ime 
>Zupna cerkev«, 

hranilna knjižica št. 10 z vlogo 838 din 
na imo »Cerkev sv. Stefana« in 

hranilna knjižica št. 143 z vlogo 1130 
dinarjev na ime »Nadarbinek! gozdi«, 

Okrajno sodišče na Jeesnicah 
dne 21 septombra 1949. 

jI* 

I R 520/49 - 10432 
Na prošnjo Novak' Ane, gospodinje v 

Ljubiiani. Litijska 1, ee uvede postopanje 
za amortizacijo vrednostnima papirja, ki 
ga je prosilec baje izgubil, in ee imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po 
obavi v Uradnem listu LRS uveljavi evo- 
je pravice, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da • vrednostni papir izgubil swo- 
jo nravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
življenjska zavarovalna polica št. 101.016, 

Izdana od zavarovalne zadrugo Croatia 
28. XT. 1932 z zneskom 100.000 din na ime 
Novate   Anton  Iz Ljubliino. 

Okrajno   sodišče L'iMìana mesto 
dne 19, septembra 1949, 

I R 485/49 10.625 
Na prošnjo Koejek Jožice roj. Kramar, 

kmeticp v Sv. Lovrencu na Poh., ee uve- 
de postopek za amortizacijo hranilne knji- 
žice, ki je bila baje po okupatorju uniče- 
na, in se imetnik poziva, naj v dveh me- 
secih od objave v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, ker ee bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je hranilna 
knjižica brez moči. 

Oznamenilo virednotnice: 
hranilna knjižica bivše Kmetska hranil- 

nice in posojilnice pri Sv, Lovrencu na 
Poh. št. 392 z vlogo v valoriziranom zne- 
sku 2.011.99 din na Ime Koejek Jožica roj. 
Kramar. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 4. oktobra 1949. 

R 892/49—4 10.431 
Na pro? •> Rutarja Andreja, pok. Iva. 

na, posestnika na Ljubinju št. 27, (prej 
št. 9), KLO Poljubinj, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo hranilno knjižice, last 
njegovega pok. očeta Rutarja ìvaua iz 
Ljubinja št. 9, ki mu je baje bila odvzeta 
med okupacijo in se njen imetnik po. 
živa, naj v 6 mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi svoje pravice, si- 
cer se bo hranilna knjižica po preteku 
roka razveljavila. 

Oznamenilo hranilne knjižice: 
hranilna knjižica bivše Ljudske posojil- 

nice v Ljubljani št, 42266, glaseča se na 
pok. Rutarja Ivana iz Ljubraja et. 9 (Toi- 
min), višina in sedanji izkaz vloge ni 
znan. 

Okrajno sodižžo • Tolminu 
dne 22. septembra 1949. 

I 439/49-18 10.624 

Poziv upnikom 
V zaplembeni, zadevi zoper Kasasnika 

Ferdinanda, bivšega posestnika iz Dobriča 
št. 42, KLO St. Andraž pri Velenju, se 
uvede postopek^za Uk^idacijo obveznosti 
in terjatev za^lSnJenemwp|eraioženja. 

Zaplenjene-so * KasaSniku Ferdinan- 
du lastne nepremičnine vi. št. 187 k. o. 
Dobrih vi. St. 197 k. o. St. Andraž in del 
vi. št. 5 k. o. Dobrič po odpisu k vi. šte- 
vilki 143 k', o. Dobiric 'pripisanih stavbnih 
in zemljiškoknjižnih parcel raznih kultur. 

Upniki Kasasnika Ferdinanda se po 8. 
členu uredbe o likvidaciji razmerij, na. 
stalih z zaplembo premoženja,' pozivajo, 
naj v 60 dneh po razglasitvi oglasa v Urad- 
nem listu LRS priglasijo svoje terjatve, 
da ohranijo svoje pravice nasproti zaple- 
njenemu premoženju, Prepozno vloženi 
predlogi bodo/^awmjejü. 

Okrajno-eodiBco v CeHn 
dne 30. eeptemb'ra 1949. 

Raznî ftglasì 
St. 1347/49 1•.••• 

Rectorat univerze v LJubljani raepk 
suje na filozofski faikuMeti: 

mesto lektorja za n*mSW jeztli in 
mesto predavatelja1 za sodobno xusËo •• 

teraturo. 
Po predpWKjOpremJjeo» •&•••• 'je 

treba vložiti n« ^••^^•• ^1"' 
ve-rae najpozneje •••• ••; •••. 

St. 104/49 
Objava 

10.694 

Nabavna in prodajna zadruga v likvi- 
daciji v Brežicah razglaša, da bo likvida- 
cijska skupščina 28. X. 1919 ob 9. uri do. 
poldne v Viteški dvorani v Brežicah. V 
primeru nesklepčnosti prve skupščine bo 
druga skupščina 15 dni pozneje, v soboto 
12. XI. 1949 v istih prostorih ob isti uri 
in z istim dnevnim redom. 
Nabavna in prodajna zadruga z o. j. v 

likvidaciji, Brežice 

Izgubljene listine 
preklicu jorjo 

Bajt Srečko, Idrija, Kosovelova 10, oseb- 
no izkaznico št. 90, izdano od MNOO Idri- 
ja 6. IV. 1946, in sindikalno knjižico šte. 
vilka 130.275, zvezna št. 2.50S.273.   10,073 

Barisi« Ivo, Sežana 13, šoteko spriče- 
valo III. razr. mešč. šole I. deško mešč. 
šole na Prulah v Ljubljani, izdano leta 
1928/29. 10.655 

Bezjak Ivan, carinski uslužbenec, Sežaw 
na, službeno knjižico št. 326149, izdano 
3. VI. 1947 od ministrstva za zunanjo tr- 
govino FLRJ, Uprave carin, Beograd. 

10.473 
Bizjak Filip, Ljubljana, Svetčeva 10, 

knjižico za kolo znamke »Fcuguot«, tov. 
št. 293829. 10.499 

Bizjak Milena, Kranjska gora 168, uni- 
verzitetno izkaznico št. 667. 10.667 

Bohince Marjan, Ljubljana,, Vodovodna 
§t. 1, nakaznico za kurivo K-4.        10.549 

Broskvar Ciril, Ljubljana, Vodovodna 1, 
izkaznico št. 17945. 10.485 

Brinjevec Olga, Duplica pri Kamniku, 
osebno izkaznico, sindikalno in železniško 
izkaznico, izkaznico OF. 10.658 

Brumec Alojz, Klokočovnik 7, pri Polj. 
čanah, vojaško knjiižco št. 544/747.   9904 

Brumen Janko, Slatina Radenci, izkaz- 
nico OF, št. 82149, izkaznico za kolo šte. 
vilka 116978, št. tablice 2745 in osebno 
tókaiznleo, izdano od KLO Slatina Radenci. 

10.284 
Bukovnik Ivan, Vrhole 16, OLO Polj- 

čane, vojaško knjižico, izdano 1946, kontr. 
št. 544 od voj. odseka Poljčane.      10120 

Centrih Alojz, Ljubljana, Robava 3, vo. 
jaSko potrdilo,, knjižico učencev v gositin- 
stvu, sindikalno in mladinsko izkaznico 
ter izkaznico OF. ^    10• 

Cotič Ivan, Ljubljana, Tržaška 54, ia. 
kazniico za kolo, znamke >Capo d' Istria«, 
št. 26-097, evid. št S-l-10900, in osetmo 
izkaznico št. 038444. 10.588 

Čuden Matevž, Lukovica 16, -vojaško 
knjižico za kolo in izkaznico ljudske in- 
spekcije. 10/481 

Curak Boško, Ljubljana, ZvonaTska l, 
ukradeno osebno izkaznico št. 74118, iz- 
dano v Sinju 1918. 10/472 

Detela-Kržišnik Vera, Ljubljana, Slom- 
škova 4, osebno izkaznico, izdano od NjM 
Ljubljana. 10.569 

Dolenc Marica, Ljubljana, Marmontova 
št. 18, sindikalno izkazmico. ' 10.584 

D^lin^ek Pavel, Ljubljana, Karlovška 
ät. 28, osebno izkaznico, (knjižico za kolo. 

10480 
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Dragicevjé Ivo, Slovenski Juvurnik, 
Straža, blok 4, eoba 1, i'oj, 1027, orbilo 
in Sul'ersko izkaznico, izdano od MLO 
Split, tovariiiäko izkaznico, izdano v Že- 
lezarni Jesenice, udarniško izkaznico, iz- 
dano v Železarni Jesenice, sindikalno J z. 
kaznico, izdano pri »Kovinarju« Železar- 
ne Jesenice, izkaznico OF, izdana od KLO 
Slov. Javornik ia vojaško knjižico, izdano 
od Avto polka v Zagrebu. 10.567 

Dular Jože, Jurfea vas 8, KLO V avta 
vas, knjižico za kolo, St. okvira 201066. 

10.426 
Ircjgoj Ivan, Škollje 42 pri Vranskem 

Britofu,  uslužbeneko knjižico  št. 160130, 
ladano od poštne direkcije v Ljubljani. 

10.474 

Fiatar Janez, Ljubl|aaa, Vratovškova 18, 
osebno iekaanieo, knjižico za kolo, potrdilo 
o zaposlitvi. 10.488 

Gozdarsko avtopodjotje Novo njesto, evi- 
denčno tablico tovorneffa avtomobila 
znambe »Renault«, St. S-8637.        10,360 

Goïdarsko avtopodjetje Novi» mesto, pro- 
metno knjižico za tovomj avto znamke 
»Diamond«, št. S-32&1, št. prometne knji- 
žice •441. 10.393 

Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto, evi« 
dentilo tablico tovornega avtomobila 
anamke »Renault«, St. S-8151. 10.392 

Grilaoo Jožica, Miren 100 pri Gorici, 
laskaznico rednega slušatelja, ladano 10 • 
od univerze. 10.479 

Gros Andrej, Glavna direkcija ra ža- 
garsko proizvodnjo, Ljubljana, Jegličvva 
št. 42, uslužbensko Imjižico št, 30305, iz- 
dano od minio're!va za gozdarstvo in 1 efi- 
no industrijo LRS. 10.658 

Hnupttnan Stanko, Maribor, Kettejeva, 
vojaSko knjižico, izdano od vojaäkega od- 
seka Maribor 1. 1947 10.384 

Hribar Štefka, Ljubljana. Ljubljanska 1, 
sindikalno izkaznico St. 34626 10184 

Hvasti Franc, Dr ulov ka, okraj Kranj, 
ukradeno csebmo izkaznico št, Ili, izdano 
od KLO Orehek pri Kranju, in prometno 
knjižico za moêleo kolo znamke »Victoria«, 
St. okvira 1301542, evid. št. 1674, izdano 
Od NM Kranj. 10510 

IvanuSa Frau«, rudar v Globoki, izkaz- 
nico za kolo znamke »Meteor Speziai«, 
št. 195596, izdano v OLO Ljutomeru 

7716 
JančiB Jorita, roj. 20. I. 1927 v Celju, 

Sedaj Ljubljana, Sv. Petra 29, ukradeno 
univerzitetno izkaznico, izdano 25. IX. 1946, 
izkaznico Socialnega fonda univerze, iz- 
kaznico L5M In potrdilo za 752£ popust 
na žel. progi Ljubljana—Maribor       8921 

Jenko Jože, Pungert, Škofja Loka, oseb- 
no izkaznico, potrdilo o zaposlitvi in knji- 
žico za  kolo. 10486 

•Tenko Milan. Radomlje, okraj Kamnik, 
prometno koiižico za motorno kolo znam- 
ke »DKW« 125, evid št. S--'4)l, i/dano 
od NM Ljubljana 10517 

Joram Aleksander, Podplečo 10, KLO 
p.cd!.".ni%, svojo osebVo i'Icazmco St 112, 
izdano od KLO' P'odlanišiV, .«kraj Idrija, 
industrijsko nakaznico St. 9 in živilsko na. 
kaznim St. 57.S5?5 U Vaiegon e, živl- 
fiko naka^ü'fo ••• na im:1 ••.•• Zdrav. 
ko SI. 37S3, živilsko ->.]w.. -• na TOO 
Jer- !) Katarina, St. 19t3 m svojo izkaz- 
•••. 'V' •' • 1. '- v. cd krajevr -• 
odlv .-a  OK  Podlim:';: OP !'i 

JUïïC Ì4-*ijH\ liiiiiipolje 1 i.ßi'uuu izkaz- 
nici), ./.dumi i 19 to ud K LU tienili y rad, 
izku/!nco Ob. i'iiouifiiim knjižila za kolo 
ia i/kaznico OK, IZLî.HIO J. Ci in on KLO 
Uoniji grad na. mie .1er*-'! Ivana.      ÌOÓHO 

Kaiec .Nli'iaii, Kapca 72, Dolnja Len- 
dava, izkaijiU'u /a kolu .iuaiiilie • orpi1- 
dui., it,  okvira  759653,  St.   tablice  jO.10. 

0994 
liuatelk Jožeta, llagovo 8, MLO Novo 

inetto, spričevalo H. razreda meščanske 
Sole v Nou'in meaiu. 10,425 

Klaačaik Miro, Lotus 21, p, ^marino oli 
Paki, vojaško knjižico,'izdauo v Mariboru, 
in sindikalno izkaznico, izdano od podruž- 
nico ZPDJ na Goniilskeni. 10189 

Kline  Matilda.   Dobrovce   pil  Sv.   Mi- 
klavžu, prometno knjižico za kolo znam-' 
ke »Junior*, St. 79369. evid. at. S-17-8368. 

10.300 

Kočar Gizola. ât Vid nad Ljubljano, 
delavsko knjižico. 10542 

Koèovar Jože, BoiaiKa vas 22, Metlika, 
prometno knjižim za kolo S—9, reg. šte- 
vilka IVJi. 9993 

Koïa! Marjan, roj. 10. III. 1925 v Dol. 
Tribus1, endaj Jccenico, Goaposvetska G5, 
Izkaznico OF, izkaznico za kplo, eindikal- 
•• izkaznico, potrdilo o opravljenih 100 
urah prostovoljnega dela in 10 toSk.   v 

10295 
Koman Mirko, Sp. G. P. Nova Gorica, 

osebno izkaznico St. 09307, vojaško knji- 
žim, izkaznico OP ju dve obveznici Ijnd- 
Élkiga ric.'Oiih. 9617 

Ka^iia Nikolaj, f>;>i»€-»• _.^ ;i. 55, ro|en 
1910, i'i.;azni«o za k .JI o znamke »Bizer«, 
St. 2•-> 10469 

Kos] Franc. Maribor, Tezno, ZagrebSka, 
prometno knjižico za kolo znamke »Tri- 
buna«, St. 015234, evid. St. S-16-9434. 

10 380 
Kosti (Antimi} Jožef, Globoka, p. Lju. 

tom..-r •• ••• ••• k nji žico za kolo, izdano 
od 01,(i i.iiu.'nifr. 10.659 

Kotar Viljj'i«, »Pionir«, BrSljin, MLO 
Novo meato, tečajno spričevalo za strojni« 
ka, potrdilo o izpitu in mladinsko >.kaz- 
nicfl, 10427 

Kozel Stanislav, Ljubljana, Za Gradom 
St. 1. evid. tablico •• kolo St. S—448691 in 
tov. št. 811608, izdano od OLO Ptuj, 

" 10477 

Kftstan  Ivanka, SlrehinJ 71, p. Naklo 
-pri Kranin, Izkaznico OF, potrdilo o zapo» 
elltvi,   mladinsko  izkaznico   in   iblacilno 
nakaznico,  izdano od   KLO   KraSnja, 

10535 
Krištof Martin, PovrSje 17. Raka pri Kr- 

hkem. \ojaSko knjižico St. OSI, izdano 23. 
VI. 1947. 10553 

Krušif Alorz, usnjarski pomočnik, Slov. 
Konjice 56, roj. 4. Vr. 1925 v .lerčinu, 
Sodna vas Politane, ukradeno voj.iSko 
knjižico, izdano od Slaba armade 10. IV. 
1917. 9970 

K u dar TfTCüija, Tirile 1B, Poìhov '.''ru. 
dec, nropïidno knjižico 7.a kolo znamko 
vTrium ili .  St. 770ir,K. I0543 

K'i'-iivcc Alojz, LnSnica ''!• okraj Pt'ij, 
ni'iiMi i'r-t 5t. VX^O /a puSK,. dvc."i--!;o 
(n.-ti.briuo). k?l   If! mm. -1. 783        10/134 

Kinntel' l{<v/a!ii!\, Popp pri Vodicah, 
knr/'"o ''•?. kolo, re»i*trtfka M. 33S0R In 
S—'.'-11717. 10.492 

L'H"'. !c 1i\",!)c, Koü'evo 47 l"nj!ž; • ''.a 
kelò .il  . "if,lo,; St, 72:;.7U      l'i .ióO 

Liiiiipit yiavica, Ljiililjaua, Kucaova 22, 
lov.iiiinko izKaznii/ii ât. o7, 10-iSS 

Lazič Terozija, Bana teko Novo Selo, 
vfciiiiuo lii-.v.ia.cü, izdano od okraja i'ari- 
ùevo, IO'j',10 

Luumr (JilLa, Pàaia 19, p. I »«i pri Ljub- 
ljani, knjižico za kolo "uamkb »Pucbi, ste. 
vilku vkviru N.\l liib.j.ij, Številka tablico 
S—2—10454, sindikalno .zUsuieo, izkaz- 
nico OK in  luladiuisko izk-'znico.      10496 

Lipar Anton, roj. 16. III. iS9a, vojaško 
knjižnu) Si. 6820, izdano od voj. odseka 
K rako. 10304 

Luhoček ICuzica, Celje, Stanoiova 1, 
osebno izkaznico, Izdano od MLO Celje. 

10.553 
Makuc Angci, Ljubljana, Korotanska 

ulica, Soi'ofßko m tovarniško izkaziaco 
!!)498 

îïautreda Albert, Koriluica 14, p. Ora- 
bovo ob baci, osebno <kazii;co, izkaznico 
OF, knjižico za koio, unni!kalno izka/'i i'O, 
dva mvaliilđka potrdila, I reSilni liei t in 
potrdilo ;:a prejem pudpou', ' 10490 

Marc Ana, Ljubljana, Vegova C. osebno 
in nindikalno izkaznico, .zkaznico OK ter 
izkaznico magazina prosvetnih delavi'i-v1. 

11)431 

Marš Danilo, urar, Ljutomer, ro|. 27. 
V. 1925, vojažko knjižico, izdano 2. X. 
1947 od Štaba II. brigado 36. udarno 
divizije ••. • 10572 

MartintiS Marija, Zvezna u!. 21, polrož- 
nifko nakaznico za gospodinjsko'potrebo 
K-4, izdano od rajona Moste. 10482 

Matko Angolca, Ljubljana, 2eieznikar- 
jeva 20,'evojo živilsko nakaznico LD, živil- 
filco nakaznico D-3 na imo Zajec Borut in 
D-2 na Ime Zajec Igor, za september, 

10551 
M»v«c ànton, Pako 28, p. Borovnica, 

osebno izkaznico, izkaznico, OF, izkaznico 
ZB, železniako režijsko karto, izkaznico 
želozniških. upokojencev in udarniško iz- 
kaznico. 10.475 

Medved Vinko, knjigovodja, Pi^re 11 
prj Brežicah, evid. tablico motorncera ko- 
lesa it. S-02395. i o 318 

Megli? Anton, Ljubljana, Korotundka 18, 
osebno izkaznico, knjižic« za kolo, sindi- 
kalno izkaznico, uihižbcnsko izkaznico 
eeetno železnice. 10.4&7 

Melihen Magda. Ljubljana, Šmarunska 
«t. 103, sindikalno izkaznico 5t. 255•'). 

,   10.652 
Milinčić  Jovan,   st.   vodnik,  voj.   poŠta 

3920/21, M. Soiiote, oblačilno knjižico tt?- 
vilka 31147 in ootno dovolilnico U 002'->26. 

•   ' 1o,n«?5 

Mohorko Tertwija, učiteljica, S\. Vid 
pri Ptuju, knjiSeo za kolo .'••••• 'Ste- 
ver« «t. 15275/D, evid, «levilka > H ,-e 
S-20-16224. 1"'-121 

Mftkotar Leopold, Vei. fiirje " lani 
moet, SofoMkc- izkaznico io vojn" 'i-i- 
žico, izdano od voi. od«oka •)'•*1•' 

' '-38 
Wore Franc, Prebija St. 5, uroin ist, 

reg. St. 347/21, izdati 29 !. 194S pod 5!c- 
viiko 1104. f o "97 

•     Nftdiiiar Matija   T.;;;   ; ••;,;,. Vi!1,,.- 17, 
gospodinjsko  karto   K-^. in '78 

Naroglav Tine, Roile ft5, p. Trii J je, 
vojaSko knjiž'co. 10.552 

Nomee Cullai, roj. 17 X. 1929 v Vrtoj- 
bi 4. 21. /a-'; .itspbno i -'t;1 'ij'i'o. i/dano 
1917 od uotr. upravo v Solkanu.   '   10.305 
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Olilak Ivana, Ljubljana, Sallncrjeva 18, 
pTi-4i"!iio i.M i/ico .::> kolu, ;u'.'. številka 
10.';       , izu: ..u od NM Ljubljana.    10.587 

Okički Franc, Dol. Straža 32, KLO Gor. 
Str.iÀa, delavsko  knjižico. 10.424 

-, .rajui magazin, Gorira, prometno knji. 
žic'   S-7822. 10.296 

Okrajno avtoprcvoznibtvo Ptuj, Zg. Breg 
St. 2, evidenčno tablico S-5490 tovornega 
avtomobila  aiamke  »Ford-8«. 9974 

Oražcin Janez, Ljublana, Strojeva 5, 
Osebno, sindikalno in tovarniško izkazni- 
co ' itoslroja. izkaznico OF. 10.654 

j>AliZ Dravograd, delavsko knjižico Šte- 
vilka 1328470, reg. št. 2370 na imo Ram- 
•••• Angela, tre;, poinočnui, roj. 30. VI. 
1924 v Trbovljah. 9990 

l'ajmati Ivan, Ljubljana, Podmilščakova 
št. J (i, isebno izkaznico št. 2440/529, sind, 
izka-üilce it. 2969423 in izkaznico za kolo 
znamke >Silerc, it. okvira 159160, izdano 
na ime Saje.vec Branko. 10.585 

Vaiuanšck Albert, Fodkraj 75 pri Vele- 
nju, vojaško knjižico in vojaško šofersko 
izkaznico. 9969 

Penta Jožof, Mokro pelje 4, KLO Gra- 
dišča, prometno knjižico «a kolo, evid'. šte- 
vilka 10-20. 10.554 

Pivec Anton, žel. upokojenec, Coklovca 
It. 4, p. Semič, roj. 31. XII. 1883, osebno 
izkaznico, izkaznico OF št. 055173/74 in 
izkaznico Zvezo sindikatov Jugoslavije, 
Društva upokojencev v Ljubljani št.78"73. 

4 10.201 
PoIonUt Brigua, Salek, p. Ve-lenjô, obla- 

čilno nakaznico, izdano od KLO Salek, 
S'oVrn,.        f, •     9972 

Povh Jožko, Ljubljana, Frančiškanska- 

St. 2/III, knjižico •• kolo St. S-l-1322, iz- 
dano od NM Ljubljana 10.495 

Požun Gašpar, Maribor, Koroška c. 39, 
sindikalno in osebno izkaznico ter iz- 
kaznico za službeno kolo, avid, it. 4999, 
izdano od notr. odseka MLO Maribor na 
ime M. P. Živila Maribor. 9973 

Praznik Joža, Stezico 39, Šofersko iz- 
kaznico št. 4434, knjižico za kolo, et. tab- 
lice S-23480, osebno izkaznico Št. 072580, 
železniško režijsko karto št. 19857, sin- 
dikalno izkaznico in izkaznico OF.   10.500 

Preskor Zvonko, PirSentrorg pri Breži- 
cah, vojaško knjižico, delovno knjižico in 
potrdilo o zaposlitvi. 9971 

Prnson Francka, Zg. Jarše 10, knjižico 
za kolo znamko >Wanderei4 št. 4437-1. 

10.651 
ßatigus Viktor, Gor. Stara vag 30, KLO 

Orr-hoviea, knjižico za kolo znamke »Ti- 
tuc<, •. okvira 2131190. 10.658 

Kihtar Viktor, Domžale, vojaSko knji- 
žico in vojaško potrdilo. 10.497 

ttoj Helena. Maribor, Meljska, prometno 
knjiižco v.a kolo znamke >Elfac, št. 428533, 
ovid. št. S-16.6644. 10.369 

Rolih Jožef, Zabiče 8, Ilirska Bistrica, 
roj. 13. X. 1903, voiaSko knjižico števil- 
ka 1592. 9967 

Selič Ivan, Slivnica 3, Celje, pronrelno 
knjižico •• kob št. 1359233, št. tablico 
11013. ' 10.422 

Solič Marija, Ljubljana, Borštnikov trg 
št. 1, osebno izkaznico št. 054-267, izkiz- 
nico OF, št. 05180802 in bon za popra- 
vilo čevljev s točkami. 10.637 

Sili Slavko, Ljubljana, Streliška 28, di- 
jaško knjižico. ' 10.545 

Simčič Sovorin, Vipolža 67, p. Dobravo 
v Brdih, osobno izkaznico, izdano od not. 
ranje upravo Gorica. 10.620 

Sindikalna podružnica tovarno cementa 
in salonita, Anhovo, sindikalne izkaznice 
na imo Zbogar Ivan, Avče, št. izkaznico 
2970290, Kralj Avgust, Deskle, št. 67018 
in Mavric Ivanka,  Anhovo, št. 2426949. 

10.146 
Sindikalna založba »Delavgka Enotnost«, 

Ljubljana, evid. št. osebnega avtomobila 
>Fiat< 1100 S-2468. 10.146 

Skaza Mirko, Pavlovci št. 30, prometno 
knjižico za kolo znamko sChampion« in 
izkaznico OF, št. 560076. 10.573 

Skok Franc, Ljubljana, Vrhovčeva šte- 
vilka 9, izkaznico za vetop na PVLRS, 
industrijske nakaanico na imo Skok 
Francka, Ančka, Anica in Ivanka ter iz- 
kaznice OF na imo Skok Franc in Ančka. 

10.493 
Skrinjar Albina, Sežana 142, osebno iz- 

kaznico, izdano cd uprav© NM Sežana. 
10.467 

Splošno gradbeno podjetje >Betonc 
Celje, evid. tablico št. 7621.    , 10.557 

Stražišar Janez, Ljubljana, Kočevska 
ulica 70, prometno knjižico •• kolo, tov. 
št. 190321, izdano od NM Ljubljana. ' 

10.546 
Sajnovič Karoliaa, Ljutomer, Kanren- 

sčak 35, vojaško knjižico na ime Puhan 
Peter. • 9923 

Seneker Ivan, Kozjak pri Sp. Kungoti, 
prometno knjižica za kolo anamfce >Noi*o«, 
it 4520, it. S-17.4007. 10.387 

Sinko Rožica, Gradiška pri Sp. Kungoti, 
osebno izkaznico, izdano v Sp. Kungoti 
9. II. 1946 10.38S 

Stepic Tone, dentist, Nazarje, vojaško 
knjižico. ' ' 9995 

Sturm Ferdinand, roj. 25. V. 1922 pri 
Sv. Križu nad Jesenicami, stanujoč Dovje 
št. 62, gozdni delavec pri lesni zadrugi 
Dovjn—Mojstrana, osebno izkaznico, šte- 
vilka 669/47, izdano pri KLO HruSica pri 
Jesenicah in iikaznico OF št. 193299/49, 
izdana od OF odbora v Mojstrani.   10.200 

šuštaršič Valentin, Mjncavnicareld va- 
jenec v Industriji usnja Vrhnika, sindi- 
kalno izkaznico št. 237411., 1,0.230 

Svigslj Edo, Ljubljana, Janežičeva 12, 
osebno in sindikalno izkaznico.       10.489 

Taušek Frane, Kemična tovarna, Celje, 
živilsko karto TD. 10.556 

Toplak Vinko, pismonoša, Selnica olj 
Dravi, vojaško knjižico. 9968 

Toplak Zvonimir, •••• pogodbo števil- 
ka 913/46, izdano v šoli učencev v gospo- 
darstvu Maribor — Tezno in vajeniško 
Knjižico št. 10868. 9857 

Trampnž Stane, Coricano 28, vojaško 
knjižico, prometno knjižico za kolo, evid. 
it; S-2-14712, št. okvira 5102147 y, član- 
sko izkaanico Litostroj, osebno izkaznico, 
tovarniško izkaznico Litostroja, nabavno 
knjižico za industrijski magazin Litostroja 
in nabavno knjižico na ime Rakovec 
Franc. 10.•41 

Trobec Alojeija, Brdo, Brdnikova 39, 
osebno izkaznico, izdano ->d KLO' Pod- 
smreka. 10.494 

Trojbar Helena, p. Dolnja Lendava, 
osebno izkaznico. 10.235 

Truden Ludvik. K^zarisčo 41, p. Stari 
trg pri Rakeku, obebuc in OF izkaznico 
in knjižico za kolo št. 984. 10.002 

Ucman Jože, Hrast 31 pri Zagorju, rej. 
16. II. 1916, vojaško knjižico, vojaško po- 
trdilo in potrdilo od žage., 10.394 

Urbanïiî Jožef, Dol. Corovo 40, rsebno 
izkaznico. 10.526 

Vcronok Roža, Draženci 43, oseltu iz- 
kaznico «t. 41, izdano od KLO Dražeuci. 

10.356 

Vidmar Auton, Idrija, študentovska 5, 
vojaško knjižico št. 518/14, izdano 17. II. 
1048 cd vojaškega odsoka Idrija.      10.197 

Vidovšek Florijau. Gabrke pri Šoštanju, 
prcme'no knjižico -.a krit. št. 338S20. 

10.236 

Vinko Janez, Potisovci, koloni': ~K 19"), 
izkaznico za kolo znamko vDiam; aï' šte- 
vilka  okvira   1183-80.  "t.   luM-c •   4503, 

i 0.000 

Vode Viktor, cb.nskv uka^ico števil- 
ka 2937244, izdano cri Zvezo delavcev in 
nameščencev stavbeno industrije in stav- 
barstva, sindikalna pcdriv'nica št. 1, Laze. 

10.303 

Vojaška pošta št. 5618fi/ca, Herpeljc- 
Kozina, vojaško knjižico št. 2S093 perija 
C na ime Caranović .••\-••• Alok.^auder, 
vodnik. 10.455 

Vojaška pošta 1101, •••1••••, vojaško 
izkaznica serijo C št. 24086 na ime Srnic" 
Miroslav,, vodnik. . 10.725 

Voll Anton, Marilnr. Kopališka. •^••''* 
fckagnico, izdano ' Radgoni i. 1•17. ;n 
'rojalko knimro, ^-r'-.no v TÏ \'.^'-. ]. 1916. 

î 0.385 

Volk dr. Rudi, Ljubljana, Kosova 6, sin- 
dikalno izkaznico št. 22066S3. 10.536 

Zajec ins. Rudolf, Ljubljana, Groharje- 
va 22, živilsko nakaznico LD za septem- 
ber. 10.550 

Zakrajšck (Matija) Jožef, roj. R VIT. 
1921, Opalkovo št. 6, Grosuplje, zdaj Sto- 
gove! št. 21, Gor. Radgona, vojaško knji- 
žico, izdano od vojno pošte 48473/m, iz- 
kaznico ZB, 'zdano v Gor. Radgoni, knjl. 
žico za kolo inamke ^FUCIK št. okvira 
1477, izkaznico OF, izdano 1. 1946 od od- 
bora OF Konjice, osebno izkaznico in de- 
lavsko knjižico, vse na imo Zakrajše-Jt 
Jože, Stogovci št. 21. 9921 

Zdešar Staue, Beojjrad, 29. 'novembra 
št. 53. urometno lcnjižico /a kolo znamke 
>Jugo Steyer<, št. 4402819, Teg. št. 332/1 
Lb, izdano na ime  čevnigoj Marija 

10.539 

Zorman Franc, Ljubljana. Zaloška 128, 
dijaško knjižico. 10-544 

Žagar Stefan, Osilnica 19, vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka Kočevje, 
Iskaznico.-ZB, izdano od okrainp zvezo 
borcev   Kočevje. 9924 

.    Žcleznikar Franc, Ljubljana,  Celovška 
št. 180, tovarniško izkaznico Litostroja.' 

10.548 

Zunk Uršula. Celje, Stanerova 6, osebno 
izkaznico. 10.423 

izdaja >Uradni lis» LRS«.- Direktor In odsOTorai urednik: dr. Baatko Moïnik: tieka Blasnikova tiskarna, obrat 1 — vsi v Ljubljani 
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Ciani u[)ruV'."^a odbora so: 
Ueršak A:itcu, kmečki "=in, Polje 5, 
liudiuu Franc, kmet, Žagaj 21, 
Černelič Marija, kmetica. Sv. Peter pod 

Sv. gorami 22, 
Rajter.ò  Jože, kočar, Žagaj G, 
Runih Ivan, kočar, Polje 10, 
Kramer Jože, kočar, Žagaj 31, 
C^pin   -Franc,   ključavničar,   Sv. Peter 

pod Sv. gorami IS, 
Homili Mania, ì-viiia, Srebernik 33, 

Okroïào sodište v Ljubljani 
dno •. septembra 1949. 

Zt 1C3/49 — Zadr VII 107/1   0655 
• 

\m~. 
.Sedež:  ßt.   Vid. 
Dan vjiida: £.". avgusta 1949.       • 
Bo«»odilo: fcnciiUka obdelovalna zadru- 

ga št. Vid-I\>l,;a:te. 
Zadruga i, oblike je bila ustanovljena 

na iiùtauovnem zboru 9. Vil. 1949 za ne- 
določen čas. 

Nalogo zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in • skupnim delom 
ustanovi zr.dnv/.no gospodarstvo z napred- 
no organ'žarijo, plansko proizvodnjo in 
vifcko Tiroduktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
akili olf>;o?n*ov na vasi ter sodeluje/ pri 
social PtitE1* giadiivi države in s tem 
usivari hoV'p in kultunrejje življenje. 

Člane ka viogn znaša 1% «d vrednosti 
vložene-a prenožanja. 

Zadruga •?•>"."• važnejše sklepa v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni <••"-. or je izvršilni organ zadiu- 
ge, ki ..'• Tii'-lr-.tavlja, zastopa in vodi nje- 
no psovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 3 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po, dva člana 
upravnega odbora. 

Čl .im upravnega odbora so: 
Habe I/.T.TS-M.' '«mrt  St. Vid 42, 
fiorar  V"4 kmet, fit. Vid 41, 
•\:> n'e'j FeliU. kmet   Podgora 15, 
Bitcrc Mari;.'., kmetica, P'odgora 4. 
Florjan?'«- Marija kmetica Poljane 4. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne ?•"). avgusta 1949. 

Zt 107/49 — Zadr VII 94/1    9255 

1093. ' x 

Sedež:  Trnovljc. 
Dan vpisa: 22. eoptembra 1949. 
Besedilo: PotroSniska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Trnovljali. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 12. TV. 1949 za nedoločen 
čae. 

Naloge radruee eo: 
1. d'i j'.'i čim boljši, čim kulturiiejüi in 

gospodarski način oskrbuje ßvoje elane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebo svojih članov ince- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt pou 

trošnje; b) sklepa pogodbe e proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
oodjrtji in s kmetijskimi zadrugamKozi- 
i'CiTia njihovimi zvezami za dobavo indu- 
*ti'Hrkih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
'td.: c/ skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
.- vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
•icatrpženi. da bo trgovina vedno"založena 
i potrošnim! predirteli, da ne bo imela 
Ma ça, ki se =lrbo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 

2. da ustanavlja za potr bo svojih članov 
obitne delavnice, podjetja za kouservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne iu prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež snaša 100 din in de lahko plača 
v obrokih. Delež zadružinskovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo ax obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne, 
gaga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih iu na razglaenih 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 1 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravne;a odbora so: 
Bertolo Alojz, čevljarski pomočnik, Tr- 

novlje C, 
GlešcJS Anton, upokojenec, Trnovljc 185, 
Venkovič Marija, naineščenka, Trnovlje 

št.  105, 
Žlender Frane, upokojenec. Trnovlje 39, 
Lesjak Katica, delavka, Trnovlje 31, 
Kukovič Anica, ••••••••••, Trnovlje 

ar. 58, 
ZidanSek Mirko, čevljarski mojster, Tr- 

novlje. 
Fooblaščenka   «i  sopodpisovanje:  Pri. 

slan Anica, poslovodja, Trnovlje 105. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22  eoptembra 1049. 
Zt 101/49 - Zadr VII 120/1    10266 

* 
1099. 

Sedcž: Vižmarje. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1949. 
Besedilo:    Kmetijska   obdelovalca   za- 

druga v Vižmarjili. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26. VI. 1949 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko vproizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč" sodobno znanost in tehniko, da.tako 
poveča dohodke, so ubrani izkorisčeval- 
fiklh elementov na vasi ter sodeluje pii 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in kultumejše življenje. 

Članska vloga znaša 4t% od vrednosti 
vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejšn sklope v svo- 
jih poslovnih prostorih'. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. 

,Za   zadrugtf  podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora eo:    , 
čepelnik Franc, kmet, Vižmarje 17, 
Koman Albin, kmet, Vižmarje 33, 
Ločniškar, Lojze kmet, Vižmarje 35, 
Jerančič  Katarina,   kmetica,   Vižmarje 

št. 21, 
Zadnikar Dora, kmetica.  Vižmarje 91, 
Marolt Marija, kmetica, Vižmarje 5, 
Doli'nšek Josip, kmet. Brod 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1949. 

•6 Zt 112/1 - Zadr VII 102/1   9454 

1100. 
Sedež: Zalog. 
Dan vpisa: 31. avguslu 1949. 
Besedilu:    Kmetijska   obdelovalna   za- 

druga Zalog.' 
Zadruga 1. oblike ja bila ustanovljena 

na ustanovnem zboru 12. VI. 194• za 
nedoločen čas. 

Naloge zadrugo so: da s i.kiipir.un pro- 
izvajalnimi sredstvi in ^ skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proiz\odnjo in 
visoko produktivnostjo dei:!, j porablja- 
joč sodobno znanost in tolmiko, da tako 
poveča dohodke, ta' ubrani izkouJčevai- 
skih elementov mi vati ter oodolujc pri 
socialistični grauihi drža', c in - fem 
ostvari boljše in kulturivejše življenje. 

Cianeka < i"i,'a /.naš« \% od vrednosti, 
vloženega premoženja. 

Zadru-ra razgla:a važr:<'i.š.: f-i.U'po v ovo- 
jih poslovnih prostorih 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi nje- 
no poslovanje. Sestavlja ga prcdopdnik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost (raja 
eno leto. 

Za zadrugo podpisuje predsednik, v 
njegovi odsotnosti pa dva člana upravne- 
ga odbora. 

Člani upravnega odbora c«: 
Skerjanc Franc, kmet, Zalog 10, 
Zupančič Francka, kmetica, Sp. Ka- 

šelj 7, 
Krenoe Franc, kn.et, Zalog 04. 
Plevnik Ivana, kmetica,  Sp. Kašelj 8, 
Cerne Francka, kmetica, Sp. Kašelj 24, 
Irt Jože, kmet, Zalog  15. 

Okrožno sodiSče v Ljubljani 
dii" 31. avgusta 1949. 

Zt 115/49 — Zadr VII 103/1   9468 
* 

1101, 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 23. septembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Dravogradu. 
Zadruga jo bila ustanovljena na zboru 

17. .VITI. •9 za nedoločen čas. 
Naloga zadrugo je: 1. da na čim boljši, 

čim kulturnejši iti čim bolj gospodarski 
način okrbuje svojo člane z vremi potreb- 
nimi potresnimi predmeti jn v ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
davi na podlagi -ugotovljenih potreb načrt 
potrošnje; b) sklepa pogodbe s proizva- 
jalnimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in e kmetijskimi zadrugami ozi* 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
pa skrbi za dobavo povrtnin, f-adp, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo vso trgovsko poslo- 
vanje na stopnji racionalne, tehnično po- 
polne In kulturne trgovine, to je, da bodo 
člani dobro pMtreženi, da bo trgovina 
založena s potrolnimi prodnieti, da ne 
bo imela blaga, ki eo slabo prodaja, da 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da biodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljeni itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti Jartna 
podjetja, kot na primer obrtne delavnice, 
podjetja za konzerviranje sadja, povrtni- 
ne, jajc itd.; 3. da skrbi ob «sodelovanju 
sindikalnih organizacij z« dvig kulturno 
•in prosvetne ravni in •• /.«dnizno vzgojo 
svojih članov. 

Zaradi smotrnega in iwpeäaejäega fava- 
janja vojih nalog izdela potrebne naSrle v 
skladu s ^nlošnim državniju načrtom. 

Zndmžn .M«-/ maša 100dia m :>hU 
so ob vstorui v zadrugo. Vprevni «dbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. V«*u **• 
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družaik '-ù^u^uja še b petkratnim zne- 
skom V|,canili obveznih delcvv, 

Zadruga ra/.;>,iai.i važnejše sklepe v 
svojih ; oslovimi provini ih m na ;v,<;gla*i- 
nih dotikali SiVujih poslovalnic. 

Upravni odbor B('funija (< Jo 9 članov. 
Njegova doi/.ii«(st i raja onu Mo. 

Zadrugo /atitupa u^ram tiillmr katerih 
eaoga lahko iiadoim.^ta pu upravnem od- 
boru    pOOblUMlCllì     t|.i;ìi,.hr,|4 v    /.aditile. 

Chini upi'ivvitccu odbora üH: 
Dakekohlor Frane, nameščence OLO, 

Dravograd, pjvd.-odn'k, 
ftpiljak Vinko, krojni:, Dravogiad, pod- 

predsednik, . 
Planini!   Franjo,  carinik,  Moia,   tajnik, 
IVèiiik Franc, žel. upokojenec, Dravo, 

grad, 
Haber Matevž, zidar,  Dravograd, 
1'uJnik Ludvik, delavec, Dravograd. 
Pooblaščenec za  eopodpwovanje:  Vajn. 

gerì Rajku, računovodja, Dravograd. 
Okrožno  tiotlÌM'o  v Mariboru 

dno 23. septembra 1949. 
Zadr VI 11 10.315 

1102. 
Sedež: itlor-'ivi'i, »kraj LjuloinCr. 
Dan  \pi;;a:   ilo.  av.ui-tii   1919. 
Besedilo: ••••••••• obdelovalna zadru- 

ga v Moraicili. 
Zadruga \• bila uwauovijena na zboru 

17. Vfl. 1910 za nedoločen čas. 
Nalete /.adnu;e t-u: da s «kupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in y skupnim dolom 
uelnnovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organ, zaci jo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dola, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da lako 
pO'Vi4v dohodke, go ubrani Izkoriščeval- 
skib elementov tin v(i.o; 1er sodeluje pri 
SCeialvlW ni '-, i ;-tl. i \ 'i:'"',i- in s torn 
ustvari b')l;še in  kulhiriu ;~ì' /.'v 11c nje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup; zemlja osta- 
ne njihova last, zanjo jim zadruga plačuje 
zakupnino po eklcpn zbora, vendar no 
ve? kot 80% od skupnih letnih dohodkov 
zadrugo j» odtočnih I skladov Bazen 
zemljo vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbo ki ohišju niso podrob- 
no, inventar, vpre/no/,'vlno in plemensko 
živino, živinsko krmo in Remo, razen ži- 
vino, živinske krrnn in semen, potrebn.Hi 
za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmotijskl stroji, 
naprave in orodje vprežna in plomonska 
živina, živinska krma m semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlag! oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Oi> vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruge kot pr'etopnino 160 din, kot 
člansko vlogo pa do \% od vrednosti vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in članskTi vloge postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
ja eno leto. sestavlja predsednik in 4 do8 
članov. vUpravnl odbor je !zv ršiloi organ 
zadruge, predstavi ;,i pa Jo in podpisuje 
zanio v imenu odbora predsednik. 

Phvi upravnega odbora so: 
BMirtnoe LOTTO, predsednik 
Verfič Jožef. 
Muzok Franc, 
SpindVr Vinko, 
gpindW •••!••, vsi kmetje v MoravcÄ. 

Okrožno sodiSSo T Mariboru 
dne 30 avgusta 1040 

Zadr VI 8 '       MM 

za raA.tcìasitev za mrtve 
IV li h(U9-2 •)37• 

l'ajd.ih   P-\.;ii4Ìr,   roj.  20.   XI    1011   v 
Sneheijali   n..    -11    Jakobu   ob   Savi,  *»ui 
Kl'alll'H   ill    H'i'MHIi-    Mill";,-,    IVli'XT.    pol'flì'l'll, 

t'-iužbi ile;: •••1 niì'tìf ' l!a||iei'burgtl, ji.' 
bil kot bi'ivc NOV •>..'• I. \\m ujet in 
brji'  u.-lrel.iui   'HI  ledaj se  nogrešn. 

Na piviilng I'ajdnli I'epco i'. Hajhen- 
bury.u ,'.t, til) se uvode polupan (e za 
rii7.s:l:u<ÌK:v za mrtvega in so .zdaja poziv, 
da «o o pogrešanem do 15. I. 1950 poro- 
ài «odiseli. 

i'ajdnli Bogomir se pozfvn, da eo zgladi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

l'V> preteku roka bo sodišče odločilo o 
prodliogu. 

Okrajno HiidKFo v Brežicah 
dne 29. septembra 1040. 

I R 166/49 ' 10226 
Bclak Jožef, roj. 12.  V. 1007 v Rilita. 

rovcih, siti Franca in Marije rojeno Bri- 
nar, ključavničar v Sini ini Radencih 58, 
se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog 'žene Bclak Mire. admini- 
stratorke v Mariboru, Stalingrajska 35, 
eo uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in eo izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem Ifetu LRS poroča eodi5čn ali skrbnici 
Belak Miri 

Belak Jožef so i>oziva, da so zglaei pri 
sodišču ali da kako vcat o sebi. 

F'0 pretoku  roka bo sodMčo  odločilo o 
prod1'"!'!! 

Oi.i"l'l"l   '   ••'Wì'r   '    ('"M v!"   •••';<1;!| 

dntì U. flopiombia   till!) 

îi; 

R 132'49—7 10377 
•••••• Ann rojena Ski'li. roj. S IV 

1901 v Kaplanovem, hči Aniona in Ane 
rojene Starec, žena mlinarja in žagaria, 
se od leta 1014 pogreîa 

Va predirti]; rnožn •!••,|••• Franca iz Ka. 
plarvovegn ?,, •• uvrtde prratnpnnje ra raz- 
glasitev zn mrtvo in se izdala poaiv, da 
so o pogrošni v treh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LftS! poroča sodišču aH 
skrbniku Krese Stanislavu, sod. uradniku 
v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo o 
predlogu. 

,  Okrajno soiliKčp v Grostiplirm 
dno 21 septembra 1010. 

* 
II R 210/49-6 10353 

Zndol Jožef,  roj, 22.  II.  1002 v  Jaso. 
nu, flîn pok. Antona in Helene rojeno 
Bo^tjančič, samski, kmečki delavec, je ko- 
nec 101R. neznano kam odšel Vse poiz- 
vedbe so bile brezuspešne. 

Na predlog nelbratn Stembergorja Fran- 
ca, lmreta z .Ta.fPTia 8, se uvede nn^topn- 
nje 7,a razoflasitnv za mrtvega in se 1z- 
dnia OTWiv an p& o pogrenipeni v 5o«H1i 
me?pc,ib po objavi v TÌrrdorm ' Tetu T,P4 
poroča sodišču ali skrbniku Ol;-eku Tou- 
saintu, sod. uslužbencu v TI   R;ntriri 

Po iprr-frtlut roka bo sodiSČA odločilo o 
predlogu. 

Okralno sedišče v  Ilirski  Bistrici 
dno 20. eoploriibra 10J9- 

1 R lUil/ii)-J 10.434 
J.irc Alojzij, roj. Ü0. IX. 1Ü0S \ Vaiali 

pi'i Medvodah, •• Janeza in FranMäke 
lojene Narobe, tov, delavec v Zabroiiiiei 
it. 42, je bi! 9. ill. 1914 mobiliziran v 
NOV m eu i.d poletja mtega leta pogreša. 

Na predlug žouu Jarc FraučiSko rojeno 
Keržmar,  kuharice iz  Zabreznico 5t. 62, 
•   uvede   postopanjo  za   razglasitev   za 
mrtveca. 
I R 1015'10-2 10.436 

Sorli Franc, roj. 28. III. 1904 v Tolmi- 
nu, sin Ivana In Ane rojen« Bizjak, vo- 
dovodni ijirttalflter na Jesenicah, Aljaževa 
št. 5, je odšel 1. 1912 v NOV, bil je nekaj 
časa pod Stolom, nato v črnem vrhu nad 
Jesenicami, od koder jo bil z več drugi, 
mi pnwta vi jed na l-rinioreko, kjer je med 
nemSko hajko 4. VIII. 1943 padjol. 

Na predlog brata Sorlija Srečka, trg. 
poslovodje z Jesenip, Aljaževa 5, so uvede 
poplopanjo za razglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešanih kaj znano, naj 
to do I. t 1950 poroča sodižcu ali skrbni- 
ku Rihtorju MirJiU, sod. uradniku. 

p'o preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sndiMn na Jesenicah 
dno 29. septembra 1949. 

;lî 

I R 351/49-5 ' 10293 
Boljto Anton, roj. 5. XII, 1903 na Šol- 

ski gori. Mirna, oin Janeza in Jožefe ro- 
jene Vidorgar, poročen, delavec v Slapah 
št. 32, p. Polje, Ljubljana, jo baje 21. I. 
1043 umrl v internaciji na Rabu. Od tedaj 
so pogreša. 

Na predlog ženo Boljte Ivano rojeno 
Porcata, delavk« Iz Slap 82, p. Polje, eo 
«vedo pstopanje za razglasitov za mrtvega 
in so izdnja poziv, da ee o poifrešnnetn v 
dveh me-ec h Po e'>;ivi v Uradnem 1'stll 
T, T i :3 poio'va so(!-'ru aH fr'.-ilurku Blažu 
Adolfu iz Slap 21 oziroma predlagateljici. 
I R 365'40-4 10202 

Walla Viljem, roj. 2. VII. 1916 v Ljub- 
ljani, sin Alojza in Antonijo rojeno Zaje, 
samski, poštni uradnik v Ljubljani, Jnp- 
ljeva 4, jo bil interniran v Nemčiji, Zad. 
njič se je javil 0 1. 1015 iz Aiwchwltza 
6   I. 1945. Od tedaj so pogreša. 

Na predlog očota Walle Alojza, šoferja 
v Ljubljani, Japljova 4, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja po«v, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem lislu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Križaju Fran- 
cu, krojaSkemu mojstru v Ljubljani, Ilir- 
ska 8. oziroma predlagatelju. 

Boljte Anton in Walla Viljem ee pozi- 
vata, <la 'se zdanita pri sodišču ali dasta 
kako vest o sebi. 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
nrcdlogih 
Okrajno sortisco  za R1. mesto Ljubljana 

dno 20. eopfembrn 1949. 

T ft 35C/49-4 10291 
Mlklf? Ivan, roj. 6. XII. 1922, gin Iva- 

na in Tvane rojeno Makovpe. «nmski, ko, 
vaški vajmre.c v Ljubljani, Bohoričeva G, 
ie baje 29. II 10-12 «mrl v «ortnih zapo- 
rih v Genovi. • 

Na predlog matero Mlklfè* Ivane, delav. 
ke v Trzinu 116, se uvede postopanje za 
rnzglnsltev za mrtvega in s« izdala po- 
ziv, da ee o potresanom v dveh mesecih 
po obiavl v Uradnem }U1:\ r.RS noreča 
sodišču ali slfbniku Vo'nfii RurVi" T.iub- 
linna, Bohoričeva 8, oziroma predlagate- 
ljici. 
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Obdelovalna zemlja 
od 2- 5 ha 
od ó— 8 ha 
od 8—10 ha 
nad 10 ha  . 

Obvezna prodaja v 
.     30—50 % 
.     40—60 »/o 
.     60—70 o/o 
.     70-90 o/o 

% 

IV. Določanje obvezne prodajo ajde in prosa 
kmetijskim obdelovalnim zadrugam in zadružnim 

ekonomijam 

11. člen 
Količino obvezne prodaje ajdo in prosa za kmetijske 

obdelovalne zadruge in za zadružne ekonomije določijo 
okrajni (mestni) izvršilni odbora na podlagi navodila, ki 
ga izda minister za državne nabave v sporazumu z mi- 
nistrom za kmetijstvo LRS. 

V. Kazenske določbe 

12. člen 
Kolikor prekršitve te uredbe niso sodno kazniva 

dejanja, eo kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev 
ali s poboljševalnim delom do 3 mesecev: 

a) kdor brez utemeljenega razloga in namenoma ne 
izpolni obveznosti v določenem roku in količini; 

b) kdor da netočne podatke, ki vplivajo na določitev 
obvezne prodaje; 

e) kdor prikriva ajdo in proso. 
Poleg kazni iz prvega odstavka se lahko izreče od- 

vzem tiste količine ajde in prosa, glede katere je bil stor- 
jen prekršek. 

Kazni izrekajo okrajni (mestni) izvršilni odbori. 

13. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznujejo 

uradne osebe: 
* a) če zaradi nemarnega in birokratskega poslovanja 

ne ukrenejo potrebnega, da se predpis obvezne prodaje 
izvrši pravilno in pravočasno, 

b) če ne pošljejo poročil pravočasno in če ne pošljejo 
pravilnih poročil, 

c) cene vodijo na predpisan način evidence o obveznih 
prodajah ter o odkupljenih in oddanih količinah ajde 
in prosa, 

č) če razpolagajo z odkupljenimi količinami ajde in 
prosa v nasprotju z obstoječimi predpisi in proti izdanim 
dispozicijam. 

Kazni izrekajo izvršilni odbori oblastnih ljudskih od- 
borov. 

VI. Končne določbe 

14. člen 
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda po 

potrebi minister za državne nabave v sporazumu z mini- 
strom za kmetijstvo LUS. 

15. Člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem ifetu 

LRS«. 
St. S—zak 6'57 
Ljubljana dne 5. oktobra 1949. 

Minister 
za državno nabave LRS: PredsfVn k  v1'--'-  LRS- 

Milan Skerlavaj 1. r. Milla Marinko 1.  r. 

Minister 
za kmetijstvo LRS: 
Ing. Jože Levstik 1. r. 

HEPUBUSKA mumm KOMISIJA LHS 
195. 

Odločba 
Na podlagi navodila predsednika vlade LRS o sestavi, 

imenovanju in nalogah oblastnih volivnih komisij, volivne 
komisije glavnega mesta Ljubljane in volivne konlisije 
rajonov glavnega mesta Ljubljane (Uradni list LRS šte- 
vi'ka 29—181/41)) je republiška volivna komisija Ljudske 
Republike Slovenije po predlogu Izvršilnega odbora ljud- 
skega odobra ljubljanske oblasti imenovala 

v oblastno volivno komisijo za Ljubljansko oblast: 
za predsednika: Ludvika   Jezerska,   sodnika okrož- 

nega sodišča v Ljubljani, 
za njegovega   namestnika:   Slavka  Répéta,  delavca, 

Ljubljana, 
za tajnika: Ivana S o r n a , rudarja, Trbovlje, 
za njegovega namestnika: Vinka Salmiča, nameščen- 

ca, Ljubljana, 
za člana : Martina Pavlina, mizarja, Ljubljana, 
za njegovega namestnika: Staneta Savinca, delavca, 

Ljubljana, 
za člana:   Franca    Koširja,    radiotelegrafista,  Ljub: 

ljana, 
za njegovega namestnika^Staneta B ročka, trgovskega 

pomočnika, .Trbovlje, 
za člana: Staneta  B a v c a, delavca, Ljubljana, 
za njegovega namestnika: Slavp Mleku ž, gospodinjo, 

Ljubljana. 
St. 3/2 
Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik; Predsednik: 
Borig Kocijančič 1. r. Matej Dolnižar 1. r. 

196. 

Odločba 
Na podlagi navodila predsednika vlade LRS o sestavi, 

imenovanju in nalogah oblastnih volivnih komisij, volivne 
komisije glavnega mesta Ljubljane in volivne komisije 
rajonov glavnega mesta Ljubljane (Uradni list LRS šte- 
vilka 29—181/49) je republiška volivna komisija Ljudske 
Republike Slovenijo po predlogu Izvršilnega odbora ljud- 
skega odbora goriške oblasti imenovala 

v oblastno voljvno komisijo za Goriško oblast: 
za predsednika: Borisa S a r t o r i j a , predsednika okrož- 

nega sodišča, Postojna, 
za njegovega namestnika:, Branka   U k m a r j a ,   uprav- 

nega referenta, Postojna, 
za tajnika: Jožeta   Valencija,   upravnega referenta, 

Postojna, 
za, njegovega namestnika: Danila Sinka,  nižjega ko- 

. merciaiista, Postojna, 
za člana: Jerneja   Kruha,   upravnega  referenta^ Po- 

stojna, 
za njegovega namestnika: Slavka K r e t i ča, profesorja, 

Postojna, 
za člana: Miloša   S poh a,   nižjega personalnega refe- 

renta, Postojna, 
za nipTtvn-ra namestnika-Slnvlm   •> P h P 1 j a k a ,  ndml» 

'" •    ''••   Skrlja,   administrativnega  pristava, 
Postojna, 

f 
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za njegovega   namestnika: Adolfa   Dolžaka,   nižjega 
upravnega referenta, Postojna. 
St. 3/3 
Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
Boris Kccijni'î .'»• l.r. Matej Dolničar 1. r. 

197. 

Odločba 
Na podlagi navodila predsednika vlade LliS o sestavi, 

imenovanju in nalogah oblastnih volivnih komisij, volivne 
komisije glavnega mesta Ljubljane in volivne komisij© 
rajonov glavnega mesta Ljubljane (Uradni list LRS šte- 
vilka 29—•/49) je republiška volivna komisija Ljudske 
Republiko Slovenije po predlogu Izvršilnega odbora ljud- 
skega odbora mariborske oblasti imenovala 

v oblastno volivnç» komisijo za Mariborsko oblast: 
za predsednika: dr. Iva D o u g a n a , sodnika okrožnega 

sodišča v Mariboru, 
za njegovega namestnika: Vladimira Pečuika, sodni- 

ka okrožnega sodišča v Mariboru, 
za tajnika:  Ančko   Globačnik,   članico izvršilnega 

odbora oblastnega odbora OF, 
za njenega namestnika: Lojzeta   Lesničarja,  usluž- 

benca Ljudskega odbora mariborske oblasti, 
za člana: Miha   2 e 1 e t a,   sekretarja oblastnega odbora 

Zveze invalidov, 
za njegovega'namestnika: Vlada  Kalčiča,   organize- 

cijskega sekretarja oblastnega odbora OF,    ' 
za člana: Ivana  liberta,   tajnika oblastnega odbora 

sindikata, 
za njegovega   namestnika:   Herberta   Jeriča,   usluž- 

benca Ljudskega odbora mariborske oblasti, 
za, člana:  Elo   Ûlrih,   uslužbenko oblastne komisije 

državne kontrole, 
za njenega namestnika: Maro K o bol t, uslužbenko Ljud- 

skega odbora mariborske oblasti. 
Št. •/ó 
Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
Boris Kocijančič 1. r. Matej Dolničar 1. r. 

^_— i 

198. 

Odločba 
Na podlagi navodila predsednika vlade LR estavi, 

imenovanju in nalogah oblastnih volivnih koir /olivne 
komisije glavnega mesta Ljubljane in volivne .komisije 
rajonov glavnega mesta Ljubljano (Uradni list LRS šte- 
vilka 29—181/49) jo republiška volivna komisija Ljudske 
Republiko Slovenije po predlogu izvršilnega odbora Mast- 
nega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane ime- 
novala / , 

v volivno komisijo glavnega mesta Ljubljane: 
za predsednika:   Mirka    Kuša rja,    podpredsednika 

okrožnega sodišča, Ljubljana, 
za njegovega namestnika: Antona Kraigerja, sodni- 

ka okrožnega sodišča, Ljubljana, 

za tajnika: Franjo Babšek, šefa odseka za državljan 
ska stanja pri tajništvu izvršilnega odbora MLO Ljub 
ljana, 

za njenega namestnika: Antona Zupana, šefa instruk- 
torske grupe za ljudske odbore pri komiteju vlado 
LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti, Ljub- 
ljana, 

za člana: Ivanko V inkier, inštruktorja org. instruk- 
torskega oddelka mestnega komiteja KPS, 

za,njenega namestnika: Rajka Jenka, uslužbenca RLO 
II, Ljubljana,     t 

za člana: Janeza Pečarja, uslužbenca oddelka za ne 
tranje zadeve pri izvršilnem odboru MLO, Ljubljanu, 

za njegovega namestnika: Janeza Rejca, študenta, 
Ljubljana, 

za člana: Roži  Ribičič,  gospodinjo, Ljubljana, 
za njenega namestnika: Milko   Jovan,   direktorja zu 

kadre pri Direkciji za eksploatacijo železnic. 
St. 3/4 
Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
Boris Kocijančič 1. r. Mate? Dolničar 1. r. 

199. 

Odločba 
Republiška volivna komisija LRS j« m; ^.oj; ueji 

dne 8."oktobra 1049 na-podlagi 16. člena'zakona o volit- 
vah .ljudskih odbornikov LRS in po predlogu izvršilnega 
odbora okrajnega ljudskoga odbora Črnomelj     " :.     ,> : 

odločila : 
Razrešijo se vsi dcseca;,ji ciiui   okrajne volivne ko- 

misije Črnomelj. Na njihova mesta se postavijo: 
za predsednika: Jože  J a n e ž j č,  sodnik okrajnega so- 

dišča v Crno.mlju, 
za njegovega namestnika: Anton Lovšin,  predsednik 

okrajnega sodišča v Črnomlju,    . 
za tajnika: Janko S t u k e 1 j, seklretar agit. prop, komi- 

sije pri okrajnem komiteju KPS v Črnomlju, 
za njegovega namestnika: Anton Stefanie, pomočnik 

tajnika izvršilnega odbora 0L0 Črnomelj, 
za člana : 2an  S k r i n j a r,   predsednik Okrajne zveze 

kmetijskih zadrug, 
za njegovega namestnika: Alojz   K o č e v a r, pomočnik 

personalnega referenta, Črnomelj, 
za člana: Ivan 2©le, poverjenik za prosvetoOLO Črno- 

melj, 
za njegovega namestnika: Franc Sercelj, uslužbenec 

planske komisije OLO Črnomelj, 
za člana: Mimica Radovič,  referent za državljanska 

stanja, Črnomelj, 
za njenega namestnika: Zvonka Tomažič, uslužbenka 

pri poverjeništvu za notranje zadeve OLO Črnomelj. 
St. 5/1-49 

-  Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 
REPUBMSfâJ ••&•& MISIJA 
LMUDSKEREPUBLÎKESIÎOVENIÏÈ 

Tajnik: 
Boris Kocijančič l.r. 

Pr^sgdnlk: 
Matej Delničar l.r. 

Izda i i-   »Hradn! list LRS<  -  Direktor In odgovorni urednik: dr. Raetko ••••••; tisfca Slasnikova yskaraa, obrat 1 — vsi t 
Ljubi i an;   Naročnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 "din. — Posamezna Številka: '4 din za 16 strani. 8 "dita za 82 strani 
12 din za 43 strani. 16 din za G J strani, po poŠti 2.50 din veS. — Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica St. 28 

Telefon: ravnateljstvo 49-40. uredništvo 49-90. upravmltvo 65-79. — Čekovni račun 6-90180-0. 
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Poštnina plačana T gotovini 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI v Ljubljani dno 18. oktobra 1949. Številka 32. 

MSBBIHÀ 

200. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine LRS k VI. rednemu 
zasedanju. 

201. Ukaz o Êlcvilu odbornikov začasnega oblastnega ljudskega 
odbora Ljubljansko cbLi"U. 

202. Ukaz o dodatnih volitvah ljudskih odbornikov v začasni 
oblastni ljudski odbor Ljubljanske oblasti. 

203. Odredba o mestih in krajih, ki •• zajeti s popisom zgradb. 
— Popravek. 

•••••• •••• 8••••• LES 

200. 

Ha podlagi 1. ločke 72. člena ustave LR Slovenije iz- 
daja Prezidij Ljudske "skupščine LR Slovenije 
« 

iikas 

o sklicanju Ljudske   slKip~;£uia Ljudske republike 
Slovenije   k   VI. redu c m u   zasedanju   na   dan 

21. okLotaa 1949 

Ljudska skupiuiia  Lju-^ke n-pubiiko Slovenije se 
skliče k VI. rednemu zasedanju na ôzn 21. oktobra 1949. 

USt. 150, 
Ljubljana dno 12. oktobra 19-19. 

PREZIDIJ LJUDSÄE PììtJP^CINE 
LJUSKE TìI'.ì'L-,•,•• sLovrai.li: 

Sekretar: 
Franco Liiboj 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar l.r. 

201. 

Na podlagi 4. loöke 72. člena ustave Lit Slovenijo v 
zvezi s 4. točko 3. člena zakona o volitvah in delu začasnih 
oblastnih ljudskih odborov in o načinu prenosa pristojnosti 
na oblastne ljudsko odbore izdaja Prezidij Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije 

ukas 
o številu, odbornikov   začasnega   oblastnega ljud- 

skega odbora Ljubljanske oblasti 

1. člen 

V začasni oblastni ljudski odbor Ljubljanske oblasti 
se voli 122 odbornikov.   < 

Od tega skupnega Števila odbornikov voli: 
OLO Ljubljana okolica 13 odbornikov 
OLO Trbovlje 10 odbornikov.^ 

•4 
2. člen 

*    iVlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

3. člen 

Ta ukaz velja od dneva objav© v »Uradnem listu 
LRS«. 

U žt. 151 
Ljubljana dne 14. oktobra 1949. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
Franco Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

202. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenijo.v 
zvezi s 56. in 107. členom splošnega zakona o ljudskih 
odborih izdaja Prezidij Ljudsko skupščino LR Slovenko 

ukaz 
o dodatnih volitvah ljudskih odbornikov v začasni 

oblastni ljudski odbor Ljubljanske  oblasti 

1. člen 
Okrajna ljudska odbora Ljubljana okolica in Trbovljo 

izvolila dodatno y začasni oblastni ljudski odbor Ljubljan- 
ske oblasti še vsak po enega odbornika. 

2. člen 
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

3. člen 

Ta ukaz v velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

U št. 162 , 
Ljubljana dne 14, oktobra 1049. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
Franco Lubej L r. Josip Vidmar 1. r. , 
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DHEDBE, GMEBBE. MVODILÄIN ODLOČBE 
' VLADE LJUDSKE REPUBLIKU SLOVENIJE 

203. 

, Odredba 
o mestih in krajih, ki so zajeti s popisom zgradb 

Na podlagi drugega odstavka 1. točke odredbe vlade 
FLRJ o popisu zgradb; zgradb v gradnji, stanovanj in 
poslovnih prostorov (uradni list FLRJ št. 78—627/49) 
in po predlogu ministra za komunalne zadeve LRS 

odrejam 
1. Na ozemlju Ljudske republike Slovenije bodo za- 

jeti s popisom zgradb, zgradb v gradnji, stanovanj in po- 
slovnih prostorov tale mesta in kraji: Ljubljana, Maribor, 
Celje, Kranj, Jesenice z Javornikom, Postojna in Nova 
Goniča (Solkan, St. Peter). 

2. Ta odredba velja takoj. 
St. S-zak 688 
Ljubljana dne 17. oktobra 1949. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Popravek 
V odločbi o državnih (vezanih) cenah za vino, vinski 

mošt in grozdje za predelavo na območju LR Slovenije 
v gospodarskem letu 1949/50 (Uradni liet LRS, številka 
30—190/49) je treba na strani 207 popraviti tiskovno na- 
pako v peti vrsti levega stolpiča, ki se pravilno glasi: 

pri I/o 10.60/c, 
in ne 12.5 °/c, kakor je bilo pomotoma objavljeno. 

Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 81 z dne 24. septembra 1949: 

654. Pravilnik o premijskom dodatku za izpolnitev plana 
porabe goriva na strojih v eksploataciji Jugoslovan- 
skih državnih železnic. 

655. Pravilnik o premijah za prihranke pri gorivu in ma- 
zivu na strojih v eksploataciji Jugoslovamskih držav- 
nih železnic, 

656. Pravilnik o spremembi In dopolnitvi pravilnika o 
razvrstitvi del v gradbeništvu. 

657. Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in delu polikli- 
nik. 

658. Navodilo o načinu obračunavanja in vplačevanja plan. 
skega znižanja polne lastne cene za leto 1940. 

659. Navodilo o odkupu in razdeljevanju semenskega 
krompirja. 

660. Odredba o planiranju in kontroli nad izvajanjem pla- 
na, fonda plač za četrto trimesečje 1949. 

661. Odredba o spremembi odredbe o obveznem pregledu 
prevoznih in carinskih listin za uvozno in izvozno 
blago. 

Popravek sedmih sprememb in dopolnitev začasne tarife 
davka od prometa proizvodov. 

Št. 82 z dno 28. septembra 194»: 
662. Uredba •• spremembi in dopolnitvi uredbe o dolo- 

čitvi in kontroli kakovosti izdelkov. 
663. Odredba o regeneriranju in prečiščevanju izrabljenih 

mazivnih olj. 
664. Navodilo o elementih polne lastne cene luških tran- 

športnih storitev luških direkcij. 
665. Odredba o razvejavljenju odredbe št. 3401 z dne 11. 

avgusta 1949 o izdajanju aporof-i! kmetijskim gospo- 
darstvom velikosti površin, za katere jim bo pred- 
pisana obvezna oddaja žita letine 1950. 

666'. Odločba o odstotkih prispevka za sklad vodslva pod- 
jetij (oziroma podružnic) za eksploatacijo poštnih, 
telegrafskih in telefonskih zvez iz nadplanskega do- 
bička podjetij (oziroma iz doseženih prihrankov po- 
družnic). 

667. Odločba o splošnem računskem faktorju za državna 
industrijska podjetja lokalnega pomena. 

668. Odločba o razvrstitvi dojilj-dajalk materinega mleka 
za prehrano otrok v potrošniške razrede za živila za- 
gotovljene preskrbe. 

St. 83 z dne 1. oktobra 1949: 

669. Odredba o obveznem zbiranju in oddaji papirnih 
odpadkov. 

670. Odločba o uvedbi obrazcev za delovne pogodbe v teZ- 
ki industriji, 

671. Odločba o uvedbi obrazcev za delovne pogodbe v re- 
soru ministrstva za kmetijstvo FLRJ. 

672. Odločba o pretiskanju franko znamk in uradnih pošt- 
nih znamk. 

673. Odločba o pretiskanju imena države >Demokratska 
federativna Jugoslavija< na  >FNR Jugoslavija<  na 

J franko znamkah in porto znamkah. 
j Albanija, Egipt in San Marino ratificirali svetovno poštno 
; konvencijo. 

Popravek »Cenoynika jedinstvenih cena«. 

St. 84 z dne 5. oktobra 1949: 
674. Uredba o ustanovitvi glavne direkcije združenih 

zveznih kmetijskih posestev »Bratstvo« in glavne di- 
rekcije združenih zveznih kmetijskih posestev »Pro- 
leter«. 

675. Navodilo o vplačevanju in izplačevanju razlik nasta- 
lih v strukturi cen v elektrogospodarstvu,• za leto 
1049. 

676. Navodilo o predlaganju situacij za investicijska dela, 
izvršena" v letu 1949. 

677. Odredba o dajanju potrošniških kreditov. 
Popravek odredbe o obveznem zbirs'nju in oddaji papirnih 

odpadkov. 

Št. 85 z dne 8. oktobra 1949: 
678. Pravilnik o organizaciji in opravljanju elektroener- 

gijske inšpekcije. 
679. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev, 

zaposlenih y kinematografiji. 
680. Odločba o roku za predložitev regresnih zahtev za 

vnovčenje dodatnih bonov. 
Popravek uredbe o posadki ladij trgovske mornarice 

FLRJ. 

l7.di.;.<   >IJradni list LRS*  -   Direktor In odgovorni urednik: 
Ljubljani   Naročnina- Četrtletno fit), polletno 120. celoletno 240 
12 din za 48 strani, ifidin za 64 etrani. po pošti 2.60 din ve5 - 

Telefon: ravnateljstvo 49-40. urednico 49-90. 

dr Ra.stl«. •••••; tieka^lasnikova tiskarna, obrat 1 - vat » 
din. — Posamezna Številka: 4 din za lfi stran! R din za 32 strani, 
Uredništvo tn upravništvo: LJubljana. Gregorčičeva ulica 5t 23 

upravniStvo 55-79. — Čekovni račun 6.90180-0, 
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Razglasi in oglasi 
Državna gospoüarslca podjetja in zadruge opozarjamo, naj pri vseh objavah, 

vpisih, spremembah in izbrisih, ki jih glede njih objavlja Uradni lisi LRS, 
obenem z objavo sporočijo tudi svoj tekoči račun pri banki, tako da bomo 
lahko račun sami vnovčili. 

Vsem našim naročnikom sporočamo, da bo naša založba 20. oktobra 1949 
odprla na Tyrsevi cesti 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjer bodo na prodaj 
vse jugoslovanske periodične pravne publikacije in vse publikacije, ki 
jih je izdal Uradni list FLR3 letos v slovenskem jeziku. Po tem dnevu ee 
bodo publikacije prodajale in oglasi sprejemali samo v tem lokalu in ne več 
v dosedanjih prostorih v Gregorčičevi ulici 23/1. 

Večina knjižic, ki smo jih izdali od 1. 1946 do danes, je že razprodana; 
na zalogi imamo še 10 knjižic: 

L Zakon o zakonski zvezi • 
zakon, navodila in pravilnik o državnih matičnih knjigah; cena 12 din. 

2. Pravilnik u ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig z obrazci in 
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. 

3. Zbirka gospodarskih predpisuv 11. del; cena 105 din. 
4. Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 90 din. 
5. Splošni register predpisov za 1. H)45 - 1917; cena 60 din. 
6. Splošni register predpisov za 1. IÎHN; cena •# din. 
7. Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

strok in poklicev, z literaturo in navodilom; cena 58 din. 
8. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike in za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniške dobe 
in je zanje predpisan strokovni izpit; cerni 2 din. 

9. Zbirka skrbniških predpisov; cena 25 din. 
.10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju; 

cena 44 din. 
Knjižice se naročajo lahko pismeno pri »Uradnem listu LRS« Ljubljana, 

Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi po knjigarnah. 

Obenem z naročilom naj se pošlje tudi plačilo ali pa sporoči tekoči račun 
naročnika. Naš tekoči račun imamo pri Narodni banki FLR.T. Ljubljana, 
št. računa 6-9O180-0. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2178. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpira: 11   oktobra 19-19. 
Besedilo:   Prpskrbovalnica delavcev   in 

uslužbencev oblastnega ljudskega odbora. 
Poslovni   predmet:   Maloprodaja   pre- 

hrambenega in industrijskega blaga zago- 
tovljene preskrbe in drugih prostih pred- 
metov Široke potrošnjo za potrošnike. 

Ustanovitelj   podjetja:  Oblaetni  LO  za 
Goriško oblast. 

Operativni upravni voditelj: Poverjeni- 
štvo za trgovino in preskrbo oblastnega 
LO Za Goriško oblast. 

Podietre zastopata in zanj podpisujeta: 
Furlnn Branko, upravnik, v mejah za- 

konitih predpisov in pravil, 
Vepel Anica, glavni računovodia, poleg 

upravnika  vse  listine  po  47    členu epi. 
•zakona o drž. gesp. podjetjih. 

Ljudski odbor Goriško oblasti, 
pnvorjrništro za finance, 

dne 11. oktobra 19'!). 
St. IX. 100 120/1-1949      10.707 

2179. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. septembra 1949. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje za kmetij- 

sko strojno službo, Maribor. 
Delavnice podjetja so v Mariboru in 

Murski Soboti, traktorske brigade pa se 
ustanove v veeh predelih Mariborske ob- 
lasti, kjer je zadosti obdelovalne zemlje 
ter možna eksploatacija kmotijpkih strojev 
in kjer se za to poka-/p potreba. 

Poslovni predmet; Me'i-nizi ran je, obde- 
lovanje zemljiških nnwkov, pospravlja. 
nje pridelkov in opravi ianjo drugih kme- 
tijskih del, popra vi h njo kmeti>kih stro- 
jev, prevoznih sredstev in orodja, izdelo- 
vanje rezervnih delov, potrebnega orodja 
in ustreznih potrebnih naprav. 

Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Ma- 
riborske oblasti. Maribor, odločba števil, 
ka 113/1-1949. z dne 10. VIII. 1949 kot 
državno gospodarsko podjetje oblastnega 
pomena. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor oblastnega ljudskega odbora Ma- 
riborske oblasti, poverjeništvo za kmetij- 
stvo, Maribor. 

Prdfetie »intonata in zanj podm>u.|eta: 
Oaber Rudi. ravnatelj, «ìmostoino v ob- 

segu zak. pooblastil •• pravil podjetja. 

Hecl Vinko, glavni računovodju, listine 
po 47. členu spi. zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

Ljudski odbor Mariborsko oblasti, 
poverjeništvo na finance, 

dne 13. oktobra   •.••. 
St. 1-bv 5/7—1•4• 10.810 

2180. 
Sedež: Rušo št. 35. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949. 
Besedilo:  Okrapa  lekarna Kušo. 
Poslovni   predmet:  Lekarna,   nakup in 

prodaja zdravil. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor oko- 

lica. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Maribor okolica. 
Podjetje zastopa iu zanj podpisuje: 
Mr, Zore Milica, upravnik, neemejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. oktobra  1949 
St. 3016/1—V/2-1949       10.798 

* 
2181. 

Sedež: Gotna vas. 
Dan vpisa: 12. septembra 1949. 
Besedilo: Gostilna KLO Šmihel pri No- 

vem mestu, Gotna vas. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Smilrel. 
Operativni upravni voditelj: KLO Smi- 

rne pri Novem mestu. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Drenik Ivan, poslovodja in 
Prijatelj Franc, upravnik, oba po pravi- 

lih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. septembra 1949. 

St. 3226/1 10.642 
«k 

2182. 
Sedež: Smihel pri Novem mestu. 
Dan vpisa: 12. septembra 1949. 
Besedilo: Mesarija KLO Šmihel pri No- 

vem mestu. 
Poslovni predmet: Sr>kanje in razdelje- 

vanje mesa na nakaznice. 
Ustanovitelj   podjetja:  KLO  Smihel. 
Operativni upravni voditelj: KLO Smi- 

hel pri Novem mestu. 
Podjetje zastopata in zanj podpisurefat 
Hrast Ivan, poslovodja in 
Prijatelj Franc, upravnik, oba po pra- 

vilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. eeptembra 1949. 

St. 3227/1 1(•• 
* 

2183. 
Sedež: Mirna. 
Dan  vpisa:  12. oktobra  1949. 
Besedilo: žurahjarna Minn, 
Eoalovni predmet: Zganjekiiba. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebao, od« 

ločba št. 2244/1  z dne 13. IX.  1940 
Operativni ìmravni vociteli: OLO-Treb- 

nje po poverjeniku za lokalno gospodar- 
stvo. 
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Podjelje zastopajo • zanj podpisujejo: 
Marin Vilko, upravnik, 
Bizjak Miloš, računovodju, oba v smislu 

pravil v veeh materialnih in finančnih za- 
devah do zneska 50.000 din; za večjo zne- 
ske eopodpisuje za operativno upravno 
vodstvo 

Šiško Franc, predsednik Izvršilnega LO. 
Trebnje. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. oktobra 1849. 
St. 2738/1 10.808 

* 
218L 

Sedež: St. Kupen. 
Dan vpisa: 7. eeptembra 1949. 
Besedilo; Okrajni magazin poslovalnica 

za garantirano preskrbo v St. Kupertu. 
Poslovni   predmet:   Prodaja   mešanega 

blaga in živil na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Treb- 

nje, odlooba st. 2212/1 z dne 7. IX. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni LO 

Trebnje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Slavino Gustelj, ravnatelj Okrajnega ma- 

gazina Trebnje, po pravilih. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. eeptembra 1949. 

St. 22Ô3/1 10.046 
* 

218Ô. 
Sedež: Tel. Loka. 
Dan vpif<a: '7. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalnica 

za garantirano preskrbo v Vel. Loki. 
Poslovni   predmet:   Prodaja   mešanega 

blaga in živil na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

ločba št. 2533/1 z dne 7. IX. 1949. 
Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 

nje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Slavine   Gustelj,   ravnatelj   Okrajnega 

magazina Trebnje, v smislu pravil. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. eeptembra 1949. 

St. 2533/1 tO.647 
* 

21S!i. 
Sedež; Trebelno. 
Dan vpisa: 7. eeptembra 19 •). 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalnica 

za garantirano preskrbo v Trebelnem. 
Poslovni   predmet:   Prodaja   mešanega- 

blaga in živil na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

ločba št. 2533/1 z dne 7. IX. 1919. 
Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 

nje. 
Podjetje «islopa in zanj podpisuje: 
Slavine Gustelj, ravnatelj,  po pravilih 

podjetja. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. septembra 1949. 

Št. 2533/1 10.G48 
* 

2187. 
Sedež:  Trebnje. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalnica 

P" "'••• If. y Trebnjem. 
"  -lovni predmet: Prodaja t mešanim 

h} •  -"ii na drobno. 
'" '   invleli podietia: Okrajni LO Treb- 

n-      '"--"ba 5t. 2212/1 z dne 7. IX.' 1949. 
Oomativni upravni voditelj: Okrajni LO 

Trebnje. 

Podjetje zastopa iii zanj podpihuje: 
Slavine  Gustelj, ravnatelj,  po pravilih 

podjetja. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. septembra 1949. 

št.  2533/1 10.644 

Spremembe 
2188. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1019. 
Besedilo:  Okrajni magazin   Celje oko- 

lica, Celje. 
Vpiše se nov obrat: Poslovalnica proste 

prodaje, plan II Celje, Prešernova 3a, 
Okrajni LO Celjo okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne  7. oj:tobra  1949. 
SI. 2387/7—1949 10.641 

•' * 

218!). 
Sedež: Fužino pri  Vitanju. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949. 
Besedilo:    Okrajna   tovarna   kovanega 

orodja in zavor LO Celje okolica, Fužine 
pri Vitanju. 

Izbriše se Voxletrik Milko, upravnik in 
vpiše: 

Burdian Franjo, upravnik z istim po- 
oblastilom. 

Okrajni LO Celjo okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. oktobra 1949. 
St. 1139/3-1949 10.S09 

* 
2190. 

Sedež: Polzela. 
Dan vpN\i- v. oktobra 1949. 
Bivt'fiüir    Oo^podar^ka    podietja    KLO 

Polzela. 
Izbriše ee Cmak Leopold, upravnik in 

vpiše: 
Allster Avgust, upravnik, z istimi poob- 

lastili. 
Okrajni LO Cc'jo okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1949. 
• St.  1799/2—1949 •0.640 

* 
2191. 

Sedež: Ljubljana, Cesta dveh cesar- 
jov 393. 

' Dan  vpisa; 16. septembra 1949. 
Besedilo:    Uprava   mestnih    opekarn, 
Sedež odslej: Ljubljana, Tvrševa c. 14. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1949. 

Fin.  št. 3024/49 10055 

* 
2192. 

Sedež:  Ljubljana, Dolničarjova 4. 
Dan vpisa: 28. eeptembra 1949. 
Besedilo: Trgovsko nodjetjo »Sadje — 

zelenjava«. Ljubljana. 
Izbrišejo se poslovalnice: št, 17. Rim- 

ska c. o, St. 18 Gradišče 7, št. 19 Rimska 
c. 21, št. 20 Tržaška c. 62, št. 21 Rožna 
dolina c. V/23, št. 22 Selenburgova ul. 6, 
5t. 23. Tvrševa c. 12, St. 25 Gcsposyetska 
— Prešernova (baraka), št. 20 Celovška 
c. 34, St. 27 Celovška c. 53. št. 28 Celov- 
ška c. 09, It. 29 Celovška c. 84, št. 30 Vo. 
dovodna c. 36, št. 31 Tvrševa c. 88, št. 32 
Tvrševa c. 47a. št. 36 ' Jegliče.va c. 10, 
št. 38 Zaloška c. 69, (baraka), al. 39 Po- 
kopališka nI. 10, št. 41 Bernekerjeva ul. 10, 

št. 43 Pod Tronco 2, št. 24 Goaposveteka 
c. 10; stojnice: tri na trgu v Sižki, tri 
na trgu v Mostah, dve na trgu na Viču in 
ena na trgu Sv. Jakoba. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. septembiu  1949. 

Fin. št. 3779/1949 10.519 
* 

2193. 
Sedež:  Ljubljana, JegHceva  10. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Ljudska pralnica, likalnica in 

kopališče. 
Vpiše se podružnica:  Krpalnica, Vod- 

matska  ul. 27. 
Rajonski LO Ljubljana, 

poverjeniätro za finance, 
dne 14. septembra 1949. 

St. 4604/49 9927 
* 

2194. 
Sedež: Ljubljana,  JegUčeva 15. 
Dan vpisa: 19 avgusta 1949. 
Besedilo:   Uprava  zgradb   in   zemljišč 

RLO Moste. 
Besedilo odslej:  Uprava zgradb. 
Izbriše  se   upravnik .Vončina  Robert, 

vpiše pa^ 
Zupančič Viktor, upravnik, z istimi po- 

oblastili. 
Rajonski LO III Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 19. avgusta 1949. 
Št. 4032/49 9S47 

* 
2195. 

Sedež: Ljubljano, Lingarjeva i. • 
Dan vpisa: 8. septembra 1949., 
Besedilo: Mestni projektivni biro. 
Izbriše se  upravnik   arh,   Spinčič  Ivo, 

in vpiše 
Bohinec Dušan, upravnik. 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8 eeptembra 1949. 

Fin. Št. 3581/49 9809 
* 

2196. 
Sedež: Ljubljana, Rimska cesta 17. 
Dan vpisa: 28. eeptembra 1949. 
Besedilo: Ljudska Šivalnica, Rimska ce. 

sta 17. 
'Izbriïe se Matjašič Stane, vpišejo se: 
Leban Valentin, namestnik upravnika; 

skupaj z njim podpisuje 
UrSič   Joža,  pomožna  administrativna 

moč; poleg teh dveh podpisuje 5e 
Paj Stefan, krojač, ki je bil žo prej so- 

podpisnik. 
Rajonski LO IV Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. eeptembra 1949. 

Fin. št. 3144/49 10279 
*. 

219". 
Sedež: Ljubljana, Sv. Petra c. 31. 
Dan vpisa: 16. septembra 1949. 
Besedilo: Mestna vrvarna in žimarna. 
Besedilo odslej : Mestno podjetje >žima<. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. septembra 1949 

Fin. št. 3647/49    '     10056 
* 

219S. 
Sedež:  Ljubljana. Wolfova 1. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1949. 
Besedilor Trgovsko  podjetje  >Narodni 

magazine. 
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jzonše   se   za   podpisovanje   Robežnik 
Vinko in vpiše 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. oktobra 1049. 
Fin. št. 3798/49 10.756 

* 
219». 

Sedež:  Ljubljana, Zavrti 1. 
Dan vpisa: 24. septembra 1949, 
Besedilo: Odpad KLO III. 
Izbriše se  računovodja Medica  Franc. 

VpiŠB   60 
Pire Jože, računovodja. 
Namesto  dosedanjega  podpisnika   Del- 

itto Ostanek Marije podpisuje v odsotno- 
sti poslovodje in računovodje 

Gorenc Lojze. 
Rajonski LO III Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. septembra 19-19. 

Št. 4880/49 10277 
* 

2600. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1949, 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje »Vi- 

no« Ljubljana okolica. 
Benedite odslej: Okrajno trgovsko pod- 

jetje >Vino — Sadje — Zelenjava« Ljub- 
ljana okolica v Ljubljani. 

Izbrišeta ee Jeršin Jože, upravnik in 
Hiti Vdnko, gl. računovodja, vpišeta pe: 

Kordič Mate, upravnik in 
Kačar Slavka, gl. računovodja. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance. 

dno 8. oktobra 1949. 
St. 2626/1 10.754 

* 
2301. 

Sedež: Tacen.   , 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo:    Okrajna  industrija   čipk  in 

pletenin. Tacen. 
Izbriše se Vidmar Bojan, upravnik, in 

vpiše 
Dfžič Hinko. upravnik z istimi poobla- 

stili. 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1949. 

Št. 2550 10093 

2202. 
Sedež: Godemarci. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica, 

Godemarci 
Izbriše se poslovodja Munda Ludvik in 

vpiše 
Serien Ludvik, poslovodja. 
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta v 

obspcu   določb 3S.  člena  spi.   zakona  o 
i rž. gosp. podjetjih: 

Bohanec Franc in 
•Seršp.n Ludvik. 

Okrajni LO Ljutomer, 
J, poverjeništvo za finance, 

dne 6. oktobra 1949. 
Št. 1340 10.663 

* ' 
2203. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 19. septembra 1949. 
Besedilo: Aviopromet Ljutomer. 
Izbriše se Hanžel Mirko, upravnik, in 

vpišeta 
Vaupotič Alojz, ki zastopa podjetje in 

zanj veljavno podpisuje po 38..členu za- 
• kona o drž. gesp. podjetjih, 

Simone Malu», ki podpisuje z upravni, 
kom. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19. septembra ••49. 

St. 1243 10112 

2204 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1919. 
Besedilo:   Mestna   komunalna   podjetja 

Ljutomer. 
Izbrišeta se upravnik Kogler Mirko in 

knjigovodja Rejter Irma, vpišeta se 
Fistrovič Franc, upravnik, 
Benkovič Marjeta, knjigovodja, ki bosta 

zastopala podjetje in zanj pravnomočno 
podpisovala v obsegu določb 38. člena spi. 
zakona o drž. gcep. podjetjih. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. oktobra 1949. 
St.  1341 10.660 

* 
220Ó. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1949. 
Besedilo:   Mestno  podjetje   za   upravo 

stanovanjskih zgradb, Ljutomer. 
Izbrišeta se upravnik Kogler Mirko in 

knjigovodja Rajtor Irma, ter vpišeta 
Fistrovič Franc, upravnik in 
Benkovič Marjeta, knjigovodja, ki boeta 

zaftonala   podjetje in  zanj  pravnomočno 
podpihovala v obsegu določb 38. člena epi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverieništvo za finance, 

dne 6. oktobra 1949. 
Št.  1342 10.662 

# 
3206. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 22, septembra 1949. 
Besedilo-    MoMno    podjetje    »Drobna 

obrt«, Maribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di. 

rekcija mestnih obrtnih obratov Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1949. 
St. Pov. 56/166—ITI—40    10.313 

* 
2207. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 22. septembra 1949. 
Besedilo:  Mestno  stavbeno  kovinarsko 

podjetje, Maribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih obrtnih obratov, Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1949. 
Št. Pov. 56/165—111—49 •  10.312 

* 
2208. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 22. septembra 1949. 
Besedilo: Mestno-podjetje >ŽivjJa« Ma- 

ribor. 
Vpišejo se poslovalnice: 
Predstavništvo Beograd'. Pooblaščeni za- 

stopnik je Kretič Vlastimir. Mesto: Beo- 
grad. Maršala Tita št, 31 /II. Predstavni- 
štvo uporablja tale žig: 

Mestno   podjetje   >2ivila«,  Maribtor  — 
Predstavništvo Beograd«. 

Pionirska  restavracija  ITI —  V Mest. 
nem parku   (Park kavarna). 

Prodajalna 80 — stojnica — Vodnikov 
trg. 

Prodajalna 31 — stojnica — Vodnikov 
u g. 

Prodajalna 32 — stojnica — Vodnikov 
trg. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1949. 
Št. Pov. 56/163—III—49     10.308 

* 
2209. 

Sedež: Maribor, Glavni ,trg 7/II. 
Dan vpisa: 22. septembra 1949. 
Besedilo:    Mestno   gostinsko   podjetje, 

Maribor.   ' 
Izbriše se Donža Alojz, pomočnik rav- 

natelja. 
Vpišeta se: poslovalnica »Gostilna Pri 

treh' ribnikih«  Maribor,  Ribniška   3,  in 
pomožni obrat: Ekonomija E 1  — k. o. 
Slivnica vi. št. 28, k. o. Skoke vi. št. 236, 
K, o. Creta vi. št. 17. Ekonomija E 5 — 
k. o. Zg. Radvanje, pare. št. 140/1, 401, 
k. o. Sp. Radvanje, pare. št, 337, 338, 339. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. 6eptembra 1919. 

St Pov 56/162—164—III—49 10.309 

* 
2210. 

Sedež: Maribor, Orožnova 2/1. 
Dan vpisa: 3. septembra 1949. 
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov, 

Maribor. 
Sedež odslej: Maribor, Cesta zmage 13. 

zmago 13. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. septembra 1949. 
Št. Pov. 56/157-•-4•     10.310 

* 
2211. 

Sedež: Maribor, Partizanska c. 3/1. 
Dan vpisa: 3. septembra 1949. 
Besedilo: Mestna delavsko-uslužbenslca 

restavracija, Maribor. 
Vpiše se pooblaščenec za podpisovanje 
Meznarič Martin, ki podpisuje namesto 

zbolelega   glavnega   računovodje  Šhihca 
Jožeta. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. septembra 1949. 
Št. Pov. 56/159-III-49     10.311 

2212. 
, Sedež: Bršljin, Novo mesto. 

Dan  vpisa: 25. avgusta 1949. 
Besedilo: »Keramika«, tovarna Samot- 

nih peči in keramičnih izdelkov. 
Operativni   upravni   voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Novo mesto. 
Izbriše se knjigovodja Gorens  Marija, 

vpiše 
Rangus Vera, v. d. knjigovodjo, ki pod- 

pisuje skupaj z ravnateljem. 
Okrajni LO Novo mesto, 

poverjeništvo za finance, 
- dne 25. avgusta 1919. 

Št. 3054/1 9S08 

2213. 
Sodež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo:  Bufet MLO Novo mesto. 
Izbriše pe poslovodja Ogrin Valentin in 

vpišo 
Murn Iva, poslovodja, ki podpisuje v 

vseh zadevah do zneska 30.000 din.   Za 



Stran 538 URADNI  LIST LKS Štev. 32 — 18. X. 1949. 

zneske nad 30-000 din sopodpisuje uprav. 
uik komunalnih podjetij 

Mirtič Alojz. 
Okrajni LO Novo mesto, 
povcrjjciiiStvu za finance, 

dne i, oktobra  1049. 
St. 3549/1 10.717 

2214. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 23   avgusta 1949 
Besedilo:   Klaviiica   >n   mesarija  M LO 

Novo mesto. 
Izbriše so poslovodja Koncilja Franc in 

vpiše 
Brau  Odkar,   poslovodja,   ki   podpisuje 

po pravilih podjetja 
Okrajni LO Novo mesto, 

povcrjcništvo za finance, 
dne 23. avgusta 1049. 

St. 3026/1 9807 

2215. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1949. 
Besedilo: Mc<tnc »bitne delavnice Ptuj. 
Izbrišeta se Gorup Milutin, upravnik in 

Krajo Rudolf, računovodja; vpišeta se: 
Bajgot Ivan, upravnik, 
Krajina Franc, namestnik upravnika in 

računovodja,   ki   podpisuje   v   odsotnosti 
'-pravnika ••. podjetje skupno z material, 
nim  knjigovodjem Brenčičem  Antonom. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 1. oktobra 1949. 
St. 490/9-49 10.518 

2216. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpi6a: 22. septembra 1949. 
Besedilo:    Okrajno  gradbeno  podjetje, 

Ptuj. 
Izbrišeta se Tornine Vladimir, uprav- 

nik,   in   Draskovic   Anton,   računovodja, 
vpišejo se: 

Vela  Konrad,   upravnik, 
Gajzer Herman, namesinik  upravnika, 
Krajo Rudolf, računovodja; za podjetje 

podpisujeta po dva skupaj. 
Okrajni LO Ptuj. 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1949. 

St. 490/6—49 10264 

2217. 
Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Čevljarska obrt KLO Ljubno. 
Izbriše se Cerar Franc, vpiše se 
Orešnik Franc, upravnik. 

10009 
Besedilo:    Ključavničarska    delavnica 

KLO Ljubno. 
Izbrišeta se Skorja ne Stanko in Cerar 

Franc, vpiše eo 
Orešnik Franc. 

10010 
Besedilo: Gostišč© KLO Ljubno. 
Izbrišeta se: Skorjanc Stanko in Cerar 

Franc, vpišeta se 
Orešnik Franc, upravnik, 
Glojek Viljem, poslovođi». 

10012 
Besedilo:    Sivilsko-krojaškn   delavnica 

KLO Ljubno. 
Izbrišeta se Skorjanc Stanko In Nareke 

Franc, vpišeta se 
Orešnik Franc, upravnik, 
Serbela Franc, odbornik KLO. 

10011 

Besedilo: Kino KLO Ljubno, 
Izbrišeta  se   Cerar   Franc   in   Nareks 

Franc, vpiše se 
Orešnik   Franc,   upravnik   gosp.   pod- 

jetij. 
10013 

Okrajni LO Šoštanj, sedež Mozirje, 
poverjouištvo za finance, 
dne 14. septembra 1949. 

St. 2740-1-5/49 

* 
2218. 

Sedež: Livek. 
Dan vpisa: 21. eeptembra '1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna »Matajur«, 

Livek. 
Izbriše se Sturm Venceslav, računovod- 

ja, vpiše ee 
Mašera  Drago, računovodja, s poobla- 

stili po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za finance, 
dire 24. septembra 1949. 

St. 8/79—49 10280 
* 

2219. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpiea: 12 septembra 1949. 
Besedilo:   Okrajno čevljarsko  podjetje, 

Tolmin. 
Izbriše se Brešan Franc upravnik, vpi- 

še se 
Kobal  Viktor, upravnik,  s  pooblastili 

po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dno 12. septembra 1949, 

St. 8/77—49 9880 

Izbrisi 
2220. 

Sedež:  Ajdovščina. 
Dan izbrisa: 14. septembra 1949. 
Besedilo: Slovenija — avtopromet — 

Ajdovščina. 
Zaradi prehoda v upravo oblastnega 

ljudskega odbora  Goriške oblasti. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 14. septembra 1949. 

St. 243411—1949 10097 

2221. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 23. septembra 1949. 
Besedilo: »Tovarna konzerv«, Ljub- 

ljana. 
Zaradi prehoda v pristojnost MLO glav- 

nega mesta Ljubljane. 
Ministrstvo za finance LBS, 

Ljubljana, 
dne 23. eeptembra 1949. 

Št. 243433-1949 10,509 

2222. 
Sedež: Celje. 
Dan izbris«: 5. oktobra  1949 
Besedilo: Podjetje za odkup klavne in 

plemenske živine 0LO Celje okolica, Celje. 
Ker  je   z  ukazom   Prezidjia ljudske 

skušSino LRS št. 142 z dne 30. VIII. 1949 
prešlo pod upravo republiškega pomena. 

Okrajni LO Celje- okolica, 
povorjcniStvo za finance, 

dne 11. oktobra 1949. 
Št. 250=!/1—1949 J0.796 

2223. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1949. 
Besedilo: »Vino« Brežice, 
Zaradi prehoda podjetja  v pristojnost 

oblastnega LO Ljubljana. 
Okrajni L0 Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. oktobra 1949. 

St. 3690 10.766 
# 

2224. 
Sedež: Lukavci. 
Dan izbrisa: 6. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevna kovaška delavnica v 

Lukavcih. 
Kor je z dnem 30. IX. 1949 prevzela 

vodstvo tega podjetja KOZ Lukavci. 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. oktobra 1949. 

St. 1343 10.661 

Zadružni register 
Vpisi 

1103. 
Sedež: Cret, 0L0 Celje mesto. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Cret pri Celju. 
Na ustanovnem zboru 3. X 1949 jo bik 

ustanovljena zadruga II. oblike za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo tela, uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubran, izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
uflvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja kot delež, od katerega 
se plačujejo obresti. 

Zadružni delež znaša do 1% od vred- 
nosti v zadrugo vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Ciani upravnega odbora so: 
Drobne Kari, upokojenec, Zavodn« 43, 
Rebov Martin, kmet, Cret 9. 
Mihelak Rudolf, kmet. Cret 5, 
Milharčič Jožefa, kmetica, Zavedna 37, 
Počekaj Marija, kmetica, Cret 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1949. 

Zt 146/49 - Zadr VII 125/1  10687 
* 

1104. 
Sedež: Ivančna gorica, 0L0 Grosuplje. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Napredek« v Ivanfcni gorici. 
Na ustanovnem zboru 21. X. 1949 je bila 

ustanovljena zadruga T. oblike za nedo- 
ločen čae. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
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visoko produktivnostjo dola, uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkonščeval- 
skih elementov na vasi 1er sodeluje pri 
socialistični graditvi držav© in s tem 
ustvari boljše in kultumejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo 6vojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup. 

Članska vloga znaäa do 1% od vred. 
noeti vloženega premoženja. 

Zadruga razglaša važnejše eklepo v evo. 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja .ga pred. 
sodnik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbor», 

člani upravnega odbora so: 
Kavšek Ignac, kmet, V. čemelo 10, 
Brezovec Ignac, kmet, Hudo 8, 
Glà/vàn Jože, kmet, M. čemelo 7, 
PuŠljar Prane, ekonom, škrjanče 5, 
Kaetelic Franc, ekonom, Mleščevo 40, 
Kozlevčar Marija, kmetica, Stična 57, 
Klave Stevo, nameščenec, Mleščevo 44. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1949. 

2t 149/49 - Zadr VII 127/1  10718 
i * 

Sedež: Ljubljana, Polje 15. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • omeje- 

njaijajn&tvoni Polje. 
Na tietenavnem zbora 28. VIII. 1949 je 

b^a zadruga ustanovljena za nedoločen 
cas. 

Naloge aadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim fcuiturnejši ter gospodarski način 
oetarbuje evoje člane z vsemi potrebnimi 
potroSnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi 
na podlagi ugotovitev plan potrošnja; 
b) sklepa pogodb^ e proižvajalMjoi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjéfji • 
s kmetijsMmi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; zlasti skrbi za do- 
bavo povrtnlin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da t>o trgovsko poslovanje v vsakem po. 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
jrtflüimo, da bodo člani dobro pestreženi, 
da bo trgovina vedno založena s potroš- 
nima predmeti, da ne ho imela blaga, 
ki ee slabo prodaja, da bo zniževala za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljeni itd; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih čjanov po po- 
trebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice, podjetja za konjservira. 
nje sadja, povrtnin, jajc itd.; 3. da skrbi 
Ob sodelovanju sindikalnih organizaoij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. Opravlja 
vse gospodarske in druge naloge, ki jih 
Izdajajo pristojni organi. 

Delež znaša 150 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin, 
ekega člana znaša 10 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratneca temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v svo- 
jih poslovalnicah na razglasnih deskah in 
v svojih poslovnih prwtorih, po potrebi 
tudi v dnevnem cason'sju. 

Upravni odbor «ostavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje. 
gova dolanosi trnin ono' lolo. Za zadrugo 
podpteujeta PO dva člana uprnvne?n od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 

upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Veber  Franc,   nameščenec,  Zg.  Zado- 

brova 7, 
Piusmk Marija, nameščenka, Polje 100, 
Erbežniu Edi, nameščenec Zg.  Kašelj, 

št. 130, 
Učakar Peter,  upokojenec,  Zg. Kašelj 
Žlebnik Franc, nameščenec, Polje 163, 
Markič Jože, grad. delovodja, Sneberjo 

št. (34, 
Anžur Jože. tesar, Zalog 94. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
* dne 5. oktobra 1949. 

Zt 145/49 — Zadr VII 124/1   10.686 
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HOC. 
Sedež: Loka pri Zidanem mostu. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1919. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Dan zmago« v Loki pri Zidanem mo- 
stu. 

Na ustanovnem zboru 20. VI. 1949 je bila 
ustanovljena zadruga I. oblike za nedo- 
ločen čas. , 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja  kot zakup. 

Članska vloga znaša do 1% od vred. 
nosti vloženega premoženja po sklepu 
zbora.   - 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa, in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred. 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
trafa eno leto. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

člani upravnega odbora so: 
Zagore Franc, kmet, Loka pri Zid. mo- 

stu 12, 
Zupančič Marta, kmetica, Loka pri Zid. 

mostu 25, 
Jež Jakob', kmet, Loka pri Zid. mo- 

stu 33, 
Golob Anton, kmet, Loka pri Zid. mo- 

stu 8, 
Bobera Bogoljub, kmet, Loka pri Zid. 

mostu, 
Mlinar Marija, kmetica, Loka pri Zid. 

mostu 36, 
Skušck Ignac, kmet, Račića 31. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8.  oktobra 1949. 

Zt 143/49 - Zadr VII 128/1   10689 

1107. 
Sedež: Železniki. 
Dan vpisa: 10. septembra 1949. 
Besedilo; Potrošniška zadruga z omeje- 

nim iamstvom v  Železnikih. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. •. •8 za nedoločen 
čas. 

Naloge ìadruge so: 1. da na čim boljši. 
Pit" kulturnejši in čimbolj gospodarski 
nami oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti in v ta na- 
men: a) iKTOtavlfn potrebe svoiih članov 
in sestavi tin podlagi ugotovljenih petrel» 
plan potrošnje; b) sklepa pogodbe s pro^ 

izvajalnimi podjetji, z državnimi trgov- 
skimi podjetji in s kmetijskimi zadru- 
gami ter njihovimi zvezami za doba- 
vo industrijskih • kmetijskih proiz- 
vodov, zlasti pa skrbi za dobavo povrt- 
nin, sadja, mleka 'Id.; c) skrbi, da bo 
vse trgovsko poslovanje na otopnji racio- 
nalne, tehnično popolne in kulturne trgo- 
vine, to jo da bodo clam dobro postrežem, 
da bo trgovina zaltieua « potresnimi 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in iz- 
ložbe okusno opremljene itd.; 2, da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po potrebi 
in možnosti lastna podjetja kot n. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za konservira. 
nje sadja, povrtnin, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju eindjkalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni iu za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din in ee lahko plača 
v obrokih. Dele?, zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 dm. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega petkratnega temeljne, 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše eklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nili deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, i;i 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta  po  dva člana 
upravnega odbora,  katerih  onega   lahko 
nadomešča po upravnom odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Smid   Franjo,   nameščenec,   Železniki 

št. 144, 
Košmelj Polde, posestnik, Železnici 50, 
Dolenc Drago, nameščenec, Jesenovec 7, 
Tavčar Jakob, mizar, Železnici 113,   , 
Šuštar Vinko, gaterist, Železniki 82,    y 

Fajgeli   Anton,   nameščenec,  Železniki 
št..64,   ' 

Zupane Stefan, sedlar, Železniki 18, 
Pintar Valentin, čevljar. Železniki 151, 
Veber Francka, skladiščnik, Jesenovec 

št. 4. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

: dne 10. septembra 1949. 
Zt 113/49 - Zadr VII 111/1   9894 

1108. ' 
Sedež: Mežica, okraj Dravograd. 

•   Dan vpisa: 6. septembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. i. * 

Mežici. 
Zadruga jo bila ustanovljena na zboru 

24. IV. 1949 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultu rnejši ter gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vseini potrebnimi 
potrebnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebo svojih članov in sestavi 
na "podlagi ugotovitev plan potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; zlasti skrbi za do- 
bavo povrtnlin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro pestre'eni, 
da bo trgovina vedno založena s pogroš- 
nimi predmeti, dn ne bo imela blara, 
ki se slabo prodaja, da bo zniiževala za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in i zi •v'ivo oi;i'.<snr> nprrtnlieni itd; 2. da 
•tif.tr^Tivp-, 7;i. r.otrpbf» f"'oi!h članov po po- 
trebi in možnosti  lastna podjetja, tako 
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obrtno delavnice, podjetja za konservira. 
njo badjd, povrlnin, jajc itd.; 'J. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetno ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega iu uspešnejšega iz- 
vajanja ov.ojih nalog izdela potrebne uà- 
cric v skladu a splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, piača se 
ob VGtopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Jamstvo je omcjc.no. Vsak zadružnik od-' 
govarja Se e petkratnim zneskom vpisa- 
nega obveznega deleža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepo v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnih 
deskah evojih. poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 0 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, lia turih 
enega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora eo: 
Kautičnik Alojz, krojač, predsednik, 
Oberžnik Franc, upokojenec, podpred- 

sednik. 
Galop Rudolf, šolski upravitelj, tajnik, 
Kuljad Franc, nameščenec, 
Krivograd Franc, čevljar, 
Lcdinek Andrej, nameščenec, 
Kočan Grela, šivilja. 
Ptetoinik Tereza, namoščenka, 
BabiE Alojzija, gospodinja, vsi v Me- 

žici 
Pooblaščenca    ••   s op o d pis o vanj e   sla 

•Jankovlč  Gustav,   poslovodja  iii  Knapič 
Amalija, knjigovodja, oba v Mežici. 

Okrožno ROiIišćo v Mariborn 
dire 0.  oktobra  19i9. 

Zadr  VI  12 1'1684 

• 
1100/10. 

S?dož: Prvenci, okraj Ptuj, 
Dan vpisa: 19. avgusta 3049. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Prvencih, 
Zadruga je bila ustanovljena na shoru 

12. VI,  19-5D za nedoločeu čas. 
Naloge zadrugo ?o: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi .sredstvi in e 'Skupnim dolom 
iKlnnovi zadružno gospodarstvo z napred- 
na organizacijo, plansko proizvodnjo \n 
visoko' produktivnostjo deh, uporablja- 
joč sodobno znano?! in Mmiko, da ta-ko 
poveča dohodke. >'-o ubrani izkoriščeval- 
ekitt elementov na vasj 1er sodeluje pri 

, '?ac'ar>-t:čni graditvi države in s tom 
Ustvari boljša i i: kulhirm\jše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zuni- 
* Ijo nmm •\\:••, kot zakup; zemlja osta- 

r\y njihova'l-i-i}.' /anjo .'im zadruga plačuje 
zakupijo pa êklepa zbora, vendar ne 
več kot 505» od skupnih letnih dohodkov 
zadruge po odtegnitvi skladov, Razen 
'omljc vložijo zadružniki v zadrugo go- 
- -odareko zgradbe  ki ohišju niso potrebi- 

potrebni 
za ©hiSjo. 

Gospodars-ke .zgradbo, kmetijski stroji, 
napravo in orodje, vprežna in plemenska 
?iv>na, živinska krma in srmiena» ki so 

roki). 
Ob vstopu v zadrugo vplača \sak član,v 

korist zadUige kot pristopnino 50 din.Kot 

člansko vlogo pa do 1% od vrednosti vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in člansko vlogo postanejo last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
ja eno leto, sestavlja predsednik in 4 do S 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa jo in podpisuje 
zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Strelec Janez, predsednik, 
Lah Jora, 
Strelec Martin, % 
Bezjak Franc, 
Zagoršek Franc, 
Vestmjak Janez, 
Zomljarič Neža, vsi kmetje v t-rvencih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. avgusta 1949. 

Zadr VI 3-2 9262 

1111. 
Sedež: Trojica v Siov. gor., okraj Ma- 

ribor okolica.        * 
Dan vpisa: 20. avgusta 1919. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Trojica v Slov, gor. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

17. VIL 1919 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in 6 •••••• delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo -u 
visoko produktivnostjo dola, uporablja- 
joč sodobno znanost ia tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani Izkoriščeval- 
skih elementov na vasj, ,tor sodoiujđ pri 
socialistični graditvi države/ in «e tem 
ustvari boljše in kuiiurnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo »v\ao zem- 
ljo, razen "ohišja, kot zakup; ze:;:'ja umi- 
lio njihova last, zanjo jim zadruga jiačujo 
zakupnno po sklepu zbora, vendar ne 
več kot 30% od skupnih letnih dohodkov 
zadrugo po odtegnitvi skladov Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, Id ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno živino in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, meti ži- 
vine, živinsko krmo1 in semen, potrebnih 
"za ohišje. 

Gospodarsko zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina. Živinska krma. in semena, ki ec 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadrugo, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
uilvo ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadrugo kot pristopnino 20 din, kot 
člansko vlcgo pa do 1% od vrednosti vlo- 
ženega premoženja po sklepu zbora. Pri- 
stopnina in člansko vlogo postanete last 
zadruge. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
ja eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor jo izvršilni organ 
zadrugo, predstavlja pa,.jo in podpisuje 
zanjo v imenu odbfcra predsednica. 

člani upravnega odbora eo: 
I-Ieric Stanko, kmet. Sv. Trojica, pred- 

sednik, 
Majžir Malija, kmet, Zg. Senarska, 
Polič Janez, kmet, Sp. Porcic, 
Mlinaric Ernest, ekonom, Sv. Trojica. 
Ozvatič Zofka, delavka, Zg. Porcič. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dno 26. avgusta 19-19.,    • 

Zadr VI 5 9260 

1112. 
Sedež: Barijšice, okraj Gorica. 
D au v-•••: u, .„„ti..lira 19-19. 
"tic-seJiic: K)!itii„-Ka ../!• :\ov:iIna zadru- 

ga :>lvaua tevii'lkic •.• BanjŠicah. 
Zatiru';'! J.J i ':.; u.-.'.,. »... .i na skup- 

ščini :;. ' v\ iüi:>. 
Nalogu zadrui-.e ;.•: da s ekupnimi pro- 

izvajajiiiüji !ä;",-i..'vi vJi c? fkupnim clclom 
u •••••, i :.aia;-/,;.) a.,, podarslvo z napred- 
no organza •:,;•. ;,k:4?ko proizvodnjo in 
visoko piodul-livnooljo dsla, uporablja- 
joo .-•;•;< o o-a .'.::.::u. \ m tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval. 
»skib. vlep::;nt<:v v/• vasi 1er sodeluje pri 
sccialiisl-ični graditvi državo in a tem 
ustvari bu:šo j.i  kutturnojšo življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen a'.uJji\ v obliki zakupa. Zemlja 
ostano njihova* last. Ob vstopu v gadrugo 
vplača vcak Kan v korist zadruge kot 
priGtcnnino 50 din, ket člansko vlogo pa 
do Ï % cd vred-icrli vl"!«':n"',a premože- 
nja po sklopu zbora. 

Upravni odbor p»ìav]>a predsednik in 
4 do 8 tlanav. Zadru,":; aaölcpa upravni 
edber, za'ijo pcdpV'je v imenu odbora 
prevodnik. 

Ciani upnnnaga odbora so: 
2bogar Pavel kmet,' Banjšico 130, 

prt1'1'.-'.''"!., 
•.'.t"!-".'!'   Vao> old,    k.nei,    Canjšice   44, 
f.bo-.v. '  I.e.-."f)id,   ki:..-..  HaniJito  132, 
2bo '.a' .1.:";;:', 1;:• .,'„ liaiijško 0,5, 

, Sk''f Ivan, Icmoï, lianjïico 103, 
j  Tltimar. Franc,'kmet, Banjšico 133, 

•\. filrgar Alojzija, kmetica, Bniijšice 41. 
Okrožno soiliïEo v Postojni. '• 

<ri(>tl 

1115. 
fedaž: Bukovica, okraj Gorica. 
O:.! vp-i-a: 7. sopvembra 19-19. 
Bendilo: K'.Kctij'-ika obdelovalna zadru- 

ga »;,!<••) GiT^orčič« v Bulrovici. 
Zadnura jp bila ustanovljena na skup- 

ščini IG." H. 1W0. 
Nalogo MdriT'i» •/0: da s ekupnimi pro- 

izvajalnimi srccblvi in 6 ekupnim delom 
ustanovi zadružno go^pedavsivo z napred- 
na organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko' produktivnostjo däla, uporablja- 
joč r"dobno iìv.hcM in tehniko da tako 
poveča dohodke, S3 ubrani izkoriščeval- 
skih pV.tnrnîov na vasi ter sodeluj© pri 
social.!.'.!i?:, i graditvi državo in ß tem 
v.fv'va-i !-M|5(;\;n i-altUrnejšo življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
lio, ra;:on ohi.'ia, v obliki zakupa. Zemlja 
OTt.ina irjihava l"ßt. Ob vptopu v zadrugo 
vnVri i'r'- "lan v koriPt zadruge kot 
•'••1•'.•\;••. r.tld'ii, kot člansko vlogo pa 
do i % od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odbor nastavlja predsednik in 
4 do S čla-nov. Zadrugo j.aetcpa upravni 
•cdbor, zanjo pedni-rie v imnrm odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Močnik Anrrel, kmet, Bukovica 38, pred- 

sednik, 
MikluS Duša, kmetica, Bukovica 355, 
Spncapan -lulijan, h^?), Bukovica 119, 
Miam Mario, kmet. Halaraca 140, 

•?Jžmonu .iorl^Ti, k-yt, Biiiiovica 51. 
Okrožno sodiSCp, v Postojni 

dno 7. septembra 1919. 
Zt G0/-19-2 10.614 
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Frkat  Anton, kmet, Kakulk 10. 
Krcbelj Anton, kmet, Sajovčo 10, 
Debevec Miro, kniet, SajcVeo 3, 
Lenaesi Marija, kmetica, Sajevče 2. 

Okrožno sođiščo • Postojni 
dno 5. septembra 194Ö. 

Zt 71/49-2 — Zadr VII/168 10.609 

1127. 
Sedež; Št. Vid pri Vipavi, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 7. septembru 1919. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v št. Vidu pri Vipavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. V. 19-19. 
Nalogo zadrugo so: 1. da ma čim boljši 

in čim kultumojši Jer gospodarski način 
oskrbuje svojo ciano z vsemi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebo £<vojih članov in sestavi 
na .podlagi ugotovitev pian potrošnjo; 
b) sklepa pogodbo s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi swezauii za dobiavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; zlasti skrbi za do- 
bavo povrmiin, tadja, mleka itd.; c) ekrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu iracionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro pestreženi, 
da bo trgovina vedno založena s potroš- 
nhni predmeti, da no bo imela blaga, 
ki 6o elabo prodaja, da bo zniževala za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljeni itd; 2. da 
ustanavlja za potrebe ovojih članov po po- 
trebi in možnosti ' In.flna podjetja, tako 
obrtno delavnice, podjetja za konzervira- 
njö eadja, povrtnin, jajc itd.; 3. da ekrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturno in presvetiro ravni in za 

•';• zadružno vzgojo svojih članov. 
Zaradi smotrnega in '. uspeänejäega iz- 

vajanja ovojih "nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu a splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni deLeZ znaša 150 din, delež dru. 
Zinäkega člana zadružnika lSdin. Vsak 
zadružnik odgovarja s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. , 

Priobčitve članom se razglašajo v po- 
f    slovnih prostorih zadruge in na razglas- 

nih dcôkah poslovalnic. 
Upravni odbor eestavlja 5 članov. Za. 

drugo zastopa Upravni odbor, eanjo pod. 
pisujeia po dva člana upravnega! odbora, 
katerih enega eme nadomeščata' poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Zgur Ivan, uradnik, St. Vid pri Vipava 

lt..84, predsednik, 
Božič Franc, knjigovodja, St, Vid pri 

Vipavi 53, 
Brezavšček Jožef, mlekar. Si, Vid' pri 

Vipavi 100, 
Zorn, Jožefa, hišna, Podbreg 26, 
Bratož Antonija, Hišna, št. Vid pri Vi- 

pavi 34. 
Okrožno sođišćo v Postojni 

dno 7. septembra 1949. 
Zt'52/49-2 10.598 

* 
1128. 

Sedež: Tatre. okraj Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 7. septembra ÌS49. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Talrali. 
Eidmga io bila ustanovljena na skup- 

ščini 28; VIT. 1949. 
Nalogo, zadrugo so: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi eredetvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo • napred-' 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 

i 

visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke) se ubrani izkoriščeval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi državo in s tem 
ustvari boljšo in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zenrç, 
ljo, razen ohišja» v obliki zakupa. Zemlja' 

costano njihova last. Ôb vstopu v zadrug«) 
vplača vsak član v korist zadruge kot 
pristopnino SO din, kot člansko vlogo pa 
do 1 % Od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora, 

Upravni odbor peetaivlja predsednik in 
4 do 8 Članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
Mahne AntCta, kmet, Tatre 7, predsed- 

nik, 
Gustinčič Jože, kmet   Tatre 37, 
MakniS Anton, kmet, Tatro 29, 
Blaževič Franc, kmet, Tatre 16; 
Filipčič Anton, kmet, Tatre 14. 

Okrožno sfodiščo v Postojni 
(ine 7. septembra 1949. 

Zt 07/49-2 10.605 
» 

112Ü. 
Sedež: Vojsko, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 15. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska oMc. 

Icvalua zadruga na Vojskem. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. IV. 1949. 
Naloge zadruge so: da a skupnimi pro- 

izvajalnimi c-rcčislvi in s tJkupnim delom 
iiôtanovi zadružno gospodarstvo 2 napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
viseko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da" lako 
poveča dohodke, eo ubrani izkorisčoval. 
siti h elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi državo in e tem 
ustvari boljšo in kulturnejše življenje- 

Zadružniki vložijo vi zadruga stoj«Kem- 
ijo, razen ohišja kot zakup. Zemlja cetano 
njihova laot. Ob vstopu v zadrugo iVplffča 
vsak član kot člansko vlogo do i'% od 
vrednosti vloženega premoženja po sklepu 
zbora. 

Upravni odbor sestavljal predsednik in 
4 do 8 članoV. {fà^rìloò zastopa: upfavfri 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odBora ep: 
Uapajne Evgen, krnet, delavec, Vojsko 

št. 35, predsednik, 
Gruden Alojz, kmet. delavec, (Vojsko 37, 
Erjavec Ffaric, kmoï.  delavec,  Vöfök'o 

št. 79, 
Bajt Elieav   delavKä. Vojsko 109, 
Koleno Vikfor, kmet. delavec, Vojsko 13. 

Olcrožno sođišćo v Postojni 
dnè 15. 'septembra 1949. 

Zt 73/49-2 10.612 
* 

1130. 
Sedež: Zabavljo, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 27. avgusta 1Ö49. 
Besredilo: Jîmctiiska obdelovalna zadru- 

ga sÈnotnosk v Zabavljali. 
Zadruga jeblila ustanovljena na skup- 

«čini 8. V. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi'sredstvi in s e-kupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščoval- 
ekfh elementov na vasi ter sodeluje pri 

socialistični   graditvi  države   in   s   tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v oblila zakupa. Zemlja 
ostano njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadrugo kot 
pristopnino 100 din, kot člansko vlogo pa 
do 1 % od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov.'Nfegova dolžnost traja eno 
leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisuje predsednik odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Maršič Silvester, kmet, Zabavljo 136, 

predsednik. 
Sautič Vitko, kmet, Zabavljo 133, pod. 

predsednik, *•', 
Maršič Anton, kinot, Zabavljo 135, 
Maršič Alfonz, kmet, Zabavljo 135, 
Maršič Danijel, kmet, Zabavljo 135, 
Maršič Ernesta, kmetica, Zabavljo 138, 
Jerman Silvo, kmet, Zabavljo 131. 

Okrožno sodišče v Poätojni 
dne 27. avgusta 1949. 

Zt 51/49-4 - Zadr VII     10.595 
* 

1131. 
Sedež: Zadlog, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska obde- 

lovalna zadruga »Janka Premrla Vojka« 
v Zadlogu. 

Zadruga jo bila ustanovljena na skup« 
Sèmi 17. VII. 1949. 

Naloge zadrugo so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi eredstvi in s ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo. £ napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost dn tehniko, da tako 
poveča dohodke, so ubrani izkofišČeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistična graditvi državo in s tem 
ustvari boljša in kulturnejše ZMjenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo dvojo* zom- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zçnll|a 
ostane njihova last. Ob vklopu v zadrugo 
vplača vsak član v kotlet zadrvrge tot 
pristopnino 150 din, • člansko vlogo pa 
do t % <5d vrednôali vloženega ipfêm"ozér 
nja po sklopu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov. Zadrugo: zäströa ûfSfâvni 
ödbor, zanjo1 pcđpiMrJo v imenu odbora 
predsednik. 

člani upravnega odbora eo: 
Habo Frane, kniet, delavec, Zadlog 36, 

ipredsednik, 
ftvk Pavla, kmetica, Zadlog 3, 
Tratnik Frančiška, km. delaVka, Bela 

št. .12,*« 
Sedej Alojz« kmet. delavec, Zadlog 33, 
Borica Ann, kmetica, Zàdìog 32. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dno 7. septembra 1949. 

Zt 7Ô/49-2 10.608 

1132. 
Sedež: Žerovnica, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Nora Žcrovnica« v Žerovnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. IX. 1949. 
Naloge zadrugo so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
UHtanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dnla. uporablia- 
joč sodobno znnncift in tehniko, da !ako 
poveča dohodke, so ubrani izkoriščeval. 
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ßküi elementov na vadi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi državo in s tem 
ustvari boljše in kultumej^e življenj. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obi1 ki zakupa. Zemlja 
ostano njihova last, üb vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v koriol zadruge kot 
pristopnino 100 din, kot člansko vlogo pa 
do 1 % od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odbor eestavTui predsednik in 
4 do S članov. Zadrugo zastopa upravni 
odivor, zanjo podpihuje v  imenu  odbora 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
Silo Andrej, kmet, Žerovnica 3, 
Zigmund Janez, kmet, Žerovnica 45, 
Godeša Marija, kmetica, Žerovnica 60, 
JanežijL Anton, kmet, Žerovnica 58 in 
Simčičrlvana, kmelica, Žerovnica 49. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dire 1. oktobra 1919. 

Zt  75/49-2 •   10.763 

Spreme ni b o 
1183. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa; 20. avgusta 1949. 
Besedilo: Delavsko - nameščenska po. 

trcšniJka zadruga z omejenim jamstvom 
v Domžalah. 

Na skupščini 26. XII. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedic ođs'cj: Potrošniška zadruga • 
omejenim jamstvom Domžale. 

Naloge zadruge eo: 
1. da na čim bolj?!, Sim kulturnejši to 

gospodarski način oskrbuje ••••• Clane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; h) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezam za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrb! za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturu-, da bodo člani dobro 
postrežoni. da bo trgovina vedno založena 
s potresnimi predmet, da ne bo imela 
blaga, ki sp, slabo prodaja, da bo zniže- 
vala ž;tkOii'!o dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2 dn ustanavlja zn potrebe evoj'li članov 
po potrebi m niožabsti lastna podjetja, 
obrtnu delavn.ee, ;>o<!|etin z.n konservira. 
n'i! •-'!:)ia. povrtnine, lajc W! ; 3. dn ekrb; 
ob «edolovanju sindikalnih organizne j za 
J v. c kuHi'Pie in pr-.-vetne ravni in za 
V7   i -• -veiüi člane v 

Il'i'iiviii rdbor «"»stavim 9 do 11 Sla- 
no,   k   tih  vel' 7!'or 'znwi  -/adni/nikov. 

Iz!> -Vin .s? člnni unrnvivx'n odbirn: 
P'ei" l!i(i"o Kvcdi'r .Tanke, Prebil Av- 
gust. Vednpivec Anton, IladenSek Ivan, 
K-'-i'vec Anton '• vp ïnjo noif člani 
od'i'Ta: 

r»nne Franc, tajnik KT,O  Dimrale, 
P"li>rcn Anica gospodinja Studa 38, 

p   •"•?•!•. 
V >'!,:P»iik .Tnkob. upravnik -»Mlekopro- 

rp '". Domžale, 
"'''ir Fi>l!i,-|nn upravnik tovarne po- 

hiv'v\ Domžale. 
v,-.i,„ TVOTI . iridueti-i'skl vratar, Dom- 

ž"' 
Ornnd"i.Pc Franjp 5ef biroja za PZ 

DomJn'f 
Okr    M» .•.»litr-  v Mubljani 

dne 29. avcusta 1949. 
Zadr IV 131/6 9451 

1•. 
Sedež: («odešič. ' 
Dau ' J.oa: 'i,i. septembra 1949. 
lieseduu; lv;uetij--;.a oUiichmuua zadru- 

ga   »Presero"*   V   iaOuUtflCU. 
Na  ^rednem  občnem  zboru 28.   Vili. 

iLiiU »o &e liuiutjjsjka üad;-uya z omejenim 
famsivom v Uetetah (Zadr Vi üO/3), £niu- 
tijeka   strojna   zadruga   v   iletecah* pri\ 
Okolji  Loki,  zadruga  z  omejenim   jam- 
stvom (Zadr IV 60/11) • Kmetijska za- 
druga   z   omejenim    jamstvom    Godešič 
(Zadr 1 41/21) združilo s to zadrugo. 

Ukroziio sodišče v Ljubljani 
dno 27. septembru 194•, 

Zadr VII 65/2 10283 

1135. 
Sedež: Kokrica. 
Dan vpisa- 29. avgusta 1949. 
Besedilo. Delavsko - nameščenska za- 

troiiiišlia zadruga z omejenim jamstvom v 
ivokriei. 

Na izrednem občnem zboru dne 23. VI. 
1U49 so je spojila Potrošniška zadruga z 
omejenim jamstvom v Briloîu (Zadr VI 
127/4) s to zadrugo in sprejeta so bila 
nova praviia. 

Besedilo odslej: Potrošniška zadruga z 
omejenim jamstvom Kokrica pri Kranju. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturuejši to 

gospodarski način oskrbuje- svoje člane z 
vsemi potrebnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebo svojCh članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezam,: za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrb! za dobavo povrtnin, sadja mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založena 
s potresnimi predmet:, da ne bo imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svoj:h članov 
po potrobi in možnosti lastna podjetja, 
obrtne delavnice, podjetja za konservira. 
nje sadja, povrhitoe, jaje itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
vzgojo svojih članov. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jib voli zbor izmed zadružnikov 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kristane Franc, Sajcvic Mihael, Zepic Ja- 
kob in vpišejo novi člani odbora: 

Lobar Franc, delavec, Britof 73, 
Košnjok Jernej, delavec, Britof 54, 
0,'har Jože, nameščenec, Mlaka 23,   . 
Kura t Alojzija, gospodinja. Kokrica 94, 
Kajzer Franc •••, delavka. Kokrica 66. 
Pooblaščenec za eopodpisovanje ie Ur- 

bane Janko   poslovodja, Runa št. 34.. 
Okrožno eojli-ičo v Ljubljani 

dne 29. avgusta 1949 
Zadr VI 67/2 9340 

* 
1138.       , 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 24. septembra 19v 

Besedili): Xabnvljalna zadruga drž-icnih 
uslužbencev • omej. jamstvom, Kranj. 

Na pndlar/i sklopa občnean zbora z dne 
10. Vili. 1949 je zadruga ponehala in 
preèla v likvidacijo. 

Likvidacijska lama: kakor doslej epri- 
stakom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Tajnik Josip, Kranj,  Gregorčičeva  21, 
Istenič  Franc, Priuiokovo 93, 
iag. Mlakar N., Kranj, Tekstilni tehni- 

•••, 
Pcdkrižnik Martin, Kranj, Prešernova 7, 
Lasič Franjo, Kranj, Huje 35. 
Za zadrugo v likvidacij; podpisujeta 

prva dva likvidatorja skupaj. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. septembra 1949. 
Zadr I 68/84 10282 

* 
1137. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. septembra 1949. 
Besedilo: Lovska zadruga v Ljubljani 

z omejenim jamstvom. 
Na zboru dno 12. junija 1949 so ee spre. 

menila zadružna pravila v 2. členu foB- 
ka o), ki 6e odslej glasi: 

vzdrževanjo delavnic za izdelavo in po- 
pravilo orožja, vseh lovskih pripomočkov, 
opreme ter delavnic za prepariranje in 
gačenje živali ter montiranje trofej. 

Izbriše se član upravnega odbora Koc- 
jan  Mirko in   vpišo novi ••••:      ^. 

Levar Franc, kmet, Gor. Radgona, Par. 
tizanska c. 6.    • 

Namestnik predsednika upravnega od- 
bora je Krevs Ivo, šef kabineta predsed- 
stva PVLRS v Ljubljani, namesto Fabiana 
Pavla, ki ostane član upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. septembra 1949. 

Zadr IV 88/25 10219 
*   , 

1138. 
Sedež: Slivnica pri Celju. 
Dan vpisa: 17. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Slivnici 

pri Celju. 
Izbrišejo ee član. upravnega odbora: 

Zupančič Jože, Novak Karl, Voga Miha, 
Coklo Jožo, Jagodic Jože. Zalokar Ivan 
in Voga Martin, vpišejo se novi člani: 

Mastnak Vinko, predsednik. Gorica, 
Maetnak Jože, kmet, Slivnica 16. 
Intihar Ivan, nameščenec, Gorica 20, 
Vrhovšek Anton, kmet, Turno 17, 
Lesjak Kari, nameščenec, Sv. Urban 2, 
Frcčc Vinko, kmet, Drobinsko 8, 
Vrhovšek Fani, kmetica. Drobinsko 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. septembra 1949. 

Zadr VTT 70/2 10060 
* 

1139. 
Sedež: Stara cerkev pri Kočevju. 
Dan vpisa: 21. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijam zadruga z omeje- 

nini jamstvom v Stari cerkvi pri Kočevju. 
Na obCnem zboru 10. ITI 1949 » bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga z 

omejenim jamstvom v Stari cerkvi. 
Nalogo zadruge 60>: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarski način, eskrbulp svojo člane z 
vsemi pntrebr'mi nredmeti, V ta namen: 
a) ugotavlja ooirene svojih članov in se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe e proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
nodWji in e kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu. 
fstrii'ekih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
skrbi za dobavo povrtnin, «ndja, mleka 
itd.; c) fkrbi da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem  pogledu   racionalno,   tehnično 
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dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postrežem, da bo trgovina vedno založena 
e potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki ee slabo prodaja, da bo zniže. 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okueno opremljeni itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
obrtne delavnice, podjetja za konservira. 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da ekrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne m prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din in ee lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znala 20 din. člani odgovar. 
jajo za obveznosti zadruge % dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše eklepB v svo- 
jih ^poslovnih prostorih in na razglaenih 
deskah evojih poslovalnic. 

Upravni odhor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla. 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Miler Marijana, Mikulič Janez. Vidmar 
Janez in Troha Stefan, vpišejo se novi 
člani: 

Vidmar Marija, gospodinja. Stara cer- 
kev 2, 

Vesel  Vinko, normirec   Ložine 9, 
Faje Janez,  voznik, Slovenska  vas 20, 
Rus Jože, voznik, Slovenska vas 38. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. septembra 1949. 

Zadr III 4/5 10192 
* 

1140. 
Sedež: Bori. 
Dan vpisa: 15, septembra 1949. 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga Bori  pri 

Ptuju. 
Izbrišejo   se   ulani   upravnega   odbora: 

Fajt Jožei, Klajderič Marija, Belšak Ana, 
Gavez  Ivan   in Krajne  Jože   vpiVjo se 
novi člani: 

Klajderič Albert, kmet, Veiiki vrh, 
Krajne Ivan, kmet, Veliki vrh, 
Zagoršek Ivan, kmet, Veliki vrh. 
Hvaleo Ana, kmetica, Dolane, 
Kostanjevec Milka,  kmetica,  Gradisce. 
Predsednik   upravnega  odbora   je   Fi- 

jačko  Anton, podpredsednik Gol   \nton, 
tajnik   upravnega   odbora   pa -Klajderič 
Albert. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. septembra 1949. 

Zadr III 131 10165 
* 

1141. 
Sedež: Cirkulane. 
Dan vpisa: 15. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Cirkulane. 
Izbrišejo   ee  člani  upravnega  odbora: 

Zuran  Ivan,  Gabrovec  PeW star., Fajt 
Peter  in   Fajfar Jožef,* vpišejo  se  novi 
člani: 

Gabrovec Peter ml., mizar, Paradiž. 
Habjanič Martin, delavec, Paradiž, 
Arbeiter Anton, kmet, Cirkulan", 
Majcenovič Jožef,  vinogradnik,  Brezr- 

vec. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. septembra 1949. 
Z*fir III 1 10164 

1142. 
Sedež: Domava. 
Dan vpisa: 17. septembra 1949. 
Beesdilo: Kmetijska zadruga v Domavi. 
Izbrišejo   ee   člani   upravnega  odbora: 

Zgeč Simon, Peteržič Jožef, l-cteršič Ro- 
zalija in Horvat Terezija, vpišejo se uovi 
člani; 

Arnuš Anton, kmet, 
Krajne Franc, kmet, 
Kogovšek Ruža, učiteljica, 
Šilak Jakob, kme*, vsi v Domavi. 
Zaznamuje  se,    da   je   Veriak   Franc 

predsednik, Arnu5 Anton pa podpredsed- 
nik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. septembra 1949. 

Zadr. V 10 10157 
* 

1143. 
Sedež: Hajdina. 
Dan vpisa: 17. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Uajdini, 

okraj Ptuj. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Srajber Ferdo, Pulko Valentin, Zelenik 
Marija, Mesaric Marija, Ogrizek Simon, 
Drevenšek Martin in Skrbinšek Roža vpi. 
sejo se nov; člani: 

Zoreč Rafael, kmet, Zg. Hajdina, pred- 
sednik, 

Cestnik Peter, kmet, Sp. Hajdina, pod- 
predsednik, 

Dobnik Franc, kmet, Sp. Hajdina, taj- 
nik. 

Kirbiš Mirko, kmet, Zg. Hajdina, 
Lipavšek Anton,  kmet, Zg. Hajdina, 
GOJMč Stanko, kmet, Sp. Hajdina, 
Zupanič Jože.  kmet. Sp. Hajdina, 
Turek Janez, cestar, Zg, Hajdina, 
Kampl Maks, pek, Zg. Hajdina. 

Okrožno 4<idiSFe v Mariboru 
dno 17. septembra 1949. 

Zadr HI 137 10158 
* 

1144. 
Sedež:   Legen.   Troblje. 
Dan vpisa: 17, avgusta 1949. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in pre- 

delovalna zadruga kamnosekov z o. j. Le- 
gen. Troblje, p. Slovenj Gradec. 

Izbrišeta  se  člana  upravnega  odbora: 
Tamše Miha In Plaznik  Avgust; vpišeta 
m nova izvoljena člana odbora: 

Sinič Jože, kamnosek, Legen 97, 
Ramšak  Ivan,  kamnosek,   Golavabuka. 
Podpredsednik upravnega odbora je Si- 

nič Jože, tajnik pa Svetina Valentin. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. avgusta 1949. 
Zadr III 22 9344 

* 
1145. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vp'ea: 5. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Ljutomer v Ljutomeru. 
Izbriše se Član upravnega odbora: 

Ivanjšič Slavko, vpišejo se novi član,': 
Štampar Slavko, kmet, Sv   Miklavž (I. 

podpredsednik), 
Kikec Franc, kmet. Ljutomer, 
Vogrincc* Martin, kmet, Ljutomer, 
Janežič   Gustek,   vinogradnik,   Sv.  Mi- 

klavž. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5 septembra 1949. 
Zadr II 135 9613 

114G. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1949. 
Besedilo;  Vinarska zadruga % o. }. • 

Ljutomeru. 
Izbrišejo se član. upravnega odbora: 

Kuharic Lovro, fcnajder Boltenk, Bukovec 
Franc in vpišejo novi izvoljeni člani od- 
bora: 

Vogrinec   Martin,   zadružn.k,   Železne 
dveri 

N'fdok Mihael, zadružnik, Presika, 
Ivanjšič  Franc,  zadružnik,  Radomerje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. avgusta 1949. 

Zadr II 11 9264 
* 

1147. 
Sedež- Mali Okič, Slatin«. 
Dan vpisa: lö. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Mali Okič, 

Slatina. 
Izbrišejo   ee   člani   upravnega  odbora: 

Miložič Martin, Zuran Jakob, Dernikovič 
Ferko   Kolodnik Martin in Faifar Martin, 
vpišejo ee novi člani: 

Kokol   Anton, delavec, Slatina, 
Kokol Franc, delavec,  Pristava, 
Tkalčec Franc, logar, Slatina, 
Korenjak   Jakob,  vinogradnik,  Slatina, 
Podhostnik Jakob, vinogradnik, Repišče 
Zoreč Franc, zadružnik,, Slatina. 
Zaznamuje se, da je Kokol Anton pred- 

sednik, Jurgec  Franc  podpredsednik   in 
Lesjak  Janez  tajnik  upravnega   odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. septembra 1949. 

Zadr HI 126 10162 
* 

1148. 
Sedež Maribor. 
Dan vpisa: 13. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih *a- 

drug za Maribor okolico. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Kac Alojz, Kipa Tomo, Ceh Jožef in Leš- 
nik Ivan, vpišejo se novi člani: 

Počivavšek Adolf, nameščenec. Mari- 
bor, 

Graišič Anton, kmet, Jakobskl dol, 
Maglica Ivan, kmet, Skoke, 
Skočir Franc kmet, Ribnica. 
Predsednik upravnega odbora je Kimo- 

vec Anton, I- podpredsednik Verlič Stan- 
ko, II. podpredsednik Počivavšek  Adolf. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 13. septembra 1949. 

Zadr III 33 10168 
* 

1149. 
Sedež:  Markovci. 
Dan vpisa: K*, septembra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga Markove! 

niže Ptuja, 
Izbrišejo   se  člani  upravnega odbora: 

Fras Štefan, Ljubeč Jožef in Strelec Alojz, 
vpišejo ee novi člani: 

Juhner Simon, čevljar, Zabovci, 
Majcen Viktor, poljedelec, Borovci, 
Kukovec Anton, kmet, Nova vas. 
Zaznamuje se, da je Bezjak Peter pred- 

sednik,  FepuS  Janez   pa   podprcdsed'iik 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Majiboru 
dne 16. septembra 1949. 

Zadr TV 122 10160 
* 

1150. 
Sedež: Medribnik. 
Dan vpisa: 16, septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadrugaMedribnik\ 

okraj Ptui 
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Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zula Anton, Korenjak Martin, Tetifikovič 
Stanislav, Kolednik Jakob in Meznario 
Kari, vpišejo ee novi člani: 

Kolednik Ivan, kmet, Medribnik, pred- 
sednik, 

Petrovig Ivan, vinogradnik, Meje, pod- 
predsednik, l 

Kolednik Anton, vinogradnik, Gruško- 
»ec, tajnik, 

iVidoviS Jakob, vinogradnik, Paradiž, 
Gabroveo Mihael, vinogradnik, Gruško- 

»ec. 
Kot pooblaščenec za eopodpisovanje ee 

•piše Plohi Anton, knjigovodja, Paradiž. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. eeptembra 1949. 
Zadr III 127 10161 

* 
1151. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpiea: 8. eeptembra 1949. 
Besedilo: Čevljarska produktivna zadru- 

ga z o. j. v Ptuju. 
Na zboru 29. V. 1949 eo bila eprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Obrtniška proizvajalna 

in predelovalna zadruga t o. j. v Ptuju, 
Naloga zadrugo je:'l. da skupno opravlja 

čevljarsko obrt z delovno silo svojih čla- 
nov, predvsem na podlagi akorda; 2. da 
nabavlja surovine, material in sredstva za 
laetno proizvodnjo; da prodaja svoje obrt- 
ne izdelke in organizira kreditiranje evo. 
jih članov; 3. da dviga kulturno in stro- 
kovno ravan svojih članov; 4. da sprejema 
in strokovno izobražuje evoje učence in 
5. da prilagodi svoje delo eplošnemu dr- 
žavnemu gospodarskemu načrtu. 

Ob vstopu v zadrugo p!ača vsak zadruž- 
nik prietopnino v zneeku 20 din. Vsak 
Član mora vplačati najmanj 1 delež v zne- 
sku COO din ter odgovarja za obveznosti 
zadruge * petkratnim zneskom vpisanih 
obvoznih deležev. 

Upravni odbor eestavlja 5—9 članov, 
vitevči predsednika in tajnika. Dolžnost 
upravnoga odbora traja eno leto 

Upravni odbor je organ zadruge, ki vo- 
di vse poslovanje sidruge; zadrugo pred- 
stavljata predsednik n tajnik upravnega 
odbora 

Okrožno sodišče T Mariboru 
dne 8. septembra 1949. 

Zadr ITI 67 0778 

* 
1152. 

Sedež: Radomer. 
Dan vpiea: 13. eeptembra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga v Rado. 

merju. 
Izbrišejo . ee Člani upravnega odbora: 

Ivančič Franc, Radomerje, Ivančič Franc, 
Veličane, Ranca Franc, Ficko Karel, Flie 
Joško in Govedič Marlin, vpišejo ee novi 
Sani: 

Stegmilor Rudolf, nameščenec, Sp. Ka- 
menlčak,   .   • 

Pihlar Frančiška, kmetica, Radomerje, 
Pušonjak Mihael, kmet, Sp. Kamenščak, 
Slavinec Roman kmet, Radomerščak, 
Obran Martin, delavec, Radomerje, 
Skrlec Franc, delavec, Radomerščak", 
Zavratnjk Stanko, delavec. Radomerje, 

. Graf Mihael, krnet, Radomerje, 
Semenič Alojz, kmet, Gresovčak. 

Predsednik upravnega odbora je Fajh- 
tinger Janez, tajnik Žtegmiler Rudolf. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 13. eeptembra 1949, 

Zadr IV 34 10167 
* 

1153. 
Sedež: Sela pri Ptuju. 
Dan vpisa: 15. eeptembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sela pri 

Ptuju. 
Izbrišeta ee člana upravnega odbora: 

Siter Andrej in Pal Jurij, vpišejo ee novi 
člani: 

Murko Anton, poljedelec, Barislovci, 
Kolednik Jože, kmet, Barislovci, 
Juremei'   Cveta,   poljedelka,    Lancova 

vas. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. eeptembra 1949, 
Zadr IV 130 10166 

\ * 
1154. 

Sedež: Stoperee. 
Dan vpisa: 16. septembra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga Stoperee, 

okraj Ptuj, 
Izbrišeta ee člana  upravnega odbora: 

Adam Franc in Bedcnik Alojz, vpišejo se 
novi člani: 

Korez Janez,   kmet, Čermožiše, 
Kopi© Adolf, kmet, Stoperee, 
Lampr,et Ignac, kmet, Sveča. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16, septembra 1949. 

Zadr IV 108        '       «459 

1155. 
Sedež: Siečina. 
Dan vpisa: 17. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Svefina. 
Zadruga je prešla na podlag: sklepa iz- 

rednega občnega zbora z dnp 28 VIII. 
1919 v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej e pri- 
etavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
KuTovec Franc, šolski upravitelj, Plač 2, 
Paskolo Jožef, posestnik, Plač 22, 
Vieočnik Vinko, ekonom, Plač 4. 
Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 

firmo tako. da po dva pristavita pod be- 
sedilo firme svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17.- septembra 1949. 

Zadr III 103 10155 
* 

1156. 
Sedež: Turnišče. 
Dan vpisa: 17. eeptembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Tumi- 

šžu, okraj Ptuj. 
Izbrišejo se člani'  upravnega  odbora: 

Pal Stanke Brezočnik Vlado, Kiep Franc 
in Vodopivec Irma, vpijejo se novi člani: 

Drobnič Franc,   kmet, Draženci,   pod. 
predsednik, 

Rop Leopold, kmet, Sp. Breg, tajnik* 
Kukovič Martin, kmet. Spod. Breg, 
Vaupotič Karel, mehanik, Zg. Breg, 
Kampl Ivan, kmet, Draženci, 
Cestnik Matevž, strugar, Draženci, 
Murko Ivanka, gospodinja, Sp. Breg, 

,   Vesenjak Ivanka, gospodinja, Sp. Breg. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. septembra 1949. 
Zadr'III 128 10156 

1157. 
Sedež: Dobrovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 6. septembra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga »Marini« Antone n» Dobrovejn. 
Na izrednem občnem zboru 24, VIII. 

1949 eo bila sprejeta nova pravila. 
Naloge zadrugo so: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
uetanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da taku 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov aa vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturaejSe življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
ee plačujejo obresti. Zemlja ostane njiho- 
va laet. Ob vstopu v zadrugo vplača vsak 
član v korist zadrugo kot pristopnino 100 
dinarjev, kot člansko vlogo pa do 1 % 
od' vrednosti vloženega premoženja po 
sklepu zbora. ' 

Upravn; odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. 

• Upravni odbor predstavlja in zastopa 
zadrugo ter vodi njeno poslovanje. Pred. 
sednik upravnega odbora podpisuje za za- 
drugo v imenu odbora. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 6. septembra 1949. 

Zt 236/48-5 - Zadr VII/78     10676 

1158. 
.   Sedež:  ftt   Peter  na Krasu,  okraj po. 
stojna. '       r • * 

Dan vpi?.a: 7. oktobra 1949. 
Besedilo: Kme*iHv> 7;••••• v Sf Pe- 

tru na Krasu. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z dno 

27. II. 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Kovači? Anica, Vodopivec Anton, 
Požar Matevž in Robec Ivan, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani odbora: 

Sirca Stanko, nameščenec. St ••'• na 
Krasu, tajnik, 

Freie Franc, kmet, Kal pri S1,. Petra 54, 
Želo Janez, kmet. Št., Peter. 
Zoreč Jožef, kmet, Petelinje, 
Smrdelj Andrej, kmet, Petelinje, 
Dekleva Lovrenc, kmet, Radohova vas, 
Bele Ivan, kmet, Selce, 
Zadelj Valentin, kmet, Radohova vas. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne  7.  oktobra  1949. 

7• 31/47-10 10.760 

Popravek 
V oglasni prilogi Uradnega Hata LRS 

št. 26 t»e na 463. sirani pod. zap. £t. 
995 registrirane Kmetijske zadruge z 
omejenim jamstvom Dol pri Ljubljani 
podpis sodišča pravilno" glasi:   , 

Okrožno sodišče v Ljubljani. 

Izbrisi 
1159. 

Sedež: •••••. 
Dan izbrisaj 27.^ septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc. 

nim jamstvom, Godešif. 
Zaradi združitve 6 Kmotijeko obdelo- 

valno zadrugo »Freieren« v Godešiču 
(Zadr VII 65/2). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. septembra 1919. 

Zadr I 44/21 102S6 
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1160. 
Sedež: Ljubljana. 
Dati izbrisa:  24. septembra 19-19. 
Besedilo; Hranilnica in posojilnica hi3- 

nih in zemljiških posestnikov v Ljubljani, 
r. z. z o. z. v likvidaciji 

Na predlog ministrstva za finance LRS 
z dne 17. VIII. 1919, St. 4117 K/S, zaradi 
končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. septembra 1949 

Zadr IX 238/8 10284 

11G1. 
Sedež: Koteče. 
Dan izbrisa: 27.   .eplumbra 194i\ 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga v 

Retečah pri Škofji Loki, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Zaradi združitve s Kmetijsko obdeloval- 
no zadrugo »Prezren« v Godešiču (Zadr 
VII 05/2). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. septembra 1949. 

Zadr IV 68/11 10285 

1162. 
Sedež: Retoče. 
Dan izbrisa: 27. septembra 194» 
Besedilo:   Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Retečah. 
Zaradi združitve .< Kmetijsko obdeloval- 

no zadrugo »Prešeren« v GodešiSu (Zadr 
VII 65/2) 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. septembra 1019 

Zadr VI 60/3 10287 

Oglasi sodišč 
, O 540/49-5 10Ì7Ì9 

Oklic dedičem 
V zapuščinski zadevi po Marjani Subie, 

kmetski pesestnioi iz Godešiča št. 03, ki 
je umrla 13 VII 1949, zapuftivši naredbo 
poslednj" \ol|K se zapustriič.in nečak Ru- 
dolf VavpcliT katerega prebivališče n' 
znano, poziva, da v 0 mesecih cd tega 
poziva poda dedno priglasitev ali imenuje 
pooblaščenca, eicer bo podal skrbnik v 
njegovem imenu dedno prijavo, pripadli 
delež pa bo branila skrbstvena oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 6. oktobra 1949. 

Razni oglasi 
St.  1347/49 

Raspis 
10.5G6 

Rektorat   univerze v   Ljubljani   razpi. 
eu jo na filozofski fakulteti: 

mesto lektorja za nemški jezik in 
mesto predavatelja   za  sodobno  rusko 

literaturo, 
, Po predpisih opremljene priglasitve je 

treba vložiti na filozofski fakulteti uni- 
verze najpozneje do 31. X. 1949. 

Rektorat univerze v Ljubljani 

Objave 
10.302 

Mestno gospodarsko podjetje Sadje in 
zelenjava,Tržič preklicujo izgubljeno3tam- 
piljko z besedilom: 

Mestno gospodarsko podietjo 
-SADJE IN ZELENJAVA« 

v TRŽIČU 
Mestno gospodarsko podjetje  Sadje in 

zelenjava, Trži6 

St. 4012/1—49. 10.273 

Okrajni izvršilni odbor Sežana, poverje- 
nišlvo za ljudsko zdravstvo, preklicuje 
svoj izgubljeni žig z besedilom: Okrajni 
IMLO Sežana, referat zdravstvene eiužbe 
varovancev. 

Okrajni ILO Sežana 

izgubljene listine 
preklicuje jo 

1 mlečno nakaznico an izkaznico OF, iz- 
dano od voj. trg. podjetja, Ljubljana. 

10.709 

ltabnik Marija, Fužine št. 2, osebno iz- 
kaznico, izdano od NM Ljubljana, izkaz- 
nico OF, izdano od odbora ÖF Hrušica- 
Fužine, izkaznico ZB, izdano od terena 
Hrušice—Fužine, izkaznico za kolo šte- 
vilka 6898, izdano od NM Ljubljana, živil- 
sko nakaznico R 1, industrijsko nakaznico 
IR 1 in 2 živilski nakaznici na ime Skrlj 
Pavla in Skrlj Majda. 10.830 

Bajželj Albin, Ljubljana, Celovška ISO, 
univerzi;etno izkaznico št, 390, izdano od 
medicinske fakultete univerze v Ljubljani. 

10.704 
Barbio Anton. roj. 25. VIII. 1921 na 

Promu 51. il. II. Bietrica, vojaško knjižico, 
vojaško potrdilo, odpustnico iz vojske, že. 
lezniško režijsko letno karto, člansko iz- 
kaznici in p'trdilo o zaposlitvi 9406 

llenedičič Tine. tajnik Glavne direkcije 
usnjarske industrije-LRS v Ljubljani, član- 

• sko, knjižico št. 25523, izdano od Saveza 
radnika i nameštenika kožarske preradji- 
vačke  industrije Jugoslavije. 10.739 

Berglez Štefka. Okrajni komite KPS 
Murska SobrÀa, točke za nakup industrij. 
?kpga blata it 188903, izdane od OLO 
Murska Sobota. 10.468 

Bergoč Milan, Kočo 8, Prestranek, ukra- 
deno osebno izkaznico, izdano od odseka 
za notranje zadeve pri OLO Postojna, iz- 
kaznico OF št. -470842, izdano od krajev- 
nega OF odbora Prestranek ter vojaško 
knjižico, izdano od I. brigade II. divizije 
KNOJ-a. 10.396 

Bizovičar Milan. Ljubljana, Frankopan. 
eka 12, vojaško izkaznico, izdano od vo- 
jaškega okrožja Ljubljana. 10.740 

•Bostič Mirko, Krško 23, vojaško knjižico 
št. 1134 z dne 11. VI. 1947. 10.019 

Brečko Zlatija, Ljubljana, Nunska 19, 
akademsko izkaznico št. 510, izdano od 
medicinske fakultete v Ljubljani.   10,827 

Cibej Ivan, Idrija, Tomšičeva ulica 20, 
izkaznico za kolo Št. 16944, izdano od NM 
Idrija. 10.232 

Drašler Marija, Verd' 'št. 1, izkaznico za 
kolo št. 6798, izdano od NM Vrhnika. 

10.780 

Ebner Leopold, Tabor 18, Sv. Jurij ob' 
Taboru, ukradeno prometno knjižico za 
kolo, ©vid. št. 13-8749, izdano od NM Celje 
okolica, 358 kmečkih bonov e ätampiliko 
KLO Sv. Jurij ob Taboru, izkaznico OF, 
izdano od KOÖF Tabor, osebno izkaznico 
št. 347, izdano od KLO Sv, Jurij ob Ta. 
boru, odrezek za popravilo ïevljev, 20 
tombolskih kart od OOFO Celje okolic«, 

74 industrijskih oblačilnih took, izdanih od 
KLO Sv. Jurij oh Taboru in podjetja *Be- 
ton«, Celje okolica. 10.354 

Emeršlc Matilda, dijakinja, Bukovci 95, 
p. Sv. Marko • pri Ptuju, prometno knji- 
žico za moško kolo reg. It. 3871, tov. Šte- 
vilka 1299721. 10.465 

Fišer Franc, Ljubljana, Tyräeva 187, 
mladinsko in dansko izkamlco, tedensko 
avtobusno izkaznico ter Izkaznico 130 ur 
prostovoljnega dela. 10.864 

Frelih Vida, Ljubljana, Peruškova 23, 
spričevalo o višjem teSajnem izpitu, iz- 
dano od drž. učiteljišča v Ljubljani. 10.826 

Frič Irena, Ljubljana, Vodovodna 1, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljub- 
ljana. -      10.779 

Furlan Milan, Ljubljana, Vidovdanska 9, 
sindikalno izkaznico št. 32260, izdano od 
internata Sred. tehnične šole v Ljubljani. 

10.712 
Germek Žarko, Ljubljana, Kolodvorska 

št. 34, spričevalo o višjem tečajnem iz- 
pitu, izdano od ravnateljstva klasične 
gimnazije v Ljubljani. 10.716 

Gnidovec Ante, Ljubljana, Gajeva 6, 
osebno izkaznico št. 067701, izdano od NM 
Ljubljana. 10.711 

Gozdarsko avtopodjetje Postojna, evid. 
tablico S-7250 prikolice OM. 10.860 
' Gregorič Marija, Sp. HruSica 8, izkazni- 
co za kolo, izdano ori NM Polje.     10.731 

Grdfoiier Andrej, Maribor, Mlinska uli- 
ca, osebno izkaznico št. 53657. 10.5SO 

Grilc Marija. Gorica 7, MLO Radovljica, 
spričevalo IV. razreda meščanske šole v 
ämihelif. .   10.794 

Gruden Mak*. Ljubljana, Blok 2. izkaz- 
nico za avto znamke iSteyer« številke 
1935/14515.  izdano od NM Ljubljana ' 

10.828 
Herzog Miran, Ljubljana, Vodovodna 

št. 46. osebno izkaznico št. 095718, izdano 
od NM  Ljubljana. 10.706 

Hočevar Alojiij, Ljubljana, Cankarjeva 
št. 9, osebno izkaznico št. 98821, izdano o<j 
NM  Ljubljana. 10.701 

Hrovatln Florijan. Ljubljana, Gosposvet- 
ska 12, izkaznico STO. izdano od savezni, 
ške vojaške uprave v Tritìi. 10 T"? 

Industrija bitumenskih  izdelkov,  lij •>- 
ljana.   Moste,  knjižico   za   kolo   zmm  - 
>Trlamph< št 776260. izdano od NM!.' 
ljana. 1'i 746 

Izvozno podjetje Slovenija Sadje, l.'i H- 
ljana, prometno knjižico 5t. 2441 oseli-- 
ga avtomobila »Fiat« 1500, lasi- Komi"' ••• 
za zunanjo trgovino LRS. in.°<4 

Jakše   Marija,   Ljubljana.   Svetiva   * 
spričevalo o  višjem  tečajnem  Izpitu, 
dano od V. gimnazije na Pojjanah v Ljim. 
ljanj, in izkaznico OF št. 170714, Izd- o 
od odbora OF Ljubljana. 10*  •> 

Jerneje Stanko, Tomačevo 2, p. L; 

ljana, Meste, eindikalno knjižico, izxki.o 
ou kurilnice JDZ, Ljubljana. 10.864 

Judež Leopoldina,. Ljubljana, Kamni* t 
št. 14, osebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana. 10.865 

Kajzersberger Lovrenc, Sv. Kungota 8, 
ukradeno prometno knjižico za kolo, iz- 
dano od NM Ptuj, 10.323 

Keramična industrija Liboje, "Sari ran 
bianko ••• St. 0037, setóje 874, podpisan 
od' direktork Keramične industrije Libojo 
Dvojmaca ToneU in glavne, knjigovodji, 
nje Polovic Ivanke, 5*•• ro ibreMJ£.Č na 
st ea<&oso. .• '        .•*~•**~ — 
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KesiniS Marta, Gabrovicu, Sežana, izkaz, 
nico za kolo št. tablice S-29-387, št. okvira 
436620. 10.825 

Ketiš Dita poročena Vodopivec. Ljub- 
ljana, Malgajeva 10, osebno izkaznico, iz. 
dano od NM Maribor. 10.831 

Klemene Jože, Ljubljana, Vodnikova 58, 
vojaško odpustnico, izdano od štaba Gub. 
čevc brigade II. divizije KNOJ-a, izkazni- 
co za kolo, izdano od NM Ljubljana, Šiška. 

10.009 
Knaîelc Malči, Srebrniče 4, KLO Smihel 

osebno izkaznico. 10.793 
Knez Eva, Poljanska 55, šolsko spriče- 

vaio I. c letnika, izdano od šole za turi- 
zem in goeti«stvo v Ljubljani. 10.705 

Kobi ing. Jožko, Ljubljana, Resljeva 18, 
osebno izkaznico št. 82753. izdano od NM 
Ljubljana, izkaznico za vstop v Lesno in- 
dustrijska podjetja, sindikalno izkaznico, 
izdano od DOZ, knjižico za kolo, izdano 
od NM Ljubljana, izkaznico magazina in 
izkaznico SPD. 10.713 

Kokalj Frančiška, Tomačevo 48, osebno 
izkaznico, izdano od NM Jezica, izkaznico 
za kolo št. 009979, izdano od NM Jezica, 
izkaznico OF, izdano od odbora OF Jezica, 
in 3 živilske nakaznice R 3, G, R 1. 

10.833 
Košenina Marta, Zagreb, Gajeva 6, oseb- 

no izkaznico St. 201, izdano od NM Med- 
vode. 10.742 

Kotnik Hinko, Hotinja vas pri Slivnici, 
evid. tablico St. S-17/8169 za kolo >Baro- 
mia« št. 123817, 10.578 

Krapeg Jože!, Budanje 90, osebno izkaz- 
nic« 7622, izdano od KLO Budanje.  10.785 

Kreslin Štefan, Dol. Bistrica št. 56, p. 
CrenŠovci, tablico za kolo S-24-2515. 

10.190 
Križaj Marija, Tupaliče 23. izkaznico 

za kolo, št. 52280/7219, izdano od NM 
Preddvor. 10.781 

Krvina Ivan, Lavrovec št. 5, roj. 6. 
VI. 1927, člansko sindikalno knjižico šte- 
vilka 2933033, št. zveze 78070. 10.737 

Knnstelj Anton, Ljubljana, Ižaneka c. 39, 
potrošniško nakaznico za gospodinjske 
potrebe K 0. 10.869 

Lap Milan, Ljubljana, Moste, izkaznico 
m kolo, izdano od NM Kamnik.        10.710 

Lubej Franca. Maribor, Pipitševa ulica, 
prometno knjižico za žensko kolo, evid. 
lt. S-16/1991. 10.577 

Maček Pavla, Ljubljana, Zaloška 101, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljubljana, 
izkaznico ZB izdano od odbora Zveze 
borcev, izkaznico za kontrolo dela, izdano 
od inšpekcije dela, udarniško izkaznico 
in potrdilo za dviq krompirja, izdano od 
vojne pošte Ljubljana. 10.730 

Marc Božena. Ljubljana, Brdo, Legatova 
St. 6, spričevalo I. razreda meso. Sole na 
Viču, izdano Od ravnateljstva šole.   10.714 

Mara Vera. Ljubljana. Jerajeva 17, 3 žu 
vileke nakaznice za oktober, izdane od 
rudnika Zagorje in živilsko nakaznico, iz." 
dano od rajona IV v Ljubljani na ime 
Mam  Marija 10.715 

Muzek Franc, Maribor, Ključavničarska 
ulica, prometno knjižico za kolo znamke 
3>Wanderor< Si. 483750. 10.579 

Novak Minka, Ljubljana, Zaloška 141, 
osebno -zkaznico. izdano od' NM Ljublja- 
na, s-litfhfiio izkaznico, izdano od podjetja 

^Oblačita«, izkaznico za kolo, št. 2605C6, 
17842, izdano od NM Ljubljana in izkaz- 
nico OF, izdano od odbora OF Ljubljana. 

10.734 

Ofakar Marta. Ustje 42, Šmartno pri 
Litiji, nabavno knjižico konzuma Predil- 
nice»Litija. 10.397 

Okrajno (ivtoprovozništvo  Novo   mesto, 
evid. tablxo tovornega avtomobila S-0196. 

10.795 
Okrajno [i'ït'i'-'i,,;. »Micko« v'Kamniku, 

prometno knjižico št. 1130 tritonskega to- 
vornega avtomobila S-1529, motorna šte- 
vilka BV-405989, št.  šasije E 5-1038. 

10.867 
Okrajno provozno podjetje »Prevoz«, 

Krško, prometno knjižico št. 6137 na ime 
Okrajno gospodarstvo Rajhenburg, za 3 
tonski avto znamke »Chevrolet« št. mo- 
torja GMA 840, št. šasijo MLP 3658, evid. 
št. S-3658. 10.457 

Okretiž Karel. Kostanjevica na Krasu 
št. 68, krojač, knjižico za kolo št. S-28-5394. 

10.229 
Omahen Mihael, Ljubljana, Stari trg 1, 

osebno izkaznico št. 068308, izdano od NM 
Ljubljana in izkaznico OF, izdano od ra- 
jona Center. 10.735 

Omejc Frančiška, Gmajnica 8, knjižico 
za kolo znamke >Styria« št. 7532 (in ne 
št. 127991, kakor je bilo pomotoma ob- 
javljeno v Številki 30 Uradnega lieta LRS). 

10.866 
Pantar Frido, Št. Vid nad Ljubljano, 

Podgora 19, sindikalno izkaznico Številka 
98020, izdano od • sindikata brivskih po- 
močnikov Ljubljana. 10.829 

Papič Milutin, Maribor, Stalingrajska 
ulica, evid tablico št. S-16/10269 za kolo 
št. 1360296. 10.576 

Perhar Franc. Ljubljana, Metelkova 15, 
tovarniško izkaznico št 419, izdano od 
Litostroja, tramvajsko izkaznico, izdano od 
EC'2, osebno izkaznico, izdano od KLO 
Moravče, vojaško potrdilo, izdano od okra- 
ja Kamnik in živilsko karto Ria, izdano 
od Litostroja. 10.744 

Peri? Lovrenc, Ljubljana, Soška ulica, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljublja- 
na, sindikalno izkaznico, izdano od Za- 
druge postreščkov, Ljubljana in izkaznico 
za kolo št. 11131 in 19777, izdano od NM 
Ljubljana. 10.738 

Pestotnik Frančiška, Bevško 45. Tr- 
bovlje I, izkaznico za kolo št S-333553. 

10.320 
Petricović Djure Dimitrije, zastavnik, 

voj. pošta 6322, Sk. Loka, oblačilno knji- 
žico št. 642576 in brezplačno oblačilno 
knjižico št. 2443, izdano od voj. pošte št. 
999453,  Beograd. 10.464 

Pogačnik Mirko, Maribor, Razlagava 7, 
vojaško knjižico št. 038550. izdano od II. 
divizije Knoja, izkaznico SD Polet, izkaz- 
nico ND Branik in izkaznico SPD.   10.782 

Puhek Vince. Gornji Suhor št. 10, p. 
Dragatuš, knjižico za kolo znamke »Ve. 
sita«, št. 18930. 10.001 

Saksiđa Serafin. Ljubljana, Florijanska 
št. 14, svojo živilsko nakaznico SD, živil- 
sko nakaznico G na ime Saksida Franči- 
ška in živilsko karto LD na ime Bovcon 
Borut, izdane od rajona Center.      10.736 

Shnonič Alojzij, Sv. Peter pri Mariboru, 
prometno knjižico za kolo znamke J>Mun- 
dus« št. 111059. 10.581 

Strajner Marija, Ljubljana, delavsko 
knjižico. 10.743 

Škerlj Mara, Ljubljana, Svetčeva 8, oseb. 
no izkaznico, izdano od NM Kranj, izkaz- 
nico OF, izdano od odbora OF Gorenja 
Sava, Kranj, delavsko izkaznico, izdano 
od Gostinskega podjetja Kranj in člansko 
izkaznico, izdano od zadruge igračkarjev. 

10.707 
Škraban Pavel, nameščenec, roj. 28. VI. 

1926 v Puconcih, vojaško izkaznico serije 
PU-0001-R št. 56, izdano od voj. okrožja 
Ljubljana, osebno izkaznico št. 60, izdano 
od KLO Puconci in us-lužbensko knjižico 
št. 45176/39 z dne 31. V. 1949, izdano od 
Glavne direkcije tekstilne industrije Slo- 
venije v Ljubljani. 10.649 

Špeg Martin, Vrbno 20, izkaznico za kolo 
št. 4803, št okvira 484560 izdano od NM 
v Celju 10.270 

Štefanović Ljubivoje, Indeks predavanj 
rednega slušatelja univerzi? v Ljubljani. 

10.729 
Štefe Matko, Ljubljana Sv. Perta 40, 

invalidsko izkaznico, št. 21389, izdano od 
MO  vojaških vojnih invalidov Ljubljana 

10.783 
Suligoj Viktor, Ljubljana, Šiška, evid. 

tablico za avtomobil št. 0015, izdano od 
NM Ljubljana. 10.703 

Suligoj Vojko, Kanal ob Soči, Gorica, 
osebno izkaznico, vojaško knjižico in vo- 
jaško potrdilo. 10.862 

Šuštar Ljudmila, Ljubljana. Dolenjska 
c. 72, izkaznico za vstop v magazin, izdano 
od PVLRS, izkaznico OF, izdano od odbo- 
ra OF, rajon Center, uflužbeneko izkaz, 
nico, izdano od MLO Ljubljana.       10.741 

Tisclj Vinko. Podgorica 14, p, Videm- 
Dobrepolje, izkaznico za kolo znamke 
»Kosmos«, tov. št. 5100012, reg. št. 1654. 

10.855 
Tomšič Marija, Vevče 111, osebno izkaz- 

nico št. 077440, izdano od NM Ljubljana, 
železniško karto št. 89431, izdano od Di- 
rekcije državnih železnic v Ljubljani 

10.788 
Trater Peter, Tolsti vrh št. 68, p. Gu. 

Stanj, prometno knjižico za kolo, reg. šte- 
vilka S-183950, člansko sindikalno knjižico 
št. 64474, osebno izkaznico, izdano 1946 
od KLO Dobrije, udarniško izkaznico 
o prostovoljnem delu in nakaznico za po- 
pravilo čevljev, izdano od Železarne Gu. 
stanj septembra  1949. 10.300 

Trgovsko podjetje >Mleko«, Ljubljana, 
tablico za kolo št. 30870, izdano od NM 
Ljubljana. 10.700 

Valenčič Jakob. Medvode, sindikalno 
knjižico št. 1232608. izdano od Gradiea. 
Ljubljana. 10.784 

Vojaška pošta št. 56186 a, Postojna, pot- 
no dovolilnico, serije Lj št. 010636, izdano 
na ime Vlasić Peter, et. vodnik      10.854 

Volč Marija, Trata 20, 4 živilske nakaz- 
nice, R2, Dl, D3 in O, izdane od tovarne 
letal, Ljubljana. 10.832 

Weisseisen Pavla, Ljubljana, Komenske- 
ga 24, 1 bolniško karto za mleko, 1 karto 
LD, 1 OM karto, 2 mlečni karti na ime 
Weisseren Martin in izkaznico za vstop 
v zadrugo, izdano od MLO Ljubljana. 

10.702 
Zupan Franc. Kovor 44, p. Križe. vo. 

jaško knjižico št. 301/1. 10.454 

Izdaja >UradnJ list LRS«.- Direktor Jo odgovorni oredniik: dr.RastkoMo&iJk: tiska Blaentkova tiskarna, obrat 1 — vid v Lhiblfani 



Štev. 32 — 18. X. 1949. URADNI LIST LRS Stran 641 

1114. 
Sedež: Bukovo, okraj Idrija. 
Dan vpisa; 15, septembra  1949. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska obde- 

lovalna zadruga »Franco Bovk« •• Bu- 
kovem. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 27. IV. 1949. 

Naloge zadrdge so: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e «kupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo planiko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč eodobno znan os} in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval. 
ekih elementov na vasi ter »deluje pri 
socialističm graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob vklopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot 
pristopnino 150 din, kot člansko vlogo pa 
do 1 % od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. . 

Člani upravnega odbora so: 
Hvala Ivan, čevljar. Bukovo 117, pred- 

sednik, 
Hvala Ignacij, kmet, Bukov vrh 57, 
Flander Silvester, kmet. B.ikov vrh 54, 
9pik Anton, kmet, S-p   Bukovo 70, 
Močnik Zorka, eospodinia. Bukovo 23. 

Okrožna sodišče v Postojni 
dne 15. septembra 1949. 

Zt  72/49-2 10.610 

* 
1116. 

Sedež: Cerknica, »kraj Postojna. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Cascnnan Frane (tr>sar)r, v Cerknici. 
Zadruga je bila ustanovljena nn rimp- 

agini 3. IX   1949. 
Naloge zadrugo ••; da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s «kupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarevo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodite, so ubrani izkoriščeval. 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in  kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot 
pristopnino 100din, kot člansko vlogo pa 
do 1 % od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, zastopa zadrugo, za- 
njo podpisuje v imenu odbora predsednik. 

Ciani upravnega odbora so; 
Urbas Franc, kmet, Cerknica 146, pred- 

sednik, 
Mele Jože, kmet, Cerknica 112, 
Branieelj Ivana, kmetica, Cerknica 157, 
Kranjc Fanči, kmetica, Cerknica 231, 
Maroit Alojz, kmet, Cerknica 199. 

Okrožno sodiš?o v Postojni 
"" dne 3. oktobra 1949. 

Zt  77 '9—2 10.762 

* 

0 
1116. 

Sedež: Gonjače, okraj Gorica. 
i Jan vpisa; 20, septembra 1949. 
Besedilu: Vuiogfaüiiisk« «»cn-iovaina 

zadruga »l'ino Tomazić« v Goujačah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. 1\. Vi)ia. 
Naloge zadruge Sü: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s «'kupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizaciju, plausKo piv./.vodujo 'U 
visoko produktivnostjo dola, uporablja- 
joč sodobno znanost • tehniku, da lako 
poveča dohodke, »e ubrmii lzitoriščeval- 
skih elementov na vasi 1,• s.ideluje pn 
socialistični graditvi državo in e tem 
ustvari  Uuljše  ia  kultu; uejoo  /.ivljeuju. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Ze.nl.,a 
ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist' 'zadrugo kot 
pristopnino 100 d'in, kot čJansko vlogo pa 
do 1 % od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odlmr postavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zmijo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Simčič Jožko, kmet, Gonjače 11, pred- 

sednik, 
Simčič Jožko, kmet, Gonjače 15, bla- 

gajnik, 
PorSoIja Stanislav, kmet, Gonjače 24, 
Marinič Karol, kmet, Gonjače S, 
Bizjak Marjan, kmet, Gonjače 23. 

Okrožno soriihčo v Postojni 
dm> 20  septembra 1949. 

Zt  13/49—12 10.G13 
* 

1117. 
Sedež:   Gor. Braniča, okraj Sežana, 
Dan vpisa: 10. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Ljubomir« v Gor. Branici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. TV.  1949. 
Nalogo zadni •. ••- da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno ziianos-t in tehniko, da tako 
poveča dohodke» se ubrani izkorišč-eval- 
ekih elementov na vasi tor sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari Ivoliše in  kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. 

Članska vloga znaša do 1 % od vredno- 
sti vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, je izvršilni organ 
zadruge, ki jo predstavlja, zastopa ter 
vodi njeno poslovanje. Za zadrugo podpi- 
suje v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora eo: 
Zvokolj Grozdan, trg. poslovodja, Ceho- 

Viini, predsednik, 
Cehovin Jože, delavec, Kodreti, 
Marinič Franc, kmet, Dolcnoi, 
Skolaris Franc, kmet, Dolenci, 
Cur,k  Darinka, kmetica, Koboli. 

Okrožno «oiliSre v Postojni 
dne 10. avgusta 1.949 

Zt 53/49-3 - Zadr VTI/142 10.591 
* 

1118. 
Sedež: Gradišče, olerai Ilirska Bistrica. 
Dan v-oisn: 7   septembru 1949, 
Besedilo: KnuMiHfji •';••<•'•1•• zadru- 

ga »Juriševič Anton« v Gradišču. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 10. VIII. 1949. 

Naloge zadrugo si.: da s skupnimi pro- ^ 
izvajalnimi sredulv] m s e>kupnini delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, planiko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehuJko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval. 
ekih elementov na vasi tor sodeluje prt 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, Jjueri ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot pri. 
etopuino 50 din, kot člansko vlogo pa do » 
1 % od vrednosti vloženega premoženja i 
po sklepu zbora. 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov zastopa zadrugo, 
zanjo podpisuje predsednik odbora. 

Člani, upravnega odbora so; 
Dodič Anton, kmet, Gradišče 32, pred- 

sednik, 
Opara Jožef, kmet, Gradišče 51, 
Jur.iševič Ivanka, kmetica, Gradišče 11, 
Sturm Franc, kmet, Gradišče 13, 
Volk Ivan, kmet, Gradišče 16.   . 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dne 7. septembra 1949, 

Zt 68/49-2 10.606 
# 

1119. 
Sedež: Grahovo, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 1. septembra 19-49. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »30. septembor« v Grahovem. 
Zadruga je bila uetanovljena na <äkup-    . 

ščini 9. VIII. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da taiko 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval. 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi državo in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
orlane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot pri. 
siopnino 100 din, kot Člansko*vlogo pa do 
1 % od vrednosti vloženega premoženja 
po sklepu zbora. 

Upravni odbor, ki ga »stavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, zastopa zadrugo, 
zanjo pa  podpisuje  predsednik odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Prudič Jernej, mali kmet, Grahovo 37, 

predsednik, 
Svigclj Slavo, mali kmet, Grahovo 86, 
Hiti Pavla, sr. kmetica, Grahovo 16, 
Zabukovec Anica, mala kmetica, Gra-   v 

hov© 53. 
Levar Franc, er. kmet, Grahovo 26. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 1. septembra 1949. 

Zt  63/49-2 10.603 
* 

1120. 
Sedež: Hudi vrh, okraj Postojna, 
Dan vpisa: 1. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska nlidolovalnn zadru. 

ga »Heroj Vojko« na Hudem vrhu. 
Zadruga te bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. VII. 1949. 
Nalogo zađrnre so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi e redovi in • ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo ia 
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visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 

ff poveča dohodke, se ubrani izkorižčeval. 
ekili elementov na vasi tur sodeluje pri 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljšo in kulturnejše Življenje. 

ZadruZniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak člau v korist zadruge kot pri. 
etopnino 50 din, kot člansko vlogo pa do 
1 %. od vrednosti vloženega premoženja 
po ektepu zbora. 

Upravni odbor, kj ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 čkmov, zastopa zaçlfugo, 
••••• pa podpisuje predsednik odbora. 

,        Člani upravnega odbora so: 
»        Sraj Alojz, sr. kmet, Hudi vrh, 15, pred- 

sednik, 
Anzeljc Forane, mali kmet, Hudi vrh 26, 
Mohar Ludvik, sr. krnet, Hudi vrh 18, 
Pavlic Amalija, sr. kmetica, Hud« vrh 7, 

z       Pavlic Jožefa, er, kmetica, Hudi,vrh 3. 
Okrožno sodiščo v Postojni 

dne 1. septembra 1949. 
Zt 62/49-2 - Zadr VII/150 10.602 

» * 
1121. 

Sedež: Kozjane, okraj II, Bistrica. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Kozjanali. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

.oJni 7. IX. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizajujp, plansko proizvodnjo, in 

* disoleo produktivnostjo dela, uporablja- 
jo sodobno znanost in tehniko, da tako 
ppyçËa dohodke, so ubrani izkoriščoval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
eppiaiietjčni graditvi države m s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružnik} vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob' vstopu v zadrugo 
vplača .vsak član v korist zadruge kot pri. 
etopnino 50 din, kot člansko vlogo pa 4P 
i % od vrednosti vloženega premoženja 
po sMepu zbora. 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik dn 4 do 8 članov, zastopa zadrugo, 
zanjo pa podpisuje predsednik' odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Drožina Franc, kmet, Kozjano 24, pred- 

sednik, 
Drožjna Franc, kmet, Kozjane 4, 
Drožina Franc, kmet, Kozjano 34, 
Valoveč Mihael, kmet, Kozjane 39, 
Firm Anton, Unnet, Kozjane 11. 

Okrožno sodišč» v Postojni 
dno 7. septembra 1949. 

,   7• 69/49—3    / 10.607 
• 

1122. 
Sedež: Lož, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1919. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »19. oktober« v Ložu. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

Ičini 22. IX. 1949. 
Naloge zadrugo so; da s ekupnimi^pro- 

izvajalnimi sredstvi in s ekunnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, ptaneko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo <1•1•, uporablja- 
joč sodobno snanopi in tclmiltp, da tako 
poveča dohodke, so ubrani izkor'5*Seval. 
ekih oUimentov na vasi ter ecdeiuje pri 
socialistični grfditvi "drjave in ^ tem 
ustvari tìoljìo te kulturnejoè fiwljenje. 

Zadružniki .vložijo v zadrugo svojo, •••- 
ljo, razen ohlaja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot 
pristopnino 100 din, kot člansko vlogo pa 
do 1 %. od vrednosti vloženega premože- 
nja po sklepu zbora. 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, zastopa zadrugo, za- 
njo podpisuje predsednik odbora. 

člani upravnega odbora so; 
Mlakar Mirko, lernet, Lož 60, predsednik, 
Vidmar Janez, kmet» Lož 23, 
Svjgelj Marija, kmßUca, Lož 8, 
••••• JatoW km«t, Ppdlpž 13, 
Strle Antonija, kmet* Podlož 7. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. oklpbTai 1949. 

Zt 78/49-2 10.761 

1123.    ' 
Sedež: Misliče. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Triglav« y MisJiČah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. .VII. 1947. 
Naloga zadruge so; da a skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in p ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjp d'eia, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkgriščeval- 
ekih elementov •• vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejäe življenje. ' 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen obiSja, v obliki zakupa. Zemlja 
ostane njihova last. Ob' vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot pri- 
stopnino 100 din, kot člansko vlogo pa do 
1 /o od vrednosti vloženega premoženja 
po sklepu zbora. 

Upravni odbor, kj ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, zaste pa zadrugo, 
zanjo pa podpisuje predsednik odbora. 

člani upravnega odbora so; 
Dežjot Frane, kmet, Misliče 14, pred- 

sednik, 
Nadoh Ludvik, kmet, Misliče 18, pod- 

predsednik, , 
Družina Frančiška, kmetica, Misliče 22. 

Okrožno eodiSJp v Postojni 
dn© 20. avgusta 1949. 

Zt 61/49-3 — Zadr VII/143 10.592 
* 

1124. 
Sedež: Ppnikye, okraj 'T.ohnin. 
Dan vpisa: 1. septembra 1949. 
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Pjaninka« na Ponikvah. 
Zadrr.ga je bila ustanovljena na skup- 

Sčjni 7. VIII. 1949. 
"NaJoge ^adrugp sor đa s ekupnimi pro- 

imjahömJ erèdatoi in p skupnim delom 
ustanovi aadružno eosppd^iretvp z napred- 
no organizacijo, •1••••> .pjx»zypdnjp in 
visoko praduktìvàoetii) •, uporablja- 
joč sodobno znanopt lo tennijio, da iato 
poveča <ïotwdk>> se utjranj izkoriSÇeval. 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični gradiW države in e tem 
ustvari boljše in liultnrnejže življenje. 

Zadružniki vložijo w zadrugo svojo zeip- 
ljc razen oliiSja, v obfel •&••••. Zemlja 
celano njffiova last. Ot* vstopu: v ?adjvtg° 
vplača vsali îlart y Korist «ađrnge • piri- 
etopnipo 50 din, Kot ••§•• vlogo pa do 
1 % od vreçtftQstii Woliemega premoženja 
po ekraptf zbora, \ 

Upravni odbor, ki ga sestavlja predsed- 
nik in 4 do 8 članov, zastopa zadrugo, 
zanjo pa podpisuje predsednik odbora. 

Člani upravnega odbora so; 
Kriveo Janez, kmet, Ponikve Gl, pred- 

sednik, 
Hvala JoZeï, kmet, Ponikvo 83,    . 
Laliarnar Albina, kmetica, Ponikve 71, 
Laharnar Alojz, delavec, Ponikve 78i 
Tratnik Marija, delavka, Ponikvo 60. 

Okrožno sodiščo T Postojni 
dne 1. soptembra 1949. 

Zt 65/49—2 10.604 

1125. 
Sedež: Rut, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 1. septembra 19-19. 
Besedilo; Kmetijska, obdelovalna »adru- 

ga »Simon Kos« v Rutu. 
Zadruga ie bila ustanovljena na skup- 

suini 29. IV. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval. 
eldh elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljšo in kulturnejše življenje. 

Zadružnilu vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, rasen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja 
«stane njihova last. Ob vstopu v zadrugo 
vplača vsak član v korist zadruge kot pri. 
etopnino 150 din, kot člansko vlogo pa do 
1 % pd vrednosti vloženega premoženja 
po sklepu zbora. 

Upravni odbor, ki gaseeta/vjja J>red>ed- 
nik in 4 do 8 članov,, za,etopa zadrugo, 
zanjo pa podpisu ie predsednik odbora. - * 

Člani upravnesça odbora so: 
Kemporle Leopold, kmet, Rut 8, pred- 

sednik, . 
Kos Jožef, kmet, Iltt 11. 
Beguš Miha, er. kmet, Rut, 
Stendler Anton, cr. kmet, Rut 7. 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dno 1. septembra 1949. 

Zt 64/49—2    % 10.597 

1136. , 
Sedež: Sajovte, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 5. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Oton Župančič« v Sajevčah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. VI. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s fkupnim dolom ,. 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dola, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, 'da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkprišceval. 
stih elementov na vasi ter eodnlujo pri 
socialistični graditvi y države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. • 

Zadružniki vložijo iv zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, v obliki zakupa. Zemlja, 
ostane njihova last. Ob votopu v zadrugo 
vplača vsak člaiv v konst zadruge kot 
pristopnino 100 din, kot člansko vlogo pa 
do 1 % od vrednosti vloženega premože- 
nja pp sklep" zbora. 

Upravni odbor postavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo .tf.çtdpa upravni    ' 
odbor, •••••, podpfemjo v imenu odbora 
predsednik*. «* 

Člani upravnega odbora so: 
Dolenc Boris, kniet, Sajovče 9, pred-, 

sednik, 

V 
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VSBB 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah od- 
bornikov ljudskih odborov. 

205. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpoklicu 1    ljudskih predstavnikov v organih državne oblasti na ozem- 
lju LRS. 

206. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni raz- 
delitvi Ljudske republike Slovenije. 

207. Zakon o ureditvi visokega šolstva v LRS. 
208. Zakon o posesti in nošenju orožja. 
209. Ukaz o razpisu volite^'ljudskih odbornikov v krajevne ljud. 

••• odbore in. v ljudske odbore mest, ki niso izločena iz 
okrajev, v LRS. 

INA 
210. Odredba •? Številu sodnikov in sodnikov porotnikov okrož- 

nega sodisfa v Ljubljani, ki jih volita in razrešujeta ob- 
laetni ljudski odbor Ljubljana in mestni ljudski odbor 
Ljubljana. 

211. Odločba o prenosu ekonomskih tehnikuinov iz pristojnosti 
ministrstva za jtrgovino in preskrbo v pristojnost ministrstva 
za prosveto. 

212. Odločba o razrešitvi in postavitvi člana oblastne volivnB 
komisije za Mariborsko oblast. 

213. Odločba o razrešitvi in postavitvi namestnika člana oblast- 
ne volivne komisije za Mariborsko oblast. 

— Popravek^ 

PREZIDI! LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
204. 

Na .podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
razglaša Prezidij Ljudsko skupščine LR Slovenije zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbor- 
nikov ljudskih odborov, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina LR Slovenije na VI. rednem zasedanju dne 21. okto- 
bra 1949 in ki se glasi; .   .     s 

•,; •'•"..,':•;;, •".;'•' ' .";;'• Ž. AK ON  "   • 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 

odbornikov ljudskih odborov 

Zakon o volitvah odbornikov ljudskih odborov z dne 
28. aprila 1J)47 se spremeni in dopolni, tako da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

Zakon 
o volitvaH odbornikov ljudskih odborov 

Splošno določbe 

1. člen 
Volitve odbornikov ljudskih odborov na ozemlju 

Ljudske Republike Slovenije se vrše po določbah tèga za- 
kona po splošni, enaki dn neposredni volivni pravici s taj- 
nim glasovanjem. 

2. člen > 

- Odbornike ljudskih odborov krajev in tistih mest, ki 
spadajo k okraju, volijo državljani za dve leti. 

Odbornike„ljudskih odborov glavnega mesta Ljublja- 
ne, oblasti, okrajev, mest, ki so izločena iz okraja, rajonov 
glavnega mesta Ljubljane in rajonov mest, ki eo izločena 
iz okraja, volijo državljani za tri leta. i 

V primeru, da je ljudski odbor predčasno razpuščen, 
se vrše izredne volitve. 

V primeru odpoklica, smrti ali drugačnega preneha- 
.' nja mandata posameznih odbornikov se vrše nadomestne 
; volitve, to pa samo, če odbornik, čigar mandat je prene- 

hal, nima namestnika ali če njegov namestnik nima več 
Pogojev za odbornika. 

Kadar ee mandat novoizvoljenega odbornika irx man- 
dat njegovega namestnika ne verificirata, se vrše ponovne 
volitve. 

Odbornikom^ izvoljenim pri nadomestnih ali ponovnih 
volitvah, traja njihova poslovna doba do takrat, ko poteče 
poslovna,doba njihovemu ljudskemu odboru. 

3. člen 
PravÀoo voliti in biti voljen ima vsak državljan FLRJ, 

ki je vpisan v volivnem imeniku kraja, mesta ali rajona 
v območju upravno teritorialne enote, za katero so volitve 
razpisane. 

Vendar je pa lahko voljen v okrajni ljudski odbor tu- 
di di*žavl|an LRS, ki je vpisan v kakem volivnem imeniku 
mesta kjer ima ta okraj sedež, v oblastni ljudski odbor 
pa tudi vsak državljan LRS, ki je vpisan v katerem kolî 
volivnem imeniku. 

Z istimi pvgoji imajo pravico voliti in biti voljene 
tudi vojaške osebe. 

4. člen 

Glasovanje pri volitvah je svobodno. Nihče, niti organ 
državne oblasti ali organ državne uprave,1 ne sme v nobe- 
nem primeru klicati volivca na odgovornost zaradi glaso- 
vanja, pri volitvah in tudi ne sme od volivca zahtevati, naj 
pove, za koga je glasoval. 

Za dva dni pred volitvami in za dan po volitvah ne 
sme biti noben volivec vabljen ali klican pred organe 
ljudske oblasti, če bi ga to oviralo pri izvrševanju volivne 
pravice. 

Kandidati in njihovi namestniki kakor tudi zaupniki 
kandidatov se v tem času v upravnoteritorialni ••••• v 
kateri kandidirajo, ne smejo pripreti, razen če so zaloteni 
pri izvrševanju kaznivega dejanja1 aH če je nevarnost, da 
pobegnejo 

Razpis volitev 

5. člen 

Prezidi j Ljudske skupščine LRS razpiše volitve z uka- 
zom v tehle primerih: 

1. splošne volitve za vso ljudske odbore iste stopnje 
kakor tudi volitve v ljudske odbore za posamezna območja 
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Ljudske Republike Slovenije, ne glede na to, ali je nji- 
hova poslovna doba ^potekla; 

2. volitve v ljudski odbor, ki ga je sam razpustil. 

6. člen 
Ljudski odbor oblasti razpiše volitve v ljudski odbor 

kraju aH k okraju spadajočega mesta, ki ga je sam raz- 
push; 

izvršilni odbor ljudskega odbora oblasti oziroma 
glavnega mesta Ljubljane razpiše volitve v tehle primerili: 

1. volitve v oblastni ljudski odbor oziroma v ljudski 
odbor glavnega mesta Ljubljane, ki mu je potekla poslov- 
na doba; * 

2. nadomestne in ponovne volitve posameznih odbor- 
nikov svojega ljudskega odbora. 

O razpisu volitev mora izvršilni odbor oblastnega 
ljudskega odbora * oziroma mestnega ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljane obvestiti Prezidij Ljudske skup- 
ščine LRS. 

7. člen 
Izvršilni odbor ljudskega odbora okraja aH mesta, ki 

je izločeno iz okraja, razpiše volitve v teule  primerih: 
1. volitve svojega ljudskega odbora kakor tudi Ijud- 

Bkih odborov krajev in k okraju spadajoöih mest oziroma 
ljudskih odborov rajonov svojega območja, ki jim je po- 
tekla poslovna doba; 

2. nadomestne in ponovne volitve posameznih odbor- 
nikov svojega ljudskega odbora in ljudskih odborov, na-» 
vedibili v-prednji točki. 

Izvršilni odbor ljudskega odbora rajona glavnega me- 
sta Ljubljane razpiše volitve svojega ljudskega odbora, ki 
mu je potekla poslovna doba, in nadomestne ter ponovne 
volitve posameznih odbornikov svojega ljudskega odbora. 

0 razpisu volitev mora okrajni (mestni, rajonski) izvr- 
šilni odbor obvestiti Prezidij Ljudske skupščine LRS in 
izvršilni odbor oblastnega ljudskega odbora oziroma ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

8. člen 
V primerih, ko preneha mandat zaradi poteka po- 

slovne dobe, se morajo razpisati volitve najkasneje tri 
tedne pred potekom in izvesti najkasneje mesec dni po 
preteku poslovne dobe. 

Kadar se ljudski odbor razpusti, se morajo z aktom 
o razpustitvi obenem razpisati «volitve novega ljudskega 
odbora, ki morajo biti najkasneje trii mesece po razpustu 
ljudskega odbora. 

V drugih primerih ee morajo razpisati volitve takoj 
in Izvesti najkasneje v sedmih tednih po prenehanju 
mandata. 

Razpis volitev in dan volitev se morata objaviti v 
Uradnem listu LRS najkasneje šest, tednov pred dnevom 
volitev. 

9. člen 
Dan volitev se določi v razpisu volitev ali naknadno. 
Volitve ljudskih odborov se vrše v nedeljo. 
Volitve v ljudske odbore različnih stopenj se v istem 

kraju ne smejo vršiti istega dne. 

Številčni sestav ljudskih odborov ( 

10. člen 
Prd določanju Številčnega sestava ljudskih odbrvrov je 

trebn upoštevati število in gostoto prebivalstva kakor tudi 
obseg in posebnosti gospodarskih, kulturnih in drugih 
krajevnih razmer po načelih naslednjih členov. 

11. člen 

V ljudski odbor kraja se voli najmanj 11 in največ 
45 odbornikov, v ljudski odbor mesta, spadajočega k okra- 
ju, najmanj 35 in največ 60 odbornikov. 

Kraji, ki imajo do 500 prebivalcev, volijo H odborni- 
kov, kraji, ki imajo od 500 do 10O0 prebivalcev, do 20 od- 
bornikov, kraji, ki imajo od 1000 in 1500 prebivalcev, do 
30 odbornikov, kraji, ki imajo od 1500 do 3O00 prebival- 
cev, do 40 odbornikov in kraji, ki imajo nad 3000 prebi- 
valcev, do 45 odbornikov. 

K okraju spadajoča mesta volijo, Če imajo do 2000 
prebivalcev, 35 odbornikov, če imajo od 2000 do 3000 
prebivalcev, do 40 odbornikov, če imajo od 3000 do 5000 
prebivalcev, do 45 odbornikov, če imajo od 50O0 do 8000 
prebivalcev, do 50 odbornikov, če imajo od 8000 do 10.000 
prebivalcev, do 55 odbornikov, če imajo nad 10.000 pre- 
bivalcev do 60 odbornikov. 

Število posameznih odbornikov ljudskih odborov kra- 
jev in mest, spadajočih k okraju, določijo v navedenih me- 
jah izvršilni odbori pristojnih okrajnih ljudskih odborov 
po navodilih Prezidija Ljudske skupščine LRS. Pri tem 
lahko število odbornikov zvišajo ali znižajo za največ eno 
tretjino, vendar v mejah najvišjega in najnižjega števila 
odbornikov. 

12. člen 

V ljudske odbore okrajev in ljudske odbore mest, 
izločenih iz okraja, se voli najmanj po 70 in največ po 100 
odbornikov. 

Okraji in mesta, izločena iz okraja, ki imajo do 
25.000 prebivalcev, volijo po 70 odbornikov, okraji in 
mesta, ki imajo nad 25.000 prebivalcev, pa na vsakih 
nadaljnjih 500 prebivalcev še po enega odbornika, toda 
nikdar več kot 100 odbornikov. 

Število odbornikov posameznih ljudskih odborov okra- 
jev in mest, izločenih iz okraja, določijo v teh mejah pri- 
stojni izvršilni odbori oblastnih ljudskih odborov po na- 
vodilih Prezidija Ljudske skupščine LRS, upoštevajoč pri 
tem tudi predpis zadnjega odstavka H. člena tega za- 
kona. 

13. člen 
V ljudske odbore rajonov se voli od 50 do 100 od- 

bornikov, in sicer voli rajon, ki ima do 25.000 prebivalcev, 
50 odbornikov, rajon, ki ima nad 25.000 prebivalcev, pa 
na vsakih nadaljnjih 500 prebivalcev še po enega od- 
bornika, toda nikdar več kakor 100 odbornikov. 

Število odbornikov posameznih ljudskih odborov ra- 
jonov glavnega mesta Ljubljane določi v teh mejah izvr- 
šilni odbor ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, 
število odbornikov posameznih ljudskih odborov rajonov 
mesta, izločenega iz okraja, pa izvršilni odbor mestnega 
ljudskega odbora po navodilih Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS, upoštevajoč pri tem tudi predpis zadnjega od- 
stavka 11. člena tega zakona. 

14. člen 
V ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane in v 

ljudske odbore oblasti se voli od 110 do 250 odbornikov. 
V teh mejah določi število odbornikov teh ljudskih od- 
borov Prezidij Ljudske skupščine LRS, ki tudi odredi, 
koliko odbornikov od skupnega števila ljudskega odboni 
odpade na posamezni okraj alf mesto, ki ne spada )•• 
okraju, oziroma na posamezni rajon glavnega mest- 
Ljubljane. 
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Volivne enote 

15. člen 
Odborniki ljudskih odborov glavnega meata Ljublja- 

ne, oblasti, okrajev, mest, ki ne spadajo k okrajem, in 
rajonov de volijo po volivnih enotah tako, da se ozemlje 
okraja, mesta, ki ne spada k okraju, aid rajona razdeli na 
volivne enote, in volivci vsake volivne enote volijo po 
enega odbornika. Ce se pri" določanju volivnih enot po- 
kaže potreba po združitvi ali delitvi posameznih krajev, 
se to ne sme zgoditi na tak način, da bi se združili v eno 
volivno enoto deli posameznih krajev oziroma bi se kak 
kraj delil na dva ali ve<5 delov in bi se deli kraja pri- 
ključili različnim volivnim enotam. 

Ljudski odbori krajev in k okrajem epadajočih mest 
se volijo praviloma prav tako po volivnih enotah, v ka- 
terih se voli po en odbornik. Pri volitvah v ljudske od- 
bore manjših krajev in k okrajem epadajočih mest se 
lahko določijo voMvne enot© tako, da se vola v volivni 
enoti po več odbornikov, toda največ po 6 v krajih in naj- 
več po3 v mestih, to pa le s pogojem, Če bi se sicer ne mo- 
glo osnovati toliko volivndh enot, kolikor je treba voliti 
odbornikov. 

Izjemoma sme dovoliti oblastna volivna komisija, da 
je v posameznem manjšem kraju samo ena volivna enota., 

ie. člen 
Obseg im razmejitev volivnih enot določi po navodilih 

Brendija Ljudske skupščine LRS pri volitvah v oblastne 
ljudske odbore in ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
oblastna volivna komisija oziroma volivna komisija glav- 
nega mesta Ljubljane, v vseh drugih primerih pa okrajna 
(mestna, rajonska) volivna komisija. 
;! v. Okrajna volivna komisija po navodilih Prezddija Ljud- 
ske skupščine LRS tudi določi, v katerih krajÌHi in k okra- 
ju epadajočih mestih se voli v posameznih volivnih eno- 
tah po več odbornikov in koliko se jih voli v vsaki teh 
enot. 

Svojo odločbo objavi komisija na krajevno običajni 
način najkasneje 10 dni po razpisu volitev in to pri vo- 
litvah v krajevne ljudske odbore in ljudske odbore k 
okraju epadajočih mest v krajih oziroma mestih, za ka- 
tera so, razpisane volitve, pri volitvah v druge ljudske 
odbore pa v vseh krajih, k okraju epadajočih mestih in 
rajonih upravno-teritorialne enote, za katero •• razpi- 
sane volitvp 

Volivne komisije 

! 17. člen 
•Volitve odbornikov ljudskih odborov vodijo volivne 

komisije. Volivne komisije so stalni državni organi z nalo- 
gami, ki jih določa ta zakon.-V svojem delu so neodvisne 
od državnih upravnih organov. Ljudski odbori pa jih mo- 
rajo podpirati v njihovem delu. 

Te komisije eo republiška volivna komisija, oblastne 
volivne komisije in tem enaka volivna komisija glavnega 
mesta Ljubljane ter okrajne in tem enake vplivne komi- 
sije mest, ki ne spadajo k okraju» ter rajonov glavnega 
meslavLjubljane. 

Sedež republiške volivne komisije je v Ljubljani, se- 
deli drugih volivnih komisij pa na sedežih ljudskih od- 

.   borov, za katerih območje so te komisije postavljene. 

.<    ] ' ''•"'. 18- &m 

.      Republiško volivno komisijo sestavljajo predsednik, 
j   ki mora Hii član Vrhovnega sodišča LRS, tajnik in trije 

člani. Vsi morajo imeti namestnike. Imenuje in razrešuje 
jih Prezidij Ljud3ke skupščine LRS. 

Imenovanje se objavi v Uradnem listu LRS. 

Republiška volivna komisija opravlja tele posle: 
1. tehnično pripravlja volitve v svojem področju; 
2. imenuje in razrešuje predsednika, tajnika, Člane 

in namestnike oblastnih volivnih komisij in mestne voliv- 
ne komisije za glavno mesto Ljubljano; 

3. nadzoruje delo oblastnih volivnih komisij in voliv- 
ne, komisije za glavno mesto Ljubljano, jim pomaga in 
daje potrebna navodila; 

4. odloča o pritožbah proti odločbam oblastnih vo- 
livnih komisij in volivne komisije za glavno mesto Ljub- 
ljano; 

5. opravlja druge posle po predpisih tega zakona in 
zakona o odpoklicu ljudskih odbornikov. 

19. člen 

, Oblastno volivno komisijo in volivno komisijo glav- 
nega mesta Ljubljane sestavljajo predsednik, ki mora biti 
član okrožnega sodišča na sedežu oblastne volivne komi- 
sije oziroma okrožnega sodišča v Ljubljani, tajnik in trije 
člani Vsi morajo imeti, namestnike. Imenuje in razrešuje 
jih republiška volivna komisija na predlog izvršilnega 
odbora oblastnega ljudskega odbora oziroma ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane. 

Imenovanje se objavi v Uradnem listu LRS; > 
Oblastna volivna komisija oziroma volivna komisija 

glavnega mesta Ljubljane opravlja tele posle: 
1. tehnično pripravlja volitve v svojem področju; 
2. imenuje in razrešuje predsednika, tajnika, člane 

in namestnike okrajnih volivnih komisiji volivnih komi- 
sij mest, izločenih iz okraja, in volivnih komisij rajonov 
glavnega mesta LJubljane na predlog izvršilnih odborov 
pristojnih ljudskih odborov; 

3. nadzoruje delo okrajnih volivnih komisij in voliv- 
nih komisij mest, izločenih iz okraja, ter rajonov glav- 
nega mesta Ljubljane, jim pomaga in daje, potrebna na- 
vodila; \ 
! 4. odloča o pritožbah proti odločbam okrajnih voliv- 
nih komisij in volivnih komisij mest, izločenih iz okraja, 
ter rajonov gUwnega mesta Ljubljane; 

5. ugotavlja in razglaša končna rezultate volitev od- 
tx>rnikov oblastnega ljudskega odbora oziroma ljudskega' 
odbora glavnega mesta Ljubljane in daje izvoljenim od- 
bornikom teh ljudskih odborov potrdila o izvolitvi; 

6. opravlja druge posle po predpisih tega zakona in 
zakona o odpoklicu ljudskih odbornikov. 

Kar določa ta zakon sicer za oblastne volivne komisije, 
velja tudi za volivno komisijo glavnega mesta Ljubljane, 
čeprav je zakon izrecno ne omenja. 

'" 20. člen 

Okrajno volivno komisijo oziroma tej enake volivno 
komisijo mesta, izločenega iz okraja, ter rajona glavnega 
mesta Ljubljane sestavljajo predsednik, ki mora biti Član 
okrajnega sodišča, pristojnega za tisti okraj oziroma mesto, 
tajnik in trije-člani. Vei morajo Imeti namestnike. Ime- 
nuje in razrešuje jih. pristojna oblastna volivna komisije 
na predlog izvršilnega odbora okrajnega ali - iKôsinegn 
ljudskega odbora, oziiroma v giàvjiem mestu Ljubljani vo- 
livna komisija glavnega mesta Ljubljane; na predlog iz- 
vršilnega odbora rajonskega ljudskega odbore.   l      ,.„ 

Imenovanje ee objavi n* krajevne običajni načini 
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Ta volivna komisija opravlja tele posle: 
JL tehnično pripravlja volitve v svojem področju; 
3. odloča o potrditvi kandidatur in kandidatnih list; 
8. določa volišča; 
4. imenuje volivne odbore; 
5. ugotavlja in razglaša končne rezultate volitev od- 

bornikov, in sicer: okrajna volivna komisija volivne re-, 
aiutate odbornikov krajevnih ljudskih odborov, ljudskih 
odborov mest, ki spadajo k okraju in okrajnega ljudskega 
odbora;, ^olivna" komisija mesta, ki je izločeno iz okraja, 
volivne • rezultate odbornikov tega mestnega ljudskega 
odbora, 'in odbornikov rajonskih ljudskih .odborov, če je 
mesto razdeljeno na rajone; rajonska volivna komisija v 
Ljubljani volivne rezultate odbornikov rajonskega ljud- 

, skega odbora glavnega mesta Ljubljane; - sodeluje pri 
ugotavljanju rezultatov volitev odbornikov oblastnega 
ljudskega odbora oziroma odbornikov ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljane; 

• 6. opravlja druge posle po predpisih tega zakona in 
zakona o odpoklicu ljudskih predstavnikov. 

Kar določa ta zakon sicer za okrajne volivne komisije, 
velja tudi za volivne komisije mest, ki so izločena iz okra- 
ja, in za volivne komisije rajonov glavnega mesta Ljub- 
ljane, čeprav jih zakon izrecno ne omenja 

21. člen 

Volivne komisije odločajo praviloma na sejah, ki so 
sklepčne, če so navzoči najmanj trije Člani aii namestniki, 
med katerimi mora biti predsednik ali njegov namestnik. 
Odloča se z/veČino glasov navzočih. Pri enakosti glasov 
odloča glas'predsedujočega.  '       ' '"   ; / 

<•'•   - / 22. člen 
Članom jn namestnikom volivnih komisij in volivnih 

odborov p'renehà funkcija, če" kandidirajo.za ijudskç od- 
bornike ali namestnike v območju volivne komisije ozi- 
roma volivnega odbora. 

V •  ' J Predlaganje kandidatur in. kandidatnih list.,,.. 

..:." 23. člen 
. ' Odborniki ljudskih odborov se volijo na podlagi po- 
sameznih kandidatur ali v primeru iz drugega odstavka 

' 16. člena na podlagi kandidatnih list, vloženih m potrje- 
nih 'za posamezne volivne' enote. ' '' 
. . Kandidatne liste za'volitve, v ljudske odbore manjših 
krajev.-in k okrajem .spadajočjh mest (drugi,odstavek 16. 
Siena) obsegajo toliko kaodàdàtóv in. toliko namestnikov, 
kolikor se voli odbornikov za posamezne volivne enote. 

24. člen 
Ista oseba je lahko kandidat ali namestnik p.H vo- 

litvah "v ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane, oblasti, 
okraja, mesta, ki né spada k okraju, ter rajona glavnega 
mesta Ljubljane največ v dveh ivoüvnih enotah. ••. kan- 
didat mora imeti v vsaki volivni enoti drugega namest- 
mka., 

Pri volitvah v ljudske odbore krajev, k okraju sna- 
dajočih mest in rajonov mesta, izločenega iz okraja, je 
ista oseba lahko kandidat ali namestnik samo v eni voliv- 
ni enoti. .    . 

. ?" '•'' ' /',  \ '' .'!'.,.2'5- Qön       '  '"      ' 
Posamezne kandidate ali. kandidatne liste lahko pred- 

vlagajo rfllitičnc in družbene : organizacije ali posamezni 
državljani y smislu, nawtedajih predpisov.       •••„•'. 

Predlog za potrditev kandidature za ljudski odbor 
giavnega mesta Ljubljane ali oblastni ljudski odbor mora 
podpisati najmanj 40 volivcev, predlog za potrditev kan- 
didature za ljudski odbor okraja, mesta, ki ne spada k 
okraju, in za ljudski odbor rajona glavnega mesta L'jub. 
ljane ali mesta, ki ne spada k okraju, najmanj 30 volivcev 
iz območja volivne enote, za katero se postavlja kandidat, ' 

Predlog za potrditev kandidature v ljudski odbor 
kraja ali k okraju «padajočega mesta oziroma predlog za 
potrditev kandidatne liste v primerih iz drugega odstavka 
15, člena tega zakona mora podpisati pet do.dvajset vo- 
livcev iz območja volivne enote. Po koliko volivcev mora 
podpisati predlog kandidature oziroma kandidatne liste 
v posameznih yoliynih enotah,, določi okrajna" volivna ko- 
misija. 

Prva. dva podpisnika predloga veljata za vlagatelja 
predloga. 

.Vsak volivec sme podpisati en predlog. Ce jih podpiše 
več, je veljaven samo podpis na predlogu, ki je vložen 
kot prvi. 

Predlagatelj ne sme biti, kdor je obsojen zaradi kaz- 
nivega dejanja nedovoljene trgovine, nedovoljene špeku- 
lacije ali gospodarske sabotaže, zaradi kaznivega dejanja 
zoper splošno ljudsko premoženje ali zoper premoženje 
zadružne ali družbene organizacije, zaradi kaznivega de- 
janja, storjenega iz koristoljublja ali zaradi kaznivega de- 
janja zoper ljudstvo in državo in tudi ne oseba, proti ka- 
•teri je v teku kazenski postopek zaradi takega kaznivega 
dejanja. ;   •       • . i ,    . 

.-    ..,-•• .     • • •        .;    26. člen   r   >, 

Predlog za potrditev kandidature oziroma kandidat- 
ne liste se sestavi takole: 

Ce predlaga kandidaturo ali kandidatno listo politična 
ali družbena organizacija, se v uvodu predloga navede 
ta organizacija. 

Nato slede tile podatki: ( 
1. ljudski odbor, za katerega so volitve; 

"2. naziv volivne enote; 
3. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče kan- 

didatov in namestnikov. 
Nato slede podpisi volivcev, ki morajo biti overjeni 

od okrajnega (.mestnega) ali krajevnega (rajonskega) iz- 
vršilnega odbora ali okrajnega sodišča. 

Ce predlaga kandidaturo ali kandidatno listo politična 
ali družbena organizacija, mora poleg statutarnih zastop- 
nikov te organizacije podpisati predlog tudi ie potrebno 
število volivcev (drugi in tretji odstavek 25. člena); pod- 
pisi vseh morajo biti overjeni po določbah prednjega od- 
stavka. . ,". ; 

Predlogu je treba priložiti: 
a) pismene izjave kandidatov in namestnikov, da 

sprejmejo kandidaturo; podpisi morajo biti overjeni po 
predpisih prejšnjega odstavka; 

b) potrdila pristojnih komisij za ^olivne imenike ali 
krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih' odborov o tem, 
da izpolnjujejo kandidati in namestniki pogoje iz 3. člena 
tega zakona, in o tem, da so podpisniki predloga vpisani 
v volivnem imeniku ter da eo iz območja volivne enote, 
za katero se predlaga kandidatura oziroma kandidatna 

c) potrdida pristojnih poverjeništev za notranje za- 
deve pri okrajnih, (mestnih', rajonskih)' izvršilnih" odborih 
9 tem,-da. kandidati in.njihovi namestniki niso obsojeni 
zaradi kaznivega dejanja" po zakonih, ki so navedeni., v 
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šestem odstavku 25. Člena, in da ni proti njim uvedeno 
kazensko postopanje zaradi takega kaznivega dejanja. 

27. člen 

Predlog za potrditev kandidature ali kandidatne li- 
ste mora biti predložen okrajni .Volivni komisiji v dveh 
izvodih najpozneje tri tedne pred dnevom volitev. Komi- 
sija izda osebi, ki predlog prinese, takoj ' potrdilo o pre- 
jemu. 

28. člen 
Ce potrjeni kandidat ali "namestnik pred volitvami 

umre ali ce po potrditvi kandidature izgubi volivno pra- 
vico, lahkà.najraajij txî četrtine podpisnikov prvega pred" 
loga predlaga drugega kandidata ali namestnika. Tak 
p/edlog mora biti vložen najkasneje 48 ur pred pričetkom 
volitev. •, ostalem veljajo tudi za sestavo in vložitev tega 
predloga in za odločanje o potrditvi predpisi o vlaganju 
in potrjevanju kandidatur in kandidatnih list. Okrajna 
volivna komisija mora upoštevati pri tem nujnost zadeve. 

29. člen 
Dvoje ali več potrjenih kandidatur aH kandidatnih 

list za isto volivno enoto se lahko med seboj veže z učin- 
kom, navedenim y 66. členu, 

• y«zavo kandidatur ali kandidatnih list morata pri- 
javiti okrajni volivni komisiji vlagatelja predloga vseh 
keüdSdatur ali kandidatnih list, ki se vežejo, najkasneje 
i'4 ditti pred dnevom volitev. 

Prijavo morajo podpisati tudi vsi posamezni kandi- 
dati, ki se vežejo, če gre za vezavo kandidatnih Ust z 
več candidati, pa prvi kandidat vsake kandidatne liste. 
Podpisi morajo biti overjeni. i 

Potrditev.-in objava kandidatur in kandidatnih list 
ter obravnavanje vezave 

SO. člen 

Okrajna volivna komisija mora preizkusiti v 24 urah 
predlog za potrditev kandidature oziroma kandidatno li- 
ste. Ako najde formalno napako, obvesti o tem vlagatelja 
pjedjoga in iu pozove, naj v roku, ki jima ga določi, od- 
eferaniti napako. 

31. čten 
Ce okrajna volivna komisija ugotovi, da kateri od 

kandidatov nima zakonitih pogojev za kandidata, zavrne 
kandidaturo oziroma kandidatno listo v 24 urah dn obvesti 
o tem vlagatelja predloga a odiočho. Proti tej odločbi ima. 
.ta vlagatelja predloga pravaco pritožba na oblastno voliv- 
no komisijo v 24 urah po prejemu odločbe. Pritožba se 
vloži pri okrajni volivni. komisiji, ki jo mora e spisi in 
poročilom predložiti v 24 urah" oblastni volivni komisiji. 

/Ta mora izdati odločbo v 24 uraK po prejemu pritožbe.' 
' Njena odločba je dokončna. 

Ce v predlogu ni napak kakor tudi če se napake od- 
pravijo v danem roku, potrdi okrajna volivna komisija 
v 24 urah po prejemu predloga oziroma po odpravi napak 
kandidaturo ali kandidatno listo z navedbo kdaj in v ka- 
terem vrstnem re'du je bila ža 'dotično volivno enoto po- 
trjena. Odločbo ò tem posije vlagateljema predloga in ob- 
lastni volivni komisiji. 

Ce napake v danem roku niso bile odpravljene, za- 
vrne okrajna volivna komisija kandidaturo ozitfoma kan- 
didatno listo v 24 urah po preteku roka. Proti tej odločbi 
je dopustna pritožba po predpisih prvega odstavka'tega 

'Člena.'        ' 
\    • 

32. člen 
Ako pravočasno prijavljena vezava kandidatur .oriro. 

ma- kandidatnih list ustreza predpisom 29. člena, obvesti 
okrajna volivna komisija o tem v 24 urah vlagatelja pred- 
loga in oblastno volivno komisijo. 

Ako pravočasno prijavljena, vezava •• ustreza pred- 
pisom, postopa okrajna volivna komisija smiselno po pred- 
pisih 30. in 31. Člena. Ako pomanjkljivosti v danem roku 
niso odpravljene, zavrne okrajna volivna komisija vezavo 
v 24 urah po preteku roka, Proti tej odločbi je.dopustna 
pr\::Lba j"> prvem odstavku 31. člena. Pritožbo lahko vlo. 
žita vlagatelja predloga vjsake kandidature oziroma kan- 
didatne Mete. 

Ako je .bila pri java, vložena prepozno, jo zavrne okraj- 
na volivna komisija v 24 urah po prejemu. Glede" pritožbe 
veljajo določbe prejšnjega odstavka. 

33. člen 

Okrajna volivna komisija je dolžna, pravočasno raz- 
množiti objave, potrjenih kandidatur oziroma kandidatnih 
list, in sicer za vsako kandidaturo oziroma kandidatno , 
listo posebej. Objava mora vsebovati: 

1. ako je bilo to v predlogu za potrditev kandidature 
ali kandidatne liste navedeno, naziv politične ali druž-' 
bene organizacije, ki je kandidaturo ali kandidatno listo 
predlagala; 

2. ljudski odbor, za katerega so volitve; 
3. naziv volivno enote; 
4. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče kan- 

didata oziroma kandidatov in njihovih namestnikov; ' ' " 
5. pri kandidaturah oziroma kandidatnih listah, ki 

so med seboj vezane, označbo vezave. 
Objave kandidatur oziroma kandâiamïn' Ust se mo- 

rajo razlikovati med seboj po barvi papirja. Vendar mo- 
rajo biti. vezane kandidature oziroma kandidatne liste 
ob^ljenie nâ papirju iste baTve. 

34. člen 
Okrajna volivna komisija mora pravočasno poslati po- 

trebno Število razmnoženih izvodov objav potrjenih* kan- 
didatur oziroma kandidatnih list krajevnim (mestnim, 
rajonskim) ljudskim odborom zaradi, razglasitve in upe. 
rabe na volitali. 

Ta mora najpozneje 8 dni pred "dnevom Volitev, raz- 
glasiti objave potrjenih kandidatur oziroma kandfdkteih 
list na krajevno običajni način in jih razobesiti na pri- 
memitì mestih' v območju vsakega volišča. Najmanj po 
dva izvoda/vsake objave mora izročiti na dan pred.vo- 
litvami volivnemu odboru zaradi razobešenja na volišču. 

Voljvni material 
35. Sen 

Republiška volivna komisija in oblastne .'volivae ko- 
misije morajo poskrbeti, da okrajne volivne komisije pra- 
vočasno dobïjo in pripravijo ves potrebni volivni material 
(skrinjice, kroglice) in druge potrebščine. -•••<• 

•••••••" volivne komisije skrbijo 'ta' hranjenje tega 
materiala in za to, da .krajevni, (mestni, rajonski) ljudski 
odbori.material pravočasno pošljejo volivnim odborom. 
O poslanem voKvrieni materialu se mora. voditi, poseben 
zapisnik.   

Skrinjice morajo biti, iz, lesa ali druge prir/iera* 
snovi. Zapirati in odpirati se "morajo z dvema razli«teiesa 
ključema;-Napravljene morajo biti tako, dà -'s'è'spuščanje 
kroglic-vanje ne vidi in ne "siisi; Nä' vsako skrinjico-Äora 
biti jasno vtisnjena-zaporedna' številka; :";  '   - •'-">~-'-ï 
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iNatančue vzorce vsega volivnega materiala» določi 
republiška volivna komisija. 

Volišča. Volivni odbori. Glasovanje 

36. člen 
Vsak volivec snje g^cmm samo osebno in samo 

enkrat. 
87. člen 

Prepovedana je tečenje in kakršno koli drugo\dajanje 
alkoholnih pijač na dan volitev, ûa dan pred volitvami in 
na dan po  vohtvuii.   jLo   prepoved  razglasijo  krajevni 

1 (mastni, rajonski) ljudski odbori tri dni pred volitvami.' 

88. Člen 
-Krajevni   (mestni,  rajonski)  ljudski odbori morajo 

•preskrbeti %& volišča najprimernejša poslopja in jih pri- 
memo urediti. Volišča odredi okrajna volivua komisija. 

V krajih, ki imajo nad 500 volivcev, je glasovanje na 
već voliščih. V krajih, ki imajo manj kot 500 volivcev, 
se glasuje na več voljščih, Če je kraj razdeljen na več vo- 
livnlh enot. Vsaka volivna enota mora imeti svoje volišče. 
Ce je v kraju več volišč, mora imeti vsako volišče svojo 
številko. 

V bolnišnicah, porodnišnicah, invalidskih domovih 
in podobnih ustanovah, v katerih je.nad 25 voEvcev, se 
odredijo posebna volišča. 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori objavijo 
volišča na krajevno običajni način najmanj 8;dni pred; 
dnevom volitev z navedbo, kateri volivci.bodo glasovali 
po posameznih voliščih. 

89. člen 

Okrajna volivna komisija imenuje na predlog pri. 
etojnih krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov 
za vsako voliŠSe volivni odbor, sestavljen iz predsednika 
in dveh članov. Vsem trem imenuje namestnike. 

Odločbo o imenovanju, podpisano od predsednika in 
enega člana, pošlje okrajna volivna komisija proti 'po- 
trdilu predsedniku volivnega odbora in krajevnemu 
(mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru, ki mora ob- 
vestiti o imenovanju oba člana volivnega odbora in na- 
mestnike. . ,• 

40. člen 
Najpozneje tri dni pred volitvami smeta vlagatelja 

predloga vsake kandidature-oziroma kandidatne liste pri- 
javiti okrajni volivni komisiji za vsako, volišče volivne. 
enote, po enega zaupnika odobrene kandidature oziroma 
kandidatne listo in njegovega namestnika. 

Predsednik okrajne volivne komisije izda prljavije- 
nlm zaupnikom in namestnikom v 48 urah potrdilo e svo- 
jini podpisom in «poroči imena zaupnikov in njihovih 
namestnikov krajevnim (mestnim, rajonskim) ljudskim od- 
borom, v kadrih območju so volišča, za katera eo postav- 
ljeni; Ta potrdila služijo zaupnikom in njihovim namest- 
nikom kot legitimacija za sodelovanj© pri delu volivnega 
odbora, ^ 

41. eleo '       . ' 
- Krajevni ' (mestni, rajonski) ljudski odbor je'dolžan, 

da skupno z volivnim odborom odredi v bližini volišča 
primerno mesto, na katerem zaupniki kandidatov oziroma 
kandidatnih list javno razobesijo objave kandidatur ozi- 
coma kandidatnih list in vplivna gesla. To mesto je treba 
datì zaupnikom na razpolago najpozneje 48 ür pred 
p ričetkom volitev. 

42. Člen 
1 Na dan pred volitvami se ob 3. vsi popoldne zberejo 

vsi člani volivnega odbora ali njihovi namestniki v po. 
elopju, kjer ee bo glasovalo, ter prevzamejo od krajevnega 
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora proti potrdilu 
skrinjice s ključi, ustrezno število kroglic, stalni volivni 
imenik, tiskovine z objavo kandidatur- oziroma kandidat- 
nih list in vee, kar je potrebno za izvedbo volitev. Skri- 
njice morajo pregledati in se prepričati, ali so v redu. 
Nato predsednik zaklene skrinjice z dvema ključema ter 
zapečati njih ustja, tako da je vsaka skrinjica popolnoma 
zaprta. En ključ vzame predsednik, drugega pa eden iz- 
med članov ali namestnikov volivnega odbora. 

Skrinjjce kandidatur oziroma kandidatnih list se po- 
stavijo v istem vrstnem redu, v katerem so bile kandida- 
ture oziroma kandidatne liste potrjene. Skrinjice kandida- 
tur oziromajtandìdatnih list, -ki so med seboj vezane, se 
postavijo po vrsti skupaj. K vsaki skrinjici postavi vo- 
livni odbor na viden in nedvoumen način tiskovino z ob- 
javo kandidature oziroma kandidatne liste. 

Pri tem delu imajo pravico prisostvovati tudi za. 
upniki kandidatur oziroma kandidatnih list. 

Za temi skrinjicami se mora postaviti skrinjica brez 
navedbe kandidata oziroma kandidatne liste (skrinjica 
brez liete), v katero lahko oddajo glasove volivci, ki 
ne bi želeli glasovati za nobenega izmed kandidatov ozi- 
roma za nobeno kandidatno listo. 

;;„'>;;/ ;"k• Av.'V^,'1':,^'.^•n. '.':•.,••'''J, ::•".;•'.','.'>v, - 
i Ko volivni odbor to izvrši, napravi o svojem delu za- 

pisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči. Nato zapre okna, za- 
klene in zapečati vrata in odredi stražo z& poslopje oziro- 
ma volišče. Ključ volišča vzame predsednik volivnega 
odbora. 

44. člen 
Na dan volitev se ob 7. uri zjutraj zbere voiivni od- 

bor v volivnem poslopju, odstrani pečat, odpre volivni 
prostor, vstopi vanj in se prepriča, ali so skrinjice in krog- 
lj'ice in vsei drugo v redu. Nato odpre predsednik ustja 
skrinjic. 0 tem delu in ugotovitvah sestavi volivni odbor 
zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči. 
',   Nato razglasi predsednik, da se začne glasovanje. 

V industrijskih središčih in rudarskih okoliSih lahko 
okrajna volivna komisija določi drug dnevni čas volitev, 

! vendar mora glasovanje, tra jati v celota 12 ur." ,;,       „ 

•' ''v     "       ; :'    *5. člen ' ' ' '  ;/ ; ;    •", • - 
Predsednik volivnega odbora skrbi z drugimi ';',8Iaol 

odbora za vzdrževanje reda in miru v času glasovanja. V 
primeru potrebe zahteva predsednik pomoč narodne mi- 
lice, ,ki je ta dan na volišču pod njegovim vodstvom. 

1 46. člen      v 
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani v». 

livnega odbora ali njihovi namestnik^.. 
Ako zaupnik kandidature oziroma kandidatne liste 

zapasti /volišče, ee to vpiše v zapisnik, a ee volitve na- 
daljujejo brez njega.     '   k / 

' , '• 47. člen       F 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem, razen v primeru, navedenem v 45. členu. 

"•;..;  'A:i ;\ !i' ; ,  ";'48.'člen •• .;' 
v V, prostor, v katerem sé glasuje, vstopajo* volivh po 

vrsti drug za drugim, toda nikdar več kakor po deset 
na enkrat.   ,'''.'' .:   ;   • 
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49» člen 

Praviloma glasuje vsak volivec na volišču, v katerega 
volivnem imeniku je vpisan. 

Volivci, ki po razpisu volitev spremenijo svoje bi- 
vališče, kakor tudi tisti, ki iz upravičenih razlogov v zvezi 
z zaposlitvijo (na primer železniško vozno osebje), v zvezi 
s šolami ali uradnim poslom ali v zvezi z volivnimi deja- 
nji (člani volivnih odborov in njihovi namestniki, zaupniki 
kandidatov oziromakandidatndh listin njihovi namestniki) 
na dan volitev niso v kraju, •••• so vpisani v volivni ime- 
nik, smejo glasovati v kraju, v katerem so na dau volitev, 
če predložijo potrdilo, da so vpisani v volivnem imeniku. 
To potrdilo jim izda na njihovo zahtevo ljudski odbor 
okraja (mesta, rajona ali kraja), v katerem so vpisani v 
volivni imenik; taka potrdila se smejo izdajati od dne 
razpisa volitev pa do tretjega dne pred volitvami; pri 
izdajanju potrdila ee v stalnem volivnem imeniku v pri- 
pombi označi, da je tej osebi izdano potrdilo o volivni 
pravici in da bo na dan volitev ta oseba glasovala v dru- 
gem kraju. Takemu volivcu odvzame volivni odbor ob 
glasovanju potrdilo in ga priključi zapisniku o svojem 
delu, v katerega tudi vpiše, koliko takih volivcev je na 
tem volišču glasovalo. 

Volivec, ki mu je bilo tako potrdilo izdano, sme na 
svojem volišču glasovati le, ako ob glasovanju potrdilo 
vrne. To se vpiše v volivni imenik in v .zapisnik o delu 
volivnega odbora. 

S potrdili po drugem odstavku glasuje lahko volivec 
le takrat, če ležita kraj, kjer je vpisan v volivni imenik, 
im volišče, na katerem hoče glasovati, v območju ljudskega 
odbora, za katerega so volitve 

50. člen 
Vsak volivec mora na predsednikov poziv glasno po- 

vedati svoje rodbinsko in rojstno ime ter poklic, v krajih, 
kjer je več volišč, pa tudi svoje stanovanje. Predsednik 
ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebne izkaznice 
ali na drug način. 

Nato predsednik, kolikor ne postopa po uoločbah dru- 
gega odstavka prejšnjega člena, ugotovi, ali je volivec 
vpisan v volivni imenik; ako je vpisan, obkroži njegovo 
zaporedno številko v volivriem imeniku v znamenje, da 
je vpisani glasoval. Obenem vpiše tisti, ki vodi seznam 
glasujočih, po zaporedni številki rodbinsko in rojstno 
ime glasovalca ter številko, pod katero je vpisan v voliv- 
nem imeniku. - 

51. člen 
Nato razloži predsednik ali drug član vohvnega od- 

bora volivcu način glasovanja, mu izroči kroglico in ga 
napoti na mesto, kjer se glasuje. 

Predsednik ali eden izmed članov volivnega odbora 
pojasni pred glasovanjem vsakemu volivcu, kateremu kan- 
didatu ali kateri kandidatni listi prirîada vsaka glasovalna 
skrinjica. Vsak zaupnik kandidata (kandidatne liste) ali 
njegov namestnik ima pravico, volivcu povedati, kateri 
politični ali družbeni organizaciji pripada kak kandidat 
ali kaka kandidatna lista in katera je skrinjica tega kan- 
didata ali kandidatne liste. 

Na volišču je prepovedana vsaka agitacija za dolo- 
čenega kandidata oziroma kandidatno listo.    . 

52 člen 
Glasuje se takole: 
Ko volivec sprejme kroglico, jo položi v dlan desne 

roke, če te nima, pa v dlan leve roko, nato roko zapre 
in z zaprto roko pristopi po vrsti k vsaki skrinjici in 

seže vanjo. Kroglico spusti v tisto skrinjico, ki pripada 
kandidatu oziroma kandidatni listi, kateri namerava od- 
dati svoj glas, oziroma v skrinjico brez liete, če ne Želi 
glasovati za nobenega kandidata oziroma nobeno kandi. 
datno listo. Ko potegne roko iz zadnje skrinjice, jo pred 
vsemi odpre, da lahko vsakdo vidi, da v roki m ved" 
kroglice. 

Ves čas, ko volivec glasuje, pazijo predsednik in člani 
volivnega odbora na to, da volivec ne premesti kroglice v 
drugo roko in da je ne odnese •> seboj. 

53. člen 
Volivec, ki zaradi telesne hibe ne more glasovati nu 

način, ki je predpisan v prejšnjem členu, ima pravico, 
pripeljati s seboj osebo, ki odda glas namesto njega. O 
tem izda volivni odbor odločbo in jo vpiše v zapisnik. 

54. člen 
Ko volivec konča glaeovanje, se mora odstraniti z 

volišča. Za volišče se šteje poslopje, v katerem se glasuje, 
in njegovo dvorišče. 

56. Člen 
Volivni odbor ne eme odreči glasovanja osebi, ki je 

vpisana v stalnem volivnem imeniku. Morebitni ugovori ali 
pripombe članov odbora ali zaupnikov ee vpišejo v za- 
pisnik. 

Ce hoče glasovati volivec, za katerega je zabeleženo, 
da je že glasoval, odredi predsednik volivnega odbora, 
da se njegovo rodbinsko in rojstno ime, poklic in biva- 
lišče vpišejo v zapisnik, a mu ne pusti glasovati. 

56. člen 
Glasovanje traja nepretrgoma ves dan do 19. ure 

zvečer. Samo v primerih nereda ali višje sile ee eme e 
privolitvijo večine volivnega odbora glasovanje prekiniti 
za čas, da ee vzpostavi red. Vzrok za prekinitev in tra- 
janje prekinitve glasovanja ee vpišeta v aapienik. 

Ob 19. uri se dvorišče ali poslopje, ako dvoriSöa nd, 
zapre, in se nihče ne sme več pustiti na volišče. Voliv- 
cem pa, ki so tedaj že v poslopju ali na dvorišču voli&ča, 
se dovoli glasovanje. 

Ako se je moralo glasovanje zaradi nereda prekiniti 
za več kakor eno uro, ee glasovanje za toliko •••• po- 
daljša. 

57. člen 
0 poteku glasovanja se piše zapisnik, v katerega ee 

vpišejo vsi važni dogodki. 
Vsak član odbora in vsak zaupnik kandidata oziro- 

ma kandidatne liste sme dajati na zapisnik svoja posebna 
mnenja in staviti svoje pripombe. 

Vsi člani odbora morajo zapisnik podpisati; zapis- 
nik podpišejo tudi zaupniki kandidatov oziroma kandi- 
datnih list. Če bi ti zapisnika ne podpisali, yelja zapisnik 
tudi brez njihovih podpisov. 

Ugotavljanje volivnih rezultatov na voltëïih 

58. člen 
Ko se glasovanje konča, prešteje volivni odbor ne- 

porabljene kroglice in jih shrani v posebno vrečico, M 
jo zapečati. ' 

59. člen 
Nato volivni odbor po volivnem imeniku in po sezna- 

mu tistih, ki so glasovali, ugotovi skupno število oddanih 
glasov. Ko fe to ugotovljeno, začne volivni odbor odpirati 
skrinjice drugo za drugo in šteti glasove po oddanih kro- 
glicah na ta naöin: 
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Predsednik odpre prvo skrinjico po vrstnem redu, 
kakor je.postavljena, in prešteje nato pred vsemi člani 
odbora in navzočimi zaupniki kandidatov oziroma kan- 
didatnih list kroglice takole: ko jih našteje sto, jih izroči 
enemu izmed članov, odbora, da jih še ta prešteje, ta 
pa jih izroči zaupniku tistega kandidata oziroma kandi- 
datne liste, katere glasovi se preštevajo, da jih še on 
lahko tretjič prešteje. To se ponavlja toliko časa, da se 
preštejejo vse kroglice ene skrinjice. Nato se takoj vpiše 
v zapisnik z besedami številka skrinjice, kandidata ozi- 
roma kandidatne liste, za katero so bili oddani v to skri- 
njico glasovi, in z besedami število kroglic, ki so bile v 
6krinjioi. Vsi člani odbora in zaupniki kandidatov ozi- 
roma kandidatnih list se nato podpišejo. 

Na enak način se odpro po vrsti druga za drugo na- 
daljnje skrinjice in se preštejejo kroglice, ki so v njih, 
ugotovi število oddanih glasov in vpiše v zapisnik. 

Ko je končano štetje kroglic v vseh skrinjicah, se za- 
Hišnik zaključi in ga podpišejo vsi člani odbora in nav- 
zoči zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih list. Pod 
podpisom se pritisne pečat krajevnega ljudskega odbora 
oziroma ljudskega odbora mesta ali rajona. Posebna mne- 
nja in pïtipombei û delu odbora so tudi tukaj dovoljene. 

Nato razglasi predsednik volivnega odbora javno pred 
volivoim poslopjem, koliko glasov je dobil vsak kandidat 
oziroma kandidatna lista. 

60. člen 
Zapisnike s priključenimi potrdili po 49. členu, vo- 

üivni imenik in seznam glasovalcev spravi volivni odbor 
v poseben omot in ga pod pečatom ljudskega odbora 
naslovi, na okrajno volivno komisijo. Omot z .volivnimi 
spisi pusti v volivnem prostoru in odide. Volivni prostor 
zaklene in zapečati na enak način kakor prejšnji dan ter 
odredi stražo. Ključ volivnega prostora pa shrani pred- 
sednik. 

Straža ne sme to noč nikogar in z nobenim pogo- 
jem pustiti v to sobo. 

61. člen 
Naslednji dan po končanem glasovanju se zberejo 

ob 7. uri zjutraj vsi člani volivnega odbora pred vrati 
volivnega prostora, ga odpro in vstopijo. Prepričajo se, 
ali je vse v redu in tako, kakor so prejšnji dan pustili, 
in ugotovijo to v zapisniku. Nato vrnejo volivni material 
ljudskemu odboru, ki jim vrne potrdilo. Nato vzame pred- 
sednik omot z volivnimi spisi in ga osebno odnese okraj- 
ni volivni komisiji. Predsednika lahko spremljajo tudi za- 
upniki kandidatov oziroma kandidatnih list in njihovi 
namestniki. 

62. člen 
Akp volivni odbor soglasno sklene in v to privolijo 

vsi navzoči zaupniki kandidatov oziroma kandidatnih list, 
sme predsednik volivnega odbora, ko je bil ta aklep vpi- 
san v zapisnik, vzeti omot z vsemi volivnimi spisi takoj 
po končanem glasovanju in po preštetju glasov s seboj, 
da ga osebno odda okrajni volivni komisiji. V tem pri- 
ii!"ru odpade postopek, predpisan v 60. in 61. členu, in 
volivni odbor vrne takoj volivni material ljudskemu od- 
boru. 

63. člen 
Ako se •• dan volitev na enem ali več voliščih 

glosovanje iz posebnih vzrokov ni moglo končati, odredi 
olì rajna volivna komisija', kakor h'itro to izve, đa se na teti" 
voliščih glasovanje opravi naslednjo.nedeljo ter obvesti o 
tem oblastno voHvno komisijo. Krajevni (mestni, rajonski) 

ljudski odbor mora pravočasno objaviti, kdaj in kje bo 
naknadno glasovanje. 

Ugotavljanje volivnih rezultatov po okrajnih 
in oblastnih volivnih komisijah 

64. člea 
Dan po volitvah se sestane ob osmi uri zjutraj okrajna 

volivna komisija zaradi prevzemanja volivnih spisov in 
ugotavljanja volivnih rezultatov; prinašalcem volivnih 
spisov mora potrditi prejem spisov. 

Pri volitvah odbornikov oblastnega ljudskega odbora 
se dan po volitvah ob deveti uri zjutraj sestane tudi 
oblastna volivna komisija, ki prevzame volivne spise, pri- 
nesene od okrajnih volivnih komisij; prinašalcem mora 
potrditi prejem spisov. 

Pri delu volivnih komisij je lahko navzoč po en za. 
upnik vsakega kandidata oziroma kandidatneliste v času, 
ko se sešteva število oddanih glasov oziroma se ugotav- 
ljajo volivni rezultati za dotično volivno enoto, kakor tudi 
pri razglasitvi teh rezultatov. 

65'. čleri 

Okrajna volivna komisija sešteje po prejetih voliv- 
nih spisih za vsako volivno enoto število glasov, oddanih 
na posameznih voliščih volivne enote za posamezne kan- 
didate oziroma kandidatne liste in za skrinjico brez liste. 

Ako se pri tem ugotovi razlika med številom oddanih 
glasov po seznamu glasovalcev in številom oddanih glasov 
po kroglicah, velja rezultat po kroglicah. 

$ Pri volitvah v ljudske odbore okrajev, mest, izlo- 
čenih, izokraja, rajonov, k okraju 6padajočih:mest in kra- 
jev, okrajna ali tej enaka volivna komisija ha podlagi se- 
števka iz prvega odstavka ugotovi in razglasi, kateri kan- 
didati so izvoljeni. Pri volitvah v oblastne ljudske od- 
bore ali ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane pa ta 
komisija ne ugotavlja, kateri kandidat je izvoljen, in ne 
razglasi volivnih rezultatov, ampak sesUvio svojem delu 
za vsako volivno enoto poseben zapisnik in ga pošlje ob- 
lastni volivni komisiji, da ta ugotovi, kateri kandidati 
so izvoljeni, in razglasi volivne rezultate. Ta zapisnik pod- 
pišejo vsi člani okrajne volivne komisije. Lahko ga pod- 
pišejo tudi morebitni navzoči zaupniki kandidatov ali 
kandidatnih list. Vsak član komisije in vsak zaupnik sme 
dati na zapisnik svoje pripombe. 

66. člen 
Volivne rezultate ugotavljajo oblastne in okrajne v* 

livne komisije po tehle predpisih: 
Izvoljen je tisti kandidat ali tista kandidatna lista, 

ki je dobila v svoji volivni enoti največ glasov (relativna 
večina). 

Pri ugotavljanju relativne večine in pfi dodelitvi 
mandatov se ne upoštevajo glasovi, oddani v skrinjico 
brez liste. 

Med seboj vezani kandidati oziroma kandidatne liste 
veljajo pri ugotavljanju večine proti dragim kandidatom 
oziroma kandidatnim listam kot enota. Glasovi, oddani za 
vezane kandidate oziroma kandidatne liste, se seštejejo, 

Ce dobi skupina vezanih kandidatov največ glasov, 
velja za izvoljenega tisti izmed vezanih kandidatov, ki 
je dobil med njimi največ glasov. Če sta dobila dva ve- 
zana kandidata enako število glasov, odloči med njima 
žreb. 

Ce dobi skupina vezanih list največ oddanih glàscr. 
ee razdelijo odborniška mesta med vezane liste takole: 
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Število glasov, oddanih za vsako .vezano listo, se deli 
z 1, 2, 3 itd. in nazadnje s številom odbornikov, kolikor 
jih voli ta volivna enota. Od števil, ki se dobijo s tako de- 
iitvijo, se vzame toliko največjih Števil, kolikor je treba 
v volivni enoti izvoliti odbornikov; po teh največ- 
jih številih se dodeli vsaki vezani listi toliko odbornikov, 
kolikor teh največjih števil odpade na vsakb vezano listo. 
Odborniška mesta se dodelijo posameznim listam po vrsti, 
kakor so kandidati na listah navedeni. V primeru ena- 
kosti tako ugotovljenih zadnjih števil odloči žreb, kateri 
listi pripada odborniško mesto. 

67. člen 
Ako sta dobilu dva nevezana kandidata oziroma dve 

nevezani kandidatni listi ali pa skupina vezanih kandi- 
datov oziroma vezanih kandidatnih list in kak drug kan- 
didat ali kandidatna lista ali dve skupini vezanih kandida- 
tov oziroma kandidatnih list enako število glasov, odredi 
pri volitvah odbornikov oblastnih ljudskih odborov in 
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane oblastna, sicer 
pa okrajna volivna komisija za to volivno enoto ponovne 
volitve za prihodnjo nedeljo in obvesti o tem neposredno 
višjo volivno komisijo. Volitve so v tem primeru le med 
onimi kandidati oziroma kandidatnimi listami ali skupino 
vezanih kandidatov oziroma vezanih kandidatnih list, ki 
imajo enako največje število glasov. 

68. člen 

Oblastna oziroma okrajna volivna komisija izda iz- 
voljenim odbornikom potrdilo o izvolitvi. Potrdilo podpi- 
šeta predsednik in tajnik. Potrdila se izročijo izvoljenim 
odbornikom neposredno ali pa po izvršilnem odboru 
okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora. 

, Obrazec potrdila predpiše republiška volivna komi- 
•'•'••••:''>.•' ; • ,,"•',,,• •••[':'-. v' ''••.,',• '.;,-. ' • .       .   • ', 

i  •   69; člen 

Ce ugotovi pri volitvah v oblastni ljudski odbor ali 
v ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane oblastna, pri 
volitvah v kak nižji ljudski odbor pa okrajna volivna 
komisija, da so bile na kakem volišču take nepravilnosti, 
ki utegnejo vplivati na pravilnost volivnih rezultatov v 
tej volivni enoti (•. člen), razveljavi volitve na takem 
volišču in odredi nove volitve za prihodnjo nedeljo. 

leto pravico ima neposredno višja volivna' komisija, 
če ugotovi take nepravilnosti pri reševanju pritožb ali pri. 
pregledu volivnih spisov. 

70. člen 
O ugotavljanju volivnih rezultatov sestavi oblastna 

oziroma okrajna volivna komisija za vsako volivno enoto 
poseben zapisnik. 

V zapisniku se.zlasti navede, koliko jé bilo kandi- 
datov oziroma kandidatnih list v volivni enoti, katere 
osebe so bili kandidati oziroma pri volitvah po kandi- 
datnih listah, katere osebe so bile-prvi kandidati na kan-, 
didatnih listah, koliko glasov je dobil/vsak kandidat ozi- 
roma kandidatna lista v volivni- enoti, koliko glasov so; 
dobili skupno vezani kandidati oziroma vezane kandidat- 
ne liste iirkateri kandidati so izvoljeni za odbornike. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Vsak član ima 
prdvico dati iia zapisnik svoje posebno mnenje in staviti 
pripombe. To velja tudi za zaupnike kandidatov oziroma 

'kandidatnih list. 
Po končanem delu razglasi pri volitvah odbornikov 

oblastnih ljudskih odborov in ljudskega odbora glavnega 
mesta Ljubljane oblastna volivna komisija na oglasni de- 

ski oblastnega ljudskega odbora oziroma ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljane, sicer pa okrajna volivna ko- 
misija na oglasni deski ljudskega odbora, za katerega ob- 
močje je postavljena, koliko je vsak kandidat ali kandi- 
datna lista dobila glasov, in kateri kandidati so v posa- 
meznih. volivnih enotah izvoljeni za odbornike. Oblastna 
volivna komisija obvesti o volivnih rezultatih tudi okraj- 
ne volivne komisije zaradi razglasitve na oglasnih deskah 
ljudskih odborov, za katerih območje so postavljene. Re- 
zultate volitev v ljudske odbore okrajev, mest, izločenih 
iz okraja, rajonov glavnega mesta Ljubljane, rajonov mest, 
izločenih iz okraja, ter krajev in k ••••|• sp^idajočih 
mest sporoči okrajna volivna komisija izvršilnim odborom 
ljudskih odborov, na katerih območju so bile volitve, z 
naročilom, da jih objavijo na krajevno običajni način. 

71. člen 
Proti ugotovitvam volivnih rezultatov po oblastni ali 

okrajni volivni komisiji se lahko pritožita vlagatelja kan- 
didatur oziroma kandidatnih ust in kandidati, vendar le 
vsak na svojo volivno enoto. Pritožbe se vlože v treh 
dneh po objavi volivnih rezultatov pri tisti volivni komi- 
siji, katere ugotovitve se izpodbijajo. Ta mora v 24 urah 
po prejemu pritožbo s spisi in evojim poročilom predložiti 
neposredno višji volivni komisiji, ki mora rešiti pritožbo 
v treh dneh po prejemu. 

Oblastna oziroma okrajna, volivna komisija izroči vse 
volivne spiée s svojim poročilom ljudskemu odboru, za 
katerega so bile volitve, zaradi verifikacije mandatov iz* 
voljenih odbornikov in zaradi nadaljnjega hrađjenja spisov. 

Vsaka politična in družbena organizacija kakor tudi 
vsak državljan lahko vloži pritožbo na novo izvoljeni ljud- 
ski odbor zaradi nepravilnosti, ki so se zgodil© med vo- 
livnim postopkom, kakor tudi zaradi "nepravilnosti od» 
ločbe volivne komisije. Ljudski odbor rešuje vse pritožbe 
ob veriiikaciji mandatov izvoljenih odbornikov. 

Odpoklic odbornikov ljudskih odborov 

72. člen 
Volivci lahko odpokličejo posamezne odbornike ljud. 

skega odbora pred potekom dobe, za katero so fefüizvo. 
Ijeni, ob pogojih in na način, ki jih določa zakon o odpo- 
klicu ljudskih predstavnikov v organih državne oblasti 
na ozemlju Ljudske Republike Slovenije. 

Prvo zasedanje ljudskega odbora 

73. člen 
Takoj po objavi volivnih rezultatov skUêet organ, ki 

je razpisal volitve, novo izvoljeni ljudski odbor na prvo 
zasedanje, ki mora biti najkasneje osmi dan po volitvah. 

Prvo zasedanje "otvori po letih najstarejši navzoči od- 
bornik in vodi njegovo delo do izvolitve predsedstva za- 
sedanja. 

Do izvolitve predsedstva zasedanja vodi zapisnik od- 
bornik, ki ga izbere izmed sebe ljudski odbor na predlog 
začasnega predsednika. 

74. člen 
Nato izvoli ljudski odbor verifikacijski odbor .treh do 

petih članov, ki izberejo izmed sebe predsednika in taj- 
"näfca. ' '•,'"' 

Odborniki predlože vériiikacijskemu odboru potrdila 
o svoji izvolitvi. 

Po predložitvi -potrdila pozove začasni predsednik ve- 
riîikacijski odbor, da najkasneje v 48 urah pregleda od- 
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bormška   potrdilu,  volivne «pise kakor  tudi  morebitne 
pr.tožbe • opozorila tor du o lem poročilo. 

7ò. clou 
Veriükacijski odbor predloži začasnemu •••••-•••• 

svoje poročilo, nakar se prekinjene zasedanju nadaljuje. 
Poročilo vemiKucijskega odbora proù.ia tajnik. Ljud- 

eki odbor nato potrdi ah razveljavi izvolitev odbornikov. 
Kolikor bi obstojala sporna vprašanja, se sklepanje 

odloži zaradi poizvedb, ki jih mora veruikacijski odbor 
izvršiti najkasneje v treh dneh. O takih manda Uh sklepa 
ljudski odbor na svoji prvi naslednji seji. 

76. člen 
Ce se mandat odbornika razveljavi zaradi lega, ker 

odbornik ne izpolnjuje pogojev za izvolitev, se pokliče 
na njegovo mesto njegov namestnik. Ce tudi ta nima po- 
gojev za izvolitev ali če se razveljavi mandat odbornika 
zaradi nepravilnosti volitev, se izvedejo ponovne volitve. 

Odbornik, čigar mandat verlfikacijski odbor izpod- 
bija, nima glasovalne pravice vse dotlej, dokler njegova 
izvolitev ni potrjena. 

Odborniki, ki na prvem zasedanju niso predložili po- 
trdil o izvolitvi, jih morajo predložiti najkasneje na na- 
slednjem zasedanju. 

77. člen ' 
Odborniki, ki so bili izvoljeni v dveh volivnih eno- 

tah, izjavijo takoj po verifikaciji mandatov, v kateri voliv- 
ni enoti hočejo obdržati mandat. Za volivno enoto, v ka- 
teri ne obdržijo mandata, se pokličejo na njihovo mesto 
namestniki. 

76. člen 
Nato odborniki opravijo in podpišejo tole prisego: 
>Prisegam pri svoji Časti in pri časti svojega naroda, 

da bom zvesto služil ljudstvu, da se bom držal ustave in 
zakonov, da bom varoval in branil demokratične pridobit- 
ve narodnoosvobodilne vojne' in ljudske revolucije, ki so 
uresničene v ljudski oblasti, in dà bom vestno in vdano 
izpolnjeval svojo dolžnost in pri tem zastavil vse svoje 
moči za zgraditev socializma, za napredek svojega na- 
roda, Ljudske Republike Slovenije in skupne države Fe- 

• defativne Ljudske republike Jugoslavije«:. 

z Kazenske določbe 

79. člen 
Zaradi prekršitve tega zakona se kaznuje: 

.1. kdor na kakršen koli način prepreči komu druge- 
mu izvajati volivno pravico ali izvršiti dolžnosti, določene 
po tem zakonu; 

2. kdor s siilo ali grožnjo prisili volivca, da glasuje ali 
da ne glasuje za kakega kandidata ali kandidatno listo ali 
da podpiše predlog za potrditev kakega kandidata ali 
kandidatne liste ali da ga ne podpiše; 

3. kdor vpliva a podkupovanjem na volivca v smislu, 
navedenem v prejšnji točki; 

4. član, volivnega odbora, ki z zlorabo svojega polo-, 
žaja izvaja pritisk ali na kakršen koli način vpliva na, 
svobodo volivca glede uporabe njegove volivne pravice; 

5. volivec, ki glasuje ali skuša glasovati več kakor 
enkrat; N 

6. kdor razen primera iz 53. člena — glasuje ali po- 
skusi glasovati mesto drugega ali pod tujim imenom; 

7< kdor na kakršen koli način prekrši tajnost glaso- 
vanja; 

8. kdor fizično napade vdlivrni odbor ali volivno ko- 
misijo ali katerega od članov aM kakega zaupnika kandi- 

data oziroma kandidatne liste ali na kak drug način ovira 
delo volivnega odbora ab volivne komisije; 

0. kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem, razen v primeru iz 45. člena; 

10. kdor namenoma poškoduje, uniči ali odnese ka- 
kršno koli listino o volitvah ali kakršen koli predmet, ki 
služi za volitve, ali spremeni število glasov z dodajanjem, 
odvzemanjem ali kako drugače; 

11. stražar, ki je določen za straženje volivnega po- 
slopja oziroma volivnih prostorov, ako dopusti, da stori 
kdo katero izmed dejanj, navedenih v prejšnji točki; 

12. kdor brez pooblastila predrugači predlog za po- 
trditev kandidatne liste, ki so jo predlagatelji že podpisali; 

13. člani volivnega odbora, ki dopustijo, da glasuje 
nekdo, ki ni vpisan v volivnem imeniku, ali nekdo, ki je 
že glasoval, ali da glasuje nekdo na tuje ime; 

14. člani volivnega odbora, ki brez opravičenega 
razloga skrajšajo ali podaljšajo čas za glasovanje ali brez 
opravičenega razloga menjajo volišče, ki je bilo že odre- 
jeno in objavljeno; 

15.» člani volivnega odbora, katerim je bilo «sporočeno, 
da so odrejeni za to dolžnost, pa ne pridejo ob določenem 
času na določena mesta, da bi izvršili svojo nalogo, pa ne 
morejo opravičiti svojega izostanka ali brez opravičenega 
razloga zapustijo svoja mesta ali odrečejo podpis na za- 
pisniku o volivnem delu; 

16. kdor namenoma nepravilno piše volivni zapisnik 
ali v njem kaj popravi ali vanj vstavi, ko je že, podpisan; 

17. kdor brez poziva predsednika volivnega odbora 
ukaže pripeljati ali brez kakega ukaza pripelje na volišče 
oboroženo silo; 

18. oblastveni organ, ki pokliče kakega državljana na 
odgovornost zaradi glasovanja po tem zakonu ali od njega 
zahteva, naj pove, za koga je glasoval; 

19. kdor zagreši kako drago zlonamerno kršitev pred- 
pisov tega zakona; kolikor se zanjo ne kaznuje po na- 
slednjem členu. 

Za dejanja, navedena v tem členu, se kaznuje storilec 
po teži dejanja: 

1. z denarno kaznijo do 20.000 din; 
2. z odvzemom prostosti. 
Poleg kazni odvzema prostosti se lahko obenem izreče 

tudi kazen izgube državljanskih pravic. 

80. člen 
Z denarno kaznijo do 5000 din ali s poboljševalnim 

delom do 6 mesecev se kaznuje: 
1. kdor se pri glasovanju nedostojno vede in kdor 

potem, ko se je ugotovilo, da ni vpisan v stalni volivni 
imenik, na opomin predsednika volivnega odbora noče 
oditi iz poslopja, v katerem se glasuje; 

2. kdor razzali volivni odbor ali kakega njegovega 
člana ; 

3. kdor •••• predpisu 37. člena tega zakona toči ali 
na kak drug način daje alkoholne pijače. 

81. člen   - 
Ako predpisuje za dejanja iz prejšnjih dveh členov 

kak drog zakon strožje kazni, se storilec kaznuje po stro- 
žjem zakonu, 

82. čten 

Za kazenski postopek so pristojna okrajna sodišča: 
Postopek se uvede na zahtevo javnega tožilca ali na 

prijavo katere koli osebe, politične ali družbene organi- 
zacije. 
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83. dien 
Volivni odbor mora dejanja,' kazniva po zakonu, ki jih 

ugotovi pri svojem uradnem poslovanju, vpisati v za- 
pisnik o svojem delu in izpisek iz zapisnika poslati jav- 
nemu tožilcu. 

Prehodne in kontne določbe 

84. Sen 

Dokler ne bodo izdani glede volivnega materiala za 
volitve v ljudske odbore posebni predpisi, se uporablja za 
volitve v ljudske odbore isti volivni material kot za vo- 
litve v Ljudsko skupščino LRS. 

85. ölen 

Vse listine, predlogi za potrditev kandidatov odroma 
kandidatnih list, pritožbe in drugo vloge kakor tudi vsi 
posli pred ljudskimi sodišči, ki eo v zvezi s tem zakonom, 
so prosti vseh državnih pristojbin. 

86. dien 
Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izdaja navo- 

dila za uporabo tega zakona. 

87. člen 
Ta zakon velja» od dneva objavo v >Uradnem listu 

LRS«. 
U št. 154 
Ljubljana dne 25. oktobra 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠCJ k\ r. 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

205. t 
Na podlagi 4. tcčke 72. člena ustuve LK, Slovenije 

razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona p odpoklicu ljud- 
skih predstavnikov v organih državne oblasti na ozemlju 
Ljudske Republike Slovenije, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina LR Slovenijo na VI. rednem zasedanju dne 
21. oktobra 1049. 

Zakon o odpoklicu ljudskih predstavnikov v organih 
državne oblasti na, ozemlju Ljudske Republike Slovenije 
z, dne 23. februarja •8 se spremeni in dopolni, tako da 
se glasi: • 

Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o odpoklicu 
ljudskih predstavnikov v organih državne oblasti 

na ozemlju Ljudske Republike Slovenije 

vi. člen 

1. Tretji odstavek 6. èlëna se odslej glasi: 
Nadomestne volitve razpiše državni organ, določen za 

to v zakonu o volitvah ljudskih poslancev za Ljudsko 
skupSöino LRS (Uradni list LRS, št* 10-60/48) oziroma v 
zakonu o volitvah odbornikov ljudskih odborov (Uradni 
list LRS, št. 33-204/49). 

2.10. člen se odslej glasi: 
' Predlog za, odpoklic ljudskega poslanca Ljudske 

skupščine LRS sé vloži pri Preziidiju Ljudske skupščine 
LRS, .    '.       "i 

Predlog za odpoklic odbornika oblastnega ljudskega 
odbora, ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, ljud- 
skega odbora okraja, mesta, ki ne spada k okraju, ali 
rajona glavnega mesta Ljubljane ss vloži pri izvršilnem 
odboru ljudskega odbora, katerega član "je ta odbornik, 
predlog za odpoklic odbornika ljudskega odbora k okraju 
spadajočega mesta, kraja ali rajona mesta, ki ne spada 
k okraju, pri izvršilnem odboru neposredno vitega ljud- 
skega odbora. 

3. Drugi in tretji odstavek 12. člena se odslej glasita: 
Odločba o dnevu glasovanja o odpoklicu ljudskega 

poslanca Ljudske skupščine LRS, odbornika ljudskega od. 
bora oblasti, glavnega mesta Ljubljane, okraja, mesta, Jci 
ne spada k okraju, in rajona glavnega mesta Ljubljane 
mora biti objavljena v Uradnem listu LKS, odločba o dne- 
vu glasovanja o odpoklicu odbornika k okraju spadajo- 
čega mesta,- kraja ali rajona mesta, ki ue spada k okraju, 
pa v uradnem glasilu pristojnega ljudskega odbora okraja 
ali mesta, če tako izhaja, Sicer pa v dnevniku ali tedniku, 
ki je razširjen v okraju oziroma mestu, kjer se bo glaso- 
valo o odpoklicu, in na krajevno običajni način. 

Odločba se mora poslati republiški volivni komisiji, 
pristojni oblastni volivni komisiji oziroma volivni komi- 
siji glavnega mesta Ljubljane, pristojni okrajni; oziroma 
mestni ali rajonski volivni komisiji in izvršilnim odborom 
ljudskih odborov rajonov mest, ki ne spadajo k okraju, 
k okraju epadajočih mest In krajev, na katerih območju 
se bo glasovalo o odpoklicu. 

4. Prvi odstavek 14. člena se odslej glasi: 
Pristojna okrajna oziroma mestna ali rajonska volivna 

komisija mora najmanj sedem dni pred dnevom, določe- 
nim za glasovanje, razglasiti glasovanje o odpoklicu v 
vseh k okraju »padajočih mestih, krajih in rajonih, v ka- 
terih se bo glasovalo. Komisija mora poslati po en izvod 
tega razglasa po pristojnih izvršilnih odborih ljudskih od- 
borov k okrajem spadajocih niest, krajev in rajonov vsem 
volivnim odborom. 

5. 16. Člen se odslej glasi: 
Ljudski predstavnik, o čigar odpoklicu je odrejeno 

glasovanje, ima pravico, da v desetih dneh po objavi od- 
ločbe o glasovanju priglasi pristojni okrajni, mestni ali 
rajonski volivni komisiji za vsako Volišče po enega svo- 
jega' zaupnika. 

Komisija izda zaupnikom potrdila zaradi udeležbe 
pri delu volivnega odbora. 

6. Prvi odstavek 18. člena se odslej glasi: 
Volivni odbor mora v štiriindvajsetih urah po kon- 

čanem glasovanju izročiti zapisnik 6 glasovanju okrajni, 
mestni ali rajonski1 volivni komisiji. 

7. Četrti odstavek 18. člena se odslej glasi: 
Pri glasovanju o odpoklicu ljudskega poslanca Ljud- 

ske skupščine LRS aH hkrati tudi,njegovega namestnika 
posije okrajna oziroma mestna ali, rajonska volivna komi- 
sija poročilo o rezultatu in spise republiški, volivni komi- 
siji, ki obvesti o rezultatu Ljudsko skupščino LRS, Pre-, 
zidij Ljudske skupščine LRS ter ljudskega poslanca in 
njegovega namestnika, o katerih odpoklicu se je gla- 
sovalo. (       *•    '     '  ' 

8. Peti odstavek 18. člena se odslej glasi: ' 
Pri glasovanju o odpoklicu odbornika ljudskega od- 

bora ali hkrati tudi njegovega namestnika pošlje okrajna 
oziroma mestna ali rajonska volivna komisija poročilo o 
rezultatu in spise oblastni volivni komisiji, ki obvesti o 
rezultatu ljudski odbor, katerega član je odbornik, o čigar 
odpoklicu se je glasovalo, 'izvršilni odbor, pristojen za 
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razpis nadomestnih volitev, ter odbornika in njegovega 
namestnika, o katerih odpoklicu se je glasovalo. 

"9. V 19. členu se besede »okrajno (mestno)« v prvem 
odstavku in »okrajna (mestna)« v drugem odstavku nado- 
meste z besedami »okrajno oziroma mestno ali rajonsko« 
v prvem odstavku in z besedami »okrajna ozir< ,ü;, 'ii^stua 
ali rajonska« v drugem odstavku. 

v 
1U. 20. člen se odslej glasi:   , 

Zaradi nepravilnosti v delu okrajne o/.n, .,,a mestne 
ah rajonske volivne komisije imajo tako vsak volivec- ter 
politična in družbena organizacija v prizadeti volivni enoti 
kakor tudi ljudski predstavnik in namestnik, o katerih 
odpoklicu se je glasovalo, pravico pritožbe, in sicer na 
republiško volivno komisijo, če gre za odpoklic ljudskega 
poslanca Ljudske skupščine LRS ali hkrati tudi njegovega 
namestnika, v vseh drugih primerih pa na oblastno vo- ' 
livno komisijo oziroma volivno komisijo glavnega mesta 
Ljubljane v treh dneh od dneva, ko je bil razglašen izid 
glasovanja v volivni enoti, v kateri se je glasovalo 
(18. člen).    -        . 

11. 21. člen ee odslej glasi: 

Ce republiška volivna komisija oziroma oblastna vo- 
livna komisija ali volivna komisija glavnega mesta Ljub- 
ljane po pregledu materiala, ki ga prejme od okrajne ozi- 
roma mestne ali rajonske volivne komisije, ugotovi, da 
pri glasovanju in ugotavljanju rezultatov glasovanja ni 
bilo nepravilnosti, posvedoči to v zapisniku ter postopa 
po četrtem oziroma petem odstavku 18. člena tega zakona, 
morebitne pritožitelje pa z odločbo obvesti da njihovim 
pritožbam ni ugodeno. 

12. 22. člen ee odslej glasi: 
Ce republiška oziroma oblastna volivna komisija ali 

volivna komisija glavnega mesta Ljubljane ugotovi ali na 
pritožbo ali uradoma, da so se pri glasovanju ali ugotav- 
ljanju rezultatov glasovanja zgodile nepravilnosti, ki uteg- 
nejo imeti vpliv na iz^d glasovanja, razveljavi glasovanje v 
volivni enoti oziroma za volišča, •• katerih so se zgodile 
nepravilnosti, in odredi ponovno glasovanje za prihodnjo 
nedeljo. . i 

13. 6. točka 23. člena se odslej glasi: 
Kdor — razen ob smiselni uporabi 41, člena zakona 

o volitvah ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino LRS 
ali 53. člena zakona o volitvah odbornikov ljudskih' od- 
borov — glasuje ali poskusi glasovati mesto drugega ali 
pod tujim imenom. 

2. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem Kstu 

LRS«. 

U It. 165 
'   Ljubljana dne 25. oktobra 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLTKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej l.r. 

Predsednik: 
Joäip Vidmar 1. r. 

206. 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi 
Ljudske Republike Slovenije, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina LR Slovenije na VI. rednem zasedanju dne 
21. oktobra 1949. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 
ni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije z dne 23. fe- 
bruarja 1949 se spremeni in dopolni, tako da se glasi: 

Zakon 
o  spremembah  in  dopolnitvah   zakona  o upravni 

razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, 

• 1. člen 

1. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije z dne 
23. februarja 1949 (Uradni list LRS, št. 8-34/49) se spre- 
meni in se glasi: 

»Ozemlje Ljudske Republike Slovenije je upravno 
razdeljeno na glavno mesto Ljubljano, na Goriško oblast, 
na Ljubljansko oblast, na Mariborsko oblast, na okraje, 
mesta, izločena iz okrajev, mestne rajone in kraje.< 

2. člen 
2. člen se spremeni in se glasi: 
>Glavno mesto Ljubljana je razdeljeno na ä rajonov. 
Rajoni glavnega mesta Ljubljane so; 

I. rajon, 
II. rajon, 

III. rajon, 
IV. rajon, 
V. rajon.« 

3. člen 

3. člen se deloma spremeni in sicer: 
a) 1. stavek 1. odstavka tako, da se glasi: 

, »Rajoni glavnega mesta Ljubljane obsegajo tele ka- 
tastrske občine in naselja.« 

b) določbe glede I. rajona, ki ee glase: 

>I,. rajon 
Kapucinsko predmestje (del): mesto 
Karlovško predmestje (del): mesto 
Ljubljana mesto: mesto 
Poljansko predmestje (del): mesto 
Sv, Peter predmestje I. (del): mesto 
Rudnik (del): Rudnik 
Tomišelj (del): Lipe (del) 
Trnovsko predmestje (del): , mesto, Crna vas 
in ima tele meje: 
Jugozapadna mestna meja 'na Ljubljanici — Ljublja- 

niča s tokom —- Cojzova cesta — Emonska cesta ->- Vego- ( 
va ulica — v severozapadni smeri preko Kongresnega 
trga — Selenburgova ulica ~ Tyrseva cesta — Vilharjeva 
cesta — do zamišljenega podaljška Metelkove ulice preko 
železnice — Metelkova xüica —"križišče Vidovdanske in 
Ilirske ulice — Ilirska ulica — Vilharjeva ulica do Ljub- 
ljanice — Ljubljanica s tokom — Zivinozdravniška ulica 
— Poljanska cesta — Kapusova ulica — Grubarjev pre- 
kop proti toku — brv čez Grubarjev prekop — zapadni 
rob pare. št. 66/3 k. o. Karlovško predmestje — preko 
Hradeckega ceste .—. vzhodni rob pare. št. 126/1 k, o. Kar- 
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razglas* m oglasi 
Uržavna gospodarska podjetja in zadruge opozarjamo, naj pri vseh objavah, 

vpisih, spremembah in izbrisih, ki jih glede njih objavlja Uradni Ust LRS, 
obenem z objavu sporočijo tudi svoj tekoči račun pri banki, tako da bomo 
lahko račun sami vnovčili. 

Vsem našim narošmkom sporočamo, da je naša založba 20. oktobra 1949 
odprla na Tyrsevi cestì 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjor so naprodaj vse 
jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse publikacije, ki jih 
je izdal Uradni list FLBJ letos v slovenskem jeaiku. Od tega dneva dalje se 
publikacije p/odàjajo in oglasi ••'••••••° samo v tem lokalu in ne več v 
dosedanji! prostorih v Gregorčičevi ulici 23/1. 

.Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 
6t. VI 65/7-49' '. ÏÏÏ73 

Razglas 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglaša, 

po 2. členu uredbe o preprečevanju in 
zateranju nalezljivo obromelo&fi prašičev 
(Oradoi list LRS, St. 24-150/49), da «o 
v Ljudski Republiki Sloveniji, z nalezljivo 
ohromelostjo prašičev okuženi okraji Ce- 
ljç Okolica, Jesenice, Ljutomer. Murska 
Sobota, Foljčane in Ptuj. 

Ljubljana dne 4. oktobra 1949. 
Ministrstvo • kmetijstvo LBS 

< Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 4, oktobra 1949. 
Besedilo:  Podjetje za promet z lesom 

••••••. 
Poslovni predmeti Odkup in. prodaja 

—ij-iij ••••^••••• ja Jesnih izdelkov ža- 
ga • aaeetertega eektoda. 
aovfaj podjetja:  Vlada LRS, od. 

lo&a Št SA 169 a dne- 16. III •. 
t Operativna upravni voditelj : Glavna di- 

rekcija aa promet % lesom LRS. 
Podjetja zastopajo in zanj podpisujejo: 
Çevec Edvard, v. d. direktorja, ,samp. 

çpjao, v Obsegu •••. pooblastil io pravil 
Čo%tja; 

2ffoka"r Viü, sekretar, v odsotnosti di. 
rektorja, v ietean 'afosegu kot oni; 

Palattous Milan, računovodja, astine po- 
'47. členu epi. zakona o tfrž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

<tne 4. oktobra 1949. 
Št. 243439—1949 10.928 

I 
Sedež: Slovenske Konjice. 
Dan vpiäa: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet z lesom 

Slovenske Konjice. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

gozdnih proizvodov fn lesnih izdelkov za. 
družnega in zasebnega sektorja. 

Ustanovitelj podjetja r vlada LRS. od- 
ločba št. S-ssak' 169 z dne 16. III  1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za promet a lesom LRS.   » 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Hvala Jože, v. d. direktorja, samostojno 

v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
licu Kamilo, šef komercialnega odseka, 

v  odsotnosti  direktorja, v istem obsegu 
kot eni, 

Czerny Nada, v. d. računovodje, listine 
po 47. členu s-pl. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. » . • 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. oktobra 1949. 
St. 243440-•9 10.927 

/     * 2227. 
Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1949. 
Besedilo: Podjetje za promet « lesom 

St. Peter na Krasu. 
Poslovni predine!: Odkup in prodaja. 

gozdnih proizvodov iu lesnih izdelkov za. 
družnega in zaeeblnega sektorja. 

Ustanovitelj (podjetja: vlada LRS, od- 
lcčba II S-zak 169 z dne 16. III. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija «a promet « lesom LRS. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Znidarsic Venceslav, v. d. di*e•orja, 

eamostojuoj v obsegu zale. pooblastil Sn 
pravil poletja; 

Gorup Anton, v. a; sekretarja, v odsot. 
nosti direktorja, v intern oWefti • oni, 

Aveec Rudolf, raëirnôvonja^ fistine po 
47. Členu spi. aakona o dri. gospodarskih' 
podjetjih. 

Ministrstvo •• finance MS, 
Ljubljana, 

dne 10. oktobra 1949. 
St. 243423-1949 10;929 

Spremembe 
2228. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 30. eeptemWra 1949. 
Besedilo: Podjetje ta promet • lesom, 

Celje. 
Izbriše ee Pečnik Jože, direktor da vpüo 
Zoll Franc, v. d, direktorja, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja 

Ministrstvo «a finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. septembra 1949. 
St. 243212/4—1949 10.931 

2229. 
Sedež: Dolenjske Toplice. 
Dan vpisa: 28. sept, in 5. oktobra 1949. 
Besedilo; Zdravflflko-goštinsko podjetje 

Dolenjske Toplice. 
Izbriše se Novak Franc, glavni raču. 

uovodja in vpiše 
Hibžer Božena. v. d. glavnega računo- 

vodje, ki eopodpieujo listine po 47. členu 
epi. .zakona o drž. gospodarskih podj&tjib. 

Operativni upravni voditelj  je odslej: 
Glavna direkcija za gos&ns-tvo LRS^ 

Hinistrçtv© •• finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oKitobra 1949. 
St. 2433J4/2 in 3—1949     10.933 

2230. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom pod 

Prisojnikom«. Kranjska gora. 
Izbriše ee Sevčnikar Ivanka, glavifl ra- 

čunovodja in vpiše: 
Bojane Jožica, glavni računovodja, ki 

«t>podpisuje listine po 47. členir epi. za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Operativni upravni voditelj je odslej: 
Glavna direkcija za gostinstvo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. oSžeora 1949. 
St. 243193/3-1949 10.932 

• 
2231. 

Sedež: Kresnice. 
Dan vpisa: 3. oktpbra 1849. 
Besedilo:   Kresniška   industrija   apna, 

Kresnice. 
Izbrišeta ee P.ur Drago, direktor in Sto- 

jan Romana, glavni računovodja in vpi. 
Seta: 

Ručigaj Franc, direktor, kj podpisuje 
samostojno., v obsegu ask. pooblastil in 
pravil podjetja in 

Cebašek Ljudmila, glavni računovodja, 
ki podpisuje listine po 47. členu epi. za- 
kona o drž. gosp. podjetjih 

Ministrstvo za finance LRS, 
j Ljubljana, 
1       dne 3. oktobra 1949. 

St. 243420-1949 10.933 
• 

2232. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. oktoWw. 1949. 
Besedilo: Izvozno podjetje >SIovenija — 

Sadje«, Ljubljana, Jugoslavija., 
Izbriše se Stele LjuWomir, glavni, raču- 

novodja in vpišeta: 
Ziherl Marjan, glavni računovodja, ki 

sopodpieuje listine po 47. členu spi. za. 
kona i drž. gospodarskih podjetjih in 

Justin Vinko, sekretar, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, v istem obsegu •• 
oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5.  îktobra 1949 
S*. 243244/3-1949 '0.985 

2233. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. septembra 1949. 
Besedilo: Uvozno podjetje »Slovenija —> 

Vino«, Ljubljana, 
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Izbriše se JakŠe Mirko, pomočnik di- 
rektorja la Badjura Ciril, glavni računo- 
vodja, vpiße ee 

Siele Ljubotiiir, glavni računovodja, ki 
eopodpisuje listine po 47., členu epi,' za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo m finance LRS, 
Ljubljana, 

doe 28. septembra 1949. 
St. 24338/2—1949 10.930 

• 
2234. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1949. , , 
Besedilo: >0dpad<, podjetje za promet 

t odpadki, Ljubljana. 
Izbriše ee Fajdiga Slavko, •••••••••" 

direktorja, in vpiše 
Žuljan Leopold, glavni računovodja, ki 

eppodpisujB listine po 47. členu epi, za- 
kona o drž. goep. podjetjih. 

'        Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

• dne 4. oktobra 1949, 
St. 243398/2-1949 10.984 

• 
2235. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 10. oktobra 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska, gospo- 

darstva Slovenije, Ljubljana. 
Podjetje je prešlo z odločbo vlade LRS, 

fet. S.zak 570 z dne 18 VIII. 1949 v li- 
kvidacijo. \ 

Besedilo odslej: Bepublilka kmetijska 
gospodarstva Slovenijo, Ljubljana, v likvi- 
daciji. .      '    l  .    • -, 

Za podjetje podpisuje Munih Vida, li- 
kvidator. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. oktobra 1949. 
St. 243166^-1949 10.938 

• 
«238. 

Sedeï: St. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 10, oktobra 1949. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije, Celje. 
Podjetje je  z odločbo vlade LRS, 8t 

S-zak 570 z dne 18. VIII. 1949 preSlo v. 
likvidacijo, ' • 

Resedilo odslej: Republiška kmetijska 
ge -Midarstva Slovenije, Celje, v likvida- 
ciji. 

Zt? podjetje podpisuje OJetreï Màjda, li- 
kvidator. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dine. 10. oktobra J949. 
St. 248183/3-1949 10.989 

• 
2287.   j 

Sedeï: Zidanj most. 
Danvplea: 6. oktobre 1949. 
.Besedilo: Apnenice Zidani mo*t. 
Podjetju Je; • priMijučem obrat Apne- 

nlca, HraetolK. ki je MI izločen h eeetava 
ditf, Roep. podjetja >Tovarea kemičnih Iz- 
de1': o v«, Hrastnik., 

Izbriše se Kruljc Bernard,, •, a. dfrefc- 
torjn in vpiše 

Izbriše ee Krulijo Bernard, •. đ. direfc. 
suje eamOBto.ino,_ v obsegu zak, pooblastil 
in pravil podjetja. '••' •   - vr 

Ministrstvo »a finance LRS. 
Ljubljana.        ' 

-,,„•"<    dne 8, oktobra 1949.      ; 
., St. 24339/1-1949 10,987 

Izbrisi 
2238. 

Sedeï: Mala Bukovica pri Ilirski Bi- 
strici. 

Dan izbrisa: 6. oktobra 1940. 
Besedilo: Opekarna Ilirska Bistrica. 
Zaradi prehoda pod operativno upravno 

vodstvo izvršilnega odbora OLO Ilirska 
Bistrica. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. oktobra 1949. 
St. 243441-1949 10.941 

• 
2239. 

Sedeï: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 30. septembra 1940. 
Besedilo: Skladiščno podjetje Slovenija 

— Javna skladiSča, Ljubljana, skrajšano: 
Javna skladišča, Ljubljana. 

Zaradi prehoda v  upravo oblastnega 
ljudskega odbora Ljubljanske oblasti. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. septembra 1949. 
Št. 2488/2—1949 10.940 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

•——H     mm*^mmm\ m •     i»iinWi ilmun———p—i 

I R 584/49-5 10872 
; Jakin Ivan, sin pok. Jožefa to pok. Ka- 

xoliné rojene Bole, kmet v Snežatnem 82, 
je odšel novembra 1948 y NOV. Baje je še 
isM mreeeo padel v bojih zNemoi v Bene- 
čiji. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog Jakin Jožefe, kmetice v Sne- 
žatnem 82, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 583/49-5 10670 

Krietančič Marija-Natalija rojena Forna- 
zaittč, roj. 4. XII. 19Ì2 pri Sv. Mihaelu, 
hči pok. Antona in Marije poročene For- 
nazariŽ, gospodinja v Ozeljanu 107, je bila 
pri prenašanju zdravil partizanom 1, X. 
1944 v Gorici o<i Nemcev ujeta. Novembra 
1944 je bila odpeljana y Nemčijo in ee od 
tedaj pogreša. 

Na predlog Kristani«- Franca, kmeta iz 
Sv. Mihaela 6, ee uvede postopanje za 
raeglaeitev za mrtvo., , 
IR 694/49—4, 10686 

Maro Miroslav, roj. 21. VII. 1914 na 
Planini pri Ajdovščini, sfa Marc Rozalije, 
delavec v Budanjah 88, je odšel 11. III. 
1941 v italijansko vojsko. S 17, potom Je 
odšel 1. VIL 1942 na *u&o.bojKče, od 
koder se je zadnjic JaviMl. XII. 1942. Od 
tedaj ee pogreša. '"• ' '    . .  • 

Na predlog iene Marc Dore rojene 
Kranjc, Šivilje v Budanjw 88, se uvede-po- 
stopanje za razglasitev '•• mrtvega. 
I R 582/49-4 .    10668 

Podbraček Felike, roj. 22, II. 1928 v 
Plavah, Paljevo, ein Petra in Antonije ro- 
jene Kamenžcak, kmet, je bdi 29. XI. 1944 
kot miličnik od Nemcev ujet. ,Do 11. XII. 
je bil v goriSkih zaporih, od1 tedaj ee pa 
pogreša.    -       '     ,     V , .,•,', 
I R 581/49-45 t,    ! 

Podbršček Kari. roj. 4. VIII, 1917 v 
Dobrniču na' Dolenjskem, ejn Petra m 
Antonije, rojene Kamenšček, kmet v' De-" 
eklah 152, je odšel 25 IX. 1943 v NOV. 
Od februarja 1944 se pogreša. yi.,, 

Na predlog Podbrši*?.a Alojza, Inštruk- 
torja pri Poslovni zvezi OZKZ y Šempe- 

tru pri Gorici, Pe uvede postopanje ,za 
razglasitev za razglasitev za mrtva.      ' 
I R 598/49-3 10667 

Roje Alojz, roj. 10. II. 1911 v Selu, sin   , 
pok. Amalije rojene Jekše, mizar v Selu 
pri Črničah, je bil kot partizan januarja 
1945 ujet, Odpeljan je bil v Nemčijo in se 
od tedaj pogreša. 

Na predlog Biäota Jožefa, kmetovalca iz 
Sela 51, ee uvede postopanje •• razglasi- 
tev za mrtvega. 
I R 595/49-3 10665 

Soeolic Ludvik, roj. 4. II. 1913 v Bilja- 
ni, sin pok. Karla in pok. Marije, železni, 
čar, je odšel 1943 v prvo prekomorsko 
brigado NOV. Se isto leto je odSel v Dal- 
macijo in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Soeolič Marte rojene, 
Simčič, gospodinje, Dobrovo 82, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega 
I R 580/49-4 10672 

Stanfel Anton, roj- IP. VII. 1914 v Pod- 
sabotiniu, sin pok. Stefana io Ivanke ro- 
jene Bresčak, je odšel 9. V. 1942 v NOV. 
Bil je intendant Briško-beneškega odre- 
da. Marca 1944 je bil v Steverjanu od 
Nemcev ujet in ee od tedaj pogreša. 

Na predlog Paljaiyca Alojza, kmeta fe 
Podeabotina 3, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 587/40-4 10671 

Zeliašček Franc, roj. 4. X. 1907, sin Ste- 
fana in pok. Tereze rojene Ipavec, dela- 
vec v Anhovem 89, je bil 6. VI. 1944 od 
Italijamoviaretirah. Odpeljan je bil v Da- 
chau in ee od tedaj pogreša. 

Na> predloga ZeMnšček Alojzije rojene 
Zavec, delavke v Anhovem 89, se uvede 
postopanje •• razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem lietu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
uradniku v Gprìoi. 

Jakin Ivan, Krietančič Marija-Natalija, 
Marc Miroslav, Podbršček Felike hi Kari,, 
Roje Alojz, Sosolič Ludvik, stanfel An- 
ton ter ZeMmšček Franc ee pozivajo, da ee 
zgladjo pri sodtSou alt dajo kako vest o 
sebi, < 

Po preteku roka bo sodičRe odločilo o 
predlogih.      , 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 5. oktobra 1049. » 

./••••••       • '    , 
I R 591/49-r4 10.914 

Bavdaï Stanislav, roj-, 10. XI. 1928 T 
Lomu, sin Ivana io Pavline rojene Bav- 
daï, kmečki delaveo y Mešnjafcu ' 124, je 
bil 28. XI. 1944 aretiran ter odpelUm v ta- 
borišče Floesenburg v Nemčiji. Ob prese- 
litvi v novo ,tabori*Če je, obnemogel in Je 
bil verjetno ob tej 'priliki ustreljen, 

Na predlog Baydaï Andreja, kmeta v 
Mešnjaku 124; se uvede postopanje •• 
razglasitev za mrtvega. 
I R 589/48-4   ' "     . 10.913 

Knez Stefan,;roj. 18 .III. 1900 v Biljah, 
sin Alfonza in;Ane rojene Madotto. kmet 
v RenČah 68, je Ml 7. XI. 1944 ujet in 15. 
XI. 1944 odpeljan-v Dachau  Od tedaj ée 
pogreša.' -V/ '• 

Fa  predi«?, 'fene Knez Marije  rojene 
MowtiS, gospodinje. Renče 68, «* uved'e 
postopanje ^ei razglasitev za mrtvega. • 

Vsakdo, M o pogrešanima kaj ve, «m;!po- 
7. iva, hai o tem v. dveh'nw>cih od t? ob- 
jave v Uradnem lieta LRS poroča sodišču, 
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ali   akrbniku   Lahu   Rudolfu,   uradniku 
okrajnega sodila v Gorici. 

Bavoaž SUurisiav in Knez Štefan ee po- 
• živa ta, da t>e zglasita pri sodišču ali dasta 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 0 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 13. oktobra 1949. 

• 
I R 176/49 10.639 

Ruhitelj Alojz, roj. 17. VI. 1911 v Bač- 
kovi, sin Franca in Jere, kmet v 25g. 
Scavalci 114, je bil jeeeni 1944 prisilno 
mobiliairan v nemško vojsko. Zadnjič ee 
jo oglasil 9. III. 1945 iz Frankfurta. Od 
tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Ruhitelj Marija, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogreša, 
nem v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali ekrbnici Ru- 
hitelj Mariji, mali kmetici iz Ig. ščavrrice 
St. 114, p. Sv. Ana v SI. goricah, 

Ruhitelj Alojz ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako veet o 
»ebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 1. oktobra 1919. 

• 
R 397/49-6 10.437 

Istenič Jakob, ein Jakoba, roj. 1. V. 
1918 na Vrsniku 13, kmečki delavec, se 
od razpada Nemčije, ko ee je kot domo- 
branec umaknil v tujino, pogreša. 

Na predlog matere Istenič Frančiške, se 
uvede postopanje za razglasitev •• mrt- 
.vega. Pogrešani in vsakdo, ki o nJem kaj 
TO, ee poziva, naj se zglaai ali kako dru- 
gače o tem v dveh mesecih po objavi tega 
oklica v Uradnem listu LRS poroča codi- 
seli ali skrbnici Sova Jožefi, Idrija, Tito- 
va 43.     ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 1   oktobra  1949 

• 
I R 1048/49-2 10.435 

Golja Silva rojena Smolej, gosp. pomoč- 
nica, roj. 10. VIII. 1918 na Koroški Beli, 
hči Ivana in Frančiške Smolej rojene Mi- 
••, Jesenice,-Obrtniška Št. 14, je odšla 
10. VIII. 1944 v NOV bila par dni v Ra- 
dovni, nato v Gradnikovi brigadi okrog 
Idrije, Cerknega in Črnega -vrha, od ko- 
der se je zadnjič oglasila pred božičem 
1944. Od tedaj se pogreša Baje je padla 
v bojih pri Cerknem. 

Na predlog očeta Smoreja Ivana, tov. 
upokojenca iz Sp. Gorij 111; ee uvede po- 
•stopanje za razglasitev za mrtvo. 

Komur je o pogrešanki kaj znano, naj 
to do 1. I. 1950 poroča sodišču ali skrb- 
niku Rihterju Mirku, tusodnemu name- 
ščencu na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu, 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 27. septembra 1949. 

• 
t R 1005/49-5 \     10.948 

Murgelj Viktor, roj. 22. •1. 1909 v Be- 
gunjah, em Jožefa in Marije rojene Bene- 
dičič, tovarniški delavec na Javorniku, 
Stalingrajeka c. 23, se od ma|a 1945 po. 
creša. Po izjavi poverjeništva za notranja 
zadeve pri OIO Jesenice z dne 28. IX. 
1949, št. IV./1083/49, ni od tedaj nikakih 
podatkov o njegovem prebivališču. 

Na predlog ženu Murgelj Terezije, de- 
lavke iz  Vetrnega vrhu Oli,  Rad.'iče  pri 
Zidanem mostu, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
* Komur je o pogrešanem kaj mano, naj 
0 tem do 1. -1. 1950 poroča aodišču aii 
skrbniku Rihterju Mirku, sod. nameščen. 
cu nà*Jcsenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 3. oktobra 1949. 

* 
1 R 1024/49—5 10.947 

Kavčič  Rozalija   rojena  Zupan  7.   IX. 
1895 v Ribčeveni lazu, hči Jožefa in Ma. 
rije rojene Johan, gospodinje v Ribčeveni 
lazu 8, je bila 1944 internirana v nem- 
škem taborišču Rawensbrüok, kjer je po 
navedbi priče Mazovec Štefke iz Domžal, 
Ljubljanska cesta 114, zaradi izčrpanosti 
okrog 20. II. 1945 umrla v revirju št. 2. 

Na predlog moža Kavčiča Jožefa, delav- 
ca iz Ribčevega laza 48, ee uvede posto- 
panja za razglasitev za mrtvo. 
I R 1054/49-3 10.946 

Ravnik Ludvik, roj, 9. VIII. 190C na 
Jesenicah, ein Mihaela in Frančiške roje- 
ne Repine, uslužbenec •• na Jesenicah, 
Vrtna ul. 1, so od 28. XI. 1943 kot mobi- 
liziranoc NOV pogreša. Po uradnem po- 
trdilu QIO Jesenice, pc-verjeništvo za no- 
tranje zadeve z dne 28. IX. 1949, št. IV. 
pov. 985/4-49. ni podatkov o njegovem 
prebivališču. 

Nn predlog žene Ravnik Marije, name- 
ščenke z Jesenic, Fužinska 2, se uvede 
posilopanje za razgloatev za mrtvega. 

Komur jo o pogrešanih kaj znano, naj 
do 15. I. 1030 javi sodišču ali skrbniku 
Rihterju Mirku, sod. nameščencu,, na Jese- 
nicah. 

Po protoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dna 10. oktobra 1949. 

~k 
I R 93/49—2 10.438 

Klun Karol, roj. 18. VIL 1926 v Gore- 
nji vasi pri Ribnici 84, sin kovača Karla 
in Angele rojene Lovšin, dijak, jo odšel 
9, IX 1043 v NOV. Bil je dodeljen rajon- 
skemu komiteju Ribnica, nato oblastnemu 
komiteju na Štajerskem, od septembra 
1944 je bil pri organiziranju odpora na Ko- 
roškem, kjer je baje oktobra 1944 padel. 
Od tedaj se pogreša. * 

Na predlog matere Angele Klun, gospo- 
dinje v Gorenji vasi št. 34 pri Ribnici, se 
uvede postopanj-e za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
do 15 I. 1950 poroča sodišču ali skrbniku 
Cernivcu Josipu, sodnemu uradniku v Ko- 
čevju. 

Karol Klun se poziva, naj se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o eebi. 

I*o pmtpku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Kočevje 
dne 22. septembra 1949. 

* 
I R 98/49-2 10,840 

Krose Franc, roj. 6. VIL 1917 v Ko. 
čevju, sin Ftanceta in Alojzije rojene Tro- 
ha, rudar v Kočevju, Salka vaa 4, *'& od 
maja 1945 pogreša. Po potrdilu pov. za 
noir, zadeve pri OLO Kočevio ni nobenih 
podatkov p njeaovem bivališču. 

Na predlog žene Krese Slavke rojene 
Oblak, delavke v Klmii vasi 21, so uvede 
postopanje sa razglasitev za mrtvega in 

se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 
8. II. 1950 poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožetu, ©od. uradniku v Kočevju. 

Krese Franc se poziva, da s& zglaai pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 13. oktobra 1949. 

#      •* 

II R 343/49-4 10.623 
Frelih Lovro, roj. 8. VIII. 1918 v Za. 

lem logu, sin Frelih Lucije, samski, kro- 
jač iz Zalega lega 12, se kot partizan od 
novembra 1943 pogreša. 

Na predlog matere Frelih Lucije, gospo- 
dinje iz Kranja, Titov trg 21, ee uvede 
postopanje •• razglasitev za mrtvega in 
so izdaja poziv, naj se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Želez- 
niku Simonu, sod. uslužbencu v Kranju. 

Frelih Lovro se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ah drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 5. oktobra 1949. 

II R 344/49-8 10.813 
Leskovee Anton, roj. 7. VI. 1917 na 2i- 

rovskem vrhu 69, «n Antona in Rozalije 
rojene Jurjevčič, oženjen, mizar v Naklem 
št. 55, je bil aprila 1943 mobiliziran v * 
nemško vojsko. Odšel je na rusko bojišče 
in se od decembra 1943 pogreša. 

Na predlog žene Leskoveo Siïre, šivilje 
v Naklem 55, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, ' 
naj ee o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Zelezniku Simonu, eod. 
uradniku v Kranju. 

Leskovec Anton ee poziva, naj ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. oktobra 1949. 

II R 347/49-3 10.915 
Kuhar Janez, roj. 30. X. 1903 v Sp. 

Dupljah, ein Ignacija in Marije rojene 
Lukane, gozdni delavec v Puterhofu 109, 
je septembra 1944 odšel k partizanom in 
se od 24. XII. 1944, ko je bil ujet od' 
Be-ga, pogreša. 

Na predlog žene Kuhar Ivane, gospodi, 
nje v Puterhofu 9, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanem  kaj ve, se 
poziva, naj o oem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodišču . 
ali skrbniku Zelezniku Simonu, sodnemu 
uslužBencu v Kranju. 

Kuhar..Janez se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da kako veet o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Kranja 
dne 15. oktobra 1949. 

I R" 868/49-5 10.880 
Chvatal Stanislav, roj. 11. XI. 1903 v 

Ljubljani, ein Franja in Frančiške rojim« 
Šimenc, noročnik v nok., Ljubljana, ••••- 
žičeva 11. je bil baje ubit v taborišču 
Wolmar.Buchenwald ob bombardiranju 
9. II. 1945. 

Na predlo» sestre Chvatal Fride, frimn. 
učiteljico v'Ljubljani, Janežičeva 11, ee 
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uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, naj eo o njem 
poroča sodišču ali skrbnici Chvatal Fridi. 
I K 363/49-3 10.879 

Giulia Engelbert, roj. 14. XI. 1922 v 
Ljubljani, ein Andreja in Ane rojene Se- 
dej, fotograf v Ljubljani, Rožna dolina, 
C. V, št. 22, 6e kot partizan pogreša. 

Na predlog Ciulia Ane, Ljubljana, Rož- 
na dolina, Cesta V, it. 22, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in eo iz-f 
daja poziv, naj ee o pogrešanem poroča* 
sodišču ali skrbniku Ferfilja Bogu, uaine- 
ščencu v Ljubljani, Rožna dolina, Ce- 
6ta II, št. 7 oziroma predlagateljici. 
I R 361/49-4 -  10.882 

Eppih Ivan, roj. 2. II. 1923, sin Tilena 
in Marije rojene Krakar, učenec avtome- 
hanike v Ljubljani, Gerbičeva 26, RLOIV, 
ee kot partizan pogreša. 

Na predlog očeta fippiha Tilena, višjega 
poštnega svetnika v pok., Ljubljana, Ger. 
bičeva 26, se uvedo postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
ee o pogrešanem poroča sodišču ali skrb- 
niku Prohinarju Janku, nameščencu, 
Ljubljana, Gerbičeva 2*1 oziroma predla- 
gatelju, 

I R 353/49-5 10.883 
Kovaöi« Franc, roj. 27. XI. 1911 v Stari 

Fužini v Bohinju, ein. Kovačič Fraučiške, 
vodovodni instalater, Ljubljana, Ločnikar- 

*Jeva 3, RLO IV, ee od maja 1945 po- 
greša. 

Na predlog Žene Kovači« Marice rojene 
Demšar, gospodinje, LcčnikarjeVa 3, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali skrbniku Kokalju 
Slavku, krojaču, Ljublana, Obrtniška 4 
oziroma predlagateljici. 
I R 839/49-5 10.881 

R'nir Karol, roj. 28». S. 1911 v Ljublja- 
ni, Uilmat, sin Ivana in Ane rojene 
Kii~u,.vdove Hriberaik, kotlar v Ljublja- 
ni, Ljubljanšfo» % je'baje kot borec Can- 
karjeve brigado padel 18. III. 1944 v Ja- 
rorovici v Gorjancih. 

Na predlog Rlhar Ane, gospodinje v 
LJubljani, Ljubljanska 35, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
riav.i poziv, naj se o pogrešnnrm poroča 
ÉOdììfii ali skrbniku Lahu Aleksandru, 
Ljutiiiana, Koroščeva 21 oziroma predla- 
gateljici. 
I, R 367/49—5 10.8S4 

. Soba Anton, ein Antona in Ivane rojene 
Zdravje, roj. 29. I. 1924 v Iški vasi 14, 
stan. v Ljubljani, Dravlje, Sv. Roka 4, je 
bil kot partizan nazadnje v brigadi VDV 
v Ilirski Bistrici in sé od aprila 1944 po- 
greša., 

Na predlog Soba Rože, gospodinje v 
Ljubljani, Dravlje, Sv. Roka 4, ee -uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja peciv, naj so o pogrešanem poroča 
sodišču ali;skrbniku Mikuletiču Bernardu, 
Ljubljana, Dévoya ul. 5 oziroma predla- 
gateljici.: "•        , 

pogrešani Chvatal Stanislav, Graha En- 
gelbert, Eppih Ivan, Kovačič Franc, Ri. 
har Karol in Soba Anton «e pozivajo, naj 
vse zglaeijo pri sorilšcualidajokakglaeo. 

- sebi. 
Po preteku dveh mesecev od te objavo 

v Uradnem listu LRS bo eodiščf- odločilo 
v predlogih., '       ,,'."•...'••• 

Okrajno sodišče za «1- mosto Ljubljana 
'••'> dne 11. oktobra 1919. 

1 R 348/49—8    • 11.027, 
Aleš Ivan, roj. 24. VI. 1926 v Radvanju, 

sin Franca in Marije rojene Dime, meha- 
nični vajenec v Ljubljani, Rožna dolina, 
Cesta VII/8, je baje padel pomladi 1944, 
ob partizanskem napadu na postojanko v 
Ribnici. 

Na predlog očeta Aleša Franca, kljucav- 
ničarja drž. železnic, Maribor, Engelsova 
ul. 78, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj se o 
pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku 
Tesarju Francu, upokojencu v Ljubljani, 
Rožna dolina, Cesta VII/3 oziroma pred. 
lagatelju. 
I R 373/49-4 11.026 

Schlamberger Radivoj, roj. 24. X. 1922 
v Ljubljani, sin Ivana in Marije rojene 
Rozman, dijak v Ljubljani, Središka 8, se 
kot partizan od avgusta, 1942 pogreša. 

Na predlog očeta Schlambtergerja Ivana, 
železničarja v pokoju, Ljubljana, Središka 
ulica 8, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in eo izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem poroča 6odišču ali skrb- 
niku Gorjanu Poldetu, Ljubljana, Sre- 
diška 11 oziroma predlagatelju. 
I R 340/49-6   " 1L029 

StrekelJ Marijan, roj. 28. III. 1920 v 
Ljubljani, Glince, sin ivana in Terezije 
rojene Zgavec, brivski pomočnik v Ljub- 
ljani, Rožna dolina, Cesta.X V/25, je baje 
začetek 1945 umrl v internaciji v tabori- 
šču Ordruf-Thüringen. „ 

Na predlog matere Strekelj Terezije, 
gospodinje v Ljubljani,,Rožna dolina Ce- 
sta XV/25,, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in SB izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem poroča sodišču aH 
skrbniku Prevcu Stanetu, mizarju, Ljubi, 
ljana, Rožna dolina Cesta XV/11 oziroma 
predlagateljici. 
I R 371/49-4 11.028 

Štrukelj. Mirijo, roj. 15. VII. 1924 v 
Ljubljani, sin Aloisa in Katarine rojene 
Strgar, krojač v Ljubljani, Št. Vid (v me- 
znanji), se kot partizan v loškem odredu 
od začetka 1945 pogreša. 

Na predlog Štrukelj Katarine, gospo- 
dinje v Ljubljani, Viška cesta (pri »Son- 
cu«), se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o 
pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku 
Skofljancu Martinu, St. Vid 93, Ljubljana 
ali predlagateljici. 

Aleš Ivan^ Schlamberger Radivoj, Stre- < 
' kelj Marijan in Štrukelj Mirko ee pozivajo, 
naj se zj'lasijo pri sodišču ali dajo kako- 
vest o sebi. ', 

Po  preteku dveh mesecev od objave 
tega oklica v Uradnem listu LRS bo so- 
dišče odločilo o predlogih.    , 
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 

dne, 18. oktobra 1949. 
• 

I R ,194/49-2 , 10.996 
Majcen Ciril, roj." 2. VII. 1916 v Bodi. 

slavcih, sin Franca in Alojzije rojene 
Karba, mesarski pomočnik v Bodislavcih 
št. 10, je bil 1944 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko in je baje padel 24. II. 
1945 na vzhodnem bojišču. 

Na predlog nedl. sina Plohla Mirka,, za- 
stopanega po materi Plohi Antoniji, de- 
lavki v- Moravcih št, 133, kot zakoniti za., 
stopnici,, se .uvede postopanje ^•" razziasi-- 

tev za mrtvega in ss izdaja poziv, naj se 
o pogrešanem do 31. XII; 1940 poroča 
sodi'čii ali skrbniku, Zunicu,".Ignacu, so- 

1 dnemu uslužbencu v Ljutomeru. • 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 17. oktobra 1949. 

"k 
I R 382/49 10.811 

Miuc Franc, roj. 1. IV. 1921 pri Sv. 
Ožbaltu ob Dravi, samski; delavec, jo bil 
1. IV. 1943 mobiliziran v nemško vojsko. 
Zadnjič je pisal iz bojišča pri Vitebsku 
30. VI. 1944. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Pavlic Ivano rojene 
Miuc, delavke iz Zg. Kaple 6, so uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem v 
treh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Kašmanu 
Mihaelu iz Zg; Kapte 6. \ 

F'o preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 10. oktobra 1949. 

I R 388/49 11.030 
Pezdirc Silvester, roj. 29. XII. 1927 v 

Hotinji vasi, sin Nikolaja in Marije ro-, 
jene Tornine, delavec v Hotinji vasi 121. 
je 1943 odšel k partizanom, kjer je'po 
izjavi prič Mladena ObrenoviČa in Zdrav- 
ka Novakoviča padel oktobra istega leta. 

Na predlog očeta Pezdirca Nikolaja, ma- 
lega posestnika v Hotinji  vasi 121, se 
uvede postopanje za razglasitev za  mr-. 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega, 
kaj znano, se poziva, da o tem v treh 
mesecih ,po objavi y Uradnem Hstu.LRS 
poroča  sodišču  ali  sRrbmku 'Razboršku 
Juriju v Hotinji vasi 54. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 18. oktobra 1949. 

* 
I R 152/49-3 •    10.674 

, Obreza Ivan, roj. 28. II. 1901 v Gor. 
Ležeči, sin pok. Ivana in pok. Jožefe ro- 
jene Magajna, poročen, mlinar, je odšel 
1. I. 1944 k istrskemu odredu NOV. Od 
tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Obreza Frančiške ro- 
jene Biščak, Gor. Ležeče 30, se uvede po- 
stopanje za, razglasitev za mrtvega in eeiz-; 
daja poziv, naj se o pogrešanem v treh' 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo eodfëèe odloMo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 3. oktobra 1949.   . 

*       : :..   ' -.."• 

I R 54/49 ' » .      •    10.949 
Bezjak Ivan, roj. 22. VI. 1921 v Mi- 

hovcih, sin Bezjak Marije, železniški de-# 
lavec, je bil 1943. prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Bil je cd Angležev ujet in 
se je oktobra 1944 vrnil v domovino. Od- 
šel je v NOV na Dolenjsko, kjer je 18. 
IV.' 1945 padel ,v Podturnu pri Dol. Top- 
licah. 

Na predlog Bezjak Marije iz Mihovcev 
št. 3, se uvede postopanje za razglasitev . 
za mrtvega in so izdaja poziv, naj se o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem,1 listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Herguli Ivanu, posestniku v Mi- 
hovcih, p. Vel: Nedelja. 
VII R 44/49 10.950 

• 'Strafela Aloj? Vr-: 21 VIL 1923 v Stur- 
móvcih, sin ppì-^'-ikn Alojza jn Eliza- 
bete, je bit 194?. ' visilno, mobiliziran v 
nemško vojsko. Bii ;e na gališkem bojišču. • 
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od koder se jil več .javil, Z dopisnica z 
dne ß. IX. 18(48 ć$ Berlina ije potrjeno, 
da je 31. X, 1944 padel ,v Bimhocu.   . 

Na predlog Strafela Alojza, posestnika 
v Sp. Sturmavcih 76, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, da ee o pogrešanem v treh mese- 
cih po objavi v Uradnem ltelu LRS poro- 
ča sodišču ali skrbniku Strafeli Alojzu. 

Po preteku rokov bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju        *^ 
dne 13. oktobra 1949; 

JL. 

R 198/49-3 10.995 
Preglav Oton, i roj. 23. V. 1926 v Št. 

Vidu pri Vuzenici, ein Franca in Marije 
rojene Areli, kovaški vajenec v Brestr- 
nici, KLO Kamnica, je bil septembra 1944 
"pozvan v nemško vojsko. Dne 28. IX. 
1944 je odici v Tomšičevo brigado NOV, 
kjer je služil V1. ceti I. bataljona. Padel 
je v boju z Nemci pri Novi Stihi 22. X. 
1944. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog mater» Preglav Marije, go- 
spodinje Y Vuzenici St. 126, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
R  197/49 10.994 

Trunk Franc, roj. 5. IX. 1895 v Vuze- 
nic-ii ein Janeža dn Marije rojene Križan, 
Žagar pri Sv. Primožu na Pohorju St. 47, 
je bil junija 1943 prisilno mobiliziran v 
nemSko «vojsko. Dne 6. XI. 1944 je bil 
ob,* bombardiranju :Weldorfa v Nemčiji 
ubit in tam pokopan. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Trunk Marije, gospo. 
dinje v Vuzenici ät. 64, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, M mu je o pogrežamih kaj zna- 
no, se poziva, da o tem v treh mesecih 
po tej objavi v Uradnem listu LRS poro- 
ča sodišču ali ekrbniku Cegovniku Filipu, 
sodnemu nameščencu v Slovenjem Gradcu. 

To preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne Ì7. oktobra 1949. 

• 
. RwS80/49—2    ~* 10.758 

Zayotóvsetì Anton, roj; 14. I. 1922, v 
Novi 'Štifti, •••• eia Jakoba1 in Angele 
ròiene ••&••, samski, jo 17. I. 1944 
odlel v ejaaife^oLbtìgàdoi NOV. Baje je 
29. XII. 1943«pàdéi vemktrta'em ••• Kam. 
niku. 

Na pr«dlogfeveiSaf*Stemi]ia Franca, pos. 
sina iz Nova SBfte'WÇ sa uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj se o ^pogrešanem •» 30. XII. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Perovcu 
Francu, eod. uradniku v Šoštanju, 

Zavolovšek  Anton se-poziva, naj se 
zglaei pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
•predlogu.^ 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 11. oktobra 1949. 

• 
R 381/49-2 10.812 

Kortaik Kari, roj. 8/IX. 1920 v Pod- 
gorju, sin Marka in' TerezijB rojene Pir. 
tošek, eameki. železničar, je odšel eeptem- 
bra 1944 v NOV, Bil je pri komandi mesta 
Gornji grad in je baje 31. I. 1945 padel 
v Ravnah pod Sv. Goro. 

Na predlog brata Kortnika Antona, mi- 
zarja iz Podgorja 12, so uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 

' poziv, naj ne o pogrešanem do 31. I, •950 
poroča sodišču ali ekrtmiku Perovcu Fran- 
cu, sod. uradniku v Šoštanju. 

Kortnik Kari so poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali' da ikako ivT&št o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. , .4 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 14. oktobra 1949. 

* R 379/49—3 10.945 
First Rudolf, roj. 16. III. 1921 v Rade- 

gundi, sin Franca in Marije rojena Ku- 
mar, samski, kmečki ein, j« bil 1943 mo. 
biliziran v nemško vojsko. Baje je 13. VII. 
1943 padel ir. bližini Orla v SSSR. 

First Franc, roj. 28. XI. 1919 v Rade- 
gundi, samski, Kmečki ein, je bil 2. IV. 
1943 mobiliziran v nemško vojsko. Baje 
jo 29. XI. 1943 padel pri Beložicu. 

Na predlog očeta Firšta Franca, kmeta 
iz Radegunde 59 pri Mozirju, se uveda 
postopanje za razglasitev za mrtva" in se 
izdaja poziv, naj ee o .pogrešanem do 30. 
XII. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Pe- 
rovcu Francu, sod. uradniku v Šoštanju. 

Firšt RudoU in Frane ea pozivata, naj 
se zglasi ta pri sodišču ali dasta kako 
vest o 6ebi. 

Fo preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodilčo v Šoštanju 
dne 17. oktobra 1949, ' 

• 
R 869/49 «     ' :   10.441 

Mihelič Anton, roj. 14. XI. 1866 y Pluž- 
ni' pri Bovcu, tam bivajoč na St. 26, sin 
Ivana in Elize rojene Mihelič, eidar, je 
odšel oktobra 1913 v ZDA, kjer je bil 
zaposlen pri raznih delih. Zadnjič je pisal 
1910 hčeri Tratnik Rozini v Argentino, 
dat je že 13 mesecev brez posla, iker je 
bolan. Od takrat ee pogreša. 
R 870/49, . 10.442 

2agar Andrej, roj. 80. III. 1891 naiZagi, 
tam etanujoč na št. 92, ein Aiitóàa'in Ma- 

' rije rojene Žagar, mizar, ja bil kot tere- 
nec aretiran 24, V. 1944 in odpeljan v 
Dachau, od koder je zadnjič;, pjeal febru- 
arja ali marca Î945. Od'tak'ràWs pogreša, 
R 871/49 10.443 

Rakar Terezija Štefanija, rojena 16. 
XII, 1919 v Breginju, bivajoča v 2abnici 
pri Trbižu, hči Antona in Matije rojen© 
Tonkli, služkinja, je 'inorala po kapitüla.. 
ciji Italije delati v popravljalnimi avto- 
mobilov blizu Trbiža. Ob* razpadu Nem- 
čije so je Nemci' odpeljali s seboj. Od ta- 
krat ee pogreša. 
B 973/49 10.444 

2agar Alojz, roj. 17. VI. 1905 ina 2agi, 
tam stanujoč na št. 160, sin Franca in Jo- 
žefe rojeö» 2agar, je odšel 11. IX. 1943 
v brigado Simona Gregorčiča in je baje 
padel v bojjn na Otlici 27. IV. 1945 kot 
starejši vodnik. Od takrat se pogreša. 
R 878/49 ' , 10.445 

Terlikar Jožef, roj*. 20. IX. 1910 v Log- 
jjeh, tam stanujoč na št, 71, ein Jakoba in 
Marije rojene Hrast, je bil februarja 1940 
mobiliziran v italijansko vojsko. Bi] je 
na Kreti, od-koder je zadnjič pisal 9, III. 
1943. Od takrat, se pogreša. - 
R 879/49 10.446 

Pregelj Viktor, roj. 8. X4II. 1920 v Ka- 
nalskem Lomu, tam stanujoč na št. 28, ein 
Valentina,. in Alojzije : rojene Murorec. 
kmet, je odšel 15. II. 1943 v Gradniko- 
vo brigado NOV in je baje 1. IV. 1945 
padel pri Sv. Križu nad Jesenicami. Od 

1 takrat se pogreša.  . 

R 880/49        ' •.447 
Rutar Roman/roj. 8. VII. 1896 v Tol- 

minu, etanujoč v Bregu 6, sin Andreja in 
Marjane rojene Krajnik, eodni sluga, je 
odšel 16. X. 1943 v bližnjo vas Zatolmin 
po jabolka. Od takrat SB pogreša. 
R 889/49 10.448 

Manfreda Viktor, roj. 24. III. 1926v Hu- 
mu pri Podmelcu, tam stanujoč na št. 70, 
sin Jožcia in Berte rojene Brandstetter, 
delavec, je odšel v NOV februarja 1943. 
Septembra 1943 je bil ujet in odpeljan v * 
Trst. Od takrat se pogreša. 
R 890/49 10.449 

Drole Peter, roj, 1. IV. 1895 v Podbrdu, 
tam tanujoČ na št. 19, sin Jožefa in Lu- 
cijo rojene Pangerc, Čevljar, je biil zaradi 
svojega sodelovanja z NOV aretiran 6. X. 
1944 in odpeljan neznano kam v Nemčijo. 
Od takrat se pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se je 
uvedlo postopanj«, da ee pogrešani razgla- 
sijo za mrtve. 

Mihelič Anton, Žagar Andrej, Rakar 
Terezija, Žagar Alojzij, Terlikar Jožef, 
Pregelj Viktor, Rutar Roman, Manfreda 
Viktor, Drole Peter in vsakdo, ki bi mu 
bilo o usodi pogrešanih kaj znano, se po» 
zivajo, da se zglasijo v roku 3 mesecev 
po objavi tega oklica v Uradnem listu 
LRS podpisanemu sodišču ali postavljene- 
mu skrbniku LipušČku Ludviku, usluž- 
bencu okrajnega sodišča v Tolminu, ali 
da dajo na kak drug način glas o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 23. septembra 1949. 

Oglasi sodišč 

AmoÄacije 
IV R 1873/49-4 * 1091U ' 

Na predlog Leskovška Franca in Lucije, 
poses&ika v Kozjem' 33, ee uvede posto- 
panje za amortizacijo njunih vrednotnio' 
in se njihov imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svojo pravice, siicer se bodo iz- 
rekle za neveljavne. 

Oznamenilo vreduotnic: 
hranilne knjižice Hranilnice in posojil- 

nice v Št. Jurju pri Celju št. 3482 na ime 
Leskovšek Franc s stanjem 114.10 din, ite-* 
yilka 994 na ime Leskovšek Lucija e sta- 
njem 1.885.60 din in št. 4810 na ime Maat- 
nak Lucija s stanjem 585 din.   • 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 12. oktobra 1949. 

• 
I R 521/49-4 10.885 

Na prošnjo Klopčič Marije, Ljubljana, 
StrcesmayerjBva 4,' ee uvede postopanje 

,za amortizacijo vrednostnega papirja, ki 
ga je prosilec baje izgubil in se njegov 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi evo. 
je pravice, sicer so bo po preteku roka 
izreklo, da  je vrednoetni papir izgubil 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja:    v 

življenjska zavarovalna polica številka 
53.874,    izdana  od   zavarovalne   dn""be 
»Croatia<, v ZajrreBu,   zavarovana <• -'a 
20.000 din.    zneetek •'•••':•!• J,     't. 
1929,   konec 1. XII, 1010,   zavarovi—ee 
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Kiw><ii6 Ljudevit, koristnlk'doncsitec po- 
licu 
Okrajho sodišče  za  gl. mesto  Ljubljana 

dne 11. oktobra 10-19. 
-k 

I R 522/49-3 10.886 
Na prošnjo Novaka Franja, nameščenca 

v .Ljubljani, Slomškova 9, se uvede po. 
stopanje za amortizacijo vrednolnice, ki jo 
jo prosilec baje izgubil in se njon imet- 

»nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svojo pra. 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. % 

uznamenilo vrednotuice: 
hranilna knjižica Kmetske posojilnice 

ljubljanske okolice St. 43.620 na ime Le- 
nard Franc, last Novaka Franca, z geslom 
»Zvezda« in saldom 2104 din. 
Okrajno sodišče «a gl. mesto Ljubljana 

dne 11. oktobra 1949. 
• 

I R 9SG/49-3 10912 
Na predlog Anderluh Elizabete, zaseb- 

nice in prevžitkarice v Stranjah 22, KLO 
Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa Gramer 
Arnaud, zasebnik v Šmarju pri Jelšah, ee 
uvede postopanje za razveljavitev vložna 
knjižice Hranilnice in posojilnice v Šmar- 
ju pri Jelšah št. 6046 na ime Anderluh 
Elizabeta, z vlogo 8457 din po stanju 30. 
IV. 1047. 

Pozivajo se vsi, ki bi imeli kakršne 
koli podatke o tej listini, naj jih do 15. L 
195Ö priglasijo sodišču, predložijo knji- 
žico'ali pa podajo ugovore zoper predlog 
za razveljavitev, ker se bo po tem roku 
vložna knjižica razveljavila. 

Okrajno sodišče r Slov. Bistrici 
dne 14. oktobra 1949. 

• 
I R 965/49-3 10944' 

Na predlog Pezdov^k Štefanije rojene 
Hlupič, posestnice na Vinskem vrhu 23, 
KLD Šmarje pni Jelšah, zastopane po Gra- 
nerju Amandu, posestniku v Šmarju pri 
Jelšah, se uvede postopanje za razvelja- 
vitev vložne knjižice Hranilnice in poso- 
jilnice v Šmarju pri Jelšah, št. 4813 z 
vlogo 492 din postanju dne 30. IV. 1947, 
na ime Pezdevšek Janez. 

•Pozivajo se vsi, ki bi imeli kakršne 
koli podatke o tej knjižici, da jih najpo. 
zneje do 16. I. 1950 priglasijo sodišču, 
predložijo aH pa podajo ugovore zoper 
predložijo lmjiziw ali pa podajo ugovore 
zoper predlagano razveljavitev, ker se bo 
po preteku roka izvedla amortizacija vlož-. 
ne knjižice. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 14. oktobra 1949. 

• 
1 R 967/49-3 10.943 

Na predlog Stupice Stanka star., posest- 
nika v Šmarju pri Jelšah, se uvede po. 
stopanje za razveljavitev vrednostnih li- 
stin, in sicer: 

vhžne knjižice Hranilnice In posojilnice 
v Šmarju pri Jelšah Št. 71 t vlogo 57 din 
in it •7•2 z vlogo 1554 din po stanju dne 
80 ! V. 1947, •• ime Stupica Stanko ml., 
•••>•• pri Jelšah, 

v!o*'-,a knjižica'Hranilnice in posojilni. 
ce v •••••• pri Jelšah št. 18 z vlogo 110 
dm"-;,v po stanju dne 30. IV. 1947, na 
ime ,;:

''.:•»•••' Anton, zasebnik v Šmarju 
pri .T<>!*:ib. 

po/'v^jo RO vsi, In" bi inreli kakršne koli 
podntk'e o \ch listinah, nai jih prjglasijo 
do 15. I. 1950 sodišču, predložijo knjižice, 
aH pa podajo ugovore zoper predlog za 

razveljavitev, ker ee bo po tem roku iz- 
rekla amortizacija teh knjižic. 

Okrajno hotiišče v Slov. Bistrici 
dne 14. oktobra 1949. 

* 
G 722/49-2 11.098 

Oklic o skrbniku in razpravi 
Mlakar Pavla, prikrojevalka v Studen- 

cih, Jocova ul. 34, je vložila proti Mlakarju 
SreČku, mehaniku ravnotam, tožbo za raz- 
vezo zakona. 

Razprava bo 18. novembra 1949 ob 
7.30 uri pri lenj sodišču v sobi št. 84. 

Ker jo bivališču tožonca neznano, ev mu 
postavi za skrbnika dr. Ivan Vinterhaltor, 
odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal 
na njegove stroške in nevarnost, dokler 
ee sam ne ,,'lasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 20. oktobra 1949. 

* 

Pozivi upnikom 
Zp 370/47-67 11.134 

Qkrajno sodišče v Kranju uvaja na 
o&novi 8. člena uredbe o likvidaciji raz- 
merij, na&talih z zaplembo premoženja z 
dne 15. III. 1949 (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 23.96/49) likvidacijski postopek v 
zaplometoni stvari ••••• Sirca Franca, 
bivšega direktorja plana glavne direkcije 
za tekstilno industrijo v Ljubljani. 

Vse upnike Sirca Franca pozivamo, naj 
po 9. in 10. členu cit. uredbe v 60 dneh 
po objavi v Uradnem lietu LRS, pvigla- 
sijo eodišču svoje terjatve, ker ee jih sicer 
pozneje ne bo upoštevalo. i 

Zaplenjeno premoženje obstoja iz vi. 
8t. 454 k. o.  Kranj in vi. št. 717 k. o, 
Stražišče, raznih strojev, orodja in drugih 
premičnin. • 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 18. oktobra 1949. 

• 
Zp 211/46-20 11.135 

Okrajno sodišče v- •••••• uvaja na 
osnovi 8. člena uredbe o likvidaciji raz- 
merij, nastalih z zaplembo premoženja z 
dne 15. III. 1949 (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 23-96/49) likvidacijski postopek v 
zaplembi stvari proti Thalerju Radu, biv- 
šemu trgovcu in tovarnarju iz Sk. Loke 
in Brumnu Francu, bivšemu tovarnarju 
iz Sk. Loke. 

Vse upnike Thalerja Rada in Brumna 
Franca pozivamo, naj po 9. in 10.- členu 
cit. uredbe v 60 dneh po objavi v Urad- 
nem lietu LRS priglasijo sodiSču svoje 
terjatve, ker ee jih eicer pozneje ne bo 
upoštevalo. 

Zaplenjeno premoženje obstoja  i« vi. 
št. 733 k. o. Sk. Loka (tovarna Brumen & 
Thaler) in vi. St. 553 k. o. šk. Loka (to- 
varna prešitih odej Thaler Rndo z gospo,- 
darskimi poslopji, ©tavbiščem). raznih stro- 
jev, orodja in drugih premičnin. 

Okrajno sodišče v Kranju^ 
dne 18. oktobra 1949.' 

• 
Zp 70/46    , 10.997 

Na podlagi uredbe o likvidaciji razmerij, 
nastalih z zaplembo premoženja, z dne 15, 
III. 1949 (Uradni Ust FLRJ, št. 23/49) se 
uvede likvidacijski postopek o spodaj oz. 
načenem zaplenjenem premoženju   tehle 

1. Harfnerja Ferdinanda, bWoj'a vele- 
posestnika v Murski Soboti, sedaj nezna- 
nega bivališča, nepremičnine v cenilnl 
vrednosti 10,368.324 din dn premičnine v 

cenimi     vrednosti     2,6-13.148  din     (Zp. 
70/46); 

2. Benku Josipa st., bivšega indusinalea 
v Murski Soboti, nepremičnine v cenilni 
vrednosti 5,145.260 din in premičnine v 
cenilni vrednosti 2,832.516 din (Zp 
71/46); 

3. Berdena Karla, bivšega trgovca v 
Murski Soboti, Lendavska cesta 41, trgov, 
eko blago in trgovski inventar v cenilni 
vrednosti  43.599 din   (ZP 23/47) 

Da ee izognejo izgubi «svojih pravic na- 
spreti zaplenjenemu premoženju, naj v 
60 dneh po objavi tega oglasa priglasijo 
sodjšču pvoje terjatve: 

a) upniki, ki niso priglasili terjatev v 
15 dneh, kakor to določa •. člen zakona o 
zaplembi premoženja in izvrševanju za- 
plembe, kakor tudi tisti, ki niso vložili 
tožbe po 5. in 21, členu omenjenega za- 
kona,"če jim enoletni rok dö dneva vlož - 
tve priglasitve še ni potekel. Vložitev pri- 
glasitve oprosti upnika, da bi moral vlo- 
žiti pceebno tožbo zaradi uveljavitve pri- 
glašene terjatve, ozinroma izločitvenega 
zahtevka; « 

b) upniki, katerih terjatev jo na podla- 
gi tožbe, vloženo po 5. členu zakona o 
zaplembi premoženja in o izvrševanju za- 
plembe, ugotovljena s sodbo sodišča. 

Upniki pod a) morajo priglasitvi prilo- 
žiti dokaz, da enoletni rok še ni potekel 
upniki pod b) pa overjeni prepis «odbe. 

Upniki, ki so že prej priglasili terja- 
tve po 5. Členu zakona o zaplembi pre- 
moženja in o izvrševanju zaplembe, lahko 
v 60 dneh po objavi tega oglasa sporočijo 
z vlogo pristojnemu sodišču, da sO že pri. 
glasili svoje* terjatve. * 

Prepozno predložene priglasitve bo so- 
dišče zavrnilo. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 15. oktobra 1949. 

Razni oglasi 
St. 6/1949 9014-3-3 

Poziv upnikom 
Zadruga državnih uslužbencev za naba- 

vo potrebščin v Kranju je na podlagi 
sklepa skupščine dne 16. VIII. 1949 pre- 
nehala s poslovanjem in prešla v likvi- 
dacijo. / 

Pozivajo se vsi upniki, naj v enem me- 
secu od tega poziva priglasijo svoje mo- 
rebitne terjatve do zadruge. 

Likvidatorji 
X      * 

10903 

Objava 
Odbor OF v Veliki Stanpri, p. Prežganje, 

preklicujem izgubljen-' žig ' • besedilom: 
OF odbor Velika Stanga. 

Odbor OF Velika Stanga 

Izffnhüene listine' 
pre k H cu joj o 

Babi« Mimi, Ljubljana Bohoričeva 28, 
nakaznico za mleko. 11.043 

Bnbnik Anton, Razdrto 7, p. Šmarje— 
Sap," knjižico za kolo znamke * Cici lok. 
št   208323. izdano od NM GrosupU» 

11.116 

Basaj Sonja, Ljubljana, Vodnikova 25, 
univerzitetno izkaznico, izdano od uni. 
verze v Ljubljani. "O.go4 
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Battolino Roži, Ljubljana, Aljaževa 35, 
planinsko izkaznico, izkaznico OF in po- 
trdilo o preklicu oeebne izkaznice.   11.107 

Baumgariner Anton, GuStanj, osebno iz- 
kaznico, izdano od KLO Posavec, mladin- 
sko izkaznico in izkaznico OF.        10.746 

Benüina Anton, Travnik St. 102, Loàki 
potok, delavsko knjižico  ži. 1493282. 

9903 
Borovšek Ivan, Stare Slemene št. 8, p. 

Slov. .Konjico, knjižico za kolo St. 29S8 
in pet nakaznic za popravilo čevljev. 

10,460 
Boškovič peter, Ljubljana, Kolodvorska 

et. 22, ••••••, izdan od univerze v Ljub- 
ljani. 10.906 

Bovha Marjan, Store pri Celju, indeks, 
izdan od univerze v Ljubljani.        11.113 

Braiäg Alojzij, Vinareka-sadjareka So- 
la Svetina pri Mariboru, maturitetno 
«(pričevalo sred. taetijeke Sale v Križev- 
oin, Ilrvateka iz 1. 19Ì7. 10.775 

Bregar Franc, Celje, Slanefova 1, živil. 
••• nakaznico RD-1, Nav na ime Bregar 
Ruža in OMl na ime Bregar Sonja. 10,789 
' Bregar Ignac, Ljubljana, .Pannava 1, iz- 
kaznico za kolo in osebno izkaznico, izda- 
ni od NM 9, Bežigrad ter sindikalno iz. 
kaznieo, izdano od Lesne industrije, Ljub- 
ljana. , 10.901 
- Bucar Slavko, Ljubljana, Vrhnvceva 13, 
oficirsko knjižico serije PU.-000-1-S St. 
547, izdano od vojaškega okrožja Ljub- 
ljana. 11.123 

Budja Mirko, KokolanjSeak št. 4, KLO 
Galušak, Radgona, ceebno izkaznico, po- 
trdilo o predani svinji teže 87 kg na ime 
Budja Cecilija, io za 30Q0 prodajnih kart. 

'•    ' '-"'- ' '",'.'•/; ;' .:'.••// !'" V     v!" ;   10.453,, 
Cafuta Marij»; Soviče'28, p. Sv. Vid prl(' 

Ptuju, knjižico za kolo znamke »Exprès«,' 
št. okvira 605956, evid. št. 10510.   10.316 

»Cegrad« Ljubljana, prometno knjižico 
za poltovorni avtomobil znamke >Cnev- 
roletf S-4133. 11,039 

Cerar Milena, Ljubljana, Gosposka  10, 
oeebno izkaznico, izdano od NM Zagorje. 

•   '       ' 10.911 
Cimerman Rado, Ljnbljana, Sv. Petra 

St. 93,.Šofersko izkaznico, knjižico za kolo 
M. 01251, S-30377. ' 11.118, 

Oigon Filip, 2ibwci'». 64, p-. Apace pri 
G. Radgoni, izkaznico •• kolo •. 154015, 
evid teblioo S-22-592. 10.395 

Cerne Vlado, Gradišče, Nova Gorica, 
••. Primorje, prometno knjižico -Števil- 
ka 13794, izdano od NM Nova Gorica. 

10.902 
Culk Anton,  Maribor, Vinarska, ulioa, 

fckaznico LMS. izdano 1946 v Celju. 
:   10.771 

DemSar Janez, Slomškova ulica 5, Aj. 
davščina, vojaško in usražbensko knjižico,, 
vozniško knjižico 3. razreda, začasno oeeb- 
no izkaznico asa kok in  ribolovno izkaz- 
nico , '   '        , 10.381 

';       'Did« Franc, Jezica, Stoženeka 35, oseb- 
no izkaznico in izkaznico OF.   .      1Ì.010 

,         Dohravec Nadislava, Ljubljana, Janševa 
,-     Št. 1., osebno   izkaznico, izdano  15. VI. 
,,, •945 od NM Ljubljana, 11.047 

• Dojene Jožiea, Polje SÎ7, vojaško izkaz- 
'•• ' nico St. '96, izdano od.,vojaïke poštr> gte- 
.'; '" , yilka 60851/1.           • "'' '      '   10.907. 
";''"., Erbežnik  JArnej,  Podsrnrcka' :.12, •' dve, 
„,' - ' Jxròdajnì  karti po  5C0 din, • «prije J   Sbv 

' vilka 13,973910, in tri prodajna' knVo po 
-.;,'; ; 100O din, Si. 69248789,- 10.874 

Erjavec Alojzij, Ljubljana, Karlovška 24, 
nabavno knjižico za kurivo.    '$     10.787 

Feigel Sava, Ljubljana, Kongresni trg 
U. 6, ätudenteko dzkaznico. 11.044 

Fiere Ljudmila, Videm 7, p. Dok knji- 
žico za kolo, osebno izkaznico in zadruž- 
no knjižico VTP na ime Fiere Zofija. 

10.974 
Gagel Oton, nameščenec podjetja Slo- 

venija avto«, Ljubljana, Lončarska steza 
St. 5, ukradeno osebno izkaznico, izdano 
od NM Ljubljana, izkaznico OF, sindikalno 
knjižico, fizkulturno izkaznico KeglaSke- 
ga saveza FNRJ, vozniško izkaznico, iz- 
kaznico o prostovoljnem'delu, Teren XIX, 
Center, potrošniško nakaznico R-2, nakaz- 
nico za popravilo čevljev in izkaznico za 
kolo,  evid.  tablica S-2449. 10,875 

Germek Žarko, Ljubljana, Kolodvorska 
St 34, univerzitetno izkaznico, izdamo 
1947/48. • 11.008 

Golob Jožefa, Maribor, Kopali&ka ulica, 
prometno knjižico za kolo znamke 
»Scnuorhofl-Compaot«, it. 253810, evid. 
St. S-16/2602. 4 10.778 

Gornik Janez, Ločna pri Novem mestu, 
izgubljeno sindikalno knjižico St, 2961471, 

11.127 
GroSelj Frančiška, Ljubljana, Linhar- 

tova .11, osebno Izkaznico. ..        - 11402- 
Grum Anton, Ig, LJubljana, maturitetno 

spričevalo tretja gimnazije.. 11.092 
Hacè Franc, Kamnik, nabavno knjižico 

in tovarniško izkaznico Litostroja.  11.040 
Ilainar Avgust, Podboršt 29, prometno 

knjižico za kolo znamke >Nordlàod«, tov. 
St. 739, S-7148, izdano od NM Komenda. 
i",       ,   •;     -' . ; 11.109 

Haložar Jpže, rojen 24." III. 1880 v Arti: 
Sah, Krško, mehanični pomočnik,-' ukrade- 
no delavsko knjižico. 10.680 

Hrastnik Franziska, Ljubljana, Grablo- 
viceva 6, oeebno izkaznico St. 051860. 

11.046 
Hribar Anton, Borovnica 30, vojaSko 

knjižico št. 641. ,   11.181 
Hribar Vera, LJubljana, GregorBMSeva •, 

udarniško izkaznico. 11.124 
Ivanjäi« Slavko, Maribor, Parüzannka 

ulica, prometno knjižico za kolo smamke 
»Steyere St. 1097828, evM. St 8-21/076. 

10.774 
••••• Stefan, BxaunSwaigSt. 1,•Bace, 

knjižico k ufoi pogodbi MÎT, St. 607/47. 
lOiZee 

JunSek Miroslav,'lofer, Loke 165, Tr- 
bovlj«, šofersko knjižico III. razreda, reg. 
it. 7005, izdano od NM LJubljana.   10.533 

Javori« Avgust, Nova vaç 9, Smarj« pri 
Jeläah, svojo prometno •••••• •• kqlo, 
vojaško knjižico, osebno izkaznico io pro- 
metno knjižico za kolo na Imo Javorid" 
Ana. v 10.745 

Javornik Tinka. Ljubljana, sindikalno 
knjižico, izdano od Zveze delavcev in, na- 
meščencev brivcev in frizerjev, Ljubljana. 

11.009, 
Je]enc Leo, Ljubljana, Rimska 20. knji- 

žico za kuriv« K-3, '•    11.042 
Jevnikar Franc. Ljubljana, Vodmateki 

trR 6. spričevalo (duplikat) ITI. razr. me\ 
šcanske šol« na fPrulah, izdano leta 1943. 

- 11.041 
.Turnk Franjo, rej. 2. I. 1927 y Srehrni- 

kn, KrSkc, «edaj.v Celju, ftmarjctn, St. 4,. 
h oni'1 M %o «pričevalo vetroino-kljufavni- 
čarski stroki. '> '10.527 

Kalan Valentin, Lese 55, Kranj, evid. 
št. motornega kolesa S.01408.        10.627 

Kamin Vinko, Ljubljana, Metelkova 16, 
tovarniško izkaznico Litostroja St. 1567, 
izdano od Litostroja, Ljubljana.      10.909 

Komelj Ljuboslava, Ptuj, ViSava 30, di- 
plomo srednje tehnične šole, strojni od- 
delek, izdano L 1936. , 11.088 

Koncut Jožko, Ljubljana, Nunska 21, 
osebno izkaznico. _ 11.005   ' 

Kotnik Jernej, Dol. Frankolovo 9, Celje, 
prometno knjižico za kólo in- obMSIlno na- 
kaznico s 47 točkami. 10.748 

Kragi Slavko, ro]en 15. VII. 1920, Mari- 
bor, Gorkega ul. 2, osebno izkaznico, iz- 
kaznico o zaposlitvi, knjižico za kolo znam- 
ke »Neger«, št. okvira 1001285, št. tablico 
S-16-10397. 9361    i 

Kralj Jožef, posestnik, Zagajeki vrh 28, 
p. Radgona, izkaznico za kolo, izdano m 
NM Radgona e spoznavno št. S.1291 rine 
1. IV. 1949. 10.528 * 

Kramar Franc, Ljubljana, Beethovnova 
St. 6, nabavno knjižico za kurivo.    10.878 

Kregar Elizabeta, Ljubljana, Zaloška 
5t.'207, knjižico za kolo znamke »Torpe- 
do«, St. okvira 01O844, S-5253."       11.038 

Kropivnik Franc, HruSica St.' 70, p. Je- 
senice, knjižico^za kolo znamke »Elektra<, 
tov. St. U89808, eviid. »t. S^-4909.   10.568 

Kucl Anton, Gradiš, Ljubljana, oeebno 
izkaznico, todano od NM Polj«.       10.905 

Kuhar Frane, Bakovci št. 168, Murska- 
Sobota, knjižico za kolo znamke »Sterija<, ' 
St okvira 709168. , 10.468 

Entier Elizabeta, Maribor, Stolna uli- 
ca 1. ukradeno delavsko knjižico Številka 
iwebsft, St. delovodnika 11168; •    10.570    " 

Lftziï Danilo, Ljubljana, Kersnikov^ 8, 
Studentsko izkaiznieo, izdano od ròedicin- 
fike fakultete v Ljubljani. 11.0O6 

Lengar Zvonko, Ljubljana, Trnovski 
prtótan 16/b, osebno iakazaieo St. 088011, 
ledano od NM v lijubljani. 10.977 

Liiplenlk Terezija, Cret 82, Celje, oseb. 
no izkaznico, 10.790 

Maček Mirko, Celje, Kocenova 2, potr- 
di« St, 83• za 4000 din, izdano od Inva- 
lidskega podjetja >Stariniarna<, Cel j o. i 

10,753 
Mahen Ivan, Trnovlje 49, Celje, tablico 

motorja S-02940. 10.751 
„ Majcen Jože, Store 84i Celje, svojo na- 
bavno knjižico, oblačilno karto e 140 toč- 
kami, kupon za popravilo čevljev in na- 
bavno knjižico na ime Majcen Frančiška, : 

,.     10.747 
Majko Jožef, ••••• St, 71, p. Gornji 

grad, prometno knjižico za kolo, št. 648226, 
ft. tablice 1653. 10.274 

Mavec Fani, Kamnik, Meeto 22, knjižico .. 
za kolo. , ' 11-083 
,  Mohar Leopold, Ljubljana, Brejčeva 8,   /        * 
ošabno izkaznico, izdano od NM Ljnbljana, 
eindikgJno irk^nico, izdsn« od Megrsda, •. 
LjuMjana, izkaznico ZB, izdano od rajona 

"II, Ljubljana in izkaznico OF izdano od 
•H, rajona, Ljubljena. 10.910 

Novak Stanko, Ljubljana, Tavčarjeva 10, ^ 
knjižico za kurivo K-3, Iztyiw od MLO, 
Center, Ljubljana. 11,048 

0Wak fceopold, Žagrad 93, Celje, pro- 
metno.knjižira za kolo §{,,898426, S-12:787, 
vojB^ko knjiSico,' ludano od vojijega -od-     '_ , 

•S'pka CPIìC 'm<"Tlç 'in osebno izkaznic"".'5*-, 
dano od KLO Breg. , ,'   .    i    10,788, !   v 

4; 
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Omahen Ivanka, LJubljana, Stari trg, 
Izkaznico OF, živilsko kar.to G in dve ži- 
vilski nakaznici na ime dr. Zekar Franc 
in Zekai Marija. 10.JÌ7S 

Oraejc Ivanka, žlebe 43, Medvode, knji- 
žit» za kolo št. 64923, izdano v Ljubljani 
L. 1948,, evid'. tablica št. 1*443. l'1-.•.• 

Ovsenek •••••, roj. 10. X. 1923, stanu- 
joč v Kranju, Tavčarjeva ul. 3, einffikajno 
izkaznico Št. 266575. • 10.561 

i Poplar Frančiška, Ljubljana, Franketova 
it. 4, knjižico za kolo evid. lt. 1-23.805, 
tov. St. 613266. 11.037 

Pere Gisela, živilsko nakaznico št. 6331, 
II. kategorije, izdano od Trgovsko pre- 
ekrbovalnega podjetja »Oskrba« MUP — 
FLRJ. Ljubljana. 10.076 

I-Vtrovié Dragoljub, vodnik, voj. pošta 
S9R'i. II. Bietrica, ukradeno osebno izkaz- 

tiicv) JA St. 25349, serije C, oblačilno knji- 
žico aktivnih podoficirjev JA št. 8676, 

• tekstilno karto it. 31, izdano od vojaške- 
ga trgovskega podjetja II. Bistrica, knji- 
lico za kolo št. 1280, serije 30, izdano 
leta 1949 od NM II. Bistrica. 10.633 

.   Pikec Teodor, Brezovica 2, vojaško knji- 
žico. 11.114 

Pintar   Milana,   Ljubljana^   Aleševčeva 
SV 33. knjižico za kurivo KV2.       11.004 

1'lanšak Albin, Lisce 29. Celje, službeno 
sczovnico St. 77. 10.752 

Plavggak Jakob, Ljubljana, Savije 2, vo- 
aeko   knjižico,   izdano   od   voj.   odseka 
marje. ,11.049 
Podgornik Rafael, Ljubljanska 65, Celje, 

tablico »a tovorni avtomobil St. S-3S99. 
10.791 

Podjetje za razdeljevanje električne 
energije, direkcija Ljubljana, evid. tablico 
S-1081 za osebni avtomobil •••••• >•••- 
da-Rapid*. izdano od NM v Ljubljani. 

10.877 
Porenta Ana, Ižanska cesta 24, nakaz- 

nico za kurivo K-2. 11.120 
Potočnik Alojzij, Bevke 60, p. Vrhnika, 

vojaško knjižico, izdano od' vojaškega ura- 
da v Ljubljani, Ambrožev trg.        11.036 

Potr? Olga, Maribor, Puškinova ulica, 
prometno knjižico za.kolo znamke »Nero« 
it  5004, evid št. S-16/11502. 10.772 

Pretnar Janez, Ljubljana, Crnetova 12, 
»pričevalo izvršenem teoretičnem izpitu 
za kvalificiranega delavca. 11.003 

Prosen Mara, Ljubljana, nakaznico za 
kurivo' K-3 Št. 154968. 10.749 

Pucelj Angela, Ljubljana, Postojnska 5, 
osebno izkaznico, izdano od NM Ljubljana. 

11.085 
Pukli« Irena, roj. 21. II., 1926 tia Jese- 

nicah, Blejska 75, uslužbena v Železarni 
Jesenice, osebno, sindikalno, mladinsko, 
OF, planinsko in kolesarsko izkaznico ter 
izkaznico xa vstop v tovarno ;in •• social- 
no --»varovanje. •      10.532 

Ramïak Viktor. Sv. Jurij pri Celju 27, 
• osebno izkaznico, knjižico za kolo tnamk'e 
»Propeler«, tov. znamka F-10331, številka 
tablice S-13-4865, <zk"aznico OF ter  >rožni 
list št. 228. t 10.562- 

Ristovié Sfotta, Ljubljana, Metelkova 15, 
tovarniško izKaznico, izdano od Litostroja. 

.    •. 11.087 

Rogelj Josip, Kamnik. 85, svojo živilsko ' 
karto Minat-a in oblačilno <karJto na ime 
Rogelj JaRz, živilsko karto Minot-a, ob- 
lačilno karto ia železniško orežitek» karto 
na ime Rogeljj iAktCflija ter živijslei karti 
Minot-a na ime Nagode Matija in Vençelj 
Rudolf. 11.119 

Rotar Ivan, Eedanreka et. 7, p. Dobra- 
va, spričevalo III. a ra&r. I. drž. meš- 
meščanske sole na Viču, izdano leta 1944 
1945. 11.117 

Rožar .Vinko, St. Lenart 29, Brežice, 
osebno in loferakp izkaznico, vojaško knji- 
žico in železniška izkaznico za vožnjo na 
progi Brežice-^Zagreb. * 11.091 

Rožic Ivan, Sv. Ana 93, Tržič, knjižico 
za kolo  znamke >Elite< št, 243.972. 

10.632 
Saje Franc, Cagona, vojaško knjižico, 

izkaznico OF in esebno izkaznico.   11.089 
Sašek Janez, Dol,. Suhadol, RLO Brus- 

nice, ukradeno knjižico za kolo številka 
S-10-740. 11.128 

Simčič Vekoslav, Ljubljana, Rudnik 80, 
potrošniško nakaznico/za kurivo;     11.090 

Sindikat delavcev in nameščencev grad- 
bene industrije in stavbarstva* v Ljubljani, 
sindikalne članske tokaznico na ime: Ser- 
ine]; Franjo, št. 30a646, BencLk Ludvik, 
št. 305Ö47, Sečkar Martin, št. 30564Š, Ste- 
panec Aleks, št? 30564Ö, Zadrovec Stefan, 
št. 805650, Sobočan Ivan, St. 805851, Hor- 
vat Albert, št. 306••2, Heđeljm Vito 
št. 305653, Lisnjak Ljudevit, lt. 305654, 
Krznarek Ivan, št. 305855 in Hozjan Ste- 
fan, št; 305656. '      , 11.046 

Sijale Vinko, Breg 18, Celje, prometno 
knjižico za kolo it. 28867, številka tablica 
13-10933,  «(ekret o zaposlitvi,   izdan   od 

Skene Janez, Sp. Brnik 81, izkaznico za 
MLO Celjo ikolica, potrdilo o prehodnem 
rekrutovanju, knjižico o predvojaški vzgo- 
ji, knjižico o učenju, wdano od Kmetijske 
zadruge Kozje, sindikalno knjižico, oseb- 
no izkaznico in karto za kurivo. 10.792 
kolo, št. 8301, izdano od NM Cerklje. 

,     10.876 
Strgar Frančiška, Gora 20• p. Komenda 

pri Kamniku, prometno' knjižico za kolo 
znamke »Styria LUXUSî, tov. St. 651669, 
S.7205, izdano od NM Komenda.     11.108 

Stritar Jože, }Jovo mesto, Stenjburjeva 
št, 11, indeks, izdan od ftvesrure univerze 
v Ljubljani. 11.112 

Šantel   Anton,   Spodnji   JÄMd   dol, 
• Slov.  gor., lovsko kart*', onjgfti Eet in 
os.ebno izkaznico, izdano od KLO J«ììgb- 
ski dol. 1<•• 

šapla Tatjana, Ljubljana, Resljeva 31, 
osebno izkaznico. 11.084 

gelih Janez, rot 4- V. 193Ï » SI Sle- 
menih 52, KLO •••••, potrdiïofc vojaški 
seeposobhoeti, izdgn^ od vojaŠKega ode " 
Slov. Konjice 1. is • 10. 

Šibenik Marica, 
kaznicb, izdano ">đ 

joya 17, «sabino te- 
" Sinji vrh1, •••••. 

Tom 
Sikovec Minka, Podlipovica 13, knjižico 

za kolo št. 3178. 11.122 
, Sivec Fani, Skrilje 3, p. Ig. pri L'jubljani, 

prometno knjižico za kolo znamke >Rod- 
Moster«, št. 32176. S-883. 11.110 

SpTogar   Feliks,   Slov.   Bistrica,' Kolo- 
dvorska  ul.  177, vojaško potrdilo o za- 

časni aeapcfiobnoüti, izdano od poljčanske- 
ga vojaškega odseka, osebno izkaznico 
st. 267S/OK, izdano od KLO Vrhlogi, fe- 
kaaaico OF, izdano od odbora OP Vwûogi 
in izkazBteo za kislo znanima >î»uchc ft. 
okvira 120S93, št. tablice 133S-S-1Ì) na ime 
Spronar Antonija. 10.5% 

Šraj Jože, Radomlje 43, œebno iskazni- 
co št. 367 in izkaznico OF št. 426575. 

11.082 
Strass Karel, Kranj, Gorenja Sava 46, 

voj. knjižico, izdano 1947 od vojaškega 
qdsBka Kranj, osebno izkaznico, izdano 
1945 od MLO Kranj, tovarniško izkaznico 
Železarno Jesenice, izdauo 1949 in potni 
nalog, izdan od Železarne Jesenice za Že- 
lezarno Sisak. 10,979 

$umenjak Ignac, Maribor, Teaip, pro- 
metno knjižico za Kolo znamke iSteyer« 
M, 0S837revid. št. S-16/42S7. 10.770 

Todorov Branko, Litostroj, barake, oseb- 
no izkaznico. 10.978 

Tomažič Jože, Jarše, sindikalno izkaz- 
nico št. 59SS4 in izkaznico OF, izdano od 
odbora OF Jaräe. 11.007; 

Tratnik Ignac, šofer, Maribor, Meljska, 
ul. 5, ukradeno vojaško knjižico, evid. 
št. 165, šofersko izkaznico St. 2590, sindi* 
k'alno knjižico, udarniško izkaznico, knji. 
žico za kolo in učno spričevalo ter us-luž. 
bensko izkaznico na, ime Novak Btefka. 

10.569' 
_ Varga  Alojz, Filovci št. 125, p. Bogo- 

jina v Prekmurju, izkaznico za •• šte- 
vilka  454869  znamke   >\Vasennund«, Št. 
olSVira 3800. 10^57 

Vergelj Marija, Ljubljana, Beljaška 26, 
osebno, sindikalno in planinsko fekazirico, 
uslužhensko knjižico ter knjižico za ku- 
rivo K-3 10.975 

Vojna pošta öflOS/3, Ljubljana, vojaško 
dzkaznico št. 1063 na imo Simič M. Peter, 
poročnik, izdajo v prvi polovici 1. 1948 
od" voiaške posto šf. 735S9 v Barijî LuW. 

10.634 
Vrhovnik Franc, roj, 5. XI. 1903, pe- 

čarski pomočnik pri okrajnem podjetju 
>Peč« Mengeš, stanujoč Loka št. 95, p. 
Mengeš, ukradeno izkaznico OF št. 42Ó216 
na ime Vrhovnik" F., izdano od odbora OF 
Mengeš, izkaznico OF št. 420217, na ime 
Vrhovnik Marija, roj. 30. VIII. 1905, iz. 
dan» od KLO Meogeš, tçr eseteo sata- 
nico št. 37, izdano od KLO Mengel, sln®a 
kalno -zkaznico £t. 63731, izdano od sin- 
dikalne podružnico gradbene industrijo 
in e-tavtfarstva, podružnice št. 1 MeogeS, 
izRaznfco sa kolo It. 2377, izdano od po- 
taje NM Domžale in potrdilo o zaposlitvi, 
izdano od okrajnega podjetja >Pec« Men- 
geš, vse na ime Vrhovnik Frane.    '10.564 

Zapletal Mitëa, LJ4bljana,/Maietj4>va 10, 
projnetno knjflico «sa k'olo/št. 92214, Št. 
iaMicB 22148. li.086 

Žot Franc. Gfolo '6, p. Ig pri lijubljanl, 
prometno  knjižico za kolò •••••• »Ka 

Zupane Franc, Lesna industrij Mieli- 
nja, delavsko knjižico št. 14709'79, izdano 
od OLO Dravograd. 10.45Ö 

žlogar Ciril. Ljubljana, Metelkova 15, 
industrijsko izkaznico n 100 točkami, iz- 
kaznico od Litostroja, izkaznico OF, po- 
trdilo zâ popravilo čevljev, .številko kožna- 
toga plašča in sindikalno izkaznico • 

. . 10.908 
t i 

Izdaja >Uraini Ußt LRS<,-BirektOT in odgovorni urednik: dr. RastkoMoSmit; fciske Blasnik^va tiskarna, obrat 1 — vsi v Ljubijaai 
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lovsko predmestje — gozdna pot pare. številka 118/53 k. o. 
Karlovško predmestje — severni rob pare. št. 118/108 k. o. 
Karlovško predmestje — gozdna pot pare. št. 618/4, 618/9 
ter zopet 618/4 k. o. Karlovško predmestje (Pot na Orle) 
— zapadni rob pare. št. 118/74 k. o. Karlovško predmestje 
— katastrska meja k. o. Karlovško predmestje in k. o. 
Stepanja vas ~ katastrska meja k. o. Rudnik in k. o. Sle- 
parija vas — katastrska meja k. o. Rudnik in k. o. Bizovik 
— do južne meje pare. št. 135 k. o. Rudnik — vzhodna 
meja pare. št. 136/1, 137/1, 179, 260, 259", 2Ô5, 254/2, 240/1, 
239, 227/1, in 227/2 vse k. o. Rudnik — južna m&ja pare. 
št. 227/2 k. o. Rudnik — vzhodna meja pare. št. 228, 
225,-223/1 in 223/2 vse k. o. Rudnik — preko Dolenjske 
cesto — katastrska meja k. o. Karlovško predmestje — ka- 
tastrska meja k. o. Trnovsko predmestje — stik podaljška 
severnega dela pare. št. 2727 in 2731 k. o. Tomišelj — 
zapadni rob pare. št. 2731 do pare. št. 1789/5 k. o. To- 
mišelj — med pare. 1789/S in 1788 k. o. Tomišelj — preko 
jarka pare. št. 2781 k. o. Tomišelj — zapadni rob jarka 
pare. št. 27S1 do pare. št. 1802/1 k. o. Tomišelj — med 
pare. št. 1219/2 in 1820/1 preko ceste, pare. Št. 2744 
(Salčkov štradon) in jarka pare. št. 2783 vse k. o. Tomišelj 
— ob zapadnem robu ••••• pare. št. 1933/1 k. o.. Tomišelj 
— med pare. št. 1933/1 in 1933/2 preko jarka pare. št. 
2784 vse k. o. Tomišelj — ob zapadnem robu tega jarka 
do pare. št. 1957 k. o. Tomišelj — med pare. št. 1957 in 
1958 preko ceste pare. št. 2743 vse k. o. Tomišelj — ob 
zapadnem robu te ceste do pare. št. 2053/14 k. o. Tomišelj 
— med pare. št. 2053/14 in 2060/1 ter med pare. št. 
20S1/15 in 2061/14 preko ceste pare. št. 2062/1 vse k. o. 
Tomišelj — ob zapadnem robu te ceste do pare. št. 2065/13 
k. o. Tomišelj v- med pare. št. 2065/18 in 2060/2 do tro- 
meje pare. št. 2085/13, 2060/2 in 2065/4 vse k. o. Tomišelj 
— vzhodni rob pare. št. 2065/4, 206573 in 2065/2 do paro. 
št. 2063/15 k. o. Tomišelj — južni rob pare. št. 2063/16, 
2063/14, 2063/13, 2063/12, 20S3/11, 2063/10, 2068/9, 2063/8, 
2063/7, 2064 do jarka pare. št. 2787 vse k. o. Tontišelj — 
vzhodni rob tega jarka do pare. št. 2067/2 k. o. Tomiišelj —. 
med pare. št. 2067/2 in 2067/3 do pare. št. 2094 k. o. Tomi- 
šelj — vzhodni rob te parcele do stare katastrske meje 
k. o. Trnovsko predmestje — katastrska meja k. o. Trnov- 
sko predmestje v jugozapadni smeri — Dolgi potok" 9o 
Ljubljanice — Ljubljanica s tokom.« 

c) Določbe glede kraja Polje, • se spremeni y iV. ra- 
jon, in ki se glase: 

>V. rajon 
Kašelj: ~ Gostinci, Gradovi je, Podgrad, SR. 

Kašelj, Vevče, Zalog, Zg. Kašelj 
Slape (del): Polje, Slape, Studenec 
Šmartno ob Savi (del): Hrastje, OTbrije, Smatrtno ob Savi 
Zadobrova (del): Sneberje, Sp. ZadGbrova, Zg. Za- 

dobrova 
in ima tele meje: 
Sava — zapadna meja k. o. Šmartno ob Savi — polj- 

ska pot pare. št. 981 k. o. Moste — poljska pot paro. št. 
982 k. o. Moste — čez Smartinsko cesto razen hiš Šmartno 
št. 55, 56, 62. vzhodno od križišča Smartinske in 'Aero. 
dromske ceste ~ Ae*odromska cesta — katastrska meja 
k. o. Moste čez železniško progo vzhodno od čuvajnice — 
južna posestna mejn železnice v vzhodni smeri — poljska 
pot pare. št. 922/1 k. o. Slape — čez Zaloško cesto — polj- 
ska pot pare. št. 920 k. o. Slape — Ljubljanica s tokom — 
zapadna meja in južna meja pare. št. 2338 k. o. Kašelj — 
južna meja pare, št. 2337 k. o. Kašelj — južna in vzhodna 
meja pare. š{. 23•• k. o. Kašelj — zapadna meja pare. št. 

2336 in južna meja pare. št. 2336 k. o. Kašelj.—• preko ceste 
— južua meja pare. št. 2335 k. o. Kašelj — Ljubljanica 
s tokom •— južna in vzhodna katastrska meja k. o. Kašelj 
do Save — Sava proti toku do zapadne katastrske meje 
k. o. Šmartno ob Savi.« 

4. člen 
Za 3. členom se dodajo novi členi 3.a), 8. b) in 3. c), 

ki se glase: 
>3. a) člen 

Goriška oblast s sedežem v Gorici, začasno v Postojni, 
obsega območja okrajev Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica', 
Postojna, Sežana in Tolmin. 

3.b) člen 
Ljubljanska oblast s sedežem v Ljubljani obsega 

območja: 
1. okrajev Celje okolica, Črnomelj, Grosuplje, Jese- 

nice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Krško, Ljubljana okolica, 
Mozirje, Novo mesto, Trbovlje in Trebnje, 

2. mesta Celja. 
3. c) člen 

Mariborska oblast s   sedežem v Mariboru obsega 
območja: 

1. okrajev Dravograd, Lendava, Ljutomer, Maribor 
okolica, Murska Sobota, Poljčane, Ptui in Radgona, 

2. mesta Maribora.« 
5. člen % 

4. člen zakona o upravni razdelitvi Ljudske Repu. 
blike Slovenije se dopolni in se glasi: 

>Okraji Ljudske Republike Slovenije so: 
1. Celje okolica (s sedežem v Celju), 
2. Črnomelj, 
3. Dravograd (s 6edežem v Slovenjem TJradcu)>, 
4. Gorica, 
5. Grosuplje, 
6. iarija, 
7. Ilirska Bistrica. 
8. Jesenice, v 

9. Kamnik, 
10. Kočevje, 
11. Kranj, 
12. Krlko, 
13. Lendava (s sedežem v Dolnji Lendavi), 
14. Ljubljana okolica (s sedežem % ••••••*), 
15. Ljutomer, 
16. Maribor okolica (s eedežem v Mariboru), 
17. Mozirje (s sedežem v Šoštanju). 
18. Murska Sobota, 
19. Novo mesto, 
20. Poljčane, 
21. Postojna, 
22. Ptuj, 
23. Radgona, , 
24. Sežana, '     ' 
25. Tolmin, 
20. Trbovlje, 
27. Trebnje. 
Mesti izločeni iz okrajev, sta:   / 
1. Celje mesto, 
2. Maribor mesto.< 

6, člen 

5. člen zakona o upravni razdelitvi Ljudske Repu- 
blike Slovenije se deloma spremeni, in sicer:    . 
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Podpoljane: 

Sddražica (delJ: 
Vel. Poljane (del): 

Vinica (del): 

A. v območju Ljubljanske oblasti: 
1, glede okraja Grosuplje tako: 
a) da se odcepijo: 
1. od kraja Dvorska vas naselja Bukovec, Dolnje Pod- 

poljane, Finkovo, Gornje Podpoljane in priključijo h kra- 
ju Ortnek, 

2. od kraja Polica naselje Mala Stara vae (del: Dob- 
je) in priključi h kraju Grosuplje, 

3. od kraja Sv. Gregor naselja Gašpinovo, MaršiČi, 
Praproče, Pusti Hrib, Rigelj, Zlati rep iu Hudi konec 
(del), ki se priključijo h kraju Ortnek, 

b) da se ustanovi nov 'kraj Ortnek, ki obsega tele 
katastrske občine in naselja: 

Ortnek 
Bukovec, Dolnje Podpoljane, Finko- 
vo,   Gašpinovo,   Gornje   Podpoljane, 
MarSiči, Praproče, Pusti hrib, Rigelj, 
Zlati rep 
Hudi konec (del) 
Dule, Ortnek (del Ortnek), Skràjnek, 
Velike Poljane, Vrh, Zukovo 
Hudi konec (del) 

c) v kraju Šmarje pri Grosupljem ee naselja Huda 
Polica, Paradišče, Podgorica, Sela, Zgornja Slivnica pra- 
vilno nahajajo v kat. občini Sela in ne, kakor je navedeno 
v zakonu o upravni razdelitvi LRS, v kat. občini Mali vrb, 

č) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

Dvorska vas 
Dvorska vas, Kot, Mala Slevica, Med- 
vedjek, Podtoraj, Prelesje,. Skrlovica, 
Velika Slevica 

Grosuplje 
Gatina, Grosuplje, Jerova vas, Perovo, 
Sp. Blato 
BoŠtanjeka vas (del), Malo MlaČevo, 
Sp. Slivnica* Veliko Mlaeevo (del) 
Mala Stara vas (del Dobje), Sp. Du- 
plice / 
Brezje, Brvace, Hrast je,/Stranska vas 

Polica 
Blečji vrh, Dolenja vas, Gorenja vas, 
KoŽljevec, Mali konec, Troäöine    ( 
Peč, Polioa 
Dole, Mala Stara vas (del), Velika 
Stara vas, Zg. Duplice 

Sv. Gregor \ 
Brinovščica, Črnec, Graben, ••••• 
Andol,   Grebenjek,   •••••,   Krnče, 
Levstiki, Marolde, Sv.  Gregor, Zad- 
niki \ 

Dvorska vas: 

.,  't 

Grosuplje: 

Slivnica (del): 

Stara vas (del): 

Stranska vas: 

Blečji vrh: 

Polica (del): 
Stara vas (del): 

Sodražica (del) : 
Sv. Gregor (del)[ 

Šmarje  pri Grosupljem 

Lanišče (del): Pleše 
Mali vrh (del):      Gajniče, Mali vrh, Raedrto, Tlake, Ve- 

':«       liki vrh 
Sela: , Huda   polica,  Paradisee, .Podgorica, 

Sela, Zg. Slivnica 
Šmarje: \        Sap, Šmarje 

/   II. glede okraja Jesenice tako, da ee glasi sestav spre- 
menjenega, kraja: 

Podnart-OvsiSe 
(sedež Ovsiše) 

ČeSnjica (del): Ceänjica, Dobrovica, Ovsjše, Poljäica 
Dobrava (del): Prezrenje 
Nemilje (del): Rovte 
ZaloŠe   (del): Podnart, Zaloge ^ 

III. glede okraja Kamnik tako, 
a) da se ukine, kraj Smarca, ki ee priključi h kraju 

Homec, 
b) da se sestav spremenjenega kraja Homec glasi: 

Homec 
Homec (del): Homec, Nožice 
Smarca: Smarca 

IV. glede okraja Kočevje tako, da se kraj Velike Po- 
ljane ukine in v celoti prenese v okraj Grosuplje, kraj 
Ortnek. 

V. glede okraja Kranj tako, 
a) da se'ukinejo kraji: 
1. Log, ki ee priključi deloma h kraju Poljane, de- 

loma h kraju Zminec, 
2. Martinji vrh, ki se priključi deloma h kraju Zali 

log, deloma, h kraju Železniki, 
8. ••••, ki se priključi h kraju Skoîja Loka, 
4. Stara Loka, ki se priključi h kraju skoîja Loka, 
6. Senturška gora, ki se priključi h kraju Cerklje na 

Gorenjskem; 
b) da se- odcepijo: 
1. od, kraja.Kovor.naselji Huiica in Sv..Neža (Brez- 

je)-'ki se priključita,"h kraju Lele,   ,,,!    ,   '-' 
2. od kraja Sv. Ana naselje Sv. Aria pod Ljubeljem 

(del: pri Počivalniku), ki ee priključi h kraju Sv. Katarina, 
3. od kraja Zabnica naselje Sv. Duh, ki se priključi h 

kraju T/ata — kolodvor; 
c) kraj Vrh Sv. Treh kraljev se prenese k okraja 

Ljubljana okolica v okraj Kranj, ki se priključi h kraju 
Ziri;      \ , '   ,    / ; 

•) v kraju Ziri odpade za naseljem Ziri pìistavek 
(del); . 

d) da se sestav spremenjenih krajev glaei: 

C 
Cerklje: 
Grad: 
Piata: 
SenturSka gora: 

Šmartno: 
štefanja gora: 

e r k 1 j e na Gorenjskem 
Cerklje, PSeniena polica, Vašca 
Dvorje, Grad 
Pšata 
Apno, Ravne, Sidraž, Stiska vas, Sv. 
Afribrož, Sv.1 Lenart, Senturška gora, 
Viševica, Vrhovlje .              ,     '' -i - 
Poženik, Šmartno            ,           ; 
Stefania gora                          ',.    , 

y Kovor 
Kovor: 
Žvirbe: 

Hudo, Kovor, Loka 
"Brdo, Zvirče               •-. 

L e S e 
Bistrica  (del): 

i' 

Kovor (del): 
LeSe (del): 

Popovo, Sv. Neža   (Brezje), Vadiče, 
VisoSe    ''•''• •'• '   - 
Hušica   '                             /     • 
Lese, Paloviče 

Dobje: 
P o Ti a n e 

Dobje, ì; Hotàvlje, Kremenik, Poljane 
nad Skofjo Loko, Predmost, »Vinharje 
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Dolenje brdo: 

Gorenja ravan (d.). 
Kovski vrh (del): 
Podobeno: 

Visoko: 

Sv. Ana (del) : 

Sv. Katarina: 

Pus tal: 
Stara Loka: 

Suha (del): 
Sv. Barbara: 
Sv.Ožbolt (del): 
Škof Ja Loka; 

Dor jar je   (del) : 
Stari dvor: 
Suha (del): 

Danje (del): 
Davča (del): 
Leskovica (del): 
Sorica (del): 
Sv. Nikolaj (del): 
Zali log: 

Kovski vrh (del): 
Sopotnica: 

Staniše: 
Sv.Ožbolt (del): 
Zminec: 

Dorfarje (deli: 
Križna gora: 

Pevno: 
Zabnica: 

Dobračeva: 

Koprivnik (del): 
Ledine (del): 
Ledinica: 
Opale: 

Vrh (del): 

Vrsnik: 
Žiri:. 

Dolenje brdo, Gorenje brdo, Srednja 
vas, 2abja vas 

• Jazbina (del), Malenski vrli 
Bukov vrh (del) 
Delnica, Gabrška gora, Lom, Lovsko 
brdo, Podobeno, Volča, Zakobiliek 
Na Logu, Smoldno, Visoko 

Sv. Katarina 

Sv. Ana pod Ljubeljem (del: pri Po- 
čivalniku) 
Cadovlje,   Dolina,   GrđhovŠe,   Hrib, 
Lom, Potarje, Puterhof, Slap 

Š k o ! j a Loka 
lloäta, Pušial 
Binkelj, Papirnica, Stara Loka, Trnje, 
Vešter, Virlog 
Suha (del) 
Sv. Barbara 
Sv. Andrej, Sv. Ožbolt 
Pcdpulferca, Skofja Loka, Vincarje 

'rat a-kolodvor 
Sv. Duh 
Grenc, Stan dvor, Virmaše 
Lipica, Suha (del), Trntn 

Zali  log 
Ravno 
Davča (del) 
Le&kovSka Davča 
Sp. Sorica (del) 
Martiriji vrh (del), Ojstri vrh (del) 
Osojnik, Potok, Zala, Zali log 

Zminec 
Bukov vrh (del), Kovski vrh 
Breznica,   Gabrovo,   Sopotnica,   Sv. 
Florjan 
Log, Staniše, Valterski vrh (del) 
Sv. Petra hrib 
Bodovlje, Brode, Gabrk, Zminec 

2abnica 
Dorfarje, Forme 
Cepulje, Križna gora, Lavtarski vrh, 
Planica 
Crngrob,Mo5krinje, Pevno 
Šuma, Zabntau 

2iri 
Dobračeva (del), Nova vas (del), Selo 
(del), Stara vas (del), Zabreznik, Zi- 
rovski vrh (del) 
Koprivnik (del), Mrzli vrh 
Breznica 
Jarčja dolina, Ledinica, Selo (del) 
Brekovice (del), Izgorje, Martinji vrh; 
Opale, Račeva (del) 
Hleviše (del), Vrh Sv. Treh kraljev 
(del) 

Brekovice (del), Goropeke, Nova vae 
(del), Osojnica, Podklanec, Ravne, 
Sovra, Stara vas (del), Ziri 

Žirovski vrh: Dobračeva (del), Lavrovec (del), Nova 
vas (del), Račeva (del), Žirovski vrh 
(del) 

VI. glede okraja Trbovlje tako, 
a) da ee ukine kraj Sv. Urli in priključi deloma h 

kraju Trbovlje, doloma h kraju Zagorje, 
b) da se pri kraju Izlake v k. o. Ržišče (del) za na- 

seljem Izlakotdoda:  (del), 
c) da ee pri kraju Št. Lambert v k. o. St. Lambert II 

črta pristavek: (del), 
č) da se odcepi: 
1. od kraja Loka pri Zidanem mostu naselje Lokavec 

[del: na Lazih, Podkožje, Sv. Koloman, Lokavec (del)], ki 
se priključi li kraju Rimske Toplice, okraj Celje okolica, 

2. od kraja Radeče naselja Stari dvor, Cimerno, Jag- 
njenica in Svibno, ki se priključijo h kraju Jagnjenica, 

d) da se sestav spremenjenih krajev glasi: 

Jagnjenica 
Njivice (del): Stari dvoi 
Svibno: Cimerho, Jagnjenica, Svibno 

Loka pri Ziđanem mostu 
Loka pri Zidanem 

mostu: 
Okroglice (del): 
Radež: 
Sv. Peter  pri  Loki 

(del): 

Loka, Račića 
Zavrate 
Čelovnik, Radež, Žirovnica 

Hotemež (del): 

Njivice (del): 
Podkraj (del): 
Radeče: 

Dobovec (del): 
Knezdol (del): 
Kotredež (del): 
Ojstro (del): 
Potoška vas (del): 
Trbovlje: 
Zagorje ob Savi 

(del): 

Loke (del): 
Potoška vas (del): 
Zagorje ob Savi 

(del): 

Sv. Peter pri Loki (del) 

Radeče, 
Branik, Bruniška gora, Dobrava, Ho- 
temež, Loška gora, Rudna vas 
Jelovo, Močilno, Njivice, Rupa, ZebniJt 
Podkraj (del) 
Radeče 

Trbovlje 
Dobovec (del: ZA Savo) 
Planinska vae, 
Sv. Planina 
Ojstro (del) 
Praprfeče (del) 
Loke, Retje, Trbovlje 

Sv. Urh (del: h. 5t. 89) 

îagorje  ob Savi 
Družina 
Potoška vas (del), Vino 

Dolenja vas, Selo, Sv. Urh (razen H. 
št. 89), Toplice, Zagorje 

VIL glede okraja Celje mesto tako, da se glasi: 

»Okraj Celje mesto 
obsega tele katastrske občine in naselja: 

Celje mesto: 
Košnica: 
Leveč (del): 
Lisce: 

Medlog: 

Ostrožno: 

Celje- 
Košnica, Polule* 

Breg, Miklavžev hrib, Sp. Lisce/Zg. 
Lisce j 
B: htio.  Lava,  Loj ata,  Ložnica, Sp. 
Medlog, Z g Medlog 
Dobrova, Lokrovec, Ostrožno 
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Sp. Hudinja: Gaberje, Sp. Hudinja, Zg. Hudinja 
Teimrje (del): Cret, Teharje J[del), Zvodno (del) 
Tremerje (del): Tremerj© 
Zagrad: Pečovnik, Zagrad, Zavodna« 

B. V območju Mariborske oblasti: 
I. Glede okraja Dravograd tako, 
a) da se ukineta kraja: 
1, Sv. Primož nad Muto, ki de priključi deloma h 

kraju Muta, deloma h kraju Pernice-Jernej razen naselja 
Legen (del), ki je po pomoti v sestavu kraja Sv. Primož 
nad Muto, 

2. St. Vid nad Valdekom, ki. se priključi h kraju 
Straže in sicer tudi z naseljem St. Lenart, ki je dejansko 
v sestavu kraja Št. Vid nad Valdekom v k. o. St Ilj pod 
Turjakom, a v zakonu o upravni razdelitvi LRS ni na- 
vedeno, 

b) da se v sestavu kraja Mislinja nahaja tudi naselje 
Komisija, ki leži v k. o. Mislinja, in ki v zakonu ni na- 
vedeno, 

c) da se cd kraja Pernice .odcepi del naselja Pernice, 
ki se priključi h kraju GortiDa, 

č) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

Pernice (del):, 
Sp. Gortina: 
Vrata: 
Zg. Gortina:, 

Mklinja (del): 

Sp. Muta: 
Sv. Primož nad 

Muto (del): 
Zg. Muta: 

Gortina t 
Pernice (del) 
Sp. Gortina 
Vrata 
Zg. Gortina 

Mislinja 
Komisija, Tolsti vrh (del). Vel. Misli- 
nja " 

Muta 

Sp. Muta 

Sv. Primož nad Muto (del) 
Zg. Muta 

Pernice-Jernej 
(sedež Bistriški jarek) 

Mlake: Mlake      ' • 
Pernice (del):        Pernice (del) 
Sv. Jernej: Bistriški jarek (del), Sv. Jernej nad 

• Muto '       '    - 
Sv.Primo& nad Muto 

(del): Bistriški jarek (del), Sv. Primož nad 
Muto (dèi) 

II. Glede okraja Lendava tako, 
a) da ee odcepi: 
1. od kraja Orešje naselje Centiba, ki se pni. jaci • 

kraju Dolina, 
2. od kraja Dolina naselje Pince Marof, ki se priklju- 

či h kraju Orešje, 
b) da se kraj Orešje preimenuje v kraj Petišovci, 
e) da se glasi sestav 'spremenjenih" krajev: 

Centiba: 
Dolina: 
Pince (del): 

Petišovci: 
Pince (del): 

Dolina 

Centiba 
Dolina 
Pince 

Petišovci 
Benica, Petišovci 
Pince Marof 

•. Glede okraja Maribor okolica tako, 
a) da se ukinejo-kraji: 
1. Bresternica, ki se priključi h kraju Srednje, 
2. Crmljenšak, ki se priključi h kraju Selce-Rogoznica, 
3. Rumen, ki se priključi h kraju Sv. Lovrenc na 

Pohorju, 
4. Morje, ki ee priključi h kraju Fram, 
5. Smolnik, ki se priključi h kraju Ruše; 
b) da se kraj Jurovski dol pravilno glasi: 

J n r j e v s k i dol 
Jurjevski dol -I:       Jurjevski. dol  (del Sv. Jurij v Slov. 

goricah, Jurjevski dol (del) 
Maina: Maina 
Vardall: Varda (del) 

* * 
c) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

Pram I 
Fram: Fram 
Morje: Morje 
Ranče (del): Ranče (del) 

Ruše 
Bistrica pri Rman 

(del): . Bezena (del) 
Lobnica (del):        Lobnica (del) 
Ruše: Bezena (del), Lobnica (del), Ruše 
Smolnik: Smolnik 

Selce-Rogoznica 
Crmljortšak       '•••,   < 

, .-,' Nadbišec '•      ',. .,'• - 
Rogoznica 
Selce 
Stražo 
Gradenščak, Zavrh 
Dolge njive 

Crmljenšak: 
Nadbišec: • 
Rogoznica: ' 
Selce: 
Straže: 
Zavrh: 
Žikarice II: 
I 

Srednje 
Bresternica (del):   Bresternica (del) 
Jelovec: Jelovec 
Slemen: Slemen 
Srednje: Srednje 

S v. L o v r e n c na Pohorju 
Kumen (del): Klopni vrh (del), Kum en, Zg. Kumen 
Rdeči breg II (d.): Rdeči breg (del)     • 
Recenjak: Recenjak 
Sv.'Ilovrenc na Po- 

horju; ' Sv. Lovrenc na Pohorju 

IV. Glede okraja Murska Sobota tako, 
a) da se ukinejo kraji: 
1. Adrijanci, ki se priključi h kraju Gornji Petrovei, 
2. Andrejci, ki se priključi b kraju Sebeborci, 
3. Beznovci, ki se priključi h kraju Zenkovci, 
4.t Bokrači, ki se priključi h Wju Sebeborci, 
5. Boreča, ki se priključi h kraju Tvrdkova, 
6. Borejci, ki se priključi h kraju Kupšinci, 
7. Bratonci, ki se priključi h kraju Beltinci, 
8. Budinoi, ki se priključi h kraju Dolenci, 

•  9. Dankovci, ki' se priključi h kraju Moščanci, 
10. Dolina, ki se priključi h kraju Vaneča, » 
11. Fokovci, ki se priključi hi kraju Selo v'Prekmurju, 
12. Gorica, ki ee priključi hi kraju Puconci, 
13. Gorriji;'Slaveči, ki se priključi h kraju Kuzma, 
14. Gornji Črnci, ki ee priključi h kraju Cankova, 
15. Ivanovci, ki se priključi hi kraju Kančovci, 
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16. Korovci, ki se priključi h kraju Cankova, 
17. Kovačevci, ki se priključi h kraju Vidonci, 
18. Krajna, ki se priključi deloma h kraju Gederovci, 

deloma h kraju Skakavci, 
19. Krplivnik, ki se priključi h kraju Hodoš, 
20. Kruplivnik, ki se priključi h kraju Radovci, 
21. Kukeč, ki se priključi h kraju Kančovci, 
22. Kuštanovci, ki se priključi h kraju Mačkovci, 
23. Lemerje, ki se priključi h kraju Brezovcu, 
24. Lucova, ki se priključi h kraju Šulinci, 
25. Markišavci, ki se priključi h kraju Nemčavci, 
26. Martinje, ki se priključi h kraju Tvrdkova, 
27. Matjašovci, ki se priključi h kraju Dolič, 
28. Mlajtinci-Lukačevci, ki se priključi h kraju Nor- 

šmci, 
29. Motovilci, ki se priključi h kraju Dolenji Slaveči, 
30. Murski Crnci, ki se priključi h kraju, Satanovo!, 
31. Murski Petrovci, ki se priključi h kraju Sodišinci, 
32. Neradnovci, ki se priključi h kraju Zenavlja, 
33. Otovci, ki se priključi h kraju Mačkovci, 
34. Peskovcj, ki se priključi h kraju Salovci, 
35. Polana, ki se priključi li kraju Predanovci, 
36. Poznanovci, ki se priključi h kraju Prosečka vas, 
37. Fužavci, ki se priključi h kraju Strukovci, 
38. Ratkovci, k: se priključi h kraju Prosenjakovci, 
39. Ropoča, ki se priključi h kraju Krašči, 

.40. Stanjovci, ki se priključi h kraju Gornji Petrovci, 
41. Topolovci, ki se priključi h kraju Domajinci, 
42. Tropovci, ki se priključi h kraju Tišina,     , 
43. Vadarci, ki se priključi h kraju Bodonci, 
44. Vanča vas, ki se priključi h kraju Rankovci, 
45. Večeslavci, ki se priključi h kraju PertoČa, 
46. Vescica, ki se priključi h kraju Černelavci: 

'   b) da se odcepi: .       • 
1. od kraja Križevci v Prekmurju naselje Panovci in 

priključi h kraju Kančovci,    •<".''- 
2. od kraja Selo v Prekmurju naselje Cikečka vas in 

priključi h kraju Prosenjakovci; 
c) da se kraj Sotina-Serdica preimenuje v kraj Ser- 

dica-Sotina; 
č) da1 se glasi sestav spremenjenih krajev: 

' Beltinci 
Beltinci: Beltinci 
Bratonci: Bratonci 

Bodonci 
Bođonci: Bodonci 
Vadarci: Vadaroi 

Brezovci 
Brezovci: Brezovci 
Lemerje: Lemerje 

,    Cankova 
Cankova: Cankova 
Gor. Črnci: Gor. Crnci            ' , 
Korovci: Korovci 

Čer ne,lavci 
Černelavci: Černelavci 
1/   vv«                  < vescma: Veščina 

Dolenci 
(sedež Veliki Dolenci) 

Budinci: Budinci 
",-,i Dolenci: •   Mali, Dolenci 

H'ti Dolenci: Veliki Dolenci 

Dolič: 
Matjaševci: 

Dolnji Slaveči: 
Motovilci: 

Domajinci: 
Topolovci: 

Gederovci:, 
Krajna: 

Adrijanci: 
Gor. Petrovci: 
Stanjovci: 

Hodoš: 
Krplivnik: 

Ivanovci: 
Kančovci :l 
Kukeč: 
Panovci: 

Krašči: 
Ropoča: 

Košarovci:, 
Križevci: 
Lončar ovai: 

Boreči: 
Kupšinci:, 

Gornji Slaveči: 
Kuzma: 

Kuštanovci: 
Mačkovci:. 
Otovci: 

Dankovci: 
Moščanci: 

Dolič 
Dolič 
Matjaševci 

Dolnji Slaveči 
Dolnji Slaveči 
Motovilci 

Domajinci 
Domajinci 
Topolovci 

Gederovci 
Gaderovci 
Krajna 

Gornji Petrovci 
Adrijanci 
Gor. Petrovci 
Stanjovci 

Hodoš 
Hodoš 
Krplivnik 

Kančovci 
Ivanovci 
Kančovci 
Kukeč .    , 
Panovci /\ 

Krašči 
Krašči 
Ropoča 

Križevci v Prekmurju 
Košarovci 
Križevci 
Lončarovci 

Kupšinci 
Boreči 
Kupšinci    , 

Kuzma 
Gornji Slaveči 
Kuzma 

Mačkovci 
Kuštanovci 
Mačkovci 
Otovci 

Moščanci 
Dankovci 
Moščanci 

Markišavci: 
Nemčavci (del): 

Lukačovci: 
Mlajtinci: 
Noršinci: 

Pertoča: 
Večeslavci: 

Nemčavci 
Markišavci 
Nemčavci (del)' 

Noršinci 
Lukačovci 
Mlajtinci 
Noršinci      .   • 

Pertoča 
PertoČa 
Večealavci 

•t .< 
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Polana: 
Priidanovci: 

Predan ovci 
Poiana 
Predanovci 

Póziianovci: 
Prosečka vas: 

Prosečka vas 
Poznanovci 
Prosečka vas 

Berkovci: 
Čikečka vas: 
Ivanšovci: 
Pordašincit 
Prosenjakovci: 
Ralkovci: 
Središče: 

Prosenjakovci 
Berkovci 
Cikefka vas 
Ivanšovci 
Pordašinei 
Prosenjakovci 
Ratkovoi 
Središče 

Gorica: 
Puconci: 

Puconci 
(lorica 
l'iiconci 

Kruplivnik: 
Radovci: 

Radovci 
Kruplivnik 
Radovci 

Rankovci: 
Vanču vas: 

Rankovci 
Rankovci 
Vauča vas 

Murski Črnci: 
Satahovci: 

Sata hovci 
Murski Crnci 
Satahovci 

Andre jci: 
Bokrači: 
Krnci: 
Sebeborci: 

Sebeborci 
Andrejoi 
Bokrači 
Krnci 
Se.beborei 

Fokovci: 
Selo: 

Selo-Fokovci 
Fokovci 
Selo v Prçkmurju 

Serdica: 
Sotina: 

S e r d i e a • S o t i n a 
(sedež Serdica) 

Serdica  ' 
Sotina 

Skakavci: 
Skakovci 

Skakovoi 

Murski Petrovci. 
Sodišinci: 

Sodišinci 
Murski Petrovci 
Sodišinci 

Pužavci: 
Strukovci : 

Strukovci 
Pužavci 
St rukovet 

Peskovci: 
šalovci: 

Salovci 
Peskovoi 
Šalovci 

(jiicova: 
šulinci:, 

Šnlinci 
Lucova 
Suiinei 
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••••: 
Tropovci: 

Boreča: 
Martin je: 
Tvrdkova: 

Dolina: 
Vaneča: 

Kovačovci: 
• idonei: 

Novi Beznovci: 
Stari Beznovci: 
Zenkovci: 

Neradnovci: 
Ženavlja: 

Tišina 

Tišma 
Tropovci 

Tvrdkova 

Boreča 
Martinje 
Tvrdkova 

Vaneča 

Dolina 
Vaneča 

Vid o nei 

Kovačovci 
Vidonci 

• 
Zenkovci 

Novi Beznovci 
Stari Beznovci 
Zenkovci 

Ženavlja 
Neradnovci 
Ženavlja 

V. Glede okraja Ptuj tako, 

a) da ee ukinejo kraji: 
1. Gorca, ki ee priključi h kraju Podlehnik, 
2. Levanjci, ki se priključi h kraju Desternik, 
3. Pobrežje, ki se priključi h kraju Sv. Vid pri Ptuju, 
4. Rodni vrh, ki se priključi deloma h kraju Dolena, 

deloma h kraju Sedlašek, 
5. Trnovski vrh, ki se priključi deloma h kraju Bi- 

šečki vrh, deloma h kraju Desternik, 
ö. Vareja, ki ee priključi h kraju Majski vrh, 
7. Vintarovoi, ki ee priključi h kraju Desternik, 
8. Zamušani, ki se priključi h kraju Gorišnica, 
9. Zgornja Pristava, ki se priključi h kraju Sela; 

b) da se odcepi: 
1. od kraja Biš naselje Biš, ki se priključi h kraju 

Trnovska vas, 
2. od kraja Pleterje del naselja Zupečja vas, ki se 

priključi h kraju Strnišče, 
3. od kraja Ptuj naselje Draženci, ki se priključi h 

kraju Hajdina', 
4. od kraja Slovenja vas del naselja Njiverce, ki se 

priključi h kraju Hajdina, 
5. od kraja Sv. Lovrenc na Dravskem polju del na- 

selja Apače in del naselja Sv. Lovrenc na Dravskem po- 
lju, ki se priključita h kraju Strnišče; 

c) da se kraj Biš preimenuje v Bišečki vrh, 
č) da se ustanovi nov kraj Strnišče, ki obsedi tele 

katastrske občine in naselja: 

Apače (del): 
Gerečja vas (del): 

Strnišče 

Apače (del) 
Njiverce (del) 

• ••••  na 
1•••,1.-••••. (d.j:Sv> Lovrenc na Dravskem ^••• (del) 

Zupečja va» (del):    Zupečja vas 
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d) da se glasi sestav spremenjenih krajev; 

Bišečki vrh 

Bisechi vrh: Bišečki vrh, Crmlja, Crmljenšak, Sov- 
jek 

Trnovski vrh (del): Trnovski vrh 

Brézovec: 
Cirkulane: 
Dolane: 
Veliki vrh: 

Desenci: 
Destemik: 
Dolič: 
Janežovski vrh: 
Levanjci: 
Ločki vrh: 
Svetinci: 
Trnovski vrh (d.)' 
Vintarovci: 

Bolečka vas: 
Dolena: 
Rodni vrh: 

Gorišnica:r 

Tibolci: 
Zamušani: 

Gerečja vas (del): 
Hajdina: 

• Sp.Breg (del): 

Dravci: 
Dravinjski vrh fd.,)j 
Ljubstava: 
Majski vrh: 
Var e ja: 

Dežno: 
Gorča: 
Podlehnik: 

•Cirkulane 
Brezovec 
Cirkulane 
Dolane 
Yeliki vrh 

Destemik 

D esenci, Gomitai 
Destemik 
DolUS 
Janežovski vrh 
Levanjoi \ 
LoČki vrh 
Svetinci, Zasadi 
Strmec, 
Vintarovci 

Dolena 

Bolečka vas      , 
Dolena 
Rodni vrh 

r 

Gorišnica 

•, Gorišnioa (Sv. Marjeta pr« Molkanj- 
cih) • 
Prerad (del), Tiboki 
Zamušani 

Hajdina 

, Njiverce.(del) 
Sp. Hajdina, Zg, Hajdina . 
Draeenoî 

Majski vrh 

Dravei, Sovice 
Dravinjski vrh (del) 
Ljubstava 
Majski vrh 
Vareja 

Podlehnik 

Dežno 
Gorca 
Podlehnik 

Brstje: 
Króevina pri Ptuju: 

Nova vas pri Ptuju 
(del): • 

Ptuj: 
Rogami ca (del): 

• Sp.Breg (del): 
?g. Breg: 

Ptuj 

Brstje, Budina 
Krčevina pri Ptuju, Orešje, Rabelčja 
vas, Štuki, ViČava ,     ( 

Nova vas pri Ptuju (del) 

Rofjo7fnicà (del)      '«      ' .. ; 
Sp. Breg, ,, . •        ; 
Zg. Breg    ,'•',, 

SedlaleJc,: 
Stanošina: 
Strajna: 

Sela: 
Tmovect 
Zg. Pristava: 

Sedlašek 

Sedlašek 
Stauo&ina 

Sela 
Baiielovoi, Seh. 
Traovec 
Popovci, Zg. Pristava 

Gerečja vas (del): 

Hajdoše: 
Skorba: 
Slovenja vas 

Slovenja vas 

Gerečja vas, Njiverca  (del), Ravno 
polje, Sv. Kungota 
HajdoŠe 
Skorba 
Slovenje vas ' 

Sv. Lovrenc na Drav. 
polju (del):        Sv. Lovrenc na Draweketn polju (del) 

Sv. Lovrenc na Dravskem polju 
Apače (del); Apaöe (del) 
Sv. Lovrenc na Drav. 

polju (del):       Sv. Lovrenc na Dr&veJtem polju (del} 

Sv. Vid piiPtoju 

Dravinjski vrh (d.): Dravinjski vrh (del) 
PooreŽje: Pobrežje, Sv. Vid pri Piqju 
Šturmovec: Sturanovee '• 

Bii: 
Lobte: 
Trnovska vas: 

Gori&ak: 
Hrastovec: 
Zavri: 

Trnovska vas 
Bi« 
Lotto 
Trnovska va* 

Zavr« 
GoriÔak 
Hrastovec . 
Zavrč 

j        .VI. Glede okraja Radgona talco, 

a) da ee ufónejo kraji: * 
1. Boxaôeva, ki ee priključi deloma h kraju JanŽev 

vrh, deloma-h kraju Radenci, 
2. Čagona» kl se priključi h kraju Cerkvenjak, 
3. Dražen vrh, ki se priključi h kraju Trate, 
4 Ihova, ki ee prikljtjfii h kraju Spodnja Scavnica, 

/   5. Kraljevoi, ki ee priključi h kraju Videm ob Sčav- 
ni<sl> 

6. Očeslavoi, ki se priključi h kraju Okoslavci, 
7. Orehovoi, ki ee priključi deloma h,kraju Creš- 

ajevci, deloma h kraju Janžev vrh, 
8. Rihtarovci-TurjanoJ, ki ee priključi deloma b kra< 

ju Kapela, deloma h kraju Murščak, deloma h kraju Ra- 
denci, 

9. Sovjak, ki se priključi h kraju GaluSak,   , 
10. Stara gora, ki ee priključi h kraju Trbegovci,, 
11. Trotkova, ki se priključi h kraju Benedikt,     '• 

i 12. Zgornja Ročica, ki ee,priključi h kraju 2ice, 
18. Zupetinoi, ki ee priključi, h kraju Andrene!:   , 

b) da se odcepi: fi ,,•,.   ,       t       •.-•••:•
:.:' 

1. od kraja Apače naselje Mahovoi, ki! se priključi, Î» 
kraju Zepovci, / 
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"2. od kraja üalusak naselja Grabšinci, Kokolanjščak 

in Mah Moravačak, ki se priključijo h kraju, Trbegovtìi; 
c) da ee kraj Sv. Jurij ob Ščavnici preimenuje v Vi- 

dem cb Ščavnici, 
č) da se ustanovi nov kraj Trbegovci, 
d) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

Andr enei 

Andreneu Andrenci (del), Peščeni vrh 
Srnolinci: Smolinci 
Zufxuinci: Zupetinci 

Apače 
Apače: Apače, Mali Segovci 
Črtici (del): Črnci 
Segovci: Segovci 

Benedikt 
(sedež Sv. Benedikt v Slov. goricah) 

Sp. Rožica 
Obrat, Sv. Benedikt v Slov. goricah, 
Zenjak 
Negovski vrh, Sv. Trije kralji v Slov. 
goricah, Štajngrova, Trstenik   ' 
Ločki vrh, Stara gora, Trotkova 

Sp. Ročica: 
Sv. Benedikt: 

Sv. Trije kralji 

Tròtkova: 

Cerkvenjak 

Cerkven jak, Kadrenči, Stanetinei  ' 
Cagona 

črešnjevci 
Crešnjevei (del) 
Orehovci, Ptujska cesta (del) 
Orehovski vrh 

Grains ak 

Gaberc, Galušak, Kutinci, Rinkovci 
Sovjak 

Janžev vrh 

Boračeva (del: Zabjak) 
Janzey yrH 
Orehovci (del), Ptujska cesta (del) 
Kobilščak'(del):'[Kobilleak (del), Me. 
lanjski vrh, Zrnova] 

Kapela 
(sedež KapeMci vrh) 

Kapelski vrh: Gornji Kocjan, KapelsM vrh, Spodnji 
Kocjan 

Radenci (del):        Radenski vrb (del) 
Ratarova (del):    Paričjak, Turjanski vrh 

MurSČak 
HrašenskURački 

vrh: Hrašenski-Rački vrh' 
Murski vrh-Zasadi 

(del): Murski vrH r-Zasadi !(del)' 
Murščak: Murščak, Rački vrh 

Cerkvenjak: 
Čagona: 

Čresnjevci (del): 
Orehovci (del): 
Orehovski vrh: 

Galušak: 
Sovjak: 

Boračeva: 
Norički vrh: 
Orehovci (del): 
Radenci (del):, 

Drogotinei: 
ÖSeslavci: 
Ókadavci: 

Okoslavci 
Dragotinci 
Očeslavei 
Okosiavci 

Boračeva (del)j, 
Petanjci (del):, 
Radenci (del): 

Rihtarovci (defy: 
Šratovci (•••: 

Radenci 
Boračeva (del) 
Petanjci ,(del) 
Kobilecak  (del), Radenci, Radenski ' 
vrh j(del) 
Rihtarovci, Turjanci 
Šratovci (del) 

Ihova:, 
Sp. Ščamica: 

Dražen vrhi 
Trate:, 

Kokolanjščak: 

Trbegovci: 

Sp. ••••: 
Zg.KeBca: 

BlaguS: 
Jamna:,. i 
Kraljevci: 

črnci (del): 
Kan&té (•): 
Žepovci: 
Žiberci: 

Zg. Ročica: 

SpedajaÖcavtttea 
Ihova 
Aženski vrbj Plitvički vrb,. Sp. Sčav-. 
niča, Zagajeki vrh .'^'".v 

Trate  •'•"."' 

Dražen vrh . «• 
ïtete 

Trbegovci 

Grabšinci, Kokolanjščak, Maji1 Mora«?- 
ščak 
Stara gora, Trbegovci 

Velka 
Sp. Velka 

•    Zg. Velka 

Videm ob Sčavnici 

Blaguš,-Brezje, Čakova 
Biserjane, Jamna^Videm 
Kocki vrh, Kraljevci 

Žepovci 

Mahovci 
Konjjgče (del: EonjiSSe) 
2epovci 
Ziberci i   • 

Žice 
Broleh, Krivi vrh, Zg. Ročica 
2ice 

VII. Glede okraja Maribor mesto tako,."da ee kraj 
Kamnica ukine in,priključi k I. rajonu in ee glasi: 

Okraj Maribor mesto 

je razdeljen na tri mestne rajone. 

Rajoni mesta Maribora eo: 
L. vagon, 

H. rajon, 
III. rajon. •' -      - 
Rajoni mesta' Maribora obsegajo tele katastrske ob 

čine in naselja: 

I;: rajon                     ^ 

Bresterniea (•••• Bresterniea (del), Mariborski otok 
Grajska vrata: mesto 
Grajski marofi mesto 
Kamnica:         i Kamnica ',   - 
Koroška vrata:   • mesto        .                  "    "      : 
Košaki: " , Košaki                         .   '... 
Krčevina:      "'. U mesto ,•  t   .'.        '\„     '..-'•-.. 
Maribor mesto.* ErÖevana"" 
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Orešje: 
Pekel: 
Počehova: 
RoSpoh: 

Meljski hrib, Ors^je* 
Pekel 
Počehova 
Rošpoh fjfel)' 

in «na tele meje: 

Drava (na vzhodni meji k. o, Orešje) i—, vzhodna me- 
ja k. o. Orešje, k. o. KoŠaki in k. o. Pekel — severna 
meja k. o. Pekel in k. o. Počehova — severna meja k. o. 
Krčevina — severna meja k. o. Rošpoh do meje k. o. 
Bresternica,. severna meja.k, o. Bresternica — vzhodna 
meja kolovoza paré. št. 1440 in poti pare. št. 1442 — za- 
padna meja pare. št. 1847,* 1881,1882,1380, 363, 362, 357, 
247/2 — proti jugu do 27 m oddaljene^»' vogala tp parcele 
prereže pare. št. 274/2 — vzhodna in južna meja pare. 
St. 284 do pare. št. 292 — prereže pare. št. 1416 — cesta, 
ob vzhodni meji pare. št. 271 ob severo-vzhodni meji pare. 
št. 282/1 do Drave — Drava južno od k./o. Bresternica, 
k. o. Kamnica, k. o. KoroSka vrata, k. o. Maribor mesto, 
k.-9.. Grajska vrata in k. o. Orešje. 

II. in III. rajon ostaneta nespremenjena. 

7. člen 
Prezidij Ljudske skupščine Ljudske Republike Slo? 

venije je pooblaščen" da na predlog vlade Ljudske Re- 
publike Slovenije lahko z ukazom spremeni meje med 
kraji, ustanovi nove kraje ali združuje obstoječe kraje 

8. člen 
Predsednik vlade Ljudske Republike Slovenije daje 

navodila za izvajanje tega zakona. 

9. člen 

Ta zakon velja'od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

U št. 156 
Ljubljana dne 25. oktobra 1949, 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE •. 

^Sekretar: 
France Lubej l.r. 

Predsednik-, , 
Jo9ip Vidmar 1. r. 

207. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
razglaša Prezidij Ljudske skupščine •-Slovenije, zakon 
o -ureditvi visokega šolstva y Ljudski Rep^biilii Sloveniji, 
ki ga je sprejela Ljudska ••••••••• LR' Slovenije na 
VI. rednem zasedanju dne 21. oktobra 1949 in ki se glasi: 

•'•"-••* ' ', •   •'"''' -'Zakon 
o ureditvi visokega šolstva v Ljudski Republiki 

' Sloveniji 

: • ••    l. ölen     .   -. 

Da se uskladi sistem \ visokošolskega pouka s potre- 
bami obče kulturne in ekonomske politike Federativne 
Ljudske Republiko Jugoslavije in da se na tej podlagi za- 
gotovi vzgoja visoko kvalificiranih znanstvenih, strokov- 
nih in umetniških kadrov, se' visoko šolstvo v Ljudski 
Republiki Sloveniji preuredi po' določbah tega zakona. 

2. člen 
V Ljudski Republiki Sloveniji so najvišje znanstvene 

vzgojne državne ustanove: 
a) univerza y Ljubljani, 
b) tehniška visoka lola v Ljubljani in 
e) medicinska visoka šola v Ljubljani. 

3. člen 
Na univerzi v Ljubljani se poučujejo prirodoslovne, 

matematične, filozofske, jezikoslovne, pravne, družbene 
in ekonomske vede. 

4. člen 
Na tehniški visoki šoli v Ljubljani, ki se preosnuje iz 

sedanje tehniške fakultete ljubljanske univerze, se pouču- 
jejo rudarstvo, metalurgija, gradbeništvo, arhitektura, geo. 
dezija, elektrotehnika, kemija, strojništvo, agronomija in 
gozdarstvo. 

/ S. Člen 

Na medicinski visoki šoli v Ljubljani, ki se preosnuje 
iz sedanje samostojne medicinske fakultete v Ljubljani, 
ee poučujeta medicina in stomatologija. 

6. Člen 
Univerzo in Visoke šole sestavljajo fakultete, ki se 

ustanovijo za posamezne znanstvene panoge ali za več 
sorodnih znanstvenih panog skupno. 

Vlada LRS predpiše z uredbo, katere fakultete se- 
stavljajo . univerzo in visoke šole. 

7. člen 
Teološka fakulteta ljubljanske univerze se izloči iz 

sestava ljubljanske univerze in postane samostojna fa- 
kulteta. 

8. Člen 

Vlada LRS je pooblaščena, da po potrebi ustanovi z 
uredbo še druge samostojne fakultete ali da ifllocï posa, 
mezno znanstveno stroko iz univerze ali visoke Iole in 
ustanovi zanjo samostojno fakulteto. 

9. člen 
V; Ljudski Republiki Sloveniji so najvišje umetniške 

vzgojne državne ustanove s stopnjo visokih loi: 
a) akademija za glasbo v Ljubljani, • 
b) akedemya upodabljajočih umetnosti v, Ljubljani in 
c) akademija za igralsko umetnost v Ljubljana. 

10. člen 
Univerza, visoke šole, akademija in samostojne fakul- 

tete so pod vodstvom in nadzorstvom ministrstva za zna- 
nost in kulturo LRS. 

11. člen 
> Univerzo, visoke šole, akademije in samostojne fa- 

kultete so pravne osebe; predstavljajo jih rektorji oziroma 
dekapi eaimOßtojnih fakultet. 

Fakultete predstavljajo dekani. 

12. člen 
Univerza, visoke šole, akademije in samostojne fa- 

kultete imajo svoj predračun dohodkov in izdatkov v okvi- 
ru predračuna dohodkov in izdatkov ministrstva za zna- 
nost in kulturo LRS. 

Medicinska visoka šola ima svoj predračun dohodkov 
in izdatkov v okviru predračuna dohodkov in izdatkov 
ministrstva za ljudsko zdravstvo, ' A 
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(\ 13. člen 
Resorna ministrstva vlade LRS sodelujejo z uni. 

verso in visokimi Solami oziroma z njihovimi fakultetami: 
1. pri predlogu učnega načrta; 
2. pri predlogu predračuna dohodkov in izdatkov; 
3. pri predlogih o nastavitvi učnega osebja; 
4. pri reševanju organizacijskih in materialnih vpra- 

šanj njihovih znanstvenih Institutov, zavodov, laboratori- 
jev  učnih naprav in podobno. 

Vlada LRS predpiše z uredbo, katera ministrstva 
vlade LRS se Štejejo za resorna ministrstva po prednjem 
odstavku. 

i 14. člen 
Pri ministrstvu za znanost in kulturo ee ustanovita 

visokošolski svet, ki sodeluje pri reševanju načelnih vpra- 
šanj univerze, visokih šol in samostojnih fakultet, ter 
umetniški svet, ki sodeluje pri reševanju načelnih vpra- 
šanj akademij. 

Vlada LRS predpiše z uredbo sestavo in delo visoko- 
šolskega in umetniškega sveta. 

16. Člen 
Vlada LRS predpiše z uredbo organizacijo in poslo- 

vanje univerze, visokih Sol, samostojnih fakultet in aka- 
demij in izda drage predpise za izvajanje tega zakona. 

16. člen     • 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
. LRS<. 

ü št. 167' 
Ljubljana dne 25. oktobra 1949....        „    ; 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

.     Sekretar: Predsednik: 
France LubeJ 1. r,     • Josip Vidmar 1. r. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LH Slovenije' 
razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon 
o posesti  in nošenju orožja, ki ga je sprejela Ljudska 
skupSčiha LR Slovenije na VI, rednem "zasedanju dne 
21. oktobra 1949 in ki se glasi: 

v    Zakon 
o posesti in noienju orožja 

I. Splošne določbe 
, • ' • 1. 'člen 

V Državljani smejo nabavljati, imeti jn nositi orožje 
samov če dobijo za, to dovoljenje pristojnega državnega 
organa po doiočbah tega zakona. 

. Precipue! tega zakona se ne nanašajo na vojaSke osebe 
m na pripadnike narodne milice, kolikor imajo in nosijo 
orožje po predpisih svoje službe. • 

,.    ,, • 2. den 
Kot orožje po tem zakonu se'Šteje strelno'orožje ter 

hladno oroije, ki se lahko.uporablja pri napadu, in tako, 
ki se lahko nosi skrito, kot na primer bodala vseb vrst, 
bajoneti v palifjaV. trirezni meči, handžerji, boksarji in 
drugo podobno orožje. '        , 

r, •". ; 3. Sen •     v ,' :   .   -   , 
Določbe tega zakona se ne nanašajo na orožje, ki 

ima umetniško ali zgodovinsko. vre-lnost •• eo kot, tako 

hrani v muzejih ali pri zasebnikih. Ce je tako orožje 
strelno, se zanj ne sme nabavljati, in imeti municija. 

4. člen • 
Minister za notranje zadeve LRS predpiše po poprej- 

šnjem sporazumu z ministrom za narodno obrambo FLRJ, 
za kakšne vrste orožja se lahko izdajajo dovoljenja za 
nabavo, posest in nošenje.        .; 

II. Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja 

5. člen 
Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja/ se 

labko izda samo polnoletnim državljanom. 
Dovoljenje za'^nabavo, posest in nošenje lovskega 

orožja se lahko izda samo tistim, ki so upravičeni za lov 
po zakonu o lovu. 

6. člen 
Dovoljenja za nabavo, posest in nošenje orožja se ne 

sme. izdati ^tistemu, 
1. zoper katerega teče kazenski postopek zaradi težje- 

ga kaznivega dejanja, 
i     2. ki je obsojen za težje kaznivo dejanje, dokler traja 
posledica obsodbe, 

3, ki je duševno bolan ali duševno zaostal; 
4. ki je nevaren za javni red in varnost. 

7. člen 
Dovoljenje za posest in nošenje orožja se lahko izda 

za eno leto ali za neomejen Čas. < '„. '; }     ' 
Vi Dovoljenje, ki Jfe izdano zasdoločeno;dobo, se lahko 

8. člen 
podaljša. 

Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja izda 
poverjenik za notranje zadeve pri okrajnem ljudskem od- 
boru, pri ljudskem odboru mesta, ki je izločeno iz okraja, 
oziroma pri rajonskem ljudskem odboru, na katerega 
območju prebiva prosilec. 

Zoper odločbo, s katero se odkloni dovoljenje, se 
prosilec lahko pritoži v osmih dneh po prejemu odločbe 
na ministrstvo za notranje zadeve LRS.,, 

9. člen j* 
Tujemu državljanu, ki prebiva v Federativni ljudski 

republiki Jugoslaviji, se lahko izda dovoljenje za nabaivo, 
posest in nošenje orožja, če dobijo lahko tudi državljani 
FLRJ v njegovi državi tako dovoljenje. 

Tujemu državljanu izda dovoljenje ministrstvo za> no- 
tranje zadeve LRS.  \ •  V. ,',,;• 

•''   10. čleti , . .        '*  •, ,'.••,' 
Dovoljenje za posest in nošenje orožja se odvzame 

tistemu, ki izgubi pogoje za to. ' 
Dovoljenje za posest in nošenje lovskega orožja' se 

odvzame tudi tistemu, ki preneha biti član lovske dru- 
žine. ,;l > • r "* 

,'•   •' '        11.'člen •, ;v • '     i        v '    . 
Odločbo o odvzemu dovoljenja za posest in nošenje 

orožja izda poverjenik za riotriinje zadeve pri okrajnem 
ljudskem odboru, ljudskem'odboru-mesta, ki je izločeni 
te okraja, oziroma pri rajonskem ljudskem odboru, na čj „ 
gar območju prebiva tisti,-ki ima dovoljenje. 

.;,''.." Zoper odločbo o odvzemu dovoljenja se y osmih dne.' 
po prejemu odločbe lahko vloži pritožba naminietrstv 
za notranje zadeve1 LRS. 
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12. okm 
Ce poteče čas, za katerega je dovoljenje za posest in 

nošenje orožja izdano, pa se ne podaljša,• ali če se tako 
dovoljenje s pravnomočno odločbo odvzame, se tistemu, ki 
je dovoljenje imel, odvzame orožje. Orožje se odvzame 
tudi, če tisti, ki je imel dovoljenje, umre. 

Za orožje, ki se odvzame po določbah prednjega od- 
stavka, se plača odškodnina po ceniku, ki ga predpiše 
minister za notranje zadeve LRS po poprejšnjem spora- 
zumu z ministrom za narodno obrambo FLRJ. 

Odvzeto orožje postane državna last in se izroči 
državnemu podjetju za promet z orožjem. 

III. Kazenske določbe 
13. člen 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo do 
10.000 dinarjev ali e kaznijo poboljševalnega dela do treh/ 
mesecev ali s kaznijo odvzema prostosti do treh mesecev/ 
kolikor dejanje ni sodno kaznivo: / 

1. kdor brez dovoljenja pristojnega državnega brgajia 
nabavi, ima ali nosi orožje, 

2. kdor drugemu proda ali posodi orožje, za katero 
ima dovoljenje za nabavo, posest in nošenje. 

Orožje, s katerim je storjen prekršek po predujem 
odstavku, se odvzame brez odškodnine v korist države in. 
odda državnemu podjetju za promet z orožjem. 

Upravno kazenski postopek za te prekrške vodi 'po- 
verjenik za notranje zadeve okrajnega,, mestnega oziroma 
rajonskega ljudskega odbora po določbah temeljnega za- 
kona o prekrških. 

14. člen 
Kdor nabavlja, prodaja, ima ali nosi orožje, katerega 

nabava', posest in nošenje ni dovoljeno, stori kaznivo de- 
lanje in se kaznuje z odvzemom prostosti s prisilnim de- 
lom do ©nega leta in z zaplembo tega orožja. 

IV. Prehodne in končne določbe 

' 15. dien 
Imetnik orožja, ki nima dovoljenja za posest in no- 

šenje tega orožja po dosedanjih predpisih, mora v dveh 
mesecih potem, ko dobi ta zakon veljavo, prijaviti orožje 
poverjeništvu za notranje zadeve pri okrajnem, mestnem 
oziroma rajonskem ljudskem odboru, ha katerega ob- 
močju prebiva. V istem roku lahko prosi, za dovoljenje 
za posest in nošenje tega orožja. ;i 

Ce taka .oseba ne prosi pravočasno za dovoljenje ali 
se njena prošnja zavrne, mora oddati orožje pristojnemu 
poverjeništvu za notranje zadeve v roku, določenem v 
prednjem odstavku, oziroma takoj po prejemu odločbe, s 
katero se prošnja za izdajo dovoljenja zavrne. Taki osebi 
se da za odvzeto orožje odškodnina po 12. členu tega 
zakona. « 

16. Člen 
Dovoljenja za posest in nošenje orožja, ki eo bila 

izdana po dosedanjih , predpisih, prenehajo veljati 31, 
decembra 1949 ne glode na to, za koliko časa so bila 
izdana. Kdor ima tako dovoljenje, lahko v tem roku prosi 
za podaljšanje   dovoljenja po določbah tega zakona. 

Osebam iz prednjega odstavka, ki no zaprosijo pra- 
vočasno za podaljšanje dovoljenja, ali ki jim je prošnja 
zavrnjena, se odvzame orožje in da odškodnina po 12. čle- 
nu tega zakona. 

17. člen 
Natančnejše določb^ za izvajanje tega zakona pred- 

piše minister za notranjo zadeve LRS. 

18. ölen 
•• zakon velja od dneva objave v »Uradnem Hstu 

LR». 
U št. 158 
Ljubljana dne 25. oktobra 1949. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
france Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

209. 

Na podlagi 1. točke 5. Člena v zvezi z 9. členom za- 
/kona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah od- 
bornikov ljudskih odborov in na predlog vlade Ljudske 
Republike Slovenije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR 
Slovenije •      • 

ukaz 
o razpisu volitev ljudskih   odbornikov'v krajevne 
ljudske odbore in v ljudske odbore mest, ki niso 
izločena iz okrajev, v Ljudski Republiki Sloveniji 

1. Razpišejo se volitve odbornikov v vse krajevne 
ljudske odbore in v ljudske odbore mest, ki niso izločena 
iz okrajev v Ljudski Republiki Sloveniji. 

2. Volitve bodo v nedeljo 4., 11. in 18. decembra 1949, 
3. Oblastni ljudski odbori določijo, na kateri od na- 

vedenih dmi se bodo vršile volitve v posameznih okrajih 
njihovega območja. Odločba Oblastnega ljudskega odbora 
o določitvi dneva volitev mora biti izdana in objavljena 
najkasneje 6 tednov pred dnevom volitev (8. člen zakona 
o volitvah ljudskih odbornikov). 

4. Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

U St. 169 
Ljubljana dne 26. oktobra 1949. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

PRAVILNIKKODREDBE.NAVODILAJDLOČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

210. ' 

Na podlagi 3. člena zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o ureditvd ljudskih sodišč z dne 6. VI. 1949 
(Uradni Ust FLRJ, št. 50-417/49) izdajam 

odredbo 
o številu sodnikov in sodnikov porotnikov okrož- 
nega sodišča v Ljubljani, ki jih volita im razrešujeta 
oblastni ljudski! odbor Ljubljana in mestni liudskl 

odbor Ljubljana 

I 
Mestni ljudski odbor Ljubljana voli in razrešuje pred- 

sednika okrožnega sodišča, 3 sodnike in 125 sodnikov po- 
rotnikov, oblastni ljudski odbor Ljubljana pa 10 sodnikov 
in 200 sodnikov porotnikov. 

II ': 
Namesto razrešenega predsednika, sodnika ali sodni- 

ka porotnika izvoli drugega tisti ljudski odbor, ki ga je 
razrešil. , ..-. 
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m | 
Glede na to, da «o bih predsednik, sodniki in sodniki 

porotniki okrožnega sodišča v Ljubljani izvoljeni na pr- 
vem zasedanju začasnega oblastnega ljudskega odbora dne 
26. V. 1949 ob sodelovanju delegiranih odbornikov mestne- 
ga ljudskega odbora Ljubljana, bo vsak ljudski odbor na 
prvem prihodnjem zasedanju potrdil izvoljenega predsed- 
nika, sodnike in sodnike porotnike v razmerju, ki je dolo- 
čeno v I. točki te odredbe, in sicer mestni ljudski odbor 
glavnega mesta   Ljubljane glede predsednika  in  tistih 
sodnikov in sodnikov porotnikov, za katere določita spo- 
razumno mestni izvršilni odbor in oblastni izvršilni od- 
bor, da naj veljajo za izvoljene od mestnega ljudskega od- 
bora, ljudski odbor  ljubljanske oblasti  pa glede tistih, 
sodnikov in sodnikov   porotnikov,  za  katere določita'; 
izvršilna odbora sporazumno, da naj veljajo za izvoljene 
od oblastnega ljudskega odbora, 

IV 
Ta odredba velja od dneva objave v >Urađnem listu 

LRS«. 
Org. št. 100/49-17 
Ljubljana dne 24. oktobra 1949. 

Minister za pravosodje LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

211. 
Na podlagi četrtega odstavka 8. točke splošnega navo- 

dila o srednjih strokovnih šolah (Uradni list PtRJ, 
St. 78-r626/49) izdajata minister zai trgovino in preskrbo in 
minister za prosveto 

odločbo 
o prenosu  ekonomskih  tehnikumov iz pristojnosti 
ministrstva za trgovino  in   preskrbo v pristojnost 

ministrstva za prosveto 
1 

Neposredno vodstvo in nadzorstvo ekonomskih tehni- 
kumov v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem, mestu 
in Murski Soboti se prenese iz pristojnosti ministrstva za 
trgovino in preskrbo v pristojnost ministrstva za prosveto. 

2 
Obenem e prenosom vodstva in nadzorstva nad ©ko« 

oamsWmi tehnikumi se prenese, na ministrstvo za prosveto 
tudd uprava šolsMh" poslopij, internatskega provizorija v 
Ljubljani in internata v SmiHelu pri Novem mestu s pri- 
padajočim inventarjem in potrošnim materialom po4nven- 
tarmih knjigah. 

3 
Krediti za osebne in materialne izdatke ekonomskih 

tehnikumov ostanejo do 31, XII. 1949 še nadal'* v pred- 
računu ministrstva za trgovino in preskrbo, vend., r raz- 
polaga z njimi minister za prosveto, adlminisftativno obra- 
čunavanje pa opravlja ministrstvo za trgovino • preskrbo. 

4 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS*, 
SŠt.3114i/2-49 -, 
Ljubljana dne 30.. septembra 1949. 

: • Minister ';. 
za trgovino in preskrbo LRS:   Minister za prosveto (ERS: 

Jože Borštnar 1. r. Ivan Regent Ir.,' 

REPUBLIŠKA VOUVM KOMISIJA LBS 
'212. 

Odločba 
Republiška volivna komisija LRS je na predlog Ob- 

lastnega izvršilnega odbora za mariborsko oblast in na 
podlagi navodila predsednika vlade LRS o sestavi, ime- 
novanju in nalogah oblastnih volivnih komisij, volivne 
komisije glavnega mesta Ljubljane in volivnih komisij 
rajonov glavnega mesta Ljubljane (Uradni list LRS, št. 
29—181/49) na svoji seji dne 18. oktobra 1949 sklenila: 

1. razreši se član oblastne volivne komisije Ulrih 
Eia, uslužbenka oblastne komisije državne kontrole; 

2. namesto razrešene Ulrih Eie se postaylja za ciarla 
'oblastne volivne komisije Kocbek, Janko, sekretar po- 
verjeništva za prosveto v Mariboru. 

\ .    Ta odločba velja takoj. 
St. 3/7 
Ljubljana dne 18. oktobra 1949. 

REPUBLIŠKA VOLIVNA KOMISIJA LRS 
Predsednik: 

Matej DolniČar 1. r. 
Tajnik: 

BoMa>Kocijanči6 1. r. 

213. 

Odločba 
Republiška volivna komisija LRS je na predlog 

OblastnW izvršilnega odbora za mariborsko oblast in na 
podlagi navodila predsednika vlade LRS ò sestavi, imeno- 
vanju inWlogah oblastnih volivnih/komisij^ volivne ko- 
misija g%nega mesta Ljubljane in volivnih komisij ra- 
jonov gli&nega mesta Ljubljane (Uradni list LRS, 
št. 29—18•9) na svoji seji dne 20. oktobra 1949 sklenila: 

1. Razrfese namestnik člana oblastne volivne komi- 
sije za Mariborsko oblast Herbert Jerič, uslužbenec Ljud- 
skega odborl-mariborske oblasti; 

2. •••••1• razrešenega Herberta Jeriča se postavlja 
za namestnika člana oblastne volivne komisije Kosi 
Gabrijel, organizacijski instruktor pri Ljudskem odboru 
mariborske oblasti. '   , 

Ta odločba velja takoj. 
St. 3/8 Vi   ., 
LJubljana dne, 20; oktobra 1949, 

REPUBLIŠKA'yOLlVNA KOMISIJA LRS 
Predsednik: ... 

Boris Kocijančič 1. r.    \  V Matej Dolnifar i. r. 

V 16. členu uredbe o obvWhsecnji in oddaji lesa ter 
postranskih gozdnih proizvodov-, iz nedržavnih gozdov, 
ki Jè ;bita objavljena v Uradne^ listu LRS, Št. 12-67/49, se 
opravi pismena pomota, in (l|cer:; tako, da se besedilo 
>2 àenarno kaznijo 20,000 dinarjev se kaznujejo.. .< glasi 
pravilno: »Z denarno kaznijo do.v20.000 dinarjev se kaz- 
nujejo...« ' A 

St. S-zak 261/49 \'A 
'   Ljubljana 'dne 24. oktobra 1949•   y 

Iz pfedšfedst^ vlade LRS 

kil,)!    »Uradni lfet LRS« - Direktor m odgovorni oredniß: dr. Rastko MpMtc; «sua Blaenikova tiekarna,\brV l - vsi v 
Ljubljani. Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. —Posamezna Številka: 4 din za 16 strani.8 4in Ä82 strani 
12dmaa48etranl, ledin za 64 etrani, po ••••:2•50•••••• — Uredništvo *n upravntSforo: LJubljana, •••••••&••• ulica Bt 2.4. 

Telefon: ravnateMstvo '4940. uredništvo 49-90. upranmištvo 65-79. — Čekovni ••••• 6-90180-0, \      .,   • , 
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Letnik VI. V Ljubljani due 29. oktobra 1949. Številka 34. 

VSSBINA 
214Ì Odlok o potrditvi uredb', ki jih je izdala vlada LRS na 

podlagi zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanj© uredb 
na področju narodnega gospodarstva. 

215. Uredba o pravici ufiteljav cenovnih in sedemletnih Sol do 
brezplačnega stanovanja in kuriva. 

217. Odločba o dolocTOTaneva volitev ljudskih odbornikov na 
območju ljudskega odbora Ljubljanske oblasti 

218. OdloCba o določitvi dneva volitay ljudskih odbornikov, na 
območju ljudskega odbora Mariborske otìlasti. 

219. Odločba o določitvi dneva volitev ljudskih odbornikov na 
območju ljudskega odbora Mariborske oblasti. 

— Zapisnik 1. seje VI. rednega zasedanja Ljudske ekupšomo 
LfcS dne 21. X. 1949 y, tjubljani. 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 
214. 

Odlok 
Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb, ki jih je 
izdala vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu 
vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 

s gospodarstva 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala vlada LRS na 
pjodtagi zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb 
na področju narodnega gospodarstva z dne 23. januarja 
1947, in sicer:  • 

1. uredba z dne 29. aprila 1949 o prenosu hranilnih 
vlog In posojil starih kreditnih zadrug v Slovenskem Pri- 
morju na' kmetijske zadruge (Uradni list LRS, številka 
15—80/49), 

2. uredba z dne 21. maja 1949 o mobilizaciji zasebnih 
tovornih avtomobilov, vlačilcev, traktorjev in priklopni- 
kov (Uradni list LRS, št. 17-98/49), 

3. uredba z dne 21. junija 1949 o ustanovitvi direk- 
cije za rejo prašičev (Uradni list LRS, št. 20—118/49), . 

4. uredba z dne 18. julija 1949 o ustanovitvi gradbe- 
nega inštituta (Uradni list LRS, št. 22—187/49), 

5. uredba z dno 6. avgusta 1049 o ukrepih za varnost 
gospodarskih podjetij in ustanov pred požarom (Uradni 
list LRS, št. 24-149/49), - / 

6. uredba z dne 13. avgusta 1949 o odkupu krompirja 
v gospodarskem letu 1949/50 (Uradni list LRS, številka 
25-157/49), 

7. uredba ž dne 5. oktobra 1949 o odkupu vprežnih 
konj (Uradni list LRS, št. 31—192/49), 

8. uredba z dne "). oktobra 1949 o odkupu fižola v 
gospodarskem letu 1949/50 (Uradni list LRS, številka 
31-^193/49), 

9. uredba z dne 5. oktobra 1949 o odkupu ajde • 
prosa v gospodarskem letu 1949/50 (Uradni list LRS, Šte- 
vilka 31—194/49). 

St. 1017/1^-49. 
Ljubljana dne 21. oktobra 1949. 

' LJUDSKA' SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
Mira Tomšič I.r. .   Dr. Perdo Kozak 1. r. 

UREDBE, ODREDBE, IÏAV ODILA IN 0BL0ÈBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

215. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 

za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
Izdaja vlada LRS po predlogu ministra za presveto LRS 

uredbo 
o pravici učiteljev osnovnih in sedemletnih Sol 

do brezplačnega stanovanja in kuriva 

.^#4i   _     1. člen 
Učitelji osnovnih in sedemletnih šol v vaseh, ki imajo 

stanovanje v državnih zgradbah, so oproščeni plačevanja 
najemnine za tako stanovanje. 

2. čle 

Ce v vasi y državnem poslopju ni primernega sta- 
novanja za učitelja, mora krajevni ljudski odbor preskr- 
beti učitelju brezplačno stanovanje. Najemnina za tako sta- 
novanje gre v breme krajevnega ljudskega odbora. 

3. člen 

Učitelji osnovnih in sedemletnih šol v vaseh imajo 
pravico do brezplačnega kuriva, in sicer prejmejo samci 
po 2 prm drv na leto, poročeni brez otrok po 4 prm in 
500 kg premoga, poročeni z otroki od 5 do 6 prm dry in 
500 do lOOOkg premoga, in sicer glede na število otrok. 
Ce sta mož in žena učitelja v istem kraju, ima pravico do 
brezplačnega kuriva samo eden. Stroški &a kurivo gredo 
v breme krajevnega ljudskega odbora. 

Ce nd premoga, ima učitelj pravico do sorazmerno 
večje količine drv, pri čemer se računa 1 prm drv za 
750 kg premoga. 

4. člen 
Pravice do ugodnosti iz 1. do 3. člena te uredbe ni* 

majo učitelji, ki službujejo v mestih, v krajih, kjer je 
sedež okrajnega ljudskega odbora, in v industrijskih' 
krajih. " 

Izjemoma lahko/določi minister za prosveto za posa- 
mezna manjša mesta in za posamezne kraje iz prvega 
odstavka tega člena, dai'imajo pravipo do ugodnosti po 
1. do 3. členu te uredbe, če so Življenjski in službeni po« 
loji y,.glavnem enaki kot v vaseh. >      j 
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5. ölen 
Upravitelji osnovnih in sedemletnih žoi, ki stanujejo 

• šolskem poslopju in opravljajo obenem ••1• hišnega 
upravitelja in varuha, imajo ne glede na določbo 4. člena 
pravico do brezplačnega stanovanja in do Inrlv« v koti- 
čini* določen t v 3, členu te uredbe, tudi v mestih, Indu- 

.fttrijskih krajih in v krajih, kjer je sedež okrajnega ljud- 
skega odbora. 

6. člen 
O spornih vprašanjih, ki se pojavi^) ob izvajanju te 

Uredbe, odloča na zahtevo krajovrietfa ljudskega odbora 
ali na zahtevo prizadetega učitelja okrajni izvršilni odbor. 

7. člen 
Natančnejša navodila za izvajanje te uredbe predpiše 

minister za presveto. 
8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS.« 

i, .St. S-zak 724 
Ljubljana dne 29. oktobra 1949 

Minister •• prosveto LRSî     Predsednik  vlade LRS: 
Iran Regent L r. Miha Marinko L. r. 

216. 

Na podlagi 2. odstavka 77. člena ustave LRS v zvezi s 
točko III-15 81. Člena splošnega zakona o ljudskih odborih 
izdaja vlada LRS po predlogu minietra •• komunalne za- 
deve LRS, ministra za ljudsko zdravstvo LRS in ministra 
za notranje zadeve LRS 

uredbo 
o pokopališčih" 

1. Člen 
Na ozemlju Ljudske Republike Slovenije upravljajo 

krajevni in mestni (rajonski) ljudski odbori vsa poko- 
"paltéca svojega območja. ^ 

! 2. člen 
j     Na pokopališčih ee pokopujejo sgi, ki umrejo v dolo- 
čenem okolišu, in sicer ne glede na veroizpoved. 
I     Na pokopališčih se v mejah možnosti in potreb lahko 
določijo oddelki za pokop pripadnikov posameznih voro- 
iÀpovedi, 

8, člen 
Pristojni ljudski odbori morajo skrbeti za vzdxZgya- 

nje in razširitev obstoječih ••••••••. 
., Za območje več krajevnih (mestnih) ljudskih odborov 

obstoji lahko eno pokopališče, ki ga vzdržuje krajevni 
(mestni) izvršilni dobor, na katerega območju leži poko- 
pališče. — —- 

4. člen 
Vsako pokopališče mora imeti svoj načrt razdelitve 

grobov (parcelacijo), ki mora biti potrjen od okrajnega 
(mestnega) izvršilnega odbora. 

} Vsako pokopališče mora imeti mirtvaSnieOj/ 

6. člen 
Krajevni oziroma mestni lrajonBk4), iavrSilni «über 

pred niše pokopališke pristojbine In tudi oprostitve ođ teh 
'pristojbin. Pokopališke pristojbine mora predložiti v po- 
trditev okrajnemu (mestnemu) izvršilnemu odboru. Po- 
kopališke pristojbine in vsi drugI dohodlki Od pokopališča 

se smejo uporabiti samo za vzdrževanje in ureditev poko- 
pališča. ' / 

6. člen 
Krajevni in mestni (rajonski) izvršilni odbori morajo 

prevzeti takoj nd dosedanjih upraviteljev pokopališč vsa 
pokopališča dvojega območja z vsemi nepremičninami in 
inventarjem v svojo upravo. Cerkve na pokopališčih osta- 
nejo v upravi verske organizacije. O prevzemu ee sestavi 
prevzemni zapisnik. 

7,-člen 
Minister za komunalne zadegg izda v sporazumu z 

'.ministrom za ljudsko zdravstvoTn~z ministrom za notra- 
! nje zadeve predpise o ustanavljanju, ureditvi in opustitvi 
pokopališč (pokopališki red — pravilnik). 

8. členr 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem hstu 
LRS« 

SI. S—zak 728    ' 
Ljubljana dne 29. oktobra 1949. 

Minister Predsednik vlade LRS: 
za komunalne zadeve LRS: Miha Marinko L r. 

Milko Ooršič 1, r. 
Minister za notranjo zadeve LRS: 

Boris Kraigher 1. r. 
Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Marjan Ahcin L r. 

OĐiMI ••••• 0••0• 
217. 

Odločba 
Izvršilni odbor začasnega oblastnega ljudskega od- 

bora Goriške obla si i na podlagi 3. točke ukaza Prczidija 
Ljudsko skupščine LR Slovenije (U št, 169 z dne 25, ok- 
tobra •9) o razpisu volitev ljudskih odbornikov v kra* 
jevne ljudske odbore in ljudske odbore'mest, ki niso izlo 
Čema iz okrajev, v Ljudski republik! Sloveniji, 

odloča' 

Volitve ljudskih odbornikov v vse Krajevne in mestne 
ljudske odbore v vseh okrajih Območja oblastnega ljud- 
skega odbora Goriške oblasti bodo • nedeljo 11. decem- 
bra 1949. 

Ta odločba velja od dneva izdaje.    v 

St. 335/7-49 
,  Postojna dne 27. oktobra 1949. 

Ljudski odbor Goriško oblasti 
Tajnik: Predsednik 

Danilo Petrinja 1. r. Jane« Vlpotnik L r. 

218. 

Odločba 
IzvrSilni odbor ljudskega odbora Ljubljanske oblasti 

je na svoji seji dne 29. X. 1949 na podlagi ukaza Pvezidij» 
Ljudske skupščine Ljudske Tepublike Slovenije o rizpiev 
volitev ljudskih odMrnikoy v krajevne ljudske odbore >* 
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Utuilt VI. Priloga u 34. nosu /. due 29. oktobra 1949 Slu v ilka 34. 

Razglasi  in oglasi 
Državna gospodarska podjetja in zadruge opozarjamo, naj pri vseh objavah, 

vpisih, spremembah in izbrisih, ki jih glede njih objavlja Uradni list LRS, 
obenem z objavo sporočijo tudi svoj tekoči račun pri banki, tako da bomo 
lahko račun sami vnovČili, 

Veem našim naročnikom sporočamo, da je naša založba 20. oktobra 1949 
odprla na Tyrsevi cesti 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjer so naprodaj vse 
Jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse publikacije, ki jih 
je izdal Uradni list FLRJ letos v\slovenskem jeziku. Od tega dneva dalje se 
publikacije prodajajo in oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne več • 
dosedanjih •••••••• v Gregorčičevi ulici 23/1. 

Večina knjižic, ki emo jih izdali od L 1946 do danes, je že razprodana; 
na zalogi imamo še 10i knjižic: 

L Zakon o zakonski zvezi la 
zakon, navodila in pravilnik o državnih matičnih knjigah; ceua 12 din. 

2. Pravilnik u ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig • obrazci in 
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. 

5. Zbirka gospodarskih predpisov II. del; cena 105 din. 
4jU\oinentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cona 90 din. 
6. splošni register predpisW za 1. •5—HJ47; cena 60 din. 
6. Splošni registef predpisov za 1. 1948; cena 58 din. 
7. Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

strok in poklicev, z literaturo in navodilom; cena 7 din. 
8. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike in za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniške dobe 
in jo zanjo predpisan strokovni izpit; cena 2 din. 

9. Zbirka skrbniških predpisov; cena 25 dtn. 
10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem rodnem poslovanju; 

cena 44 din. 
Knjižice se naročajo lahko pismeno prt >Uradnem listu LRS« Ljubljana, 

Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi po knjigarnah. 
Obenem z naročilom naj se pošlje tudi plačilo ali pa sporoči tekoči račun 

naročnika. Naš tekoči račun iwamo pri Narodni banki FLRJ. Ljubljana, 
It. računa 6-90180.0 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

4ŽS40. - 
Vpisi 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo: Celjsko opekarne, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje •••••• 

ï.delkov na industrijski naSin. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba St. S-zak 683 z dne 11. VIII. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija  industrije gradBcoega  materiala 
LRS pri ministrstvu za gradnje LRS. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cernée  Alojz,, direktor, samostojno, v 

' .hsegu zak, pooblastil in pravil podjetja, 
Gaber Jože, tehnični vodja, v odsotnosti 

direktorja, v obsegu danib mu pooblastil 
in 

Jovan Jože, glavni računovodja, listine 
o 47. členu epi. zakona o drž gospodar- 
en podjetiili. 

! Ministrstvo za ilnnnco LRS. 
Ljubljana, 

dne 11. oktobra  1949. 
Št. 243444—1949 11.146 

2241. 
Sedež: Celje. 
Dan vpiea: 20. oktobra 1949. 
Besedilo:'Republiško podjetje za odkup 

poljskih pridelkov v Celju. 
Poslovni predmet: Odkup in promet s 

poljskimi pridelki. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba 8t. S-zak 681 z dne 11. X. 1949. 
Operativni upravni vaditelj: Glavna di- 

rekcija za odkup in promet e kmetijskimi 
pridelki iii krmo v Ljubljani. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Koprivo Alojz, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravi] podjetja, 

Stiglič Marija, glavni računovodja, li- 
stine po 47. eleu u epi. zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. oktobra 1949. 
St. 243468-1949 11.169 

• 
2242. 

Sedež: Celje. 
Dan  vpisa:  21.  oktobra   1919, 
Besedilo:  Republiško  |io<ljetjc »Živino- 

odkup«, ekrajžano: *2irinocdk'up«, Celje. 

Poslovni predmet: Odkup in promet z 
živino in mesom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 690 z dne 17. X. 1049. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija aa odkup in promet z živino in 
mesom v Ljubljani. 

Podjetje zastopata • zanj  podpisujeta: 
Godler Dominik, v. d. ravnatelja, samo- 

stojno, v obfegu zak. pooblaeliP in pam, 
podjetja, 

L»pold Frida, računovodja, ki ^pod- 
pisuj* lietino po 47. členu epi zakon" o 
dri gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1949. 
St. 243474-1949 tl.164 

* 
22«. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1049. 
Besodilo; Republiško podjetje za odsup 

poljskih pridelkov v Kranju. 
Poslovni predmet: Odkup in promet e 

poliakimi pridelki. 
Ustanovitelj 'podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba St S-zak 677 z dne 11. X. 1919 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija zia odkup in promet s kmetijokimi 
pridelki in krmo v Ljubljani. 

Podjetje zastopata ta zanj podpisujeta. 
Hladnik Ignać, ravnatelj, samostojno,' 

v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Šmitek Stanko, glavni računovodja, li- 

stin« po 47, členu epi. zakona o drž. go. 
epodarekih podjetjih. 

Ministrerò za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. oktobra 1949. 
St. 243407-1949 « U.17ft 

2844. T     . 
Sedež; Ljubljana, 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Republiško podjetje za odkup 

poljskih pridelkov v Ljubljani. 
Ponovni predmet: Odkup in promet s 

poljskimi pridelki. 
Uetanovitelj podjetja: Vlada LRS. od. 

ločba It. S-••• 680 z dne 11. X  1919. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di. 

rekcija •• odkup In promet p kmMltekfml 
prìd'elki v Ljubljani. 

Podjetja zastopata in zanj podpisujeta: 
Strojan Franc, ravnatelj, samostojno, v 

obeegu zak. pooblastil In pravil podjetja. 
Petrič Franc, glavni .računovodja, listine 

po 47. členu spi. zakona o drž sdepodar- 
skih podjetjih 

Ministrstvo i« finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. oktoSra 1919, 
St.   248466-1949 11.160 

* 
2245. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. Oktobra 1919. 
Besedilo: Republičko pntfjotjo »Živino- 

ndkup<, skrajšano: >živin«odkup«. Ljub- 
ljana. 

Poslovni predmet; Odkup in promet z 
živino in meiern. 

Ustanovitelj podjetje: VJaaa LRS, od- 
loïbta «t, S-zak 666 z dne 11. X. 1949. 
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Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za odkup in promet z živino iti 
meaoin v Ljubljani. 

Podjetje zastopala in zanj podpisujeta: 
Purkat Janez, v. d. ravnatelja, simo. 

»toino, T ebepgu z*k. pooblastil ta pravil 
pc V'tj'a. 

tùie? Vinto, v. d. računovodje, listine 
p* ji", «lenu epi zakona o drž. gcspodar- 
e&h podjetjih. 

Ministrstvo za tinauco LRS, 
Ljubljana, 

due 17. oktobra 1S49. 
*t. 243*80-1949 11.188 

•k 
2246. 

Sedež:  Maribor, 
Dan vpiea: 20. oktobra 1849. 
Besedilo: Republiäko poiîjei.i« za odkup 

poljskih pridelkov v Mariboru. 
Poslovat predmet: Odkup in promet e 

poljskimi pridelki. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

loîba it. S-eak. 67Ô • dne 11. X. 1049. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija za odkup in promet s kmetijskimi' 
pridelki v Ljubljani. 

Podjetje eastopata in zanj podpisujeta: 
Plaveč Jurij, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zale. pooblastil in pravil podjetja, 
Kicer Leopold, glavni računovodja, li- 

stine po 47. ćlenu epi. zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LKS, 
Ljubljana, 

dne 20.  oktobra 1949. 
St. 243469—1949 11.168 

'•'.'• 
2247. 

Sedež; Maribor. 
Dan vpiea: 15. oktobra 1849, 
Besedilo: Republiško podjetje »živino- 

odkup«, skrajâano:  >2ivinoodkup«,   Ma. 
ribor. 

Poslovni predmet: Odkup in promet z 
živino in mesom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba 'it^S-zeik 607 a-dne 11. X. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za odkup In promet z ïivino in 
neeom v Ljubljani. 

Podjetje eastopata in zanj podpisujeta: 
V-reeko Miroslav, v. d. ravnatelja, sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
. vil podjetja. 

Tancer Jožo, računovodja, listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
widjetjih. 

Ministrstvo za finance LES, 
* Ljubljana, i 

dne 15. oktobra 1349. 
Št. 248453-1949 11460 

22 -55. ' :    .     ' 
Sedež: Murska Sonata. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: RepubliSk© podjetje za odkup 

poljskih pridelkov v Murski Soboti. 
Poalovni: predmet: Odkup in promet a 

poljskimi pridelki. 
U*tanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba St. S-zak 676 z dne 11. X. 1949. 
Operativni upravni voditelj; Glavna di- 

rekcija za odkup in OTomat ».kmetijskimi, 
pridelki in krmo v LJubljani. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Sav<yj Steìan, tmaahìl, samiàtQmû, v 

-Jbdsgu zak" pooblastil ia •••••• •••••••, 

Urjavcc Jole, glavni racuaovodja, listku 
po 47. cìenu epi. zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance- LRS, 
Ljubljana, 

da» 20. oktobra 1S49. 
Št. 243466-1949 11.171 

2249. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dun vpisa:  17.  oktobra  1949. 
Besedilo: Republiško pedjütje »Zivijio- 

odkup<, skrajžano: >Živinoodkup€, Mur- 
ska Sobota, 

Poslovni predmet: Odkup in promet z 
živino in mesom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba ät. S-eajc 669 z dne 11. X. 1949. 

Operativni upravni voditelj; Glavna di- 
rekcija za odkup in promet z živino in 
mesom v Ljubljani. 

Podjetje zastopala in zanj podpisujeta: 
BerendjaS Martin, ravnatelj, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Kraniberpor-Kuzma Danica, rač-unovod- 

ja, listino po 47. členu spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, / 

dne IV. oktobra  1949.     ! 

St. 243461-1949 11.157 
* 

2250. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1949. 
Besedilo: Rcpubliäko podjetja za odkup 

poljskih pridelkov • Novem mestu. 
J  Poslovni predmet: Odkup,in promet fi 
poljèkimi pridelki, '       ;•'   .        . . 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba it. S-zak 678 z dne 11. X. 1949. - 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za odkup in promet t> kmetijskimi 
pridelki v Ljubljani. 

Podjetje 'zastopata iu zanj podpisujeta: 
KerMn Alojz, .lavuatelj, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Senica Mili», glavni računovodja, listi- 

no po 47. Senu èjpì. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

due 21. okiohia 1949. 
St. 24Ä471—-1949 11.167 

* 
2251. 

Sedež: Presrranek'. 
Dan vipiea: 15. oMahra •9. 
Beeedilo: Republiško podjetje sZivino- 

odkup«, skrajšano: >5Sivmoodkup«, Pre., 
sfranek. 

Poslovni predmet: Odkup In promet z 
živino in mesom. 

Ustanovitelj nodMia; Vlada LRS, od- 
ločba K S-žai: «Te doe 11. X7l949. 

Opaativni ••••••• voditeU: Gtoena di- 
rekcij •• •••• m promet s živino in 
me#om v Ljubljani. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Voffio* Janko, ravnatelj, .«impatoip, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil panjetja, 
Be&a/vlek Suva, v. d. računovodje, li- 

stine po 47; členu spi, zakona o drž. go- 
8pc4*;mkih podjetjih. ' 

Ministrstfo za •••••• LRS, 
LjuWjMlia,        ! 

..  dne 15. ••••-1§49.       '     • 
Ät. a4e»56-ï©49 11.169 

2252. 
Sedež: Ptuj. 
IATI '.;,' .i   2i. oklobra 194'j. 
bewudiiu: Uepubliško podjetje za'ouuu,. 

poljskih pridelkov  v Ptuju. 
Poslovni predmet: Odkup in promet e 

poljskimi pridelki. 
Uelauovitelj podjetja: Vladu Lita, od. 

lccba št. S—zak 679 z <im> 11. X. 1949. 
Operativni upravni voditelj; Glavna di- 

rekcija za odkup in promet a kmetijskimi 
pridelki v Ljubljani. 

Podjetja zastopata in zanj podpisujeta: 
, Gerlcviu Boris, ravnatelj, samostojno, v 
obsegu zak. pooblastil in pravdi podjetja, 

Ečeđin Štovan, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine pa47. členu spi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 194». 
Št. 24S470—1949 11.160 

• 
2253. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: IS. oktobra 1949. 
Besedilo: Republiško podjetje >2iviuv. 

odkup«, skrajšano: »živinoodkup«, Ptuj. 
Poslovni predmet: Odkup in promet z 

živino in mesom. > 
Ustanovitelj podjetja: Vlada >CRS, od. 

locba'St. S—zals, 671 z dne It, X. 1949. 
Operativni upravni voditelj; Glavna di- 

rekcija za odkup in promet z živino ta 
meeom v Ljubljani. 

Podjetje zastopata iu zanj podpisujeta: 
Simonie Franc, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Bregant Pavda,:,računovodja, listin© ,po 

47. Členu epi. zakona:o'drž. gospodarskih. 
podjetjih. .... 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. oktobra 1949. 
&t. 243462— 194i> 11.161 

* 
2254. 

Sedež: Stična. 
Dan vpiea: 17. oktobra  1949. 
Besedilo: Republiško podjetje »Živino- 

odkap«, skrajšano: »Žrvinoodkup«, Sttëna. 
Poalovni predmet: Odkup in promet z 

živino in mesom. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada EBS, od. 

lccba St. S-zak 664 • dro 11.' X, 1949, 
Operativni upravni voditelj; Glavna di- 

rekcija za odkup in promet z Evino in 
mesom V Ljubljani. 

Podjetje 'zastopate in .zanj podpisujeta; 
Volker Franc, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zak..'pooblastil in pravu podja^a, 
Bo'žjafc Pepca, v. d. ••••••, lietkie 

po 47. Qeau api. zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

, Ministrstvo za finance LRS,   •    > 
\ Ljubljana, 

•   dne 17. oktobra •9. 
St, 243458-1949 11-.159 

2255. 
Sadež: Sv. Lucija. 
Dan -ppisa: 1•. oktobra •9 
Besedilo: RepuWiäfco podjetje s-živino. 

ftdikup«, eđerajšano: »zivinoodwupe, Sv. Lu- 
cila. 

Poslovni predmet: Odlčup in promet'' 
mim iu meeom. 

Uefànovitelj podjetja:   Vlada LRS. od- 
točba St. S--zaik 6W z dne 11. X. 1949.     , 

'•   Ojieialivni uprawni voditelj: Glavna d!- 
••••• •• odkup in promet z Sivino in 

1 mesom Y Ljubljani. 
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Podjetje zastopala in zanj podjMüujeta: 
Dolenc 2^oran, ravnatelj, eanicsiojno, v 

obsegu zak. pocMastil in pravil podjetja, 
Kovafle Milka, računovodja, Mine po 

47. členu epi. eafcona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. oktobra 1949. 
Si. 243457—1049 11.162 

2256. 
Sedež: Celje. 
Dan vpfea: 22. avgusta 1949. 
Besedilo: Lesno predelovalno podjetje, 

MLO Celje. 
P'oekrvni predmet: Koiaxeka, efcrugareka, 

mizarsfca, eottercka, SSetaréka in parke- 
tarfika dela tßr izdelovanje igrač. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
loSba St. I 1201/1-1949 a đno 16. VII. 1049. 

Operativni Upravni voditelj: Izvršilni 
odbor. MLO Celje, pover$sništvo za indu- 
strijo in obrt. 

Boelovalnice: 
Kolarstvo, Stanetova ulica 22, 
Strugarstro, Stanctcva ulica 22, 
Mizarstvo, Mariborska oesta 13, 
Ščetaretvo, Tomšičev trg S. 

\   Podjetje zastopa in zanj podpisuj?: 
Zadrarvec Drago, ravnatelj, eamostojno, 

v obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. * 

Mestni LO Celje-, 
Doverjenfštro za finance, 

dno 25. oktobra 1949. 
St. IX—1711—1949        11231 

if 
2257. 

Sedež: ••••. 
> Dan vptea: 9. avgusta, 1949. 
Besedilo: Usraïiïestaro podjetje .MLO 

Celje. ". 
Poslovni predmet: čevljarske, klepar- 

ekoraStalatertko, Jdjučavnioareke, tapet- 
niške, etoklart-ke, brivske in frizerako eto. 
ritve, zlatarstvo ter vulkanizacija aVfomo-* 
tdmih in kolesnih plašSev ter zračnic. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
logba St. I 1202•-1949 z dne lo. VII. 
1949. 

Podjetje ima poelovalnice: 
čevijarefka popnrvîjalnica, Stanetova uli- 

ca 21. 
Keparskranšraiateroka ključavničarska 

popravljaînica, Veselova ulica 10, 
Ziatarska jpepravl^almcà in trgovina z 

zlatninami, Kidričeva ulica 2. « 
Steklarstvo, Prešernova ulica 9. 
Vulkanizacija, Ljubljanska cesta 7. 

'   Brivnica 1 in česalnicaj Stanetova ul. 8. 
Brivnica 2, Prešernova ulica IG. 
Brivnica 3, Bref;, 
Kozmetfka, Prešernova ulica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 

'  Sedej Avgust, ravnatelj, samostojno, v 
ebeegu zakonih pcpblar-• in pravil pod- 
!°tia. 

Mestni LO Celje, 
poverjenišrvo za finance, 

dne-9. avgusta 1919. 
Št.  TX—1573—1949        10 834 

«8e. 
Sedež: Cel j». 
Dan vpisa: 31. avçusta 1910 
"^sedilo: Zaloga piva. MLO Celio. 

'«lovni predmet: Nakup in prodaja pi- 
Srezalkobolnih pijafc in mineralne vo* 
na debelo -in na drobno.;; 

Uoianù-vitelj podjetju; MLO Celje, od- 
ločba it. I i'203/i-lU-iö z dno 1«. Vil. 
1949. 

Operativni upravni vediteli: Izvršilni 
odbor MLO Celje, pövorjenfSivo za trgo- 
vino in preskrbo. 

i'ođjotjo zastopata in zanj podpisujeta: 
Naprudnik Drago, ravnatelj eajocsrojno, 

v obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja; 

Sajberl Klementina, računovodja, topod- 
pißuje vse listino po 47. členu epi. zatama 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
povorjenKtvo 2a finance, 

dne- 25. oktobra 1949. 
St. IX-1Ü08-1949 11.248 

225•. 
Sedež: Celje. 

• Dan vpisa: 26. «epte-mbra •9 
Beeodfto: živila,  MLO ÇWfo. 

Poslovni predmet: Prodaja mesa ra m'es- 
ilili izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov in 
jajc. 

Ustanovitelj podjetja; MLO Celje, od. 
Keba št. I 1591/1-1949 z dno 13 IX. 1949. 

Operali/ni upravni voditelj: I/.vrèibr 
odbor MLO Celje, poverjeništvo za trgo- 
vino in preskrbo. 

Poslovalnico: 
Mesnica 1, Prejeww«, % 
Masnica 2, Prešernov1« 2, 
Mesnica 3, Stanetova tì. 
Mesnica 4, Tomšičev trg 8, 
Mesnica-B, M«ci-feo«flyi centa   . 
Mesnica 6, SUaeJovji 57, 
Mesnica 7, Mariborska cesta 4ü, 
Mesnica 8, Mariborska creta 51, 
Mesnica 9, Tomšičev, trg 10, 
Mksšatea 16, Tomšičev try, 
Mesnica lì, Drapli'nova   7, ,   .. 
Mesnica 12, Zavodna 12, 
Metnica 13, Skalna Wet 5. 
Mesnica M, Breg 38, . 
Mesnica 15, Mariborska cesta, 
Mesnica 16. Oslrožno in 
Mlekarna l. Temšiesv heg 8. 
Podjele zastopata in zanj f*äeieu;Jeta: 
Variée Ivaç. »averri^eamcstoïtio, v ob- 

£Bgu zakonskih podtóaeKl in pravil pod- 
jetja; 

ValenSalc Jožioa, jaqjnowodja, eopodpi- 
euja vee listine po 47, členu epi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Mestni LO Ce*]«, 
porerje-niStvo •• finauce, 

dne 25. cîrtobra 1949. 
St. IX-19G4—•9        111249 

2260. 
Sedež: Črnomelj. ., '   , 
Dan vpisa:  IS. ofttobra 1949. 
Bcsedflo: Okrajno avtoprevozniStro ••- 

nomelj, skrajšano 3-•••1• črntunelj. 
Poslovni predmet: Prevozništvo % Mo- 

tornimi in vprežnimi vozili. 
Ustanovitelj «podjetja: OLO Črnomelj 

odloifba št. X - 1141-1949. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Črnomelj. 
Podjetje zastopata in zanj.podpisujeta: 
Klemene Vinko, v vseh upraven zade- 

vah, v vseh računovodstvenih zadwah, 
pa eopodpisuje 

Smrekar Matilda,, računovodja, po ••- 
konitih pooWasttUh in pravilih (podjetja. 

Okrajni ••) Črnomelj, 
•»\-••;"";?,'5•1 za fiuance, 

dne IR. oktobra 1949. 
st, imi i •       t< 

2261. 
Sedež: Stari trg. v 
Dan vpiea: 14 s'-aytembïa •9. 
Besedilo: Krajeviio gostiusko podjetje 

Stari trg. 
Poslovni predmet:   Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
•••••••• podjetja: KLO Stari trg. 
Operativni upravni voditelj: KLO Stari 

*rg. . , 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Zaponšet Ivan, upravnik, v vseh sade- 

vah eamostojno. v finančnih zadevah eku 
paj z njim \ 

Knez Tone,  knjigovodja, ki  podpisuje 
tudi v odsotnosti upravnika  in  nan 
ni'ka upravnika, fi 

Zapioašejf Marija, namestnik upravnika, 
v vseh zadevah v odsomoeti  upravnika. 

Okrajni LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

(»uverjeništvo za finar;et>, 
dne 14. septembra 1849. 

SI, 1447-49 11.053 

2S62. 
Sedež: èmi wfc. 
Dan vpisa; 25. oktobra. 19-19 
Besedilo: Krajeva* wkaraie«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje pehiitva, 

popravile v novih etanovanjekib hiSan, iz- 
delovanje •••• rob*. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Črni vrh. 
Operativni upVavni voditelj: KLO črni 

vrh. , ' N, 
Pedjetja zastopata in «aj podpisujeta: 
Zgav^c Anton, ujwtvûik, 
Rupnik Franc, tajnik KLO.   , 

Okrajni LO Idrija, 
poverjenisivo za finance, 

dno 25. ••••• 1049. 
St. 30&3/X-49' 11.248 

i Sedež: Domžale. 
Dte vpisa.- 2S. okUrtua. •9. 
Bc£'2diIo:   Lesna   industrija   Domžale, 

ekraj&aao: LÏD — JBomžale. 
PcaloVai pedmet: Proizvodnja lesnih 

piwiavodev in pohîSIVa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kaannik, od- 

loeba ?t. Vn-2-93ß/l.19l9 z dne 10. X. 
1949. 

; Podjetje MötopMa in zao j podpisujeta: 
Vilar FelicijaB, AreJrtor in 
SI:oïir Marija, knj'igovodja, oba vse 

spies iinanïnega in kreditnega ••^•••• do 
znealaa 1.000.000 din, ze večje zneefka pa 
je potrebno privoljenje operativnega 
uprsvnega vodstva. 

Okrajni LO Kamnik, \ 
poverjenišfvo za financ*», 

dne "23. oktobra 1949. 
St. 2780-••. 1949 «1.129 

seesa. 
Sedež:- H««ie «. 7. 
Dan vpisa 17. ektoVra 1949 
Besedilo: VulkaMZ»eija, Polje. 
Poslovni  predmet:  Popravilo   pnevma- 

tik. 
Ustanovitelj podjetje: KLO Polle, ed- 

loeba z dne 17. X. 1949.    * 
Operativni  upravni voditelj:  KLO Po-' 

Ije. - 
Podjetje zastopata In zani podpisujeta: 
Rojäek Ivan, upravnik, in        ' ' 
KAr Franc, tajnik KLO Polje. 

Krajevni LO'Poij'c, Ljubljana, 
• ppver»en3Älvo za fin-nee,,, , ' 

,dne 17. oMobra 1949. •'  ' 
•   , -'.Fie, at."4288. - 10.022. 
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22G4. 
bedež: Sucbrje 73. 
L'an vpisa 11'. cktubra •9. 
Besedno: Ueuaaièua ttelavniea, Polj«. 
Poslovni predmet;   Popravilo motorjev, 

tro- JU dvokoJc*. 
Ustanovitelj   podjetja:  KLO Polje, od- 

ločba z dne 1«. IX. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Polje, 

uprava gospodarskih podjetij Polje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rojšek Ivan, upravnik, in 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje. 

Krajevni LO Polje, Ljubljana, 
poverjenistvo za finance, 

';i'f .        dne 17. oktobra 1949 
1 * '   Fin. St. 4240 11.024 

• 
22SS. 

Sedež: Zg. Zadobrova. 
L>an vpiea 17. oktobra 194» 
Besedilo: >Vata< Polje. 
Poslovni' predmet: Izdelovanje krojaške 

wate. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polje, od- 

ločba z dno 18. X. 1949. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po. 

Ije. 
Podjetje zastopajo in zani podpisujejo: 
Rojäek Ivan, upravnik. 
Kočar Franc, tajnik KLO Polje, ali 
Porenta Anton, poslovodja. 

Krajevni LO Polje, Ljubljana, 
poverjenistvo Ht finance, 

dne 17. oktobra 1949 
Fin. št. 4240 10.088 

' * 
2266. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpiea: 22. .oktobra 1949. 
Besedilo: Mestna krojaška delavnica v 

Slov. Bistrici. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

krojaških del, popravila in storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Slov, Bi- 

etrica. 
Operativni upravni voditelj: MLO Slov. 

Bistrica. 
Podjetje zastopa In tanj podpieuje: 
Pelko Make, upravnik, «kupaj • •&• 
Fluher Ernest, računovodja, v odeomoeü 

pa 
Beve Mate, finančni poverjenik MLO 

Slov, Bistrica, skupaj % enim navedenih 
» odsotnosti katerega koli. 

Okrajni LO Politene, 
poverjenistvo «a finance, 

•    dne 24  oktobra 1949. 
St. 5*48/49 11.187 

22W. * 
Sedež; Slov. Bistrica, 

*     Dan vpisa: 22. oktobra 1949. 
»Insedilo: Mestna Šivalnica in krpalnica 

v .Slov. Bistrici. 
Poslovni predmet: Izdelovanje ženeMu 

oblelj, otroškega in moškega perila ter 
vsakovrstna   popravila. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slov. Bi- 
strica. 

Operativni upravni voditelj je odele}: 
M',0 Slov. Bistrica. 

Podjetje'zastopajo in zanj podparajefo: 
Pelko Make, upravnik, •••••• z fljun 
Fluher Ernest, računovodja, v odeorao- 

sti pa « 
Kamenih Franc, 
Bovo Make, finančni poverjenik MLO 

Slov. Bistrica, »kupa] i enim navedenih 
V oriimeni odsotnosti, 

Okrajni LO Politane, 
poverjenistvo «a finance, 

dne 24. oktobra 1949. 
, fit. 554/49 11.185 

2ŽG8. 
Sedež: Srudenice. 
Lian vpisu: 22. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Studenice. 
Poslovni preouiet: Izvrševanje vseh go- 

stinskih obratov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Studenice. 
Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Studenice. 
Podjetje zaetopa in zanj podpisuje: 
Stefanciosa Andrej,  upravnik. 

Okrajni LO Poljčano, 
poverjenistvo la finance, 

dne 24. oktobra 1949. 
&t; 5400/49 11.188 

• 
226». 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo:   Otroška  mletna  restavracija 

MLO Šoštanj. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Šoštanj. 
Operativni  upravni  voditelj   MLO Šo- 

štanj. 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Pejovnik Vinko, predsednik MLO, 
Movh Ivan, poslovodja in namestnika: 
Peoovnik Ivan, upravnik GP, 
Sukovič Slavka, v. d. tajnika MLO. 

Okrajni LO Šoštanj, 
poverjenistvo za finance, 

dne 24. oktobra 1949. 
St. 3062/49 11.180 

* 
2W0. 

Sedež: Šoštanj, Glavni trg S ' 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Pralnica in čistilnica MLO Šo- 

štanj. 
Ustanovitelj podjetja  MLO Šoštanj. 
Operativni upravni voditelj:   MLO So. 

Stanj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pejovnik Vinko, predsednik MLO, 
Ravljen Marija, poslovodja iu namest. 

nika: 
Peeovnik Ivan, upravnik GP, 
Sukovio Slavka, v. d. tajnika MLO, po 

dva ekupaj. 
Okrajni LO Šoštanj, 

poverjenistvo ra finance, 
dne 24. oktobra 1949. 

St. 8127/49. 11.179 
• 

3871. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpiea: 7, septembra 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalnica 

za matere in otroke, Trebnje. 
PoelovnI predmet: Prodaja z mešanim 

blagom na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, od- 

loSba št. 2•• * dne 7. IX, 1949. 
Operativni upravni voditelj: ÖL0 Treb. 

nje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Slavine Gustelj, ravnatelj, po pravilih 

podjetja. 
Okrajni LO Trebnje, 

poverjenistvo za finance, 
dne 10. oktobra 1949. 

St. 2533/1 10.757 
• 

2272 
Sedež: ••••, 
Dan vpisa: 7. septembra 1049. 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalnica 

garantirane preskrbe v Trïiscu. 
Poslovni  predmet:  Prodaja   mešanega 

blasa in WvH nn drobno, 
Ustanovilell polletja: OLO Trebnje, od- 

ločba 8t. 2212/1 z dne 7. IX. 1949, 

Operativni upravni voditelj: OLO Treb- 
nje. 

Podjetje zastopa m zanj podpisuje: 
Slavine üualelj, ravnatelj. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjenistvo za finance, 
dne 30. septembra 1949. 

St. 2253/1 10.645 

Sprememb 
2273. 

Sedež: Bilje pri Gorici. 
Dan vpisa: 11. in 18. oktobra 1949. 
Besedilo:  Goriške opekarne, Bilje pri 

Gorici. 
Izbriše se Delorenci Franu, direktor, in 

vpišeta: 
Stojan Ciril, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblaeitl in pra- 
vil podjetja, 

Bukavec Zvonimir, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje listina po 47'. členu epi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS. 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1949. 
St. 243137/4 in /5 —1949    11.150 

* 
2274. / 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Brefcice. 
Izbriše  ee Urankar Ivan, direktor  in 

vpiše: 
Troha Janko, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo /,R finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. oktobra 1949. 
St.  24316201—1049 11147 

2275. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 28. sont, in 17. oktobru is)H), 

. Besedilo: Gostinsko podjetje Hotel Sl«n, 
Ljubljana. 

Operativni upravni voditelj odslej: 
Glavna direkcija za gostinstvo LRS. 

VpîSe se 
Peršin Jelo, pomočnik ravnatelja, ki 

podpiuje v odsotnosti ravnatelja, y ietem 
obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
,' Ljubljana, 

dne 17. oktobra 1949. 
St   243241/3 in 4-1919     11.1B2 

• 
2276. 

Sedež: LJubljana. 
Dan vpisa:. 11. oktobra •9. 
Besedilo: Industrija naravnega kamna. 
Vpiše se 
Binter  Miran,  glavni   računovodja. Iti 

sopodpisuje listine po 47. Senu epi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana. 

dne 11.. oktobra 1949. 
fit. -243451—194? 11.149 

•      ' 
2277.. 

Sedež: Maribor. 
.    Dan vpisa: 28. sçpt. in 18. oktobra 1949. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Hotel Orel 
— Maribor. 

Operativni upravni vediteli odslej 
Glavna direkcija za gostinstvo LRS, 

Izbrise eo Kovač Dušan, pomočnik rav- 
natelja in vpiše 
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uabriž Ivan. ravnatelj, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vu podjetja, 

Ministrstvo m finance LRSj 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1949. 
St. 243315/1 in 2-•9     11.161 

• 
2278. 

Sedež: Ribnica. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1949. 
Bendilo: Gozdno gospodarstvo, Ribnica. 
Izbrišeta se: Strgovšek Janez, direktor 

In Itigler Karel, računovodja, vpišeta 6e: 
Mulavaäiö Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zali. pooblastil In 
pravi] podjetja In 

Trek Edvard, glavni računovodja, ki 
eopodpisuje listine po 47. členu epi. zako- 
na o drž. goöp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1949. 
St. 243186/1-1949 11.158 

* 
227». 

Sedež: Slatina Radenci. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1949. 
Besedilo: Slatinsko podjetje Radenska 

slatina. 
Operativni upravni voditelj odelej: Glav- 

na direkcija živilske Induetrije LRS pri 
œinistrstvu za industrijo LRS, 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 15. oktobra 1949. 
St. 243ÜW2-1949 11.166 

2280. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 17, oktobra 1949. 
Besedilo: 
Krajevna   gospodarska    podjetja   KLO 

Prevalje, 
Obrtna podjetja, Prevalje, 
Gostinska podjetja, Prevalje, 
Komunalna podjetja, Preval}©, 
Kino, Prevalje, 
Kurivo promet, Prevalje. 
Izbrišejo se Hober Pavel, upravnik, Ko-., 

ren  Pavel,    predsednik KLO in Lasnik 
Silvo, tajnik KLO; vpišeta ee: 

Ledin»!; Maks  upravnik, in 
2unko Ivan tajnik KLO, ki podpisujeta 

' Mimi •••••••. 
Okrajn» LO Dravograd, 
sode?.  Slovenj  Gradec, 

povorjeništvo za finance, 
dne 17 oktobra 1049 

St. 17324-49 11.061 

••••. ' 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan  vpisa: 17   oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno avtoprevoznišk» pod- 

Wi« Slovenj Gradec. 
Izbriïp «p unrav"ik Fišer Mirko in vpi- 

Mareel Mata, upravnik, ki podpisuje v 
vseh zadevah samostojno, 

Straser Ivanka, pomožni knjigovodja, 
ki eopodpisuje v vseh zadsvab Txw'ovnnta 
T Narodno banko. 

Okrajni LO Dravograd. 
sedež  Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
«ine 17. oktobra 1949.' 

St 1754/1-49 11.052 

2282. 
Sedež: Sv. Florijan. 
Dan vpisa: 17. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna Sv. Flori- 

jan. 
Izbrišeta ee: Bricman Peter, upravnik 

in Rošer Jožef, predsednik KLO, namesto 
njih se vpišeta: • 

Hudovernik Ivan, upravnik in 
Kurner Rajko, predsednik KLO, ki pod- 

pisujeta z istimi pooblastili 
Sedež odslej: Sv. Florijan, Gornji Do- 

H6 31. 
Okrajni LO Dravograd, 
sedež  Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. oktobra 1949. 

St. 1771/1-49 11.050 
* 

2283. 
Sedež:  Vuzenica. 
Dan vpisa: 21. septembra 1949. 
Besedilo; Krajevna ilirtna gospodarska 

podjetja Vuzonica. 
Vpiše s nova poslovalnica: »Krajevna 

šivalnica »Vnzenka it. J06. 
Poslovni predami. Izdelovanje to po- 

pravilu novih in starih moških in ženskih 
oblek. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
ilne 21   septembra 1949. 

Št. 1674/1-49 11.054 

2284. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpiea; i7  oktobra 1949. 
Besedilu: Okrajni magazin Grosuplje. 
Na podlagi odločb okrajnima LO Gro- 

suplje Št. fi;+t/l z dne 2• V 1949 in Šte- 
vilka 114S/3 • dne Ö. IX 1949 ee registrj. 
rajo spremembe: 

Poslovni predmet: Doda ee Se nakup 
in prodaja izdelkov lokalne proizvodnje 
(plan II). 

Ustanovijo ee še poslovalnice v Šmarju, 
Višnji gori, Ivančni gorici, St. Vidu, Stični, 
Muljavi, Krki, Zagradcu, Ambrusu, Stru- 
gah, Vidom—Dobrepolju, Predstrugah, 
Vel. Laščah. Robu, Turjaku in na Mali 
Slevici. 

Upravnik podjetja ima odslej naziv rav- 
natelj 

Okrajni LO Grosuplje. 
poverjoništvo za finance, 

dne 17. oktobra 1949. 
St. 1751-1949 10.081 

• 
228•. 

Sedež: Radomlje. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1949. 
Besedilo:    Krajevno gostinsko podjetje 

Radomlje. 
Izbrišeta se: TJKar Jakob In Pira Ivan, 

vpišejo ee: 
Ulčar Jakob, poslovodja. 
Srcj -Janča, •1•• KLO, ki podpisujeta 

samnitoj!!» Spise finančnega in kreditne- 
ga značaja podpisujeta skupno do zneska 
'd f>nn din, vačje •••••• pa sopodpieuje 
še 

Jerman L»vro, clan KLO, z enim Izmed 
nn««vdenlh. 

Okrajni LO Kamnik,* 
povorjeništvo za finance, • 

dno 23. oktobra 1949 
St. 2831-IIT, 1949        11.130 

2236. 
Sedež: Veliki Kamen. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajev na gostilna pri mostu. 

Veliki Kamen. 
Izbrise ee poslovodja Kink Marija • 

vpiše 
Strel Karla, poslovodja, z Istimi pooblä. 

stili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance. 
dne 13. oktobra 1949. 

St. 3719 10.836 

2287. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 19. septembra 1949. 
Besedilo; »Prevoz« Krško, 

,   Izbriše se Mrak K rane vpiše «*e 
Tiler Vilmo, z istimi pooblastili. 

Okrajni LO Krško. 
poverjon'Stvo za finance, 
dne 19 .septembra  1949. 

St. 3473 10110. 

2288. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan  vpiea:  :•!(>   «?ptembra  19*„, 
Besedilo:   Stesimi   Miniurialno   podjetje 

Dolnja Lendava. 
Izbriše s« oddelek Kino pri  Mestnem 

komunalnem podjetju Dol. Lendava, ter se 
ustanovi kot samostojno podjetje. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 30. septembra 1949 

St. 729/1949 10430.. 

• > 
2289. 

Sedež: Ljubljana, Ambrožev trg 1, 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Podjetje '»Kamen« Ljubljana. 
Izbriše e>e računovodja Koltaj Mihael in 

vpiše 
Sima Sonje, računovodja. 
Mc«tni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjenišfvo za finance, 
dne 13. oktobra 1949. 

Fin. št. 3796/49 10.912 

• 
2290. 

Ssdež: LJubljana, Tyrseva c. 14. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949 
Besedilo: Mestno pečarstvo. Ljubljana. 
Izbriše  ee   upravnik   Sever   Prane   in 

vpiše 
KuSar Ludvik, upravnik. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance 

dne 11   oktobra •)49 
Fin. «t. 3937/49 10.835 

• 
2291. 

Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1949. 
Besedilo:  Okrajna if^na industrija. Ll- 

«ja. 
Izbriše  ee   za   podpisovanje   Kunstler 

Franc, .knjigovodja in vpi?e 
Plazér L^cn. glavni računovodja, • po- 

oblastili po 47   členu epi. zakona o drž. 
goep. podjetjih tn 7 določbami po pravilih,, 
podjetja. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance. 

dne 15. oktobra 1949. 
St. 2650—49 10.98 

"   • . 
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22U2. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 15. oktobra 1949. 
Besedno: Menza OLO Ljubljana okolicu. 
Izbriše  se   za   podpisovanje   Hočovar 

Jože, upravnik in vpiše 
Maver Ignac, upravnik, z istimi poobla- 

stili. 
Okrajni LU Ljubljana okolica, 

poverjcništvo za financo, 
dne 15. oktobra 194«. 

St. 2458-49 10.985 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa; 15. oktobra 1Ö4U 
Besedilo;   Okrajni   magazin   v   Murski 

Soboti. 
Vpile se poslovalnica magazina s se- 

dežem v Pueoneih. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjcništvo za finance, 
dne 15. oktobra 1949 

St. 928/1949 t0.983 
• 

2294. 
Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. • 
Besedilo:  Okrajno  kmetijsko  posestvo 

Sežana. 
Izbrise  se   Vdovec  Franc,   dosedanji 

upravnik, na izpraznjeno mesto pa ime- 
nuje 

7,éga Filip. 
Okrajni LO Sežana, 

povorjoniStvo la finance, 
4ne 13. oktobra 1949. 

St. 2303/1-49 11.055 
• 

22îf5. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpiea: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Apnenica KLO Gornji grad. 
Izbriše ee Slapnik Ivan in vpiše: 
Fedran Ivan, odbornik" KLO. 

Okrajni LO Šoštanj, 
poverjcništvo za'finance, 

dne 24. oktobra 1949, 
St; 2635-4/49 11.181 

• 
225•). 

Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Recedilo:  čevljarska obrt KLO Gornji 

Kr»d St. 2635-2/49 11.183 
Recedilo: Menza »Zvezda« KLO Gornji 

grad, St. 2635—3/49       v     11.182 
Besedilo:   Mizarska  obrt   KLO   Gornji 

grad. St. 2635-1/49 1•.184 
IzbrlSejo se pri vseh podjetjih: Slapnik 

Ivan, Majcen Ivan, Mikek .lože in vpijejo: 
Tratnik Anton, in 
Fedran Ivan, odbornika KLO ter 
KolariB Anton,  knjigovodja   krajevnih 

Mletij. 
Okrajni LO Šoštanj, " 

poverjcništvo za finance 
dne 24  oktobra 1949. 

• 
229V. 

Sedež: Sv. Lueija ob So«. 
Dan vpiea: 23. marca 1949. 
Besedilo:  Okrajno  podjeijo  za  odkup 

poljskih pridelkov, Tolmin. 
IzbriSe se Oblešcak Ljudmila, računo- 

vodja In vpiše 
Štrukelj Olga, ki sopodpisuje listin© po 

47, Clean spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih.       Okrajni LO Tolmin, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 17. oktobra 1949. 

St, 8/81-49 10.926 

Izbrisi 
2298. 

Sedež: Brežiee. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo: Brežiška opekarna. 
Zaradi spojitve e Celjskimi opekarna- 

mi, Celje in Opekarno Svetec—Ljubeona. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dno 11. oktobra 1949. 

St. 243444-1949 11.155 
* 

2399. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo:   »Celjsko   opekarne«,   Celje 

(ustanovljene z odločbo  vlade LRS Šte- 
vilka S-zak 49 z dne 1. XI. 1947). 

Zaradi spojitve z Brežiško opekarno in 
opekarno Svetec—Ljubeüna. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. oktobra 1949, 
St. 243444-1949 11.154 

• 
2300. 

Sodež: Cel jo. 
Dan izbrisa: 15. oktobra 1949, 
Besedilo: »Slovenija-avtopromet — Ce- 

lje«, skrajšano: SAP — Celje«. 
Zaradi  prehoda  v  upravo  oblastnega 

ljudskega odbora Ljubljanske oblasti. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dnu 13. oktobra 1949. 

St. 243131/5-1949 11145 
• 

2301. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo; Trgovsko podjetje s kurivom 

»Kurivopromet« v likvidaciji.    , 
Zaradi končane likvidacije *- 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne H. oktobra 1949. 
St. 243452-1949 11.148 

Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 26. septembra 19*u 
Besedilo:    Prehrambeni   obrati,   MLO 

Celje. 
Zaradi razdružitve v novi samostojni 

podjetji lokalnega pomena: Klavnica, 
MLO Celje, 

Mestni LO Celje, 
poverjeniïtvo tu finance, 

dne 25. oktobra 19491 
St. IX—1964—1949 11.250 

* 
2303. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan izbrisa: 25. oktobra 194u 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

živino in živalsko proizvode Črnomelj. 
Zaradi prehoda iz lokalnega v podjetje 

republiškega pomena. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeniStvo Za finance, 
dne 25. oktobra 1949. 

St. 1495/1 11.252 
• 

2304 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpiea: 15. oktobra 1949. 
Besedilo:  Okrajno mlekarsko  podjetje 

Murska Sobota. 
Zaradi orehoda v oblastno podjetje. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 15. oktobra 1949. 
St. 929/1949 10.982 

2305. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno trgovsko in proizva- 

jalno podjetje »Promos« m promet s klav- 
no živino, mesom in mesnimi izdelki, Toi. 
min. 

Zaradi prohoda v upravo Glavne direk- 
cije za odkup in promet z živino in rae- 
•srini, min. za državne nabave LRS 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjcništvo za finance. 

dne 25. oktobra 1949 
St, 8/83-49 11.247 

Zadružni register 

1163. 
Vpisi 

i^edež: Griže pri Žalcu, OLO Celjo oko- 
lica. 

Dan vpisa:   13. oktobra 1949, 
Besedilo; Kmetijska zadruga pri Žalcu, 

OLO Celjo okolica. 
Na uötanovnem zboru 18. IX. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga 1. oblike za ••- 
doloEen čas. 

Nalogo zadruge so: da s skuprami pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabi ja- 
••• sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveza dohodke, so ubrani izkorišceval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistična graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejle življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot zakup. Članska vloga 
znak do 1 % cd vrednosti vloženega pre- 
moženja po sklepu zbora 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. Za zadrugo podpisujeta po 
dva •••• upravnega odbora. 

Zadruga   razglasa   važnejše  sklepe   v 
svojih poslovnih prostorih. 

Ciani upravnega odbora eo: 
Levstik Ernest, kmet, Migojnice 95, 
Žagar Stanko, kmet, Griže 28, 

» Gomiljšek Martin, kmet, 'Migojnice 83, 
Gojznikar Anton, kmet, Pangrac 1, 
Skoberne Niko, kmet, Griže 30. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. oktobra 1949. 

Zt 150/49 - Zadr VII 130/1 10.842 
• 

1164. 
Sedež: Iška vas. 
Dan vpiea: 17. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »LjuKa Sercerja« v Iški vasi. 
Na ustanovnem zboru 20. IX. 1949 je bi- 

la ustanovljena zadruga za nedoločen Jas. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč' sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveïa dohodke, se ubrani izkorišcevnl 
sirih elementov na vasi ter sodeluje pr 
socialistični graditvi države in s tem 
ufltvar' Mjše in /kultumejsB življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
se ne plačujejo obresti. 

Članska vloga znaša do 1% od vredno 
sli vloženega premoženja po «kitepu zbora 
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Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa? in vodi ve© 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

člani upravnega odbora so: 
Mazi Franc kmet, ISka 3, predsednik, 
Skulj Jože, kmet, Iška vas 40, 
Japelj Jože, kmet, laka vas 85, 
Rupert Marija, gospodinja, Iška vas 19, 
Cimperman Anton, kmet, ISka vas 94. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. oktobra 1949. 

2t 153/49 - Zadr VII 133/1   11.031 
• 

•••. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga Mozirje. 
Na ustanovnem zboru 10. VIII. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga 1. oblike za ne- 
določen Cas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znan cet in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljšo in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo evojo rem- 
!jo, razen ohišja kot zakup. Članska vloga 
••••• do 1 % od vrednost) vloženega pre- 
moženja po sklepu zbora 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
Iruge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. Za zadrugo podpisu jeta po 
dva Hana upravnega odbora. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora so: 
Miklavc Vlado, kmet. Mozirje 13, 
Brinovc Anton, kmet, Brezje 14, 
Cokan Frame, kmet, Loke 4, 
Kampuš Rafael, upokojenec, Mozirje 24, 
Stoucelj Franc, kmet, •••••• 11, 
Miklavc Angela, kmetica, Mozirje 13. 

/    Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. oktobra 1949. 

.     Zt 117/49 — Zadr VII 131/1 10.843 
* 

1166, 
Sedež: Pijava'goriea. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Pijavi gorici. . 
Na ustanovnem zboru 25. IX. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga 1. oblike za ne- 
določen' cas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z mapred. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo Jn 
visoko .produktivnostjo dela, uporaMja- 
•• sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični, graditvi '- države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše Življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zem. 
. tjo, razen ohišja kot zakup, članska vloga 
niaša do 1 % od vrednosti vloženega pre. 
•noženja po sklepu zbora 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja,.zastopa in vodi 

vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 Članov^ Njegova dolžnost 
traja eno leto. Za zadrugo podpisujeta po 
dva dlana upravnega odbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

člani upravnega odbora so; 
Seškar Franc, kmet, Gradišče 4, 
Grm Janez, kmet,  Gradišče 8, 
Podlipec Janez, kmet, Drenik 2, 
Marinšek Anion, kmet, Smrjene 3, 
Novak Ana, delavka, Smrjene 12, 
Nered Marija, delavka, Pijava gorica, 
Skulj Jera, kmetica, Vrh 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. oktobra 1949. 

Zt 151/49 — Zadr Vil 129/1 10.841 
• 

1167. 
Sedež: Podkum. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Enotnost in pravica«, Pođkum. 
Na ustanovnem zboru 25. IX. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga 1. oblike za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z maprod. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tak5^ 
poveča dohodke, se ubrani izkoriŠčeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
&ocialietični graditvi države in s tem 
ustvari boljše jn kulfumejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zem- 
Ijo, razen ohišja kot zakuo. članska vloga 
znaša do 1 % od vrednosti vloženega pre- 
možen ja po sklepu zbora 

Upravni odbor jo izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

člani upravnega odbora eo: 
Brovc Franc, kmet, Pungert 8, 
Jesenšek Ludvik, kmet, Pungert 9, 
Marini Alojz, kmet, Pungert 10, 
Brlogar Janez, kmet, Sv. Jurij 61, 
Dolane Anton, kmet, Padež 58. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. oktobra; 1949. 

Zt 132/49 - Za-dr VII 132/1 10.844 
• 

1168. 
Sedež: Poljane, 0L0 Novo mesto. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Baza 20« v Poljanah. 
Na ustanovnem zboru 27. IV. 1949 je bila 

ustanovljena zadruga 3. oblike za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
uetauovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo^ plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo delaj* uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, so ubrani izkoriščeval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in % tem 
uetvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja kot delež, od katerega ee, 
ne plačujejo obresti, 

Članska vloga znaša do 1% od vred- 
nosti vloženega premoŽenja. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
druge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 

vee njeno poslovanje. Sestavlja ga pred. 
eednik in 4 do 10 Članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, 

člani upravnega ' odbora so: 
Kobe ivan, ekonom, Poljane 3, 
Poglajen Rozalija, delavka, Poljane 25. 
Gričar Ana, delavka, Poljane 13, 
Sonc Mirko, delavec, Poljane 24, 
Pakar Anton, delavec, Občice 1, 
Murn Franc, šoier, Poljane 1, 
Zupančič Janez, delavec, Poljane 21, 
Lavrič Ivan, skalar, Občice 10, 
Goršo Miha, gozdni delavec, Poljane 19, 
Rebeel Terezija, delavka, Poljane 17, 
Kolenc Marija, delavka, Poljane 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 5. oktobra 1949. 

Zt 147/49 - Zadr VII 120/1   10685 
* 

1169. 
Sedež: Žiri. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Produktivna zadruga oblačilne 

stroko z o. j. žiri. 
Na ustanovnem zboru dne 3. avgusta • 

1948 jo bila ustanovljena zadruga za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje oblačilno obrt z delovno filo svojih 
članov, predvsem na podlagi akorda, 2. 
da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje obrtne izdelke in organizira krediti, 
ran je svojih članov; 3. da dviga kulturni 
in strokovni • nivo svojih Članov; 4. da 
sprejema in strokovno izobražuje svojo 
učence; 5. da prilagodi svoje delo sploš- 
nemu državnemu gospodarskemu načrtu. 

Delež znaša 300 din. Člani odgovairjajo 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih' obveznih deležev. 

Zadruga objavlja Važnejše eklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja ene leto. 

Zadrugo predstavlja predsednic in taj. 
nifc upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Naglic Vinko, krojač, Stara vas 12, 
Joreb  Marija, 8iv.  pomočnica, Račeva 

St. 20, 
Eržen Pavel, kroj. pomočnik, Selo 32, 
Kosmač Rozalija, kroj. pomočnica, Do- 

bračeva 91, 
Bogataj Pave], kroj. pomočniJt, Žiri 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1949. 

Zt 141/49 _ Zadr VII 123/1 10.615 
* • 

. 1170. 
Sedež: Corkvcnjak, okraj G. Radgona. 
Dan vpiea: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. " 

ga Cerkvcnjak. 
Zadruga jo bik ustanovljena na zboru 

7. VI. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge jo: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodni« in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, d'à na ta n,u- 
čin poveča dohodke, ee ubrani izkoriSÇov 
valskih elementov na vasi ter eodelufe 
pri socialistični graditvi države ter.s tem 
ustvari house in kulrurnejšo življenj?. -' 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen chišja kot zakup. Zemlja ostane ' 
niihovn last. in zanjo jim zadrucra plačuje 
zakupnino po sklepu zbora, vendar no : več 
kot 80%' od! ekupoffi letnih' dohodkov za- 
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druge po odtegnitvi eklađov. Razen zemlje 
vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
egradbe, id oh'ùxu nm potrebne, inven- 
tar, vprežno in .plemensko živino, živin« 
sko krmo in seme, razen živine, živinske 
krme in eemen, potrebnih za obilje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljono vrednost v določenem 
roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
r'aluc Jožef, kmet, Cerkvenjak, pred- 

sednik, 
Kauèic Janez, kmet, Kadrenoi, podpred'- 

«ednik, 
Vršič Franc, kmet, Stanetinci, 
Omulec Milka, kmetica, Kadrencl, 
Lovrončič Henrik, kmet,  Kadrencl, 
PauriE Anton, kmet, Stanetinci 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. oktobra "1019. 

Zadr VI 20 11.258 
Jf 

11* J. 
Sedež: Desenci, okraj Ptuj. 
Dan vpiea: 15. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga'Deaeiid, 
Zadruga je bila estanovljena na zboru 

11. VI. 1049 za nedoločen Cas. 
Naluge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
uo organizacijo, plansko proizvodnjo m 
vidoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodcbno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se.ubrani izkoriščeval- 
cih elementov na vasi ter sodeluje pri 
BooifillfUčir graditvi' države iti s tem 
utvari boljše in kulturnoj*« življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo fvojo zem- 
ljo razen ohišja kot nakup. Zemlja ostane 
njiliova last in zanjo jim zadruga plačuje 
zäkiipumo •• sklepu zbora, vendar ne več 
kot W% od skupnih letnih dohodkov za- 
dnine po odtegn tvi skladov. Razen zem- 
lje vložijo zadružniki v zadrugo gospodar- 
ske zgradbe ki ohišju niso potrebne, In- 
ventar, vprežno in plemensko živino, ži- 
vinsko krmo In seme, razen živine, živin- 
ske krme In eemen, potrebnih za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave lu orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki ee 
V1O''K v zadrugo, postanejo last zadruge, 
id izplača zadružnikom na podlagi oceni- 

•tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnoet traja 
eno leto, sestavlja predsednik In 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v  imenu odbora predsednik. 

člani upravnvga odbora so: 
Grogorec Alojz, kmet, •esenc!, pred- 

sednik, 
KoroSec Anton, kmet, Desenci, podpred- 

eednik, 
« Osojnflt  Marija, kmetica, Desenci, 

Pihler Alojz, kmet, Levanjci, 
•   Zelenik Jože, kmet, Levanjci, 

Brumen Alojz, kmet, Levanjci. 
Okrožno sodiščo « Maribora 

dne 15. oktobra 1949. 
Zadr VI 15 10489 

1172. 
Sedež: Desternik, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna eadru- 

ga Destornik. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

9. III. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge j«: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e ekupnim delom 
ustanovj zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produkti/mostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, ee ubrani izkorišče- 
valskih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države ter s tem 
ustvari boljäe in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
plačujejo ol "eti in to od ocenjene vred- 
nosti kot dt.cž vložene zemlje ter v vi- 
šini, o kateri odloča zbor, vendar obrestna 
mora ne more biti višja od uradne obrest- 
ne mere. Razen zemlje vlože zadružniki v 
zadrugo gospodarske zgradbe, ki ohišju 
aiso potrebne, inventar, vprežno in ple- 
mensko živino, živinsko krmo in seme, 
razen živine, živinske krme m semen, 
potrebnih za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vlože v zadrugo, postanejo lat'1 zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljen© vrednost v določenem 
roku. * 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno let«, je sestavljen iz predsednika in 
4—8 članov. Upravni odbor je izvršilni or- 
gan zadruga predsiavlja pa zadrugo in 
podpisuje zanjo v imenu upravnega od- 
bora predsednik. ' 

Ciani upravnega   odbora so: 
ZeUmik.JoŽ!1!. viniCar, Zasadi, predsed- 

nik 
Flajšman Janez, kmet, Svettaci, 
Hauptman Franc, viničar, .lanzowki 

vrh. 
Petrovič Andrej, viničar, Desternik, 
Lenert   Franc,   krnel,   Vintarovci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. oktobra 1049. 

Zadr VI 25 11.259 

1173 
Sedež: MoSkanjci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1919. 
Besedib; Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga lloškanjri. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

19. VII. 1949 za nedoločen č>s. 
Naloge zadruge so: da a skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktiraosifjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in f-ehniSo, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriačeval- 
ekih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države In e tem 
ustvari boljSe in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vlažijo v zadrugo svojo 
zemljo, /nzen ohlaja kot nakup. Zemlja 
ostane'njihova last in zanjo jim zadruga 
plačuje po sklepu zbora, vendaT ne več 
kot 30% od skupnih letnih dohodkov za- 
druge po odtegnitvi skladov. Razen zem- 
lje vložijo zadružniki v zadrugo gospodar. 
ske zgradbe, ki ohiSju niso potrebne, in- 
ventar, vprežno in plenieuako živino, ži- 
vinsko krmo in seme, razen živine, živin- 
ske krme in semen, potrebnih ca ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi- 
suje zanjo v imenu odbora predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Strelec Franc, predsednik, 
Bezjak Alojz, podpredsednik. 
Firbas Martin, 
Antolič Franc, ml., 
Muhič Franc, 
Majerič Alojz, 
Bezjak Rozika, vel kmetje v Moškamj- 

db. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 6. oktobra 1949- 
Zadr VI 13 10.68« 

1174. 
Sedež: Trniče, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmotijska obdelovalna zadru- 

ga Trnife. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

22. 1, 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so; da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s ekupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
no organizacijo, plansko pro.zvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoviščpvnl- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in «* tem, 
ustvari boljše in kulturnejše življenje- 

Zadružniki vložijo v zadrugo övojo ze-m« 
ljo, razen ohišja kot nakup. Zemlja calare 
njihova last in zanjo jim zadruga plačuje 
zakupnino po sklepu zbora, vendar ne \eČ 
kot 30% od skupnih letnih dohodkov za- 
druge po odtegnitvi skladov. Razen zem- 
lje vložijo zadružniki v zadrugo gospodar- 
ske zgradbe, ki ohišju niso potrebne, in- 
ventar, vprežno in plcmensk« Sivino, ži- 
vinsko krmo in eeme, razen živine, živin- 
ske krme in semen, potrebnih za ohiSje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski «troji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ici se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlaci oceni- 
tve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnost irajn 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do s 

članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpi. 
sujo  zanjo v  imenu odbora  predsednjk. 

Člani upravnega odbora so: 
Gre« Franc, kmet, Troice, pređsedrok, 
Finžgar Marija, kmetica, Sv. VTnriota. 
Beranič Ivan, kmet, Trniče. 
Urbanja Ana, kmetica, Sv. Marjeta, 
Gojčič Marija, kmetica, Sv  Marjeta., 

Okrožno sodiSče v Maribora 
dne 12. oktobra 10tf> 

Zadr VI 14 10.W« 

Sprem emh 
1175. 

Sedež: Gornji grad. 
Dan vpiea: 3. oktobra 1949. 
Besedilo, Le3noTprođHkfivH4 endrnea  t 

omejenim jamstvom v Gornjom črnin 



Štev. 84 - 20. X. 1940 URADNI LIST LRS Stran • 

Na rednem občnem zboru 21. VIII. 1949 
je zuuruga ipreila. v likvidacijo. 

JieócdiiOi kakor dodoj s piietavkom >v 
likvidaciji«. 

Likvidatorji:   Giojek Ivan,  Zg. Kraše, 
,Bastel Jože, Delce, Vezoènik Alojz, Otok. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva 
likvidatorja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
duo 3. oktobra 1949. 

Zadr VI 142/9 10.621 
• 

1IW. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo; Delavsko.namešconska zadru- 

ga z omejenim jametvom Planina-Primsko- 
vo v Kranju. 

Na obenem zboru dne 17. V, 1949 se 
je zadruga preimenovala. 

Besedilo odslej: Potrošniška, zadruga 
z o. j. Planina-Prlmekovo, Kranj. 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Kristan Franc, Snedic Jože, Surla Jan»z, 
Stros Franc,  Rehberger Ana In vpišejo 

Mam Ivanka, gospodinja, Primekovo 6, 
Humar Aldo, knjigovodja, Klanec 39, 
Ravnik Valentin, čevlj. pomočnik, Prim- 

skovo 85, 
Perger Drago, poštni usi., Huje 84, 
Pavčič Viktor, krojač. Primekovo 64 

Okrožno sodišče • Ljubljani        » 
dne S. oktobra 1949. 

Zadr. VI 19/2 10.622 
• 

irrt. 
Sedei: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Lovska zadruga v Ljubljani, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Vpis© ee pooblaščenec za eopodpiscva- 

nje: 
Turk Vilko, nameščenec, LJubljana, VI- 

dovdaoska c 3. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. oktobra 1949. 
Zadr. IV 88/26 10.619 

• 
1I7Ä. 

.„   Sedež: Ljubljana. 
Dara izbrisa; 5. oktobra 1949. 
Besedilo: >Dom in mir« podjetje la pri- 

dobivanj» stanovanjskih h iS za univerzitet- 
ne nastavnik* in uradnik«, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. 

Na predlog ministrstva za finance LRS, 
Komisije •• likvidacijo kreditnih zadrug 
"Ljubljani z dne 9. IX. 1949, št. 427?. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1949. 

Zadr IV 25/32 10.688 
• 

1••. 
Sedež: Kromberg, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jametvom r Krombergu. 
Na skupščini 14. V. 1949 so bila spire, 

menjena pravila in ee 18. člen pravil spre- 
meni tako, da je upravni odbor sestavljen 
tè 11. članov. 

Izbrišejo «e Hani upravnega odbora Ma- 
••• Ivan, podpredsednik, Vižin Karolina, 
blagajnik, Karara Štefanija in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Velikonja Alojz, trg. pomočnik, Krom- 
bers 48. predsednik, 

Cingerle Rafael, kmot, Kromberg 18, 
Nnmoc Kristina, gospodinja, Krombterg 

St. 3, 
BreSan Rudolf, kmet, Kromberg 28, 

Komel Jožef, Kromberg  110, 
Bolle Anton, kmet, Kromoery 76. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dno • 18. avgusta  19Î9. 

Zt 211/48-5 10.593 
• 

1180. 
SedBž; Mis]iče, okraj Sežana. 
Dan  vpiea:  31. avgusta 1949. 
LSeeediio: Kmetijska zadruga v Misliiah. 
Na podlagi obenega zbora dne 27. IV. 

1949 se izbrišejo razrešeni člani uprav, 
nega odbora: Kljun Josip, Misliče 7, Kljun 
Josip, Mislice 3 in Makuc Franc, vpišejo 
pa novi izvoljeni dlani odbora: 

Rožanc Milena, hišna, Misliče 1, 
Mezgec Stanko,  kmet, Ostrovica 9. 
Mergec Franc, »kmet, Ostrovica 9. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 81. avgusta  1949. 

Zt 162/48—6 - Zadr VI/87 10.679 
• 

•1. 
Sedež: Podgorje, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Pod- 

gorju. 
Na podlagi sklepa obenega zbora dne 7. 

V. 1949 ee izbrišeta razrešena člana 
upravnega odbora: AndrejaSi<S Franc in 
Filipič Ivan, vpišeta pa nova iavoljena 
člana odbora: 

Mozetič" Jožef, kmet, Podgorje 34, pred- 
sednik, 

Andrejaetó Ivan, kmet, Podgorje 30, 
tajnik, 

Pooblaščenka za sopodpisovanje je Met. 
likovec Berta, uslužbenka, Podgorje 58. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 31. avgusta  1949. 

Zt 168/48-7 - Zadr VII/36 10.678 
• 

1188. 
Sedež: R&kltovec, okraj Seiana. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Rakitov- 

cu. 
Na podlagi sklepa zbora dno 27. IV. 

1949 se izbrišejo razrešena Člani uprav- 
nega odbora Rožac Anton, MlMavčro Jo- 
žef, Rakitoveo 60, Zigante Joïeî, Rakiv 
toveo 3, vpišejo pa novi izvoljeni ciani 
odbora: 

Rožac Miha, gramozar, Rakitovoc 38, 
ffigamte Vinico, Bel žel. poetaje, Raki- 

ÌOV0O  in. 
MuklavSč Jožica, hišna, Rakitovec 59. 
Tajnik upravnega odbora Je Miklavčlč 

Jožef, Rakitoreo 8. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 81. avgusta  1949. 
Zt 231/48-6 - Zadr VIT«« 10.677 

• 
1188. 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1949 
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sežani. 
Na podlagi sklepa skupščine dne 13» V. 

1949 ee izbriše član upravnega odbora 
Macarol Anton in vpiše novi clan uprav- 
nega odbora 

TJkmar Herman, •••••••••• v Smerjah 
pri Sežani 27. 

Okrožno sodišče r Postojni 
dne 18. avgui*-4 1049. 

Zt 138/48-6 10.600 
1184. * 

Sedež: Sežana, 
Dan vpisa: 18. avgusta 1949. ' 
Besedilo: Potrošniška zadruga delavčev 

in nameščencev % omejenim jamstvom v 
Sežani. 

Na p dlagi sklepov obenega zbora dne 
29. IV. Wii) se iznrišejo člani upravnega 
odbora Hudež Ludvik, Modere Gabrijel, 
Korošec Majda, Turk Irma, Pirjevec Sve. 
tozar, üigon Franjo, Rudež Dušan, Habjan 
Cveta in Stojkovifi Jožef iz Sežane 24, vpi- 
sejo pa novi člani upravnega odbora: 

Saksida Viktor, uslužbenec 0ZK7. SA. 
zana,  predsednik, 

Sajna Anton, uslužbenec OILO Sežana, 
podpredsednik, 

Ravbar Zora, uslužbenka, Sežana, taj- 
nik, 

Trebeč  Zora, nameščenka, Sežana, 
Dekleva Sonja, učiteljica, Sežana, 
Kljun Miha, nameščenec, Sežana, 
Cebulec Stanko, nameščenec, Sežana, 
Logaja Franc, uslužbenec, Sežana, 
Stojkoviò Jožef, delovodja, Orlek. v 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 18.  avgusta  1949. 

Zt 237/48-8 10.594 
• 

1185. 
Sedež: Vrabce, okraj Sežana. 
Dan vpisa: '2. septembra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga   v  Vrab- 

èah. 
Na podlagi sklepa občnega zbora dne 

8. V. 1949 se izbrišejo razrešeni člani f 
upravnega odbora: Skapin Jože, Vrabce 
št. 13, Može Franc, Skapin Jožef, Vrabce 
št. 11, Žiberna Slavko, Margen Ivan in 
Mahnič Jože, vpišejo pa nòvi izvoljeni. 
člani odbora: 

Pengorc Ludvik, kmet, Jakovci 8, pred. 
eednik, 

Brajdih Altom, toet, Bela 14, tajnik, 
Skapin Franc, kmert, Vrabce 14, 
Seražin Anton, toot, Veliko polje 23, 
Trampež Jože, kmet, Griže 7, 
Počkar Jože, kmet, Raaguiri 15. 

Okrožno sodišče • Postojni 
dno 2. septembra 1949. 

• 167/48—7 — Zadr VII/12 10.680 

1186. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1949. 
Besedilo: Ribarska zadruga i o. j. v 

Tolminu. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 20. 

II. 1949 se lebrišejo člani upravnega od- 
bora: Stres Marjan, Perin&ič Janko in 
Kave Štefan, ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Urbamčič Milče, nameščenec, Tolmin, 
Prešernova 15, ' 

Leban Lambert, nameščenec, Tolmin, 
Cankarjeva 4 In 

Rutar Anton, nameščenec, Tolmin, Ba- 
zoviška 2. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 18. avguste 1949. 

Zt 41/47-18 10.599 

Trgovinski register 
Spremembe 

1187. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 24. septembra 1949. 
Besedilo; Rižama, družba z o, z. LJub- 

ljana. 
Na podlagi'odločbe,mestnega ljudskega 

odbora, tajn. ». 1411/49 z dne 14. VII. 
1949 se je družba raidružila in prešla v: 
likvidacijo. 

Likvidacijska Hrm* lčalcor doslej eprï- 
stavkom  >v likvidaciji«. 

Likvidatorja; 
Kocmur Maksa in 
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Pmtar Marija, obe nameščeno pri Po 
verjeni&tvu sa živileko proizvodnje^ MLO. 
Ljubljana, Resljeva 24.. 

Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 
firmo skupaj. 

Okrožno godišče v Ljubljani 
due 24. septembra 1949, 

Rg C V 331/9 10283 

1 zbr isi 
USfe. 

Sedež: JJreg pri Borovnici. 
Dan izbrisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Franjo Svigelj, Breg pri Bo- 

rovnici. 
Zaradi vpiaa v register državmn gospo. 

darskih podjetij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

,, Okrožno sodišče v Ljubljani 
.   dne 3.  oktobra 1949. 

Rg A VI 204/2   '        10.617 
• 

ust, 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 20. oktobra 1M9. 
Besedilo:  Chemoteehna,  kemični labo- 

ratorij, družba i o. z v likvidaciji. 
zaradi končane likvidacij«. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
« dne 20. oktobra 1949. 
} Rg C II 23/21 11.071 

* 
USL 

Sedei.* Ljubljana. 
Dan izbrisa: 10. oktobra 1949. 
Besedilo:   Prometni  zavod  za   premog 

d. •. v likvidaciji v Ljubljani. 
.uradi končne likvidacije, na predlog 

ministrstva za trgovino in preskrbo z dne 
6. X. 1949, prav. it. 1671/Si 

Okrožno sodišče v Ljubljani. 
dne 10. oktobra 1949 

Rg B I 176/34 10.853 
• 

119]. 
Sedež: Logatec. 
Dan izbrisa: 5. oktobra 1940 
Besedilo: Ivan Furlan, Logatec. 
Zaradi vpiea v register državnih poepo- 

darakih podjetij pri ministrsbvu ta f menca 
LBS. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1940. 

Rg A IV 124/2 10.693 
• 

11»Z. 
Sedež: Logatec. 
Dan izbrisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Hodnik & Voulc, Logatec. 
ZOTadi vpisa v Tegister državmm gošpo- 

darakihlpodietij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

Okrožno «odiiïo • LjuHjani 
dne 5. oktobra 1949. 

Rg A IV 140/3 10.691 
' • ; .      • 

1I»8. 
Sedež: Logatec. 
Dan Wbrisa: 5. ©ktotfra 1949. 
Besedilo: Maïefc-Hrem, Logatec. 
Zaradi vpisa v register državnih" gospo- 

darskih podjetij pri ministrstvu'•• f kan- 
eš LRS.        ; 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1949. 

,   .* Rg • IV ,219/7 10.690 
..      • 

Sedsäh Brwno ob Dravi (PodreHfa). 
Dan izbrisa: 19. eéptembrà 1949. 
Besedilo: F, Germoth, izvoB lese. 

Sedež: Mareuberg. 
Besedilo: Wrent=chur Harald, parna 

žaga. 
Podjetji §9 izbrišeta, ker età bili vpi. 

sani v sklopu Leeno-industrijekega pod- 
jetja s-Pohorje« v Mariboru v register dr- 
žavnih gospodarskih podjetij pri ministr- 
stvu za finance LRS. 

Okrožno sodiate v Mariboru 
dno 19, septembra 1919.-- 

A IV 57, A IV 58 10163 
• 

1195. 
Sedež: Pristava. 
Dan izbrisa: 3. oktobra 1940. 
Besedilo: Pavel Božnar, vodna žaga, 

Pristava. 
Zaradi vpisa v reggete* državnih gospo, 

duuikili podjetij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

Okrožno iodišče r Ljubljani 
dne S. oktobra 1949. 

Rg A VI 177/7 10.616 
* 

Sedeš: RaHomlje pri Kamniku. 
Dan izbrieà: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Grajsko.kolovška lesna indu- 

strija Feliks Stare, družba z o. z., Radom- 
lje pri Kamniku v likvidaciji,        / 

Zaradi vpisa v register državnih gospo- 
darskih podjetij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

Okro^uo eodišče ? Ljubljani 
dne 3.* oktobra 1949. 

Rg C V 311/7 10 620 

1197. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan'irbriea: 3. oktobra 1Ö4©. 
Besedilo: Mih. Tomšič. Vïhnika. 
Zaradi vpisa v register državnih gospo- 

darskih podjetij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1949. 

Rg A III 239/3 10.618 
* 

1198. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan izbrisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Jos. KunStel i sin, Vrhnika. 
Zaradi vpisa v register državnih goejift. 

darekih podjetij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1949. 

Rg A VI121/3 10.692 

Oglasi sodišč 

I R 62/49 11.191 

Amortizacija 
Na proSnjo Alta Rajka* upokojene* v 

Ptuju, ee uvede postopanje ra amortfeaoijo 
vrednotnice, ki jo je ••••••• baja izgubil 
jfl se njen imetnik poziva, naj v treh me- 
eejÉi po objavi v Uradnem listu LRS uve- 
ljavi svojo pravice, eicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednotaica iz- 
gubila svojo pravno veljavnost. 
,  Oznamenilo vrednotnice: 

hranilna' knjižica Ljubljanske kreditne 
••••••, podružnice v Ptuju na ime Alt 
Rajko z vlogo 15.000 din. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 21, oktobra 1949. 

O 510/49-10 11.195 
Okiic dedičem 

19. marca 1949 je umrla v Celju Zupan 
Jožica roj. 16. III. 1892, poljska delavka 
v Globokem et. 8, KLO Rimske, Toplice. 
Izjave poslednjo- volje ni. Dediči sodišču 
niso znani. 

Vd, ki menijo, da jim gre dedna pra- 
vica, naj 69 v 6 roeeeeih od dneva to ob- 
jave zglasijo pri sodišču in podajo svojo 
dedno izjavo, ker ee bo sicer zapuščina, 
za katero bo med tem določen aapuSoln- 
6ki sklad,  obravnavala e tistimi, ki so 
podali dedno izjavo  in dokazali naslov 
dedne pravice, nesprojeti  del zapuščine 
pa bi pripadel kot premoženje brez de- 
dica splošnemu ljudskemu premoženju- 

Okrajno sodrSče v Celju 
dne 22. oktobra 1949. 

v 

Razni oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
Št. 840/49 10.380 

Potrošniška' zadruga e e. j. gv. Lovrenc 
na Pohorju je prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da v enem me- 
secu po objavi tega poziva priglasijo svojo 
terjatve do zadruge, kar bodo po tem ro- 
ku vso terjatve zapadle. 
"Prav tako poziva zadruga vse dolžnike, 

da do istega roka poravnajo evoje obvez- 
nosti. To tem roku bo vse dolžnike izter- 
jalo sodile,        / 

Potroïniaka zadruga z o. j. 
Sv. Lovrenc na Pohorju 

,v likvidaciji 
"••£.'•   '•   • ••.< V v 

St. 676/49 10.003 
Hasetijska zadruga v šmartuem na Po- 

horju poziva vse upnike ia dolžnike. Les- 
no produktivne zadruge 8 o. j. v šmart- 
nem na Pohorju, da v treh mesecih pri- 
glasijo evoje terjatve, ti 6o obstojale na. 
dan vpisa spojitve v zarrruftri register. 

Kmetijska «adruga, lesni odsekr 
Šmartno na Pohorju 

Objave 
St. 22a/49 ' 11-137 

Letalsko diuitwo Ćksđov, C»lje, srazve- 
Ija-vlja ukradeno Rampfl^bo z heeedilom: 

Ljudska* tehnilca. 
Letalsko drultvo •aloy Celje. 

.   Ljudska tehnika, Celje 
*" 

10.695 
Okrajni' magazin Ftuj, poslovalnica Go- 

rišnica 2, p. Marjeta prf'MoŠkancih, •••- 
klicuje izgubljeno podolgovato Stampiljko 
z besedilom: 

Okrajni magasin Ptuj, poslovalnica Go- 
riïnica 22. 

Okrajni magazin Ptuj, 
poslovalnica Gorišnica 22 

TzsrnWiene listine 
p r e U 1 i c • j e j o 

Ambrog Martin, Celje. Fečovnik 44, 
osobno iskaznico. 11.237 

Bajee Marija, Ljubljana, Vodmateka 31 
svojo mlečno karto • in mlečno karto v* 
bolnike na.îme Bajeo Albina. 11.2?" 

Balajc Koloman, Motvarjevci St. 52,,!; 
kaznico «a kolo znamke »Perfekt«, Stevi» 
ka 255650, ',   .   , ., ,   .',   '    10.74!^ 
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Bizjak Anton, Ljubljana, Slovenijo— ce- 
ste, vojaSko knjižico, fiztolturno in oseb- 
no izkaznico, izkaznico za kolo, potrdilo 
o zaposlitvi in potrdilo o invalidnini. 

11.273 
Bobck Frančiška, Maribor, Studenci, 

Korbuseva ulica, osebno izkaznico, izda- 
no I, 1945 v Mariboru. 11.209 

Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, 
evid, tablico St. S-2512 za avtomobil znam- 
ke »Saurere. •       10.764 

Boric Marija, Maribor, Razlagava ulica, 
osebno iekaznico it. 91480, kdano od MLO 
Maribor, il-217 

Brccalj Frančiška, Kožmani 12, Ajdov- 
ščina, osebno izkaznico, 10.682. 

Cerovček Fani, Jetniäka uL 11, Celje, 
potoo dovolilnico serije St. 16.158 rumene 
barve, izdano od voj. odseka Celje okolica. 

11.017 
Carl Neža roj. Marinceljj Aibel št, 3» 

voj. vdova, roj. 9. IL 18S2, invalidska od- 
ločbo o prejemanju invalidnine, izdano 
od mfoSstratvaaa narodno obrambo v Beo- 
gradu. 10.324 

Cater Jurij, St. Jurij 10, Celje- okolica, 
knjižico za kolo znamke >•••••••<, Šte- 
vilka 72026, št. tablice 13/4961.      10.576 

čsirovič Mladen, LJubljana, Kolodvorska 
5t. 22, univerzitetno izkaznico St. 494. v 11.224 

Dajćman Alojzij, Rošaoh pri Mariboru, 
prometno knjižico za kolo ••. 227849, evid'. 
ät. S-17/38SÖ in sindikalno knjižico Ma- 
riborske tekstilne tovarne, 11.210 

Debeljak-Fazarinc Janca, Celje, Prešer- 
nova, 7, osebnoizkaznico.    •     <    11.240 

Dolinšok Ivan, Kamnica pri Mariboru, 
osebno izkaznico, izdano od notr. odseka 
Maribor okolica. 11.212 

Elebtroprcnos, Contraimi avtopark v Ma- 
ribora, evid: tablico St. S-10O0 za tovorni 
avtomobil znamko »Dodge«. 11.211 

Erjavec Viktor, Ljubljana, Frankopan- 
ska 26, knjižico za kolo znamke >Ideal< 
št. 510285, izdano od NM Ljubljana in 
osebno izkaznico, potrdilo od' čevljarske 
zadruge, CelovSka cesta za dvig poprav- 
ljenih čevljev in sindikalno i2kaanico. 

11.307 
Fajdiga Vladimir, Ljubljana, Coetova 7, 

osebno izkaznico St. 041.640. 10.368 
Fašing Antonija, Crnci 20, osebno iz- 

kaznico, izdano 1946 od KLO Apače. 
• 11.032 

Ferkolj Ignac, žefcgnižki uslužbenec, 
Kočevje, Mahovnik št. 41, •••••• za kolo 
St. 1528050. 10.720 

Perline Anica, Goje. Radvanje, Pohorska 
.     '.lica,'piometno knjižko ea Isolo znamke 
s     Nag-Rad Oheinnita< it. 7&910, evid. Ste- 

'jka S-16/14083.     ' 10.961 

Fišer Jožko, miličnik uprave NM Sol- 
•îijiri, službeno ^kaznico NM 5t. 54343, iz- 
dano 15. IX. 1947, osebno izkaznico, iz- 
kaaaico OF, Rdečega križa in fizkulturao 
izkaznico in poziv vojnega odseka. 

8851 

Fric Rczaliia, Radvanje pri* Maribor«, 
nakupno iknjizico industrijskega magazina 
Tovarne aTtomobiilov v Mariboru it. 387. 

Glas Alojz, Slovenska vas 9 pri Kočevju, 
knjižico za kolo, tov. št. 208745, izdano od 
NM Kočevje na ime ßajc Ivan, Dolenja 
vas. 10.919 

Godnov Mihaela, Ljubljana, Vodnikova 
ät. 8, knjižico za kolo znamke »Fenomen«, 
tov. St. 12/290532, izdano od NM Kranj. 

11.229 
Gojkoïek Alojz,  Pobrežje 28, Št. Vid 

pri Ptuju, prometno knjižico za kolo Šte- 
vilka 448510, evid. št. 10714. 10.767 

••••• Ludvik, Vulired St. 10, progovni 
delavec glavnega nadzorništva prog® Bt 9, 
Dravograd, osebno izkaznico s t. ÏS4440, 
režijsko letno karto, izkaznico za bolo, iz- 
kaznico 0F, dovoljenje za prehod prog« 
Rute—Vtizenica, evoj.o nakaznico • po- 
pravilo Čevljev in Sato na ime Gcsesk Neža. 

10.768 
Grosman Franc, Laatomerci. St. •12 pri 

Clor. Radgoni, prometno knjižico za kolo, 
evid. St. S-22-4Q82, St. okvira 1027659. 

GuSiin Antonija, Ljubljana, Streliška 24, 
spričevalo II. letnika obrtne nadaljevalne 
Sole, izdano leta 1928/29. 11.234 

Hacin Janez, Maribor, Kamniška cesta, 
prometno knjižico za kolo znamke >Pha- 
nomen«, 5t. 1068, evid. St. S-16/15393. 

10.819 
HamcrSak Jože, Maribor, Ob, Bregu, vo- 

jaSko knjižico, izdano od voj. odseka v 
Mariboru 11.207 

Horieko Filip, Maribor, Partizanska uli- 
ca, osebno izkaznico, izdano v Pesnici pri 
Mariboru,   vciasko   invalidsko . izkaznico, 
izdano 1. 1922 v Mariboru. 11.215 

HirSenhauser Sandi, Maribor. Gorkoga 
ulica, knjižico in potrdilo Vri. udarne 
divizije. 10.958" 

Hochtätter Frauc, Ljubljana, Rožna do- 
lina, Ceeta IX. št. 2, »pričevalo I. letnika 
filmske tehnične Sole in osebno izkaznico. 

11.273 
Horvat Anton, Maribor, Sentiljska vilica, 

vojaško knjižico, izdano od voj. odseka za 
Slov. Primorje leta 1946. 10.821 

Horvat Ernest, rudar, iol 1922 v Kočev- 
ju, člansko izkaznico St. 1724005, izdano. 
od sindikata rud. delavcev Jugoslavije, 
podružnica v Kočevju. 

Hrovat Franc, Novo mesto, Sukljeva 17, 
sindikalno fekazuico. 11.262 

Irf Jože, Zalog 15, oblačilni bon za 560 
dinarjev, izdan od KOZ 2alog.      11.311 

•••• Ante, et. vodnik, vojna poŠta 
3882/33, Novo mesto, oblačilno knjižico 
serije 0392. 10.921 

Jeraj Danilo, Maribor, učno pogodbo 
<6f. 845/48. 10.636 

Joroman Ivan, Mala vas 20, knjižico za 
kolo znamke >B9A<. 11.220 

Jezernik Franc, Sent Ilj pri Velenju, 
prometno knjižico 5t. 1.15853. 11.126 

Jezernik Jože, Cret št. 74,' Celja, sindi- 
kalno knjižico in voja§ko knjižico, izdano 
od voj, odsek* Celje okolica ter O9ebno 
iskaznico. 11.020 

Joìt, Stadler, Novčan, Celje, Stanetova 
ät. 15, nakaznice za premog1. 11.245 

Jug Alojz, Vrenska gorica 58, Buče, 
osebno' izkaznico, vojaäko knjižico, izdano 

od voj, odeeka Celje okolica, oblačilno iz- 
kaznico in spričevalo o mizarskem izpitu. 

11.243 
Kancler Franc, Njiverce, Slovenja vas 

pri Ptuju, orožni list St. 10.570 za lovsko 
puško, izdan od notr. odseka Ptuj, loveko 
dovoljenju št. 118, izdano cd OLO Ptuj, 
osebno izkaznico št. 46, izdano od notr. 
odseka Ptuj, izkaznico ea kolo št. okvira 
25964, reg. št. S-20/5369. 8663 

Kastelis Franc, vodnik, postaja NM Do- 
brova v  Brdih pri  Gorici,   roj. 28.   • 
1919 v Dobrem polju pri 11. Bistrici, vo- 
jaäko -knjižico, izdano 1947 od voj. odseka 
Ptuj. 10.728 

Kepic Tilka, Moste 46 pri Komendi, 
knjižico za kolo znamke »Diamand«, St. 
okvira 1270581, evid. St. S-3-9184.   11.274 

Jtert Lucija, Maribor, Nova vas, Bolfeii- 
Ikto ulica, režijsko železniško izkaznico za 
prce to vožnjo. 10.960 

Kišek Franc, rudar, roj. 1894, Št. .lanž 
na Dol. člansko izkaznico št. 1731333, iz- 
dano od sindikata rud delavcev Jugosla- 
vije, podružnica v Kočevju. 11.136 

Klančič Silvester, Miren pri Gorici 35, 
začasno Osebno izkaznico, izkaznico OF, 
potrdilo o zaposlitvi, sindikalno knjižico 
in izkaznico za kolo 10.326 

Klepec Anton, Črnomelj 242, knjižico za 
kolo St. S-9-1410. -    10.697 

Klun Anton, Ljubljana, FriSkovec 4, 
Svojo industrijsko karto in Industrijsko 
karto na ime Klun Rezka. 11.309 

Kodelja Ivana, Ljubljana, Kodeljeva 17, 
mlečno karto. 11.228 

Kolbin Martin, Bratonci št. 25, prekli- 
cujem svojo knjižico za kolo znamke >Ve- 

,eta« S-3253, št. okvira- 138903.       10.628 
Kos Marija, Krtina 42, p. Dobi pri Dom- 

žalah, knjižico za kolo ät. 2648,       11.232 
Korge Ivo, Loke St. 27, Sv. Jurij pri Ta- 

boru, prometno knjižico 5t. 666135, Št. 
tablice 8147. 11.012 

Kpžlin Izidor, Ljubljana, Milčinakega 
'ulica, oeebno izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana in izkaznico OF. 11.219 

Krajne Anton, Voice 20, KoSana, okraj 
Postojna, osebno izkaznico. 10.451 

Kranjc Jakob, Maribor, Betnavôka ce- 
sta in ž£na Kranjc Franja, Osebni izkaz- 
nici, izdani v Mariboru. 11.218 

Krogelj Ljuba, Ljubljana* Kotnikova 21, 
izkaznico ljudske InSpekcije. 11.231 

Kupec Albin, valjčni mlin, St. Pavel pri 
Preboldu, knjižico za koiP. 10.728 

Lang Marija, trg. pomočnica, Rogaševci 
št. 88, M. Sobota, oeebno 'izkaznico it. 301, 
izkaznico za kolo žt. 39564, izkaznico OF 
in LMS ter dekret o Bamestitvi.     11,197 

Leajak ï'ranc, žagar, roj. 1907 v Gorica 
vasi, člansko izkaznico ät. 1242859, izdano 
od Zveze del. in nam. leene industrii?. 
podružnica v Kočevju. 11.136 

Lesno industrijsko podjetje >Maribor«, 
Maribor. Vetrinjskalul. 80/1, bari ran ?ak 
St. A 934060, izdan od podjetja 20 i)C 
1949 m-ietega dne dopoldne izgubi iuti v 
Mariboru v Gosposki ulici, 10.319 

Leänik Jakob, Brestrnica pri Kamnici, 
prometno knjižico za kolo št. P/0334, evid, 
St, S-17/69C5. . 10.818 

Locar   Karel,  Jeperjek 7, p.  Tržilč-e. 
knjižico za kolo znamke >Kosmos<; evid, 
«t. S-1694, izdano od NM Trebnje.   11.230 

• Malo^žek Vera, Zreče, -,ikraj Pour-v" 
coebno ia sindikalno izkaznico.   ' 11.233 
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Marentiï Ježe. Urada*; št. 34, okraj Cr« 
nomelj, evid, tablico za kolo št, 9-i:t'J3. 

10.872 
Mastiiivk Anu, St, Jurij pri Celju, potr- 

dilo, Izdano od invalidskega podjetju »Sta- 
rinarna«  Celje, K 232/VIH.2.000 din. 

11.238 
Matko ûtolan, Odranci št. 14», p Beltin- 

ci, knjiàico za kolo znamke »Witlor«, št. 
okvira (319378, izdano od odseka za no- 
tranja zadeve Dol. Lendava. 10.696 

Mese Eia, Ljubljana, Jarnikova- 8, knji- 
žico za kolo St. S-15101. 11.221 

Mihelie Anton, Ljubljana. Hrustje 8, ob- 
lačilni bon za 240 din, izdan od KOZ 
Šmartno, osebno izkaznico, knjižico za 
kolo al. 20105 in industrijsko karto na 
ime Milielio Nežka 11.308 

Mikuš Slavka, Ljubljana Zaloäka 187, 
tovarniško izkaznico Litostroja, sindikalno 
izkaznico in prometno knjižico za kolo na 
ime Mikuš Franc. 11.306 

Milinïlé Jovan, st. vodnik, voj. pošta 
3920/21, M. Sobota, oblačilno knjižico Šte- 
vilka 14137. 10.973 

Ministrstvo za pravosodje LBS, pro- 
metno knjižico za osebni avtomobil znam- 
ke »Opel Kapitaen«, evid. It. S-1295, iz- 
dano od NM v Ljubljani. 10.470 

Mozer Berto, Celje, Zavodtia 46, osebno 
izkaznico. 11.242 

Nonar Katarina, roj. 26. IV. 1895 v 
Breznem, okraj Konjice, sedaj cekrbovan- 
ka * Domu onemoglih. Gor. Radgona, 
osebno izkaznico. 11.196 

Novak Cvetko, šofer, okrajni komite 
fvPS Sežana, reg. tablico S-8438 osebnega 
avtomobila »Fiat 1500«, last okrajnega ko- 
miteja KPS Sežana. 10.972 

Novak Frida, Maribor, Sp. Radvanjska 
ceste, osebno izkaznico, izdano v Mariboru 
in prometno knjižico za kolo evid. števil- 
ka S-16/8021, Ha Ime Novak Elizabeta. 

11213 
Novakovi? Andrej, Maribor, Klavniška 

Ulica, osebno izkaznico, izdano v Maribo- 
ru, prometno knjižico za kolo St. 124166, 
evid. St. S-16/14030. 11.214 

Obnovitvena zadruga BlegoS, Zali log, 
evid   tablico za tovorni avto št. S-2735. 

11.305 
Okrajno gradbeno podjetje SI. Bistrica, 

tablico motornega kolesa DKW reg. šte- 
vilka 2•0 S», tablico O2460 11.035 

Paulus Marija, Dovje 10, spričevalo Si- 
vi tok p pomočnike St, 20, izdano öd OLO 
Jesenic? 18. X. 1946. 11.198 

PetomJk Angela, Celje, Stanetova 15/a, 
živil 'No ìil oblačilno nakaznico, osebno iz- 
kaznico, Izdano od MLO Celje, ter živilsko 
in oblačilno nakaznico na ime Pečovnik 
GirPn, 11.014 

Petfavc Stanko, Celje, Prešernova 5, 
prometno kniižico za kolo št. 4332, St. 
tablic;« S-12-3333 " 11.013 

PirV Janez, Voklo St. 30, vojaSkio, knji- 
žico, izdano 1947 od vojaškega poveljetva 
Velika Kikinda. 11.304 

Pirnaver Terezija, Ljubljana, Ëmonpka 
c, 10. knjižico za kurivo K-2. 11.222 

PlauStojrier Stanko, Celje, Tomšičev trg 
St 11. tablico motorja »Zindap« številka 
S-0574 . 11.230 

Pmlloçar Anto«, Mali Ločntk 14, osebno 
Wkwsniw št. 365, knjižico za -kolo.   11.223 

Praznik Jože, Stožice 39, preklic o šo- 
ferski izkaznici St. 4434, knjižici za kolo, 
št. tablice S-23480, osebni izkaznici šte- 
vilka 072580, železniški režijski karti Šte- 
vilka 19857, sindikalni izkaznici in izkaz- 
nici OF, objavljen v Uradnem listu LSR 
št. 81 z dno 11. X. 1949, ker so se listone 
medtem našle. 11.272 

PUgelj Ivan, roj. 18. XII. 1920, Vel. 
brda št. -1, okraj II. Bistrica, vojaško knji- 
žico št 705, izdano 21. It. 1948 od voj. 
odseka 11. Bistrica. .. 10.398 

R&potec Danica, Kozina št. 11, osebno 
Mamico št. 23, izdano 1940 od OLO Her- 
peiJe-KOzina, izkaznico OF SI. 316779, iz- 
dano od OF Herpelje-Kozina in sindikal- 
no izkaznico St. •2961, izdano od Zveze 
del. in nam. trg. podjetij Jugoslavije v 
Ljubljani. 10.895 

Remenar Darinka, Maribor, Grajski trg, 
knjižico industrijskega magazina Tovarne 
avtomobilov v Mariboru. 10.822 

Republiško montažno podjetje Toplovod, 
direkcija Ljubljana, mojstrsko spričevalo 
za monterja centralne kurjave, izdano 
1948. od' poverjeništva za delo OLO Kranj 
na ime Tomšič Dušan. 11.000 

Robič Franc, Maribor, Delavsko naselje, 
prometno knjižico za kolo znamke »Juni- 
or«, evid. St, S-16/9416. 11.216 

Rudniki svinca in topilnica, Mežica, iz- 
kaznico za službeno kolo znamke »Mars- 
Werke A. G.«, tov St. 673989, evid. tab- 
lica S-18-3611. 10.531 

Samec Marta, Mariborska 71, Celje, 
osebno izkaznico. 11.016 

Sindikalna podružnica opekarne Bobovk 
pri Kranju, sindikalne knjižice na ime 
Hudoklin Jože, št. 1298961, Ltkozar Ja- 
kob, St. 281755 in na ime Presek Franc, 
št. 904388. 10.530 

* Sitar Vinko, Bezovica št. 8, Vojnik, ••- 
lje, vojaško knjižico, izdano od voj, od- 
seka Varaždin in prometno knjižico za 
kolo, št. tablice 14215/S-lS. 11.019 

Slemenik Milka, Francetova cesta št. 35, 
p. Slovenj Gradec, knjižico za kolo znam- 
ke »Junior«, tov. 5t. 7986, evid. Številka 
S-18-1082. v        10.355 

SAP, Avto podjetje Celje, prometno 
knjižico za tovorni avtomobil znamke 
»Marcedes<, evfd. St. S-4009, izdano od 
notr, odseka pri MLO Celje. il Oli 

Sotler Marjan, Maribor, učno pogodbo 
št. 631/48. •      10.636a 

Sovre Janko, indeks gospodarske fakul- 
tete v Ljubljani. 11.225 

Suhe« Franc, LJubljana, Galetovà 3, vo- 
jaško potrdilo o stalni nesposobnosti. 

11.226 
Sušanj Manevet iz Sela na Krasu, pro- 

metno knjižico za kolo znamke »Iride« St, 
okvira 4383, izdano od OLO Solkan. 

10,899 
Šalamun   Srečko,   Maribor,   PobTežje, 

Gubčeva ulica, osebno Izkaznico Številka 
044775, izdano na PobreŽju pri Mariboru. 

i 10.969 
Sebenik Ivan. Kožarje 74, knjižico za 

kolo znamke »Riot, St 49603. 11.271 
Segula Marija, PolenSak St. 89, OLO 

Ptuj, izkaznico za kolo znamke »Vikto- 
rija St. 1375104. 10.803 

SeSerlfo Alojz, proeovni delavec iz Ku- 
knve St. 05  okraj Ptuj, sindikalno izkaz- 

nico, železniško izkaznico, kkaznico za 
kolo, 6 nakaznic za popravilo Čevljev, 1 
oblačilno nakaznico in Ö živilskih nakaz- 
nic. 10.726 

Sirec Ivan, Selnica ob Dravi, prometno 
knjižico za kolo znamke »Speziai« števil- 
ka 784528, evid. št. S-17/C039, osebno iz« 
kaznico, izdano v Selnici in tovarniško iz. 
kaznico Elektrarne Fala. 11.208 

Splclin Eva, 2epovci St. 96, p. Apače pri 
Gor. Radgoni, prometno knjižico številka 
24-1830. 10.765 

Srot Leopoldina, Mala Reka Št. 79, 6l 
Pavel pri Preboldu, osebno izkaznico, iz- 
kaznico OF, potrdilo za dvig 100 kmečkih 
bonov in 1000 kmečkih bonov, 11.244 
. Strukl Milan, vojna pošta 67052, obla- 
čilno nakaznico, izdano od voj. poŠte 44784, 

Subie Stanko, Skofja Loka, »Gradiš«, 
evid. tablico za kolo znamke »Presto«, 
St. S-12360 11.270 

TerČnik Anica, Laško št. 39, Celje, spri- 
čevalo 2. in 8. razr drž, gimnazije v Celju 

11.018 
Tiraanc Franc, Celje, Kunigunda 29, 

prometno knjižico za kolo St. 136632, St. 
okvira S-13-3560. •.241 

Tomšič Ann, Ljubljana, Pred Škofijo 20, 
industrijeko karto. 11.310 

Topolinjak Ivan, Hermane!, Sv. Miklavž 
pri Ormožu, knjižico za kolo znamke 
»Csepek, št. okvira 170196, št. evid, tab- 
lice 3564. 10.560 

Treven Vinko, Zaplana 23, vojaško knji- 
žico. 11.303 

Turopej Jože Maribor, Gorkega ulica, 
prometno knjižico za kolo znamke »Wan- 
derer«, St. 1086184, evid. St.  S-16/10071. 

10.823 
Turek Franc, Zlatoličjs 28, p. 6t. Janž 

na Drav. polju, prometno knjižico za kolo 
št. 78478 na imo Turek Barbara, Zlato- 
Mje 26. 10.565 

Turtišek Jakob, KLO Trnava, prometno 
knjižico za kolo znamke >Simens< števil- 
ka C 39533, evid. št, S-13237."        10.466 

Urenjak Hcdvlka, Vosek 7, Smarjeta ob 
Pesnici, osebno Izkaznico St. 10.202, izda- 
no -pri OLO Maribor oknltoa' fe-r izkaznico 
OF. 8448 

VAjs Marija, Kamhica' pri Mariboru, 
učno pogodbo za trg. vajenko pri Metropu 
z dna 24. VIII. 1948, delavsko knjižico' in 
krstni list. 10.824 

Velušček Andrej, roj. 6. IX. 1902 v De- 
sklali, tam bivajoč na St. 70, osebno izkaz 
nico, 10.960 

Verden Matija, Celic Polzela 16, pro- 
metno knjižico za kolo št. 2934/12501 

11.236 
Vojni odsek Celje okolica, potne dovo- 

lilnice TdeČe barve serija »L«, St. 07201, 
07206, Ö7222, 07260. izdahe od vojnega od. 
seka Celje okolica. 11.01 • 

Vuga Emilija, roj. 1. L 1898, BanJSicc 
osebno izkaznico, izdano 1947 od odseke 
za notr. zadeve prt OLO Goriško,    10.65.'- 

Zavnik Anica, roj. 12. T. 1932 v Gaber- 
ju pri Vipavi, ssdaj v Ajdovščini, Slom- 
škova 34, delavsko knjižico, izdano 194? 
od okraja Gorica. 10.698 

, žbogar Klementina, roj 1, VI. 1930 na 
Banjicah St. 121, »kraj Gorica, delavekn 
knjižico št. 1919S88, St ' delovodnika 859' 

10.7A 

Jzdaja »Uradni list LRS«. Direktor k odgovorni urednik} dr.Raetko Močnik, tiska tiekama »Toneta Tomšiča, vel v LJubljani 

./' 
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ljudske odbore i\u\<[, ki niso izločena Iz okrajev, v Ljud- 
ski republiki Sloveniji (U St. 159 z duo 2ö. •. 1949) in na 
podlagi 8. točke SI4 člena sploSuega takona o ljudskih 
odborih določil dneve za izvedbo volitev ljudskih odbor- 
nikov v krajevne ljudske odbore in v ljudske odbore mest, 
ki niso izločena iz okrajev, na območju ljudskega odbora 
Ljublianske oblasti, • sicer: 

dno U. decembra 1941) se izvedejo volitve v območju 
okrajev: Jesenice, Trbovlje, Celje okolica, Ljubljana oko- 
lioa, Krško in Kočevje; 

dne 18. decembra 15)49 se izvedejo volitve v območju 
okrajev: Črnomelj, Grosuplje, Trebnje, Novo mesto, Kranj, 
Šoštanj in Kamnik. , 

ßt. 1-615/36 
Ljubljana dne 29. oktobra 1949. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasfj 
Pajnik: Predsednik: 

Kolar Matevž L r. Hribar Janez 1, r. 

V 
219. 

Odločba 
Ljudski odbor Mariborske oblasti je na podlagi ukaza 

Prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
o razpisu volitev ljudskih odbornikov v krajevne ljudske 
odbore in v ljudske odbore mest, ki niso izločena iz okra- 
jev, v Ljudski republiki Sloveniji (U št. 159 z dne 25. 
X. 1949) 

odločil; 
Volitve ljudskih odbornikov v vse krajevne ljudske 

îbore in v ljudske odbore mest, ki niso izločena iz okra- 
v, na območju Mariborske oblasti, se določijo na nedeljo 

ne 11. decembra 1949. 
Ta odločba velja od dneva Izdaje. 
41 I/t-839/1-49 
Maribor dne 29. oktobra 1949. 

Ljudski udbor Mariborske oblasti 
Tajil ik Predsednik: 

Lakner Alojz L r. Avbelj Viktor L r. 

ZAPISNIK 
1. seje VI. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

dne 21. oktobra 1949 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: Mira Tomšič. 

* Predsednik začne 1. eejo VI. -rednega zasedanja 
ljudske skupščine LRS'Vb 10. ari 20 minut ter prečita 
ukaz Prezidija Ljudske skupščine LRS o sklicanju Ljud- 
ske skupščine LRS k V. rednemu zasedanju na dan 21. 
oktobra 1949, 

V uvodu je predsednik Ljudske skupščine govoril o 
umrlem ljudskem poslancu in ljudskem umetniku Otonu 
Zupančiču. Poslanci Ljudske skupšoine so počastili njegov 
spomin z enominutnim molkom. 

Pred prehodom na dnevni red je objavil predsednik, 
rta je skupščina prejela tele predloge: 

1 Vlade LRS je dostavila Ljudski skupščini v po- 
trditev uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na področju 
narodnega gospodarstva v času od maja •9 do oktobra 
:949. 

2. Vlada LRS je dostavila nadalje skupščini v raz- 
pravo sklepanje: 

predlog zakona o izpromembak in dopolnitvah zakona 
o volitvah odbornikov ljudskih odborov, 
predlog zakona o izpremomba4i in dopolnitvah zakona 
o odpoklicu ljudskih predstavnikovsy organih clr/.av- 
ne oblasti na ozemlju Ljudsko Republ'ko Slovenije, 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravni  razdelitvi  Ljudsko Republiko Slovenije, 
predlog zakona o ureditvi visokega šolstva v Ljudski 
Republiki Sloveniji in 
predlog zakona o posesti in nošenju orožja. 
Vsi ti zakonski predlogi eo bili v emislu 31. člena po- 

slovnika dostavljeni zakonodajnemu odboru. Odbor je o 
zakonskih predlogih sklepal, jih v celoti «prejel ter do- 
stavil skupščini svoja poročila. Vsi ti zakonski predlogi 
z obrazložitvami in poročili so bili razmnoženi in razde- 
ljeni ljudskim poslancem. 

3. Prezidij Ljudske skupäöine LRS je dostavi] Ljud- 
ski skupščini v potrditev ukaze, izdane v času med V. in 
VI. rednim zasedanjem. 

4. Minister za pravosodje LRS je dostavil Ljudski 
skupščini predlog o razrešitvi dolžnosti sodnika Vrhovne- 
ga sodišča LRS dr. Ludvika Grudna, 

Vse to pride na dne vrni red, če tako sklene ekupščitm. 
Nato prečita predsednik poročili administrativnega 

odbora in odbora za prošnje in pritožbe. 
Skup'söina odobri na predlog predsednika dopust na- 

slednjim ljudskim poslancem: Edvardu Kardelju, Borisu 
Kidriču, Francu Leskošku, Bogdanu Osolnlku, Borisu Kaw 
linu, Josipu Vidmarju, Smnetu Kavčiču, Božidarja Jakcu. 
Niku Belopavloviču, Zdenki Kidričevi, 0\n\ VfnhliVvt 
Alojzu Ribiču, Slavku Furlanu, Milanu Vpniïufku. Vik- 
torju Avbolju, Tomu Brejcu in Vidi Tomšičevi. 

Preide se na dnevni red, to je na določitev dnevnega 
reda. 

Glede na v, uvodu objavljene predloge predi'si 
predsednik skupščine tale «dnevni red: 

1. potrditev ukaza Prezidija Ljudske ekupSčine LRS 
U št. 146 z dne 14. IX. 1949 o ustanovitvi mini- 
strstva za znanost in kulturo LRS, 

U. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine U?S 
U Št. 140 z dne 14. IX. 1949 o ustanovitvi ministr- 
stva za gozdarstvo LRS in ministrstva'-za lesno in- 
dustrijo LRS, 

8. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS 
Ü št. 147 z dne 14, IX. 1Ô49 o preoanovi vlade 
LRS, 

4 razprava in Sklepanje o predlogu zakona o izpre- 
membab in dopolnitvah zakona o volitvah odbor- 
nikov ljudskih odborov, 
razprava in sklepanje o predlogu zakona o tzpre- 
membah in dopolnitvah zakon:) o odpo•cu Imd- 
skib predstavnikov v organih rlrxavne oblasti na 
ozomlju Ljudske Republike Slovenije. 
razprava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o upravni razde- 
litvi Ljudske Republike Slovenije» 
razprava in sklepanje o predlogu -zakona ò ureditvi 
visokega šolstva^ V Ljudski Republiki! Sloveniji. 
razprava in sklepanje o predlogu zakona o po- 
eesti îu nošenju Qt<$ift   

5. 

7. 

8. 
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9.   potrditev uredb, ki jih jo izdala Vlada LRS na 
področju narodnega gospodarstva v času od maja 
1949 do oktobra 1949, 

10.  razrešitev dolžnosti sodnika   Vrhovnega sodišča 
LRS dr. Ludvika Grudna. 

Skupščina sprejme predloženi red soglasno, nakar 
preide predsednik na prvo točko dnevnega reda, to je na 
.potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS U šte- 
vilka 145 z dne 14. IX. 1949 o ustanovitvi ministrstva za 
znanost in kulturo LRS, ki ga skupščina soglasno potrdi. 

Enako potrdi skupščina tudi: ukaz Prezidija Ljudske 
skupščine LRS Ü št. 146 z dne 14. IX. 1949 o ustanovitvi 
ministrstva za gozdarstvo LRS in ministrstva asa lesno in- 
dustrijo LRS in ukaz Prezidija Ljudske skupščine LRS 
U št. 147 z dne 14. IX. 1949 o preosnovi Vlad© LRS. 

V četrti točki dnevnega reda je skupščina soglasno 
sprejela predlog zakona o izpremembah in dopolnitvah za- 
kona o volitvah odbornikov ljudskih odborov. Podpred- 
sednik vlade dr. Marijan Brecelj je v imenu vlade uteme- 
ljil nujnost predloženega zakona, kakor tudi zakona o iz- 
spremembah in dopolnitvah zakona o odpoklicu ljudskihc 
predstavnikov v organih- državne oblasti na ozemlju Ljud- 
ske Republike Slovenije in o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije. 

Ljudska skupščina je prav tako soglasno sprejela: 
predlog zakona o izpremembah in dopolnitvah zakona 

o odpoklicu ljudskih predstavnikov v organih državne ob- 
lasti na ozemlju Ljudske Republike Slovenije, 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije,      "' 

predlog zakona o ureditvi visokega šolstva v Ljudski 
Republiki Sloveniji, 

predlog zakona o posesti in nošenju orožja. 
V razpravi so govorili: Franc Simonia, Franc Kimovec, 

dr. Jože Potrč, dr. Anton Melik in dr. Božidar Lavnič — 
vsi >za«. 

Vsi ti zakonski predlogi bodo dostavljeni Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS, da jih razglasi. 

V deveti točki dnevnega «reda je skupščina soglasno 
potrdila uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na področju 
narodnega gospodarstva v času od maja 1949 do oktobra 
1949 in bo izdala odgovarjajoči odlok. 

V zadnji točki dnevnega reda je skupščina na predlog 
ministra za pravosodje LRS razrešila dolžnosti sodnika 
(Vrhovnega sodišča LRS dr. Ludvika' Grudna zakadi pre-i 
mestitve na novo službeno mesto. 

Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, predlaga pred- 
sednik skupščini, da pooblasti predsednika in tajnika, da 
podpišeta zapisnik današnje seje. Skupščina predlog sprej- 
me. Nato zaključi predsednik 1. sejo in s tem je tudi 
zaključeno VI. redno zasedanje Ljudske skup&Siine LRS. 

St. 1516/49. 
Ljubljana dne 21. oktobra 1949. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Mira Tomšič l.r. 

Predsednik: 
Dr, Ferdo Kozak 1. r. 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
St 86 z dne 12. oktobra 1949: 

68L Uredba o plačah delavcev v eksploataciji avtomo- 
bilskega, trolejbusnega in tramvajskega prometa. 

682. Pravilnik o premijah delavcev, zaposlenih na kme- 
tijskih posestvih. 

683. Navodilo za dajanje regresa industrijskim klavni- 
škim podjetjem, ki predelujejo odkupljeno svinjsko 
mast. 

684. Navodilo o obračunavanju znižanja polne lastne cene 
v gradbeništvu. 

685. Odredba o dopolnitvi odredbe o državnih (vezanih) 
cenah za industrijske rastline po vrsti in kakovosti 
letine 1949. 

686. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o določa- 
nju števila» nakupnih točk, ki so potrebne za nakup 
industrijskih proizvodov zagotovljene preskrbe. 

Popravek zakona o davkih. 

687. 
688. 

689. 
690. 

691. 

692. 

693. 

694. 

dih, 

697. 

Si 87 z dne 15. oktobra 1949: 

Uredba o odkupu žita v gospodarskem letu 1950/51. 
Uredba o obveznem odkupu živine in praSičev v letu 
1950. 
Uredba o odkupu oljk in oljčnega olja. 
Uredba o prenosu pristojnosti na oblastne ljudske 
odbore. ' 
Uredba o uvedbi in nošenju službene obleke (unifor- 
me) v pomorstvu. ',.,•'''     ' 
Navodilo o spremembah IV. točke navodila za izva- 
janje uredbe o medsebojnem plačevanju v gospodar- 
stvu. 
Navodilo o dajanju soglasja k idejnim projektom ob- 
jektov, namenjenih za turizem in gostinstvo, ter o se- 
sta-vitvi in delu strokovne komisije za dajanje mnenja 
o gradnji novih gostinskih objektov in usposobitvah 
obstoječih gostinskih objektov. • 
Odredba o posojanju gradbenih strojev. 
Odločba o specifičnem značaju železniških mostov kót 
gradbeni del. 
Odločba o uporabi navodila zu vodstvo evidence in- 
ventarja in materiala pri državnih ustanovah in ura- 
ki se finansirajo na podlagi odobrenega predračuna. 

Odločba o začasnih normah za dela prj gradnji in. 
vzdrževanju zgornjega ustroja železniških prog GN 
283. • 
Odločba o normativih za fdobavo blaga živilske^ in 
lesne industrije državnih kmetijskih.posestev, ki niso 
zajeti z odločbo ministra Ha lahko industrijo FLRJ 
II. št. 14203 z dne 10. oktobra 1949 (Uradni list FLRJ 
št. 91/48). 
Odločba o uvedbi obrazca delovne pogodbe v lahki 
industriji. 

Izdaja »Uradni ftet LRS« —. yDirektOr in odgovorni urednik; dr. Rastko MoMk; tiska Tiskarna >Ton«ta Tomšiča« — vsi v 
LJubljani. Naročnina: četrtletno 60^ polletno 12Ó, celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 «lin za 16 ßtrani, 8 din za 32 
etami 12 din za 48 strani, 16 din za' 64 eferaai, po poŠti 2.50 din veï. — f Uredništvo ia upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva 
' ulica št. 23 Telefon: ravnateljetvo in uredništvo '49-40. upravniStivo 65-79. čekovni ra&m 6-90180-0. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE 

Letnik Vi. v Ljubljani /line 8. novembra 1949. Številka 38. ^' 

VSEBINA 
220, 

221. 

222. 

Ukaz o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni raz- 
delitvi LES. 
Uredba o prenehanju Glavne direkcije državnih gospodar- 
skih podjetij za oskrbo lokalne industrije in obrti LRS. 
Odredba o odpravi odredbe o delovnem času osebja zdrav- 
stvene stroke v bakterioloških, seroloških, kemičnih' in pa- 
razitoloâkih laboratorijih in na oddelkih BCQ institutov in 
zavodov. 
Odredba o razveljavitvi odredbe o obratovalnem Času za 
obrtne poslovalnice na ozemlju LRS. 

224. 

225. 

Odredba o razveljavitvi odredbe o potreM dovolila za iz- 
Sevanje trgovinskega obrta in odredbe o začetku poslo- 
vanja in o začasnem zapiranju trgovinskih obraitov. 
Odredba o razveljavitvi odredbe o obvezni prijavi oeebja 
s strokovno trgovinsko izobrazbo. 

226. Odločba o razrelitvi in postavitvi predsednika oblastne vo- 
livne komisije za LJubljaneko oblast. 

227. Odločba o razrešitvi in postavitvi predsednika volivne ko- 
misije glavnega mesla Ljubljane. 

PREZIDU LIÜDSKE SKUPŠČINE LRS 

220. 

Na podlagi 7. člena zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike 
Slovenije z dne 25. oktobra 1949 la po predlogu vlade LR 
Slovenije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o spremembah in dopolnitvah zakona u upravni raz- 

delitvi Ljudske Republike Slovenije 

X. člen 
5. Sen zakona o upravni razdelitvi Ljudske Repub- 

like Slovenije se deloma spremeni io sicer: 

v  A. v območju Goriške oblasti: 

I. glede okraja Gorica tako: .« 

a) da se ukinejo kraji: 
1. [Alahovo, ki se priključi h Kraju Deskle, 
2. KovK, ki se priključi h kraju Ottica, 
8. Selo, ki-se priključi h kraju Crnice, 
4. Spodnja Braniča, • se priključi • ikraju Rihemberk, 
5. Zapotok, ki e© priključi h kraju Lig. 

b) da se od ičraja St. iVid odcepijo naselja: 
, 1. Lozice, Otošče in Podgrič (del)', iz katerih se usta- 

novi kraj Lozice, ki obsega tele katastrske občine 
in naselja: 

Lozice 
Dolenja vas (del): Otošče 
Lozice (del): Lozice 
'  Vid (del): Podgrič (del) 

2. Podraga, iz katerega se ustanovi kraj Podraga, ki 
obsega tele katastrske občine in nabija: 

Podroga: 
Št. Vid (del): 

Po dragu 
Podraga (del) 
Podraga (del), 

c) da se odcepi:. 
1. od kraja Brje pri Rihemberku naselje Rihemberk 

(del), ki se priključi h kraju Rihemberk, 
3. od kraja Vogrsko naselje Stara gora (del) in na- 

selje Vogrsko (del), ki se priključi h kraju Ajše- 
vica, 

3. od kraja St. Peter pri Gonci naselje St. Peter (del: 
h. št. 834), ki se priključi h kntju Ajševica. 

Č) da sp preimenuje: 
1. kraj Dolnji'Lokovec v Srednji Lokovec, ki obsega 

Mtële katastrske Občine in naselja: " 

Srednji Lokovec 
Lokovec (del):       Dtunji Lokovec, Srednji Lokovec 

2. kraj Brje pri Rihemberku v Brje na Vipavskem, 
ki obsega tele kàtaètrske občine in naselja: 

Brje na Vipavskem 
(sedež Martini) 

Brje (del): Brje 

d) da se sestav spremenjenih krajev glasi1: 

Ajševica 
Gorica (del): 
Pristava (del): 
Rožna dolina: 
Stara gora: 
Št. Peter (del): 
Vogrsko (del); 

Batu je: 
Črnice: 
Go jače: 
Seh: 

Anhovo: 
Deskle (del),: 

Rožna dolina (del : Rdeča hiša) 
Rožna dolina (del : Rdeča hiša) 
Ajševica, Rožna dolina (del) 
Stara gora 
St. Peter (del: h. št. 334) 
Vogrsko (del)' 

Cmìce 
Baruje 
Crnice, Ravne 
Gojače 
Sedo 

Deskle 
Alanovo, Gorenje polje, Lozice 
Deskle (del); 

S,- 

& 
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Ajba (del): 

Idrija: 
Plave (delJ: 
Vkanje: 

DoLOtlica (del): 
Kovk: 

Br je (del): 
Rihemberk (del): 
Šmarje (del): 

Lozice (del): 
Nanos /•' 
St. Vid (del): 

Llg 

Ajba (del : Gorenje Nekovo, Kostanje- 
vica) 
Lig, Markiöi 
Zapo tok 
Bajti, Britof, Ukanje 

.   Otlica 

Utlica 
Kovk 

Rihemberk 
Rihemberk (del) 
Rihemberk vdel) 
Šmarje (del : Spodnja Braniča) 

St. Vid 
Podbreg (del) 
Podgrič (del) 
Orehovica, Podbreg (del), Poreče, 
St. Vid 

Vogrsko 

Vcgrško (del) Vogrsko (del): 

e) da se glasi pravilni sestav kraje\ 

Ajdovščina: 

Sturje: 

Budan je (del): 
Vrhpolje (del): 

Ajdovščina 
Ajdovščina, Gradišče, Sv. Križ (del: 
Gmajna), * 
Sturje, Zapuže, Grivče, Kožmani 

Budan je 

Budanje, Dolga poljana 
Severska vas 

Bukovica 

Bukovica: Bukovica 
Gor. Vrtojba (del): Volčja draga (del) 
St. Peter (del):        Volčja dn^a (del) 

Col 
Col: Col, Malo polje, Orešje 
Krizna gora: Gozd, Križna gora 
Sanabor: Sanabor 

Dol-Predmeja 

Dol-Otlica (del):    Dol—Predmeja 

Dornberk (del): 

Graduée : 
Renče (del): 

I pate (del): 
i Grgar: 

Dornberk 
Brdo, Dornberk, Draga, Potok, Tabor 

Gradišče 

Gradišče 
Renče del) 

G r g a r 
Ravne (del:Bitež) 
Grgar 

Ajba (del): 

Ajba (del): 
Bodrež: 
Gorenja vas: 
Kanal: 
Morsko: 
Vrh: 

Kožbana (del): 
Mimik (del): 

Kal (del): 

Kam b reâ ko 

Ajba idei), Kambreiko, Kuščarji, Mo- 
čila, Podravno, Pušno, Srednje 

Kanal 

Ajba  Hei : Spodnje Nekovo) 
Bodrež 
Gorenja vas 
Kanal 
Morsko 
Vrh 

Kožbana 

Kož bana, Slapnik 
Golo brdo, Senik, Vrhovlje 

Levpa 

Lévpa 

P r e s e r j o na Vipavskem 

Brje (del): Brje (del: Mravljevi) 
Rihembprk (del):   Rihemberk  (del: Prese rje, Vrh) 

Bate (dei) 

Gorica (del): 
Pristava (del): 
Solkan : 

Šmarje (del): 

Nanos 11: 
Vipava: 

Kožbana (del): 
Krasno: 
Vimjevik: 

Budan je (del): 
Vrhpolje (del): 

Ravne 

Bate, Dragovioa, Podlaka, Ravne (del), 
Sveto 

Solkan 
Gorica 
Nova Gorica, Rafut 
Solkan 

Šmarje 

Šmarje (del), Vrtovče, Zavino 

Vipava 

Ravnik 
Gradišče, Vipava, Zemon > • 

V i š n j e v i k 

Nožno 
Krasno 
Gradno, Slavce, Višnjevik 

Vrhpolje 
Duplje (del) 
Duplje  (del), Vrhpolje 

Vrtojba 

Dol. Vrtojba  (del): Dolenja Vrtojba 
Gor. Vrtojba (del) : Gorenja Vrtojba 

Dornberk (del): 

ZaloSSe 

Budihni, Saksùd, Zalošče 

II. glede okraja Ilirska Bistrica tako: 

a) da se ukineta kraja: 

1. Tominje, ki se priključi h kraju Harije, 
2. Trpčane, ki se priključi h kraju Zabiče. 
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#- 
b) da se gias) sestav spremenjenih krajev: t Grano vo 

Harije (del): 
T orniti je: 
Zajeli je: 

Harije 

Harije    . 
ïojninje 
Zajelšje 

liločice: 
Gor. Jezero: 
Grahovo: 
Lipsenj: 
Otok II (del): 
ierovnica: 

Bločiee, Bloška polica 
Gorenje Jezero 
Grahovo, Martinjak 
Goriöice, Lipsenj, Sv. Stefan, Šteberk 
Laze 
Zerovnica 

Kuteževo: 
P Jgraje: 
Trpčane: 
Zabiče: 

Zabite 

Kuteževo    ' 
Podgraje 
Trpčane 
Zabiče 

Hrenovice: 
Landol: 
Studenec: 
vtnifio/   v»    /•••••• 

Hrenovice 

Gorice, Hrenovice 
Landol 
Studenec 

III. Glede okraja Postojna tako: 

a) da se ukineta kraja: 
1. Slavina, bi se priključi h kraju Prestranek, 
2. Trnje, ki se priključi h kraju St. Peter na Krasu. 

b) da seLtrlasi sestav spremenjenih krajev: 

P res tra nek 
Motenja vas: Maien ja vas, Prestranek (del), Žeje 

(del) 
Orehek: ürehek 
Rakitnik: Grobišče, Rakitnik 
Sii  na: Koče, Prestranek (del), Slavina, Žeje 

(del)       ' 

Št. Peter, na Krasu 

Kal: Kal 
Petelinje: Gradec, Nemâka vas, Petelinje, St. 

:   ' Peter * 
Radohova vas: ,     Hrastje, Klenik, Radohova vas 
Selce: Selce ' 
Trnje: Trnje 

c) da se glasi pravilni seste v krajev. 

Cajnarje 

Cajnarje: Cajnarje, Gora, Go88, Krušce, Re- 
parje 

Kremenca:   „ Kremenca, Milava, Ponikve, Slugov© 
fStrukl- vas: Bečaje, Hribljane, Hruškarje, Pirna- 

ne, Ščurkovo, Štrukla vae 
Zales: Bočkovo, Jeršanovo, Lovranovo, Maini, 

* Ograda, Sv. Trojica, Zales 

Cerknica (del): 
Dolenja vas: 

Otok 1 (del): 
Otok II (del): 

Cerknica 

Cerknica (del) 
Dolenja vas, Dolenje Jezero, Podskraj- 
nik, ZeBe 
Otok 

Gorenja  K oš hn a 
Gor. Vreme (del):  Gorenje Ležeče 
Košana (del): Biije, Gorenja Košana 
x'nlie: Cepno, Voice 

Hruševje: 

Rakulik: 
Strane: 
Vel. brda (del): 

Babna polica: 
Iga vas: 
Kozarice: 
Poljane: 
Pudob: 
ViSevek: 
Vrh: 

Jurišče: 
Pale je: 

Postojna (del): 

Hrošče: 
Pokojna (del): 
Stara vas: 
Zagon: 
Zalog: 

G'adiSko: 

Hiteno: 
Ravnik: 
Strmca: 

Sv. Dith: 

Hruševje 
H ruševje, Mala brda  (del), 
Slavinje 
Cermelice, Rakulik, Sajevče 
Strane 
Mala brda (del), Velika brda 

Iga  vas 

Babna  polica 
Iga vae, Podgora 
Kozaršče, Srna rata 
Dolenje Poljane, Gorenje Poljane 
Pudob 
Vlševek 
Vrh 

Pâl8jë 
Jurd&če 
Palčje 

Postojna 
Postojna 

Postojna okolica 

(sedež Zalog) 

Hražče, Mali otok 
, Veliki otok (del) 
Stara vas * 
Veliki otok (del), Zagon 
Zalog 

Ravnik 
Andrejće, Gradiško, Mramorovo pri 
Pajkovem, Storovo, Zavrh 
Hiteno, PolSece 
Lepi vrh/Ravnik 
Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, Za- 
kraj \ 
Godiöevo, Kràmplje, Lahovo, Sv. Duh, 
Skrabce, Skufce 

Senožeče 
Dolenja vas (del): Dolenja vas 
Gabrče: Gabrce 

1 

\ 
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Lažu: Laže 
Potoče: Po toče 
Senožeče: Senožeče 
Sencxh'i' Senadole ' 

Stari trg pri Loisu 

Dane: 
Knežja njiva: 
Kadlesk: 
Podcerkev: 
Stari trg pri Ložu: 
Vrhnika: 

Dane 
Knežja njiva, Markovec 
Nadlesk 
Podcerkev 
Stari trg pri Ložu 
Vrhnika pri Ložu 

Sv. Vid   nad Cerknico 

Jersiče: 
Kranjce (del): 
Osredek: 
Pavne pri Sv. Vidu 
Sv. Vidn. Cerknico: 

Rakek (det): 
Unec: 

Jeršiče,  Rudolfovo 
Korošce, KoŠčaki 
Osredek 
Lešnjake, Ravne, Tavžlje, Zahrib 
Cohovo, Sv. Vid nad Cerknico, Zala 

Unec 

Ivanje selo 
Slivice, Unec 

IV. glede okraja Sežana tako: 

a) da se ukineta kraja: 

1. Gabrovica, ki se priključi h kraju Komen, 
2. Kobja glava1, ki se priključi h kraju Stanje], 

b) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

Gabruncu: 
Komen: 
Mali dol: 
Tomačevica: 
Voleji grad: 

Hruševica. 
Kobdilj: 
Kobja glava: 
Štanjel: 

Komen 

Coljava, Gabrovica pri Komnu 
Komen, Preserje 
Mali dol 
Tomačevica 
Volčji grad 

Staiijel 

Hruševica 
Kobdilj 
Kobja glava, Tupelče 
Oipi, Lisjaki, Lukoveo, Štanjel 

c) da se glasi pravilni sestav krajev: 

Hrastov}je: 

•f^ugS (del): 
Zoiid CeZdLiv 

Brestovica (del): 

Artviže: 
Brezovica (del): 

Bezov.ica 

Dol, Hrastovlje 
Bezovica, Loka 
Podpeč« 
Zanigrad N 

Brestovica 

Brestovica 

Brezovica 

Artviže, Ostroviça 
Brezovica, Odölina 

Črni kal: 
Gabrovica : 
Osp: 
Sočerb: 

Erzelj (del): 
Gabrje (del): 
Koboli: 
Št jak (drl): 

Brestovica (del) : 
Brje (del): 
Gor jonsko: 

Kubed (del): 
Movraž (del): 
Sv,'Anton: 
Truške (del): 

Draga: 
Gročana (del): 
H er pel je: 

Bazovica (del): 
Gročana (del): 
Lokev: 

Dane (del): 
Ležeče (del): 
Naklo: 
Pod grad: 

Misliče: 
•ar e je: 
Valovlje : 

Kubed (del): 
Lolo (del): 
Rožar: 

Brezovica (delfo 
Dane (del): 
Rodik: 

Bazovica (del):. 
Gr opada: 

Črni  kal 

Crni kal 
Gabrovica 
Osp 
Kastelec 

Gornja  Braniča 
(sedež Kodreti) 

Erzelj (del : Kodreti), Kovali 
Gabrje, Dolancd 
Koboli 
Cehovini, Trebižani, Večkoti 

Gorjansko 
Klanec, Vale 
Brje pri Komnu 
Gorjansko, Nadrožica 

Gračišče 

Gračišče, Kubed 
Butari, Smokvica, Sukljani 
Kocjančiči 
Popetre, Truške 

Herpelje 

Mihele, Nasirec 
Vrhpolje 
Herpelje, Kozina, Tublje 

Lokev 

Lokev (del) 

Lokev (del), Prelože 

Matavun 

Dane pri Divača 
Betanje 
Matavun, Naklo, Skocjan 
Podgrad — Potok 

Misliče 

Misliče 
Vareje 
Vatovlje 

Rižana 

Mostttßje (del), 
Mostiicje (del) 
Čepki, Krnica, Rižana, Rožar,- Stepani 

Rodik 

Slope 
Kačiče — Pared 
Rodik     , 

Sežana 

Lipica 
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Sežana: 

Trebče: 

Dane pri Sežani, Orlek, Sežana, 
Šmarje 

Movraz (del) 
Sočerga: 

Ivanji grad: 
•••?o; 

Sočerga 

Trebeše 
Karli, Lukini, Marsiči, Olika, Pe,.,jij 
^Pisari, Sočerga, Sokolići, S^ki, Tuljaki 

Sveto 
Ivanji grad, Zagrajec 
Sveto 

Škrbina 

Rubjje, Sibelji, Škrbina 

Štjak 
Bogo, Mahniči (del) 
Dolenje, Gradišče, Krtinovica, Nova 
vas, Poljane, Ravni-   ^lo. Štjak 

Štorje 

Kazlje 
Pcdbreže, Senadolice, št-.;, , 

Tomaj 
Fijipcje brdo, Križ, Šepulje 
Tomaj 
Grahovo brdo, Utovlje 

T r u š k e. 

(sedež Bocaji) • 
Bocaji, Kozloviči, Trsek, Zabavlje , 

Vrabže 
Griže, Mahniči   (del:  Gorupi),  Sela 
Bazguri, Štctaiaž 
Jakovce, Veliko polje, Vrabce 

Vremski Britoï 
Famije, Gorice 

Gor. Vreme (del): Gornje Vreme 
Škofije: Škofije, Zavihek 
Jfyèntskì Britoff,      Öolmjo .Vreme, iViremski1 Britof 

V. glede okraja Tolmin tako: 

a) da se ukinejo kraji: 

1. Kal—Koritnica, ki se priključi H kraju Bovec, 

2. Sužid, ki se priključi tì kraju Kobarid. 
b) da se kraj šentviška gora preimenuje v Planota. 

, c) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

••••• 

Griže (del): 
Štjak (del): 

Kazlje: 
Štor je: 

Križ: 
Tomaj: 
Utovlje- (del): 

Tn&ke (del): 

Griže (del): 
štjak (del:) 
Veliko polje: 

Famije: 

B. v območju Ljubljanske oblasti: 

I. glede okraja Celje okolica tako: 

aj da se ukinejo kraji: 
1. Crešnjice, ki se priključi deloma h kraju Franko- 

lovo, deloma h kraju Špitalič, okraj PoljčanV, 
2. Drensko rebro, ki se priključi h kraju Lesiono, 
3. Sv. Jeronim, ki se priključi h kraju Vransko, 
4. Sv. Lovren- pri Prožinu, ki se priključi h kraiu 

Štore, 
•. Sv. Primož, ki se priključi h kraju Blagovna. 

b) da se ukineta kraja Debro in Kuretno, iz katerih 
se ustanovi kraj Debro-Kuretno, ki obsega tele kata- 
-frske občine in naselja: 

D e b r o • K u r e t H o 

Sp. Rečica (del) 
Slivno (del) 
Sv. Krištof, Smihel—Kuretno 
Debro 

Bovec: 
Öezsota (del): 
Koritnica: 

Kobarid: 
Sužid: 
Svino; 

Bovec, Dvor, Plužna 
Cezsoča  (del:  Kršovec) 
Kal, Koritnica 

Kobarid 
Kobarid 
Sužid 
Svino 

Rečica (del): 
Slivno (del): 
Sv. Krištof: 
Tremerje (del): 

c) da se priključi: 

1. h kraju Kozje naselje Vetrnik (del), ki se odcepi 
od kraja Vetrnik (okraj Krško), 

2. h kraju Rimske Toplice naselje Lokavec (del), ki 
so odcepi od kraja Loka pri Zidanem mostu, okraj 
Trbovlje. • 

_č) da se odcepi: 

1. od kraja Vrbno naselje Podgrad (del : Pesnica), 
ki s© priključi h kraju Sv. Jurij pri Celju, 

2. od kraja Debro naselje Tremerje, ki se priključi 
k okraju Celje mesto, 

3. od kraja Petrovce k. o. Leveč (del): —, ki se pri- 
ključi k okraju Celje mesto. 

d) da se sestav spremenjenih krajev glasi: 

Blagovna 
Coričica: Goričlca, Ogorevec, ProseniSko 
Grobelno (del); Brezje pri Slomu 
Kameno (del): Kameno (del) 
Lokarje:' Lokarje 
Sv. Primož (del); Cerovec, Sv. Primož, Trnovec (del) 
Sv. Rosali ja: Repno, Sv. Rozalija  * 

\ 
Frankolovo t 

Dol: • Dol 
Lipa: Lipa, Zabukovje           i 
Loka: Loka, Rakova steza, Strabica 
Male dole (del): Rove 
Podgorje: Brdee, Crešnjice, Podgorje 
V"rr>ete: Beli polok, Bukovje, Lindek, Verpets 

Kozje 
Kozje: Ješovec, Kiv/.je 
Vetrnik (del): Vetrnik (del) 
Zdoh (del): Klade (del), Zdele 
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Doblcžiče: 
Drenslii) rebro: 
Pilštanj: 
Virslan j (del): 
Zelalo (dei): 

Levee (del): 
Pet (tvèe: 
Zalaska gorica: 

Belavo (del): 
i 

Lokavec: 
Ložo (del): 
Plazov je (del): 
Sv, Jeden (del): 

Lesiono 
Doble««}*:., pristava 
Drerisko rebro, Gumno * 
LeeiftK), Pilštanj 
Gostinca 

. '••• Ide]) 

Petrovce 
Arja*as, Dreiinja vas, Levec 
Dobriša vas. Petrovce 
Mala Pirešica, Ruše, Zaloška gorica 

Rimske Toplice 

Belovo (del), Ugece, Rimske Toplice, 
Smarjeta 
Lokavec 
Brslovmca, Loie, Skofce, Vodiško 
Globoko, Povčeno (del), Strensko 
Sv. Jedert (del : Sevce) 

Kameno (del): 
Krajnčicu (del): 
Podgrad (del): 
Sv, Jurij: 

S v. J u r i j pri Celju 

Butrićnica. Kameno (del) 
Hrulevec (del) 
Podgrad (del : Pesnica) 
Bftzovje, Sv, Jurij pri Celju 

Store 
Kresnike, Lipa (del), Store 

Prožinshavas (del): Pfßinska vas (del) 
Sv. Lovrenc: Sv, Lovrenc, St. Janž 

Kresnike (Ui-i): 

Ločica: 
Motnih,  (del) : 
Sv. Jeronim: 
Tésova:   x 

Vransko: 
Zaplanina: 
Zg. Motnik (del): 

Vransko 
Lo&ca 
Zajeeovnik (del) 
Sv, Jeronim, Volog 
Marija Cret, Selo, TeSova, 
Tržič 
Vransko 
Lemovce, Zaplanina 
Zg. Motnik (del) 

Vrbno 

Krajnčica (det):       Krajnčica (del) 
Podgrad (del):        Podgrad (del), Vrbno 
Prožinskavas (del): Prožinska Vas (del) 

I) da se glasi/pravilni sestav krajev: 

Brezje i \ 

Loke (del): , 
Paridol (del): 
Presečno  (del) • 
Suho: 

Mišji dol H: 

Paneče:.. 

Dobje 

Sp. Brezje, Skaroice, Večje Brdo, Za- 
vrže, Zg. Brezje 
Tajhte (del) 
Paridol 
Hrušovje (del), Presečno 
Dobje, Gorica, Jezerce, Ravno, Repuš, 
Slatina, Suho 

J ur k loš t er 
Jurkloäter, •• dol (del). Sp, Goluä, 
Zg, Goluš 
Lahov grabem,- Paneče> Poiana 

Maro! 

Marijina vas: (del).-Blatni vrh, Marijina vas, Marof, Pod- 
peč 

Mrzlo polje: LažišČe, Mrzlo polje 
Trobni dol (del):    Curnovec (del) 

Sv. J arij ob Taboru 
Črni vrh: ••• vrh, Loke 
Ojstriška vas: Kapla, OjstriŠka vas, Pondor, Tabor 
Sv.. Lenart (del): Sv. Lenart (del) 
Su. Miklavž (del): Sv. Miklavž pri Taboru (del) 

Sv. Lenart  nad Laškim 
'jože (del): 
Mišji dol (del): 

Sv. Lenart nad 
Laškim: 

Brodnice, Dol pri JurkloStru (del) 
Laška vas, Lipnji dol, Mišjj dol (del), 
Velike Gorelce ' 

Gozdec, Maie Gorelce, Male Grahovše, 
Vrh 

Trobni dol (del):   Vejike Grahovše 

Št. Vid  pri'Grobelnem 

Bodrez: Bodrež, Bodnšna vas, Gornja vas, 
Št. Vid pri Grobelnem 

Platinovec: Grobelno (del), Lipovec, Platmovec, 
Rakovec 

Ponkvica U: Sp. Ponkvica 
Zg. Selce t-: Sp. Selce, Zavrže 

žusem 
(sedež Loka pri 2usmu) 

Dobrina (del):        Dobrina, Hrastje (del) 
Loka pri Žusmu:     Loka pri Zusmu, Oslešica 
finsko, (del): Zg. Tineko 

V ' 
11. glede okraja Kočevje tako: 

a) da se> ukinejo kraji: 

1. Briga, ki se priključi h kraju Kočevska Reka, 
2. Bukovica, ki ee priključi 'h kraju Ribnica, 
8. Rafcitnicâ, k) se priključi h kraju Dolenja vas, 
4. Vrh, ki se priključi deloma h kraju Kostel, delo- 

ma h kraju Vas-Fara. 
b) da se sestav spremenjenih krajev glasi: 

Dolenja vas: 
Gorica vas (del): 
Prigoriea (del): 
Rakitnica: 
Grčarice: 

Borovec: 

Briga: 

Gotenica: 
Kote: 
Kočevska Reka: 

Dolenja vas 
Dolenja vas 
Lipovec, MakoSe 
Prigoriea 
Blata, Kot, Rakitnica 
Grcairice, GrČarske Ravne, Jelen dol 

Kočevska Beka 

AjbiK Borovec, Draga, Inkiuf, Pleš, 
Ravne  " ' 
Dolenja Bn«V Gorenja Briga, Preža, 
Prežuga 
Gotenica    - 
Handlerji, Koče, Mlaka   ' 
Kočevska Reka, Mrzli potok, Sodni 
hrib •    ,   ,    , • 
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1205. 
Sedež: Materija, okraj Sežana. 
Dan vpi6a: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Materiji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. II   1948 za nedoločen^as. 
Naloge zadruge fio: 1. da na »m boljši 

in čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere. 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in' razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih "pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tom za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu , in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenime postaje, 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmeMj. 
skih pridelkov in obrtno delavnice ?:> 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notran;ih pcsoj ! za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnic«. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja En-ojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu e splošnim državnim načrtom. 

Zadružni deiež znaša löOdin, delež za- 
družnikpvega družinskega člana pa 20 din. 

Zadruga razglaša fvoje priobčitve na 
zadružni razcrlasni de«ki. 

Upravni odbnr sestavlja 9 članov. Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih ene- 
ga lahko nadonrešca po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani  upravnega odbora  »o: 
Mikulič Karlo, kmet, Rožice, predsednik, 
Dekleva Stanko, kmet, Bač 4, tajnik, 
Godina Franc, kmet, Materija 14, bla- 

gai'nik, 
Poles Franc, kmet, Skadanščina 19, 
Ooara Franc, kmet. Rožice 5. 
Nedoh Tvan. knvet, Pavžane 14, 
Ran Zorko. mizar. Pavžane 34. 

"   Okrožnu sprlfófa v Po?*ojni 
dne .'   o'îtobra  1940 

7\ ?32/48—fi <0CU5 
¥ 

1206. 
Sedež: Vedriian. nkrai Onrir- 
Dan vpisa:  13, oktcbr- 1040. 
Besedilo: Vinbstrmlnišk* obdelovalna 

zadruga »Sačenko« v Vcdrijanu. 
Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstivi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no orgajjizacijo, plansk"o proizvodnjo in 
visoilSo  produktivnostjo   dela,  uporablja- 

joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kuMurnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
se plačuje^ obresti. Zemlja letane nji- 
hova last. Ob vstopu v zadrugo vplača 
vsak član v korist zadruge kot pristopni- 
no îÇO din, kot Članeko vlogo pa do 1 % 
od vrednosti vloženega premoženja po 
sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov, Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik 

Člani upravnega odhtfra «o: 
Vuga Franc, kmet, Vedrijan 48, pred- 

eednik, 
Koncut Drago, kmet, Vedrijan 32, taj- 

nik, 
Zorzut Ivan, kmet, Vedrijan 21, 
Marinu! Antonija, kmetica, Vedrijan 45, 
Rožic1 Edvard, kmet. Vedrijap 81. 

Okrožno sodiJfe v Postojni 
dne 13. oktobra 1949. 

Zt 79/49-2 10.952 

* 
k št. 1163. 

Sedež: O riže pri Celju. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
V oglasnem delu Uradnega lista LRS, 

St. 34 z dne 29. X. 1949 se v objavi re- 
gistrirane zadruge pod zgornjo zap. šte- 
vilko celotno besedilo pravilno glasi: 

Bwdilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 
ga »Sloga«, Griže pri Žalcu. 

10.842 

Spremembe 
1297. 

Sedež: Buče. 
Dan vpiea: 25. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Bučah. 
Izbrišejo ee  člani  upravnega odbora: 

Kunst Franc, Brilej  Franc,  Gnus Miloš, 
Pustiše-k  Janez,  Tišelj  Peter,  Gubenšek 
Anton.  Janžek Jožica,   Ivane  Franc  ml, 
m vpišejo novi člani odbora: 

FerliS Franc, mlinar, Buče 19, 
Zimšek Martin, posestnik, Vreneka gor- 

ča 16. 
Koželj Kari, delavec, Vrenska gorca, 
Debelak Anton, posestnik. Buče, 
Jančič Jože, posestnik, Ortnice, 
Oprešnik Janko, delavec, Zeče, 
Lojen Stefan,  posestnik.  Buče 100, 
Novak Vinko, kolar, Bučo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. avgusta 1949. 
"Mr VII 81/8 - Celje      9191 

• 
1208. 

Sedež: črna. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Cirai. 
Izbrišejo ee člani  upravnega   odbora: 

Romšak Valentin, Urh Vinko, Urh Franc, 
Romšak Jurij, Kunar Miha, Kemperle Ja- 
nez in vpišejo novi člani odbora: 

Osolnik Anton, delavec, Gozd 6, 
Omovšek Anton, uslužbenec. Goad 5, 
Sušnik Ivan, kmet, Gozd 13, 
čehun Ivan, kmet, Gozd 14, 
Kuhar Janez, kmet. Krivčevo 3, 
Kuhar Leopold, delavec. Krivčevo 19. 

Okrnhio fedisce v LJubljani 
dne 20  oktobra 10!9. 

Zadr VI 215/2 11.070 

120«. 
Sedež: Domžale, 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Domža- 

lah. 
Izbrišejo   se   člani  upravnega odbora 

Trojanšek   Vinko,   Kenda  Gvddo, Lovše 
Ignac,   Dime Jože in vpišejo novi člani 
odbora: 

Viđali Franc, kmet, Domžale, 
Kvas Jakob, upokojenec, Domžale, 
Sršen Matija, kmet, Domžale, 
Habjan Avgust, kmet   Domžale, 
Koželj Stane, km. sin, Domžale, 
firibar Janez, kmet, Domžale. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20 oktobra 1949. 

Zadr VI 173/2 11.069 

•' 
1210. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa:  20.  oktobra 1919. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Kamnik v Kamniku. 
Na občnem zboru 15. VIII. 1949 so W 

spremenila zadružna pravila v 3-, 4., 18. 
in 24. členu. 1. točka 3. člena ee glasi: V ta 
namen predstavlja in povezuje vse kme- 
tijske obdelovalne zadruge svojega okraja. 

Upravni odbor sestavlja U do 17 članov. 
Vpišejo se novi Člani upravhega odbora: 
Jeraj Anton, kmet, Vodice 69, 
Cesar Jože, nameščenec, Kamnik, 
Jemec Janez, kmet, Trzin, 
Vode Nande, kmet, Komenda, 
Rappotnik Jože, nameščenec, Kamnik, 
Podbevšek Franc, nameščenec, Kamnik. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. oktobra 1949. 

Zadr V 159/5 11.068 
• . 

1211. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo: Potrošniška ladruga • omeje- 

nim jamstvom Kranj. 
Izbrišeta  se  člana  upravnega  gdbora 

Kermavner Franc in Zagore Jože ter vpi- 
šeta nova člana odbora: 

Pavlic Jože, hišnik, Kranj, Sejmišče 4, 
Prihoda Ema, gospodinja, •••••, Gre- 

gorčičeva 19. 
Pooblaščenka za sopodpčsovanje je 

Ogrin Cvetana, knjigovodja, Kranj, Koro- 
ška c. 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1949. 

Zadr VI 90/3 11.319 
¥' 

1212. 
Sedež: Krtina. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Krtina. 
Izbrišeta ee   člana  upravnega odbora 

Simon  Franc, PaMebar Karl  in vpišeta 
nova Člana odbora: 

Cerar Tomaž, kmet. Zalog, 
Marjela Janez, kmet, Zeln, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. oktobra 1949 

Zadr VI 194/2 11.065 
• 

1213. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiea: 28, oktobra 1949. 
Besedilo: Potrošniška sadruga rajona I 

z o. j. v Ljubljani. 
Na zboru 24. avgusta 1949 se je Po- 

troSntófca zadruga z omejenim jamstvom 
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Ljubljana 21 (Zadr VI 138/2) epojUa a 
to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. oktobra 1949. 

Zadr VII 106/2 11.343 
* 

1214. 
Sedež: Motnik. 
Dan vpiea: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Motniku. 
Izbrišeta ee  člana upravnega odbora 

Grabnar Ludvik in Štor Roža ter vpišejo 
novi Člani odbora: 

Piskar Ivan, kmet. sin, Motnik 48, 
Hribernik Rudolf, Žagar, Motoik 14, 
TominŠek Franc, kmet, Zg. Motnik 7, 
Križnik Franc, kmet, Motnik 49, 
Grabnar Filip, kmet, Zg. Motnik 1, 
Grabnar Franc, kmet, Zajaeovnik 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. oktobra 1949. 

Zadr VI 200/2 11.067 

1215. 
Sedež: Pe8e. 
Dan vpiea: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Pečali. 
Izbrišejo e© Slani upravnega odbora 

Preetor Angela. Popit Ciril, Rokavec Lov- 
renc, Avbelj Anton in pooblaščenka za 
eopodpisovanje Verbole Marija ter vpišejo 
novi člani odbora: 

Levionik Franc, kmet. sin, Preterž, 
Kos Mirko, kmet. ein, Peče, 
Vidergar Jože, kmet, Koseze, 
Smrkolj Franc, kmet. sin, Koseze. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. oktobra 1949. 

Zadr VI 214/2 11.066 
• 

1216. 
Sedež: Skaručna. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Beeedilo; Kmetijska zadruga Skaručna. 
Izbrišejo ee Sani  upravnega odbora: 

Fujan Franc, Ovijač Jože, Kosec Ludvik, 
Vode Mirko, Zorman Valentin m vpišejo 
novi člani odbora: 

, 2ebovc Franc, nameščenec. Polje 22, 
Kosec Franc, kmet, Vojeko 10, 
Cebašek Janez, kmet, Polje 4, 
Cebašek Vinko, kmet, Polje 2, 
2nidar Ivanka, gospodinja, Skaručna 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. oktobra 1919. 

Zadr VI 123/2 11.260 
• 

1217. 
Sedež: Straža-Toplice. 
Dan vpisa: 8. septembra 1949. 
Besedil»: Nabavna in prodajna zadruga 

t omejenim jamstvom, Straža-Toplice. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

29. VI. 1947 eo se iz zadruge izločili kra- 
ji: Toplice, Podhosta, Poljane, črmošnjice, 
Laze, Uršna eela, Gornjo Sušice in Dol- 
nje Sušice ter Podturen. i 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Tieovec Franc, Peršina Viktor, Henigman 
Karol, Sali Jožica, Strumbelj Miha, Ur- 
bančič Franc, Janko Janez, Gorše Jože, 
Henigman Anton, Petan Frano In vpišejo 
oovi člani,upravnega odbora: 

Sali Emo, kolar, Vavta vae 43, pred- 
sednik, 

Drobnič Franc, kmet, Rumanja vae 18. 
podpredsednik, 

Kline Lado, kmet. Gor. Polje 18, bla- 
gajnik, 

Turk Alojzij, lesni manipulant, Gornja 
Straža 43. tajnik, 

Dular Jože, kmet, JurKa vae 8, 
Kraševec Franc, kmet, Praproce 13, 

Uajer Jože, kmet, Loke 7, 
Bartolj Alojzij, kmet, DoL Straža 23. 
Beeedilo odslej:   Nabavna in prodajna 

zadruga z o. j. Straža s sedežem r Straži,' 
Zadiulai usiez znaša 100 d^ 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

3. IV. 1948 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: ôali EdOj Drobnič Franc, Turk 
Alojzij, Dular Jože, Krašovec Franc m 
Kline Lado ter vpišejo novi člani odbora: 

Kren Frane, čevljar, Vavta vas 14, 
Pavlin Bojan, kmet, Hiujovec, 
Oklešan Feliks, mlinar, Gor. Straža 43, 
Gričar Alojz, kmet, Rumanja vae 7, 
Kren Franc, kmet, Drganja sela 2, 
Petan Franc, kmet, Potok 2. 
Na občnem zboru 6. II. 1949 eo bila 

eprejeta nova pravila: 
Besedilo je sedaj: Kmetijska zadruga 

Straža, 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vee kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč iu sklepa v ta namen pogodbe; 
3. ' da pospešuje in razvija \ee panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,. vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd., posetmo 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, grad! silose, 
organizira semensko službo skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov Jn izrablja pri tem 
predvsem lokam© surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog ;n notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanov: 
svojo knjižnico. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Iz zadruge ee je izločilo področje kraja 
Soteska. 

Upravni odbor eeetavlja 8 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova dol- 
žnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po da člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zdrugo, 

Izbrišejo SB člani upravnega odbora: 
Darovec Franc, Kren Franc, 4Ra jar Jože, 
Pavlin Bojan, Bartolj Alojzij, Gričar Aloj- 
zij, Kren Franc, Petan Franc in vpišejo 
novi člani odbora: 

Vidic Jože, delavec, Vavta vae 5, pred- 
sednik, 

Tisovec Ludvik, kmet, Dol. Straža 15, 
Darovec Jože, kmet, Gor. Straža 6, 
Mirtič Karol, kmet, Sela 2, 
Nose Karol, kmet, Rumanja vas 20, 
Dular Jože, kmet, Jurka vae 8, 
Knmeli Rafael, kmet, Praproce 12. 

kožno sodiščo v Ljubljani 
Ine 8. septembra 1949. 

Zadr II 58/4 9780 

neli I 

1218. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpiea: 21. oktobra 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v Trebnjem 
na Dolenjskem. 

Vpišeta ee člana upravnega odbora: 
Kuhar Rudolf, mizarski mojeter, Mo- 

kronog 159 in pooblaščene za eopodpieo- 
vanje: Novak Ivan, poslovodja, Trebnje 
št. 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. oktobra 1949. 

Zadr TIT 69/2 11.099 
* 

1219. 
Sedež: Cirkom. 
Dan vpisa: 26. eeptembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Cirkovci. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Beranič Martin, BeraniČJože, Koree Alojz, 
JevŠevar Franc, Frangeš Franc, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani odbora:w 

Goljat Anton, kmet, Cirkovci, predsed- 
nik, 

Mlakar Ivan, tesar, Cirkovci, tajnik, 
2nidar Viktor, kmet, Cirkovd, 
Mesaric Stefan, kmet, Starešjnci, 
Kirbiš Jože, kmet, Starešino!. 
Pooblaščenec za eopodpisovanje je Križ* 

Oton, knjigovodja, Cirkovci. » 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 26. eeptembra 1949. 
Zadr I 143 11.063 

• 
122(1. 

Sedež: Gorca. 
Dan vpisa: 26. septembra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga v Gorci. 
Izbrišeta ee člana upravnega odbora: 

Kuzma Jožko in Cafuta Rudolf, vpišejo ee 
novi izvoljeni člani odbora: 

Kuzma Marija, knjigovodja, Gorca, pod- 
predsednik, 

Mohorko Rozina, delavka, Dežno, bla- 
gajnik, 

FajfariČ Ivan, delavec, Dežno. 
Repec Rudolf, delavec, Gorca. 
Skok Stefan •• predsednik, GeČ Jakob 

pa tajnik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. eeptembra 1949. 
Zadr II 114 11.064 

• 
1221. 

Sedež: Lukavci. . 
Dan vpisa: 23. eeptembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Lukavci. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Vaupotič' Jakob star., Sadaj Franc, Panič 
Franc, Makovec Franc et., Senčai Franc 
vpišejo se novi izvoljeni člani odbora: 

Vaupotič Franc, kmet. Lukavci, pred- 
sednik, 

Moravec Jakob, kmet, Lukavci, tajnik, 
Vaupotič Andrej, kmet, Lukavci, 

« Pušenjak Jože, kmet, Lukavci, •  . 
MaSôovec Franc, kmečki ein. Lukavci, 
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ustnik  Vi. Priloga k 35. kosu i due 8. novembra 1949 Številka 86. 

Razglasi in oglasi 
• Državna gospodarska podjetja in zadruge opozarjamo, naj pri vseh objavah, 
vpisih, spremembah in izbrisih, ki jih glede njih objavlja Uradni list LRS, 
obenem z objavo sporočijo tudi svoj tekoči račun pri banki, tako da bomo 
lahko račun sami vnovčili. 

Vsem našim naročnikom sporočamo, da j© naša založba 20. oktobra 1949 
odprla na Tyräevi cesti 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjer so naprodaj vse 
jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse publikacije, ki jih 
je izdal Uradni list FLRJ letos v slovenskem jeziku. Od tega dneva dalje se 
publikacije prodajajo in oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne več v 
dosedanjih prostorih v Gregorčičevi ulici 23/1. 

Večina knjiižic, ki smo jih izdali od L 1946 do danes, je že razprodana; 
na zalogi imamo še 10 knjižne: 

1. Zakon o zakonski zvezi in . 
zakon, navodila in pravilnik o državnih matičnih knjigah; cena 12 din. 

2. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig • obrazci in 
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. 

8. Zbirka gospodarskih predpisov II. del; cena 105 din. 
4. Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 90 din. 
5. Splošni register predpisov za L 1945—1947; cena 60 din. 
6. Splošni register predpisov za 1. 1948; cena 58 din. 
7. Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

etrok in poklicev, z literaturo in navodilom; cena 7 din 
8. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike in za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, ta katere ni pri;" sl<<> dobe 
in je zanje predpisan strokovni izpit; cena 2 din. 

9. Zbirka skrbniških predpisov; ceia 25 din. 
10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju; 

cena 44 din. 

Knjižice se naročajo lahko pismeno pri >Uradnem listu LRS< Ljubljana, 
Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi po knjigarnah. 

Obenem z naročilom naj se pošlje tudi plačilo ali pa sporoči tekoči račun 
naročnika. Naš tekoči račun imamo pri Narodni banki FLRJ, Ljubljana, 
št. računa 6-90180-0. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 

Ogr. St. 45/47—105 10.520, 

Prvi oklic 
V oklicu glede obnovitve nove zemlji- 

ške knjige za k. o. Višnje in Veliko Glo- 
boko v sodnem okraju Grosuplje, objav- 
ljenem v oglasnem delu Uradnega 'lista 
LRS, St. 31. z dne 11. X. 1949 je treba po- 
praviti tiskovno n&pako in se prvi sta- 
vek prvega odstavka pod točko TV pra- 
vilno glasi: 

IV 
Novoosnovan« zemljiSke knjige so vsa- 

komur na razpolago za vpogled med red- 
nimi uradnimi urami pri okrajnem sodi- 
šču T Grosupljem (in ne pri okrajnem 
sodišču v Novem mestu, kakor je bilo po- 
motoma natisnjeno). 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2306. 

Sedež: Blagovna. 
Dan vpîea; 2. novembra 1949. 
Besedilo:   Okrajna   ekonomija  v   Bla- 

govni. 
Poslovni predmet: Perutninstvo, sadjar- 

stvo, gojenje rib in kmetijstvo. 
. Ustanovitelj podjetja; OLO Celje oko- 

Uca, odloifta §t. 3113/1 z dne 12. X. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Celja oko- 

lica, poverjeništvo za kmetijstvo. 
. Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 

Kitak Franc, upravnik, v vseh zadevah 
v obsegu določb' v potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. novembra 1949. 

St.  2617/1-1949 11.436 

2307. 
Sedež: Kostanjevica. 
Dan .vpisa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajna lekarna Kostanje- 

vica, 
Poslovni predmet: Vsi v lekarniško 

stroko spadajoči posli, tako nabava, pre- 
delava in-prodaja zdravljenju namenjenih 
sredstev. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krško, odloč- 
ba št. 2786 z dno 25. X. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor 0L0 Krško. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Skebe Ana, upravnik, samostojno, v ra- 

čunovodstvenih zadevah pa skupaj z njim 
Smrkej Marija, knjigovodja oziroma 

blagajnik. Za vse obveznosti nad 2•••0 
dinarjev, eopodpisuje z njima 

Zdolšek Josip, pTavni referent OILO 
•••••. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeniätvo za finance, 
dne 4. novembra 1949. 

ât. 3913 11.459 
• 

2308. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

sadja, zelenjave in vina Dolnja Lendava. 
Poslovni predmet: Odkup in odprema 

sadja, zelenjave in vina. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Lendava, 

odločba št. 2S44/1-49-I/P z dne 29. IX. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Lendava. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Horvat Jože, upravnik, jn 
Kovač Jožef, računovodja, samostojno 

v obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja, za upravo, 

Copot Martin, poverjenik za drž. naba- 
ve OLO Lendava, 

Gjefi Stefan, poverjenik za trg. in pre- 
skrbo OLO Lendava, in 

OSlaj Tine, član izvršilnega odbora 
OLO Lendava, po zakonu oziroma pravi- 
lih, za operativno vodstvo. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo *a finance, 

dne 5. oktobra 1949. 
St. 748/1 11.463 

2309. 
Sedež: Dolnja Bistrica. 
Dan, vpisa; 2."novembra .1949. 
Besedilo: Krajevno kovaštvo Dol. Bi- 

strica. 
Poslovni predmet: Izdelava vseh del 

kovaške stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dolnja Bi- 

strica. 
Operativni upravni voditelj: Izvräilnl 

odbor KLO Dolnja Bistrica. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Balažič Martin, poslovodja, za upravo 

podjetja, 
Vugrineo Matija* predsednik KLO, na- 

mestnik        4      :' 
Salajko Olga, odbornik KLO Dol. Bi- 

strica, 
Žabot Stefan, tajnik KLO, namestnik 
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Kreeiia Ignac, odbornik KLO Dolnja 
Bistrica, vsi po zakonu oziroma pravilih, 
• operativno vodstvo. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dno 2. novembra 1949. 

St. 843/1 11.464 

2310. j 
Sedež: Ljubljana, Mala vas 15. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1949. 
Besedilo:  Moda, Jezica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih 

In popravljanja starih oblek in perila. 
Ustanovitelj podjetja: RLO II, Ljublja- 

na, odločba St. 8709/49 z dne 2. IX. 1949. 
Operativni upravni voditelj: RLO II, 

povnrjeniStvo za obrt in industrijo. 
1'odjHtje zastopata m zanj podpisujeta: 
Kolena Otmar, namostojno, v njegovi 

odsotnosti pa 
Rihar   Vladimir,  računovodja. 

Rajonski  LO II za  gl. mesto Ljubljana, 
poverjeništvo ca finance, 

dne 27. oktobra 1949. 
Fin. št. 10-3433/49        11.334 

2311. 
Sedež: Ljubljana, Medvedova 8. 
Dan vpiea: 28. oktobra 1949. 
Besedilo:  Kinu II. 
Poslovni predmet: predvajanje  filmov. 
Ustanovitelj podjetja: RLO II, Ljublja- 

na, odločba št. 3712/49 z dne 13. X. 1949. 
Operat.vni upra\ni voditelj: Izvršilni 

Odi.V RLO II, Ljubljana. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Trojar Niko, upravnik, samostojno, v 

nj^ovi odsotnosti pa 
Verovšek Milan, računovodja. 

Rajonski  LO II za gl.  mestu Ljubljana, 
poverjcništvo za finance, 
dne 28. oktobra 1949. 

Fin. M 10^-4048/49        11.338 
* 

2312. 
Sedež:   Divača. 
Dan   vpiea:  28. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Divača. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

na drobno mesa mesnih izdelkov.   11.830 
Besedilo:  Krajevna  pekarna Divača. 
Potlcvnl predmet: Izdelava hi prodaja 

kruha. 11.328 

Besedilo: Krajevno avtoprevozniïko 
podjetje, Divača. 

Pcelovn! predmet: Izdelava in popra- 
vilo oluitve. 11.326 

Bespdilo: Krajevno čevljarsko podjetje, 
Divača. 

Poslovili predmet: Avtoprevoz blaga in 
materiala.     , >- 11.329 

Beeedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 
Divača. 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, od- 
dp'a toplih in mrzlih jedil ter preno- 
čišč. 11.381 

Bpeedilò: Krajevno mizarsko podjetje, 
Divača. 

Poslovni predmet: Stavbeno, pohištve- 
no in drugo mizarstvo ter popravila. 

11.327 

Ustanovitelj vseh podjetij: KLO Divača. 
Operativni upravni voditelj: KLO Di- 

vača. , 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 

Rešaver Jože, upravnik, v njegovi od- 
sotnosti 

Rijavec Danica, računovodja, do 100.000 
dinarjev, z« večje zneeke podpisujeta 

Skapin Rafael, predsednik KLO, in 
Rijavec Zdravko, tajnik KLO. 

Okrajni LO Scžena, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. oktobra 1949. 

St. 2502/2-49 

Spremembe 
2313. 

Sedež: Store. 
Dan vpisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo:  Eksploatacija  livarskega pe- 

ska KLO Štore. 
Izbriše se Lokošek Filip, poslovodja, in 

vpiše : 
Godec Blaž, poslovodja drž. gosp. pod- 

jetij KLO Store, ki podpisuje kot dose- 
danji  upravnik. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeuištvo za finance. 
dne 8. novembra 1949. 

St. 2621/1-1949 11.455 
* 

2314. 
Sedež: Cerkno. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949 
Besedilo: Okrajna opekarna. 
Izbrišeta se PeternelJ Gabrijel in Stu- 

cin Maks, vpišeta se 
Skvarča Jakob, upravnik in 
Bevk Gabrijela, knjigovodja, ki podpi- 

eujeta za  podjetje. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo «a finance. 
dne 24. oktobra 1949. 

St. 3068/X—49 

2315. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje.   . 
Vpišeta ee: * 
Čar Fanči, knjigovodja in 
Kogej Vikca, knjigovodja, ki podpisu- 

jeta za podjetje poleg upravnika Lipuščka 
Milana. 

Okrajni LO Idrija. 
poverjeniStvo *a finance, 

dne 24  oktobra 1949. 
St. 3067/X—49 11.177 

* 
2316. 

Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo:   Okrajno   odkupno   podjetje 

»Mleko — perutnina<. 
Izbrišeta ee Kvavo® Stanislav in La- 

paine Slavica, vpišeta ee: 
Lapaine Franc, upravnik in 
Kos Zmaga, knjigovodja, ki podpisujeta 

za podjetje. 
Okrajni LO Idrija. 

poverjeniStvo ra finance. 
dne 24. oktobra 1949 

St. 3070/X-49 11.175 
•      • 

2317. 
Sedež: Bohinj. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo:    Okrajno   gostinsko   podjetje 

»Hotel — Pod Voglom< Bohinj. 
Izbriše ee Petek Jofe,    upravnik     'n 

vpiše: 
Jerai Jože. upravnik. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo fa finance, 

dne 24 oktobra 1949. 
St. IX-1621/2/49 11.314 

2818. 
Sedež: Jesenice: 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo:  Okrajno avtopodjetje >Okap< 

Jesenice. 
Sedež odslej: Jesenice. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, * 

dne 24 oktobra 1949. 
St. 551/5/49 11.318 

2319. 
Sedež: Jesenice: 
Dan vpiea: 24. oktobra 1949. 
Besedilo.-   Okrajno   gostinsko   podjetje 

»Hotel Posta« Jesenice. 
Izbriše  se Kos  Janez,    upravnik,    in 

vpiše: 
Majerhold  Edi, upTavnik. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24 oktobra 1949. 
St. IX-1731/2/K 1L317 

2320. 
Sedež: Jesenice: 
Dan vpiea: 24. oktc;bra 1949. 
Besedilo; Okrajno odkupno podjetje 

kmetijskih pridelkov in sadja. 
Izbriše se Pibernik Franc, upravnik, in 

vpiše: 
Prešeren Miro, upravnik. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24 oktobra 1949. 
St. IX-551/5/49 11.315 

* 
2321. 

Sedež: Rateče-PIanica. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

»Jalovec« Rateče-PIanica. 
Izbris? se Janežič Tonja, knjigovodja, 

in vpiše: 
Oman Ladislav, upravnik. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjoništvo za finance, 

dne 24 oktobra 1949. 
St. IX-1622/2/49 11.316 

2322. 
Sedel:  Ljubljana. Cclov5Jca e. 27. 
Dan vpisa: 27. oktobru 1949. 
Besedilo: Mlekoprodaja 
Vpišejo 8e nove poslovalnice otiolke 

restavracije, in sicer; 
1. Celovška c. 61, 
2. Vodnikova  c.  175, 
8. Tyrseva c. 49, 
4. Novi blok. St. Vid. 

Rajonski LO II za gl. mesto Ljubljana, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 27. oktobra 1949. 
Fin. St. 10—3281/49        11.340 

Sedež: Ljubljana, Jegličeva c. 10. 
Besedilo: Ljudska pralnica, ltkalnica iù 

kopališče. 
Vr*!S° •«» podružnica: Krpalnica, Ob ze- 

>".-ii jami 19. 
Rajonski LO II za gl. mosto Ljubljana, 

poveriftništvo za finance. 
dne 2. novembra 1949. 

S». 5767/49 11.434 
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Izbrisi 
2324. 

Sedež: Celje. 
Daa izbrisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo:   Podjetje  za  odkup   poljskih 

pridelke* 0L0 Celje okolica. 
Zaradi  prehoda v  republiško podjetje. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo «a finance, 
dne 3. novembra 1949. 

št. 2266/1-1949 11.454 
• 

2325. 
Sedež: Idrija. 
Dan izbriea: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup ži- 

vine, mesa in mesnih izdelkov. 
Zaradi prehoda v republiško podjetje 

>2ivinoodkup« prj Sv, Luciji. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo Za finance, 
dne 24. oktobra 1949. 

St. 30S9/X49 11.178 

Sedež: Krško. 
Dan izbrisa:   3.  novembra 
Besedilo; Okrajno podjetje za ..ukup 

prašičev, živine in mesnih izdelkov, Kr- 
Sko. 

Ker poetane podjetje republiškima po- 
mena. 

' Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. novembra 1949. 

fit. •<•• 11.460 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan izbriea: 2. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

poljskih pridelkov, vina in sadja Dolnja 
Lendava. 

Zaradi prehoda v podjetje republiške- 
ga pomena. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. novembra 1949. 

St. 824/1 11.462 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan izbriea: 2. novembra 1949. 
Besedilo: živinoodkup Dolnja Lendava. 
Zaradi prehoda pod operativno upravno 

vodstvo republiškega pomena LRS. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. novembra 1949. 

St. 758/2 11.481 

Sedei: Ljubljana, Medvedova 8. 
Dan izbrisa: 28. oktobra 1949. 
Besedilo: Kino Šiška, Ljubljana, 
Ker ee z odločbo IO RLO II, št 3712/2 

z dne 13. X. 1919 združi z novo ustanov- 
ljenim  podjetjem:    Kkm II,    Ljubljana, 
Medvedova 8. 
Rajonski LO • za gl. mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 28. oktobra 1949. 

Fin št. 10-4049/49       11.337 

2330. 
Sedež: Stožice 47. 
Dan izbrisa; 27. oktobra 1949 
Besedilo: Šivalnic«, Stožice 47. 
Ker ee z odločbo RLO IT   št. 3711/49 z 

ine 3. IX. 1949 združi z novo ustanovlje- 

nim podjetjem: Moda, Ježdca, Ljubljana, 
Mala vas 15. 
Rajonski LO II za  gl.  mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. oktobra 1949. 

Fin. št. 10-4063/49        11335 

2331. 
Sedež: Stožice 150. 
Dan izbrisa: 27. oktobra 1949. 
Besedilo: Krojaštvo. 
Ker ee z odločbo RLO II, št. 3710/49 z 

dne 3. IX. 1949 združi z novoustanovlje- 
nim podjetjem  Moda. Jezica, Ljubljana, 
Mala vas 15. 
Rajonski  LO II  za  gl.  mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. oktobra 1949. 

Fin. št. 10—4062/49 11.316 

2333. 
Sedež: Št. Vid 
Dan izbrisa: 28. oktobra 1949. 
Besedilo:  Kino St. Vid. 
Ker se i odločbo IO RLO II, št. 3712/1 

z dne 13. X   1949 združ: • novoustanov- 
ljenim    pcdjetiem   Kino   II,    Ljubljana. 
Medvedova c. 8 
Rajonski  LO  II  za  gl.  mestu Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. oktobra 1949. 

Fin. št. 10-4050/49 11.339 

2333 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: Okrajno odkupno podjetje 

za živino in meso Murska Sobota. 
Zaradi  prehoda  v <j?stav republiškega 

podjetja. 
Okrajni  LO M «-Mt a Sobota, 

poverjeništvo •• finance, 
rtns 2. novembra 1949. 

St. 1023/49 11.456 

2334. 
Sedež: Sulinci. 
Dan izbrisa:   Krajevno podjetje >Kra- 

jevna gostilna v šulincih«. 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 31. oktobra 1949. 
St. 1090/1949 11.458 

2335. 
Sedež: Poljčane. 
Dan izbrisa: 22. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

živino in Živinske proizvode. 
Zaradd prehoda v republiiko podjetje. 

Okrajni LO Poljeane, 
poverjeništvo «a finance, 
dne 24. oktobra 1949. 

St. 5669/49 11.186 
* 

2336. 
Sedež: Ptuj. 
Dan izbriea: 25. oktobre 1949. 
Besedilo:   Okrajno podjetje  za odkup 

mleka in mlečnih izdelkov, ptnj. 
Zaradi prehoda v oblastno upravo. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra 1949. 
St. 774/1-49 11.322 

2337. 
Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa: 25. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup in 

promet z živino in mesom, Ptuj. 

Zaradi prehoda iz okrajne v republiško 
upravo. •» 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra 1949. 
St. 743/14-49 11.324 

2338. 
Sedež: Ptuj. . 
Dan izbrisa: 25. oktobra •9. 
Besedilo:    Podjetje   za  odkup   poljskih 

pridelkov, Ptuj. 
Zaradi prehoda v republiško upravo. 

Okrajni LO Ptuj. 
poverjeništvo za fipance. 

dne 25. oktobra  1919. 
St. 743'15--49 1U23 

2389. 
Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa: 25. oktobra 1949. 
Besedilo: Podjetje za orftcup vina. sadja 

in zelenjave, Ptuj. 
Zaradi prehoda v olH-at-tno upravo. 

Okrajni  L9 Ptuj. 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra  1949. 
St. 743/12-49 11.325 

*    • 

2340. 
Sedež: Sežana. 
Dan izbrisa: 26. oktobra 1919. 
Besedilo:    Okrajno   trgovsko   podjetje 

Mleko — Sežana. 
Zaradi prehoda iz uprave OLO v upra- 

vo ministrstva za drž. nabave LRS, glav- 
na direkcija za odkup in premet z živino 
in meeom v Ljubljani. 

Okrajni L0 Sežana, 
poverjeništvo za finance. 

dne 26. oktobra 1949. 
St. 2447/2 11.332 

Zadružni register 

Vpisi 
1199. 

Sedež: Vransko, Celje okolica. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga na Vranskem. 
Na usitanovnem zboru 3. VIL 1949 je 

bila ustanovljena zadruga T. oblike za ne- 
določen Sas 
, Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no Organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko. d.a tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialteri&ri graditvi države in s tem 
ustvari boljše >!n kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohašja kot zakup. 

Članska vloga znaša do \% od vred- 
nosti vloženega premoženja po sklepu 
zbora. 

Zadruga razglaša važnejše «kbpe. v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor j© izvršilni organ zadru- 
ge, ki Jo predstavKa, zastopa in vodi vse 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost trata 
eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva clan« 
upravnega odbora, J " " 
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Clami upravnega odbora eo: 
Kušenina Boris, kmet, Vransko, 
Grčar Vera, kmetica, Vransko, 
Beričič Leopold, kmet. delavec, Vran- 

eko, 
Urli Mara, kmet. delavka, Vransko, 
Kladnik Jože, kmet, Vransko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1949. 

Zt 154/49 - Zadr VIII1•   11.320 

1200. 
Sedež: Placar, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1949. 
Besedilo:    Kmetijska   obdelovalna   za- 

druga »Dr. Potrča Jožeta« v Placarju. 
Zadruga je b;U, "-i.yiovljena na zboru 

29. III. 1949 za nedoločen čas. 
Nalog© zadruge eo: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi 5n e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo,' plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
jo!; sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot zakup. Zemlja osta- 
ne njihova last, zanjo jim zadruga pla- 
čuje zakupnino po sklopu zborni vendar 
me več.kot 30% od skupnih letnih do- 
hodkov zadrugo po odtegnitvi skladov. 
Razen zemljo vložijo zadružniki v zadru- 
go gospodarske zgradbe, ki ohišju niso 
potrebne, inventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, živinske krme in semen, potrebnih 
za ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemenska 
živina, živineka krma in semena, lîî se 
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
ja eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 
8 članov. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, predstavlja pa zadrugo in podpisuje 
zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Kolarič Anton, delavec. Placar, pred- 

sednik, 
Rebernik Maks, delavec, Placar, 
Bombek Franc, zidar, Placar. 
Ceh Franc, kmet, Janežovci, 
Kuhar Ivana, poljska delavka, Jane- 

žovei. , 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 29. oktobra 1949. 
Zadr VI 27 11.465 

• 
1201. 

Sedež: Bovec, okraj Tolmin, 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bovcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. VI. 1949. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

čim. kulturne}« ta gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnim! predmeti V ta namen: 
a) ugotavlja potrebo svojih Članov in se- 
ntavi ina (podlagi ugotovitev načrt po. 
trošnje; b) sfolepa pogodbe, s proizvafal- 

• pimi podjetji, z državnim!'trgovskimi 
podjetji in s k'nwtijek'imj zadrugami oai- 
romai njihovimi zvezami sa dobavo Indu- 

strijskih in kmetijskih proizvodov, zlasti 
ekrb: za dobavo povntnin, sadja, mleka 
itd.; e) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnimi predmeti, da ne ho imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljeni itd.; 
2. da udtanavlja za potrebe svojih, članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
obrtne delavnice, podjetja za konservira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s trikratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Priobčitvo se razglašajo v poslovnih pro- 
storih zadruge in na razglasnih deskah 
vseh poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
voli izmed sebe predsednika in tajnika. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ostan Miran, radiotehnik, Bovec, pred- 

sednik, 
Hrast Henrik, ekonom, Bovec, tajnik, 
Tavčar Make, telef. delavec, Bovec, 
Copi Avgust, lesar, Bovec, 
Sovdat Albin, rudar, Bovec. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 6. oktobra 1949. 

Zt 56/49-5 10:848 

• 
1202. 

Sedež: Godovič, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska obde- 

lovalna zadruga »22. september« v Godo- 
viču. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
Sčini 4. IX. 1949. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, ee ubrani Izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sçdelujô pri 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup. Zemlja ostane 
njihova last. Ob vstopu v zadrugo vplača 
vsak član v korist zadruge kot pristop- 
nino 150 din, kot člansko vlogo pa do 1 % 
od vrednosti vloženega premoženja po 
sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik, 

Člani upravnega odbora eo: 
Čuk Pavel, trg. pomočnik, Godovi«' 14, 

predsednik, 
Vidmar Ivan, delavec Godovič 94, 
Furlan Franc, delavec, Godovtë *0, 
Kraper Ana, gospodinja, Godovič 86, 
Zigon Ana, gospodinja, Godovič 20 

Okrožno sodišče v Postojni 
dae 3. oktobra 1949;   . 

Zt' 76/49-2 10.849 

1203. 
Sedež: Kanal, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >15. september 1947« v Kanalu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IX. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s-skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše In kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot zakup. Zemlja osta- 
ne njihova last. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge pristojbino 50 din, kot 
člansko vlogo pa do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, ;zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so: 
Vidič Peter, kmet, Bodrež 7, predsed- 

nik, 
Vuga Jožef, kmet, Morsko 12, 
Bucik Franc, kmet, Kanal 5,    * 

. Podbršček Fani, kmetica, Morsko 31, 
Medvešček Mirko, kmet, Krestenice 66. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 22. oktobra 1949. 

Zt 80/49-2 ..  11.844 

1204. 
Sedež: Kozami, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga »Žuljan Rado (Stmad)« r Ko- 
za ni. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 1. aprila 1949. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč, sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot zakup. Zemlja osta- 
ne njihova last. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak' član 
v korist zadruge pristojbino 100 din," kot 
člansko vlogo  pa do  1% od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor,   zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik.   > 

Člani upravnega odbora so: 
Budin Julij, kmet, Kozana 84, predsed- 

nik. 
Suligoj Ciril, kmet, Kozana 74, 
Debenjak Franc, kmet, Kozana 42, 
Rusjan Jožef, kmet, Kozana 12, 
Simčič Karel, kmet, Kozana 103. 

Okrožno sodišče v,Postojni 
dne 22. oktobra 1949. 

Zt 81/49-2 11.345 
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no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produkiivnosijo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, ee ubrani izkoriščeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s iem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
ee plačujejo obresti. Zemlja ostane njihova 
last. Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino lOOdin, 
kot Člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do '8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu upravne, 
ga odbora predsednik. 

Po sklepu skupščine z dne 8. II. 1949 
se izbrišejo člani upravnega odbora: Ko- 
bal Anton, Semenič Anton in vpišeta nova 
izvoljena člana upravnega odbora: 

Janežič Pavel, kmet, Podraga 95, 
Vidrih Venčeslav, krojač, Podraga 56. 
Predsednik upravnega odbora je 2gur 

Ivan. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. oktobra 1949. 
Zt 83/46-12 10.846 

• 
1243. 

Sedež: Vogrsko, okraj Gorica, 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga II. kongresa KPS ua Vogrskcm. 
Naloge zadruge so: da e «kupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporaMja- 
,oč sodobno znanost in tehniko, da U^ 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
ekih elementov na- vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
se plačujejo obresti! Zemlja optane nji- 
hova last. Ob vstopu v zadrugo vplača 
vsak član v korist zadruge kot pristopni- 
no 100 din, kot člansko vlogo pa do 1 % 
od vrednosti vloženega premoženja po 
sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Okrožno sodišče • Postojni 
dne 12. oktobra 1949. 

Zt 4/49-8 10.955 

Izbrisi 
1244, 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa:  28. oktobra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • omeje. 

nim jamstvom, Ljubljana 21. 
Zaradi spojitve e Potrošniško zadrugo 

rajona I z o. j. v Ljubljani (Zadr VI 
'06/2). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. oktobra 194Ô. 

Zadr VI 138/3 11.347 
* 

1245. 
Sedež: Postojna. 
Dan izbrisa: "4.. oktobra 1949. 
Besedilo: Zadružna blagovna centrala, 

zadruga z o. j. v Postojni. 
Zaradi likvidacije. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 4. oktobra 1949. 

Zt 10/46-Ö 10.850 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtvega 
R 891/49   ' 10.521 

Bizjak Marija, rojena 7. XII. 1922 v 
Ravnah pri Drežnici, tam stanujoča na 
št. 49, hči Antona in Terezije rojene Ko- 
ren, kmečka delavka, samska, je bila kot 
obveščevalka NOB 27. VI. 1944 aretirana 
y Breginju, odpeljana v Gorico, nato v 
Auschwitz, od tam pa v taborišče Wittern- 
berg v Nemčiji. Pri bombardiranju tabo- 
rišča dne 27. IV. 1945 je baje zgorela in 
•• od takrat pogreša. 
R 883/49 10.622 

Komac Ivan, roj. 25. IV. 1900 v Jabla- 
niçi št. 5, tam etanujoč, sin Ivana in Ane 
rojene Kravanja, kmet, poročen, je bil 
kot partizan ujet, odpeljan v Mauthausen, 
kjer je podlegel 4. IV. 1945 griži, kar" 
potrjuje priča Mrakič Oskar iz Bovca ste. 
vilka 271. Od takrat se pogreša. 

R 885/49 . 10.523 
Rusbach (tudi Roebach) Anton, roj. 5. 

VI. 1873 v Bovcu, tam stanujoč na šte- 
vilki 306, sin Jakoba in Katarine rojene 
iMlekuž, upokojen rudar, poročen, je bil 
6. X. 1943 aretiran in so od takrat po- 
greša. 
R 877/49 10.524 

Rutar Jožet, roj. 24. II. 1923 v Cadrgi, 
Tolmin, tam t-tanujoč na št. 11, sin Antona 
in Marje rojene Dobrovec, delavec, je bil 
od septembra 1943 v XVII. brigadi Simo- 
na Gregorčiča. Februarja 1945 se je ude- 
ležil bojev na Mrzli Rupi in se od takrat 
pogreša. 
R 888/49 10.525 

Skvarč Franc, roj. 9. XII. 1903 v Zara- 
kovcu, tam stanujoč na št. 54, sin Petra 
in Katarine rojene Kogoj, delavec, je bil 
zaradi sodelovanja z NOV aretiran, odpe- 
ljan v Trst, od tam v taborišče Cairo — 
Mcntenotte, po kapitulaciji Italije pa v 
Mauthausen v Nemčiji, kjer je bil med 
potjo od železniške .postaje do taborišča 
12. X. 1943 ustreljen. Od takrat se po- 
greša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve. 

Bizjak Marija, Komac Ivan, Rosbach 
Anton, Rutar Jožef, Skvarö Franc in vsak- 
do, ki mu je o usodi pogrešanih kaj zna- 
no, se pozivajo, da se zglasijo v treh me. 
mečih po objavi tega oklica v Uradnem 
listu LRS pri podpisanemu sodišču ali 
skrbniku Lipuščku Ludviku, uslužbencu 
okrajnega sodišča v Tolminu ali da dajo 
na kak drug način glas o sebi. 

Po preteku roba bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 3. oktobra 1949. 

• 
I R 43/49-3 10.759 

Blažko Karel, roj. 15. IX. 1900 v Za- 
gorju ob Savi, rudar v Zagorju, Kieovec, 
ee od 8. VI. 1944 pogreša. 

Na predlog brata Blažka Viljemai upo- 
kojenca v Zagorju, Toplice 1, ge uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj se*o pogrešanem do 
1. I. 1950 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Trbovljah 
dne 7. oktobra 1949. 

I R 47/49—2 10.992 
Sramel Miha, roj. 11. IX. 1920 v Dvoru 

št. 25, KLO Šmarje, rudar pri Sv. Marku, 
Trbovlje, je bil od 18. IV. 1944 v 8. ljub- 
ljanski brigadi, 2. bataljonu, 1. četi NOV. 
Dne 15. VII. 1944 je bil blizu Lučarjeve- 
ga kala ali pri Stični ujet in verjetno kot 
talec ustreljen. Od takrat -se pogreša. 

. Na predlog žene Sramel Hilde rojene 
Letner se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

IR 46/49-2 10.990 
Vozelj Ivan, roj. 24. VI. 1900 v Trbov- 

ljah, Lokah št. 67, rudar v Trbovljah, Lo- 
kali št. 443, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Vozelj Marije rojene 
Ocepek, se uvede postopanjo za razglasi- 
tev za- mrtvega 

Vsaklo, ki o pogrežanih kaj ve, naj o 
tem do 1. I. 1950 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 15. oktobra 1949. 

I, R 48/49—2 10.991 
Kos Jože, roj. 28. I. 1912 v Hertenu v 

Nemčiji, kurjač v Trbovljah, Lokah 546, 
se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Kos Marije, delavke v 
Trbovljah, Lokah  It. 424, so uvede po- 

.stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 49/49-2 '10.993 

Kos Mirko, roj. 30. X. 1907 v Gladbe. 
cku v Nemčiji, rudar v Trbovljah, Barbari^ 
se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog matere Kos Marije rojene ' 
Mrežar, upokojenke v Trbovljah, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se po- 
ziva, naj o tem do 15. I. 1950 poroča so- 
dišbu, 

Po preteku roka 'bo sodišče odločilo o 
predlogih. j 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 18. oktobra 1949. 

• 
I R 129/49-2 10.440 

Lindič Jože, roj. 14. II. 1892 v Poljani- 
cah pri Skocjanu, sin Franca in Marije 
rojene Pavše, stanujoč v Medvedjeku St. 
52, KLO Malkovec, se je 20. X. 1943 med 
nemško ofenzivo napotil na obisk Ič se- 
stri v Staro vas pri Skocjanu. Od'-takrat v 

se pogreša. 
Na predlog hčerke Lindič Jožefe se uve- 

de postopanje za razglasitev za mrtvega.' 
Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega 

kaj znano, se poziva, naj o tem do 1. I. 
TOSO poroča sodišču ali skrbniku Grintalu 
Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 9 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 30. s?ptemb"ra 1949 

•   • / 
I R 128/49-3 10.838 

Kic Tončka, roj. 20. IV. 1924 v Koritih, 
hči Marije in Franca Trojer, je odšla maja 
1942 v Tomšičevo brigado NOV kot bolni, 
čarka. Leta 1944 je bila premeščena y 
partizansko bolnico v Gor. Savinjski do- 
lini, kjer je bila od Nemcev ujeta in baje 
decembra 1944 v. Celju ustreljena. 

Na predlog pestre Kic, Marice iz Kori* 
št. 24, se uvede postopanje za aazglasiieY, 
za mrtvo. / . „ ' . - 
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I R 132/40-2 10.839 
Kovač Mihael, roj. 6. VIII. 1903 v Dra- 

gi, srn Franca • Marije rojene Dolenjsek, 
poročen, železničar, Vesela gora 2•, KLO 
St. Rupert, se cd leta 1045 pogreša. 

Na predlog žene Kovač Frančiške, go- 
spodinje iz Vesele gore 25, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 20. I. 1950 poroča 
sodišču ali skrbniku Griutalu Janezu, sod. 
nameščencu v Trebnjem. 

I'o preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 10. oktobra 1949. 

• 
I R 127/49-3 10.837 

Stricelj Franc, roj. 23. IX. 1898 v Po- 
ljanah, okraj Novo me6to, sin Karla in 
Helene rojene Bučar, ,poročen, orožnik v 
Skocjanu pri Novem mestu, se od sep- 
tembra 1943 pogreša. 

Na predlog žene Striceli Milke, gospodi- 
nje v Dol. Nemški vasi 10, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se" 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 20. 
I. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Grin- 
talu Janezu, sod. nameščencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 11. oktobra 1949. 

Oglasi sodišč 
G 705/49-4 11.350 

Oklic o skrbniku in razpravi 
Vernik Rudolf, klepar v Mariboru, Va- 

tova ul. 1, je vložil proti Vernik Slavi 
rojeni Andrinek, blagajničarki ravnotam, 
tožbo za razvezo zakona. \ 

Razprava bo 18. novembra 1949 ob 9.30 
uri pri tem sodišču, v sobi št. 81. 

Ker  je bivališče   toženke  neznano, se 
ji  postavi  za skrbnika dr   Novak Jože, 
odvetnik v Mariboru, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler se sa- 
ma ne oglasi ali ne imenuje pcoblaščnca. 

Okrajno sodišče Maribor mest« 
dne 24. oktobra  1949. 

• 
Amortizacije 

IV R )905 49-2 ' 11.471 
Na predion; Ogrizek Marije prevžitkari- 

ce v fllnl.dkpm pri Rimskih Toplicah SI. 3, 
se    uvede    postopanje   za    amortizacijo 
hčerkine   zavarovalne   police   št. 207867 
in ^e nipn Imetnik poziva, naj v dveh me- 
serih  pn raz«lafu  v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje  nravice,   ker se bo sicer 
izrekla za neveljavno. 

Oznamenlo vrednotnice: 
zavarovalna   polica  št. 207.867 DDZ v 

Ljubi lani na ime Ogrizek Marija, zavaro- 
vana na /^varovalno vsoto 10.3R0 din, za 

v primer nezgodne smrti 18.000 din, za pri- 
mer »raine invnVdnot'M pa 30.000 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. oktobra 1949. 

IR 1058/49 r 11.472 
Na prošnjo Govekarja Leopolda, župne- 

ga upravitelja z Jesenic, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice. ki jo 
je prosilec #aje izgubil in se njen imet- 
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi 

v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer ee bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Ljudske posojil- 

nice v Ljubljani št. 85695 na ime Gove- 
kar Marija iz Smlednika št. 6, z vlogo 
1.839 din. 

Okrajno sodišče na Jesenicak 
dne  15.  oktobra 1949. 

R 871/49-3 11.349 
Na   predlog   Rauš   Sonje,   ravnateljice 

Did-a v Košakih, se uvede postopanje za 
amortizacijo življenjske zavarovalne poli- 
ce, ki  jo je predlagateljica ponevedoma 
zažgala ter se izdaja poziv, naj morebitni 
upravičenci !•• police v dveh mesecih od 
te objave v Uradnem listu LRS uvelja- 
vijo svoje pravice, ker se bo sicer po pre- 
telru roka izreklo, da je vrednotnica brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
življenjske zavarovalna- polica >Slavije«, 

jugoslovanske zavarovalne banke v Ljub- 
ljani z dne 1. V. 1946, šl. 48472 v nomi- 
nalni vrednosti 10.000 din, na 'me zava- 
rovanca Marijo Ravš rojena Novak. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 14. oktobra 1949. 

• 
IV Zp 203/45-34 11.351 

Poziv upnikom 
Premoženje bivSih >Jugoslovanskih tek- 

stilnih tovarn Mautner d. d.< s sedežem 
prti Sv. Pavlu pri Preboldu, in sicer to- 
varniška zgradba, zemljišča in stroji, su- 
rovine in blagovna zaloga, je hilo e sodbo 
vojaškega sodišča z dne 22. VIIT. 1945, 
št. 902/45—14, zaplenjeno. 

Na predlog javnega tožilstva v Celju se 
uvede o tem premoženju likvidacijski po- 
stopek v smislu 7. in 8. člena uredbe o 
likvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo 
premoženja z dne 15. III. 1949. 

Upniki ee pozivajo, naj v 60 dneh po 
objavi tega oglasa priglasijo sodišču svo- 
je terjatve. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. oktobra 1949.  

 Razni oglasi  
jSt. 1900/49 

Razpis 
Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 

ljani razpisuje: 
1 mesto asistenta na srtomafloloSki •••- 

niki, 
1 mesto lektorja za ruski jemk: 
1 mesto lektorja za angleški jezik. 
Pravilno opremljene prošnje je treba 

vložiti do 15. novembra 1949 na dekanatu 
medicinske fakultete, Vrazov trg 4/1. 

Dekanat medicinske fakultete 
v Ljubljani 

St. 27/1-49 11352 

Pozivi unnikom in dolžnikom 
Uprava okrajnih" proizvajalnih podjetij 

OLO Jesenice v Radovljici je po nalogu 
OLO Jesenice prevzela izvedbo likvida- 
cije Okrajnega kovinskega podjetja v 

Kamni gorief (bivši lastnik Lazar) Okraj- 
nega elektroinstalacijskega podjetja Jese- 
nice (bivši lastnik Pretnar). 

Pozivajo ee upniki in dolžniki, da naj- 
pozneje do 80. novembra J949 priglasijo 

terjatve oziroma poravnajo obveznosti po 
stanju z,a I. podjetje z dne 31. decembra 
1947, za II. podjetje po stanju z dna 31. 
decembra 1948. 

Po tem roku priglašene terjatve in ob- 
veznosti s ne bodo več upoštevale. 

Uprava okrajnih proizvajalnih podjetij 
OLO Jesenice v Radovljici 

11.409 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

v Solčavi kot sprejemajoče zadrugo se po- 
zivajo upniki pridružene Obnovitvene za- 
druge z o. j. v Solčavi, da v enem mesecu 
priglasijo svoje terjatve, toi so obstojale 
na dan vpisa združitve v zadružni regi- 
ster, to je 29. septembra 1949, najpozneje 
v enem mesecu od dneva te objave. 

Kmetijska zadruga Solčava 
• 

St 44 10.893 
Objava 

Upravni odbor TD Sii vu. ca pri Mari- 
boru preklicuje izgubljeni društveni žig 
z besedilom 

>Telc\a<ino društvo Slivnica«. 
Novi žig bo opremljen z besedilom: 
Telovadno društvo Slivnica pri Mari- 

boru. 
Telovadno  društvo Slivnica 

pri Mariboru 

izgubljene listine 
prek licu je jo 

Ajdovec Franc, Ljubljana, Florjanska 27, 
knjižico za kurivo K-2. 11.422 

Andres Kristina, Ljubljana, Obrežna 
steza 2, živilsko karto LD za november. 

11.529 
Arhar Jože, Ljubljana, Podjunska 11, 

preklic o izgubljeni sindikalni izkaznici, 
potrdilo o zaposlitvi, vojaški knjižici, de- 
lavski knjižici, izkaznici'OF in osebni iz- 
kaznici, objavljen v Uradnem listu LRS, 
št. 24 z dne 9. VIII. 1949, ker so ee listi- 
ne medtem našle. 11.418 

Avtogaraža ptt direkcije Ljubljana, 
evid. tablico št. S-6595 tovorne prikolice 
in evid. tablico S-0943 tovornega voza 
DKW. 11.481 

»Avtoobnovac, Ljubljana, spoznavno ga- 
ražno Številko S-099 in "dovoljenje za upo- 
rabo iste na ime >Avtoservis< Ljubljana, 
Bežigrad 11. 11.482 

Bala« Mile, voj. pošta 2667, S*. Vdd,- 
oblačilno knjižico št. 28072. 11.526 

Baloh Franc, Železarna Jesenice, stanu- 
joč v Žirovnici št. 63, ukradeno vojaSko 
knjižico št. 2683/2411, izdano 23. VII. 
1948. 11.072 

Barbi« Dušan, Ljubljana, Kavškova 28, 
osebno izkaznico St. 403 in spričevalo III. 
letnika gradbenega tehnikuma.      11.433 

Bergles Olga, Maribor, sindikalno knji- 
žico. 11.081 

Bernik Albin, 21ebe 11, tov. izkaznico 
Gradis-Litostroja. 11.875 

Bjelič Filip, Ljubljana, Vodovodna 27, 
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka 
Kotor. 11.483 

Bodiä Ivan, Ljubljana, Zvonarefca 1. 
osebno izkaznico št. 99901. sindikalno iz- 
kaznico in vojaško potrdilo št. 67 o stalni 
nesposobnosti. 11.424 
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Bratuša Stanislav, Lukavci št. 21 p. 
Ivaajci, Slovenija, roj. 30. X. 1921, voja- 
ško knjižico, osebno izkaznico in promet- 
no knjižico za kolo. 11.205 

Bürgert Antan, Ljubljana, Prule 8. šo- 
fersko in sindikalno izkaznico ter delav- 
sko knjižico. • 11.398 

Cafuta Julijana, Soviče 23, Sv. Vid pri 
Ptuju, knjižico za kolo znamke »Steyer«, 
evid. St. 11118, St. kolesa 44514.     10.801 

Olja Franziska, Vrtojba št. 08 pri Novi 
Gorici, tablico za kolo št. 3504, knjižice 
St. 520.819. 

Cvetko Marija, MoSkanjci 29, knjižico za 
kolo znamko »Lord« št. 55300.        10.924 

Čavič Nikolina, voj. pošta 3379, Ljub- 
ljana, vojalko izkaznico St. 10131.   11.399 

Dobrovoljc Franc, profesor, Ljubljana, 
Cernetova 4, osebno izkaznico št. 043632, 
izdano 25. I. 1945 od NM Ljubljana. 

11.531 
Dragejerie Anton, voj. pošta Številka 

2143/12, Škofja Loka, oblačilno knjižico 
St. 87025. 11.373 

Državni zavod za socialno zavarovanje, 
ekspozitura Kamnik, uničeno prometno 
knjižico za kolo znamke »Steyer«, Številka 
okvira 1.193,926, St.  knjižice S-40S.645. 

10.S91 
Frauič Alojzija, Ljubljana, Prešernova 

St. 48 (Bleiwe-sova), osefuio izkaznico \z- 
dano od NM Ljubljana. 11.392 

Gabrijelčič Marta, Plave št. 46, p. An- 
hovo, Gorica, osebno izkaznico, izdano od 
odseka za notr. zadeve pri OLO Gorica. 

11.357 
Germovnik Peter, Domžale, Področje 

at. 32, osebno izkaznico, izkaznico Sindi- 
kalne podružnice Krajevnih podjetij Dom- 
žale št. 2993103, izkaznico za kolo števil- 
ka 213210-9229 in udarniško izkaznico 
it. 77. 11.076 

Glavna direkcija kemične industrijo, 
Ljubljana, izkaznico št. 53^9 Urlano od 
ministrstva •• industrijo LRS dne 11. I. 
1949 na ime ing. Skubica Karla, usluž- 
benca te direkcije. 11.021 

Globokar Jože, Vel. Lese 17, KLO Krka 
pri Grosupljem, osebno izkaznico št. 143, 
ladano cd KLO Krka in knjižico za kolo 
znamke »Lux«, reg. št. 1976, tov. številka 
688800.     ' 11.486 

Glonar Otilija, Ljubljana, Hradeckega 
c. 48, nabavno knjižico št. 00608, maga- 
cima Litostroj. 11.449 

Golob Jože, Nevlje 7, p. Kamnik, želez- 
niško režijsko karto št. 84401, us-lužbcnsko 
knjižico št. 6937 in knjižico za kolo šte- 
vilka 935604. 11.390 

Gorjanc Janez, Iskra, Kranj, Gorenja 
Sava 10, nakaznico za kurivo K-2.   11.427 

Gozdarsko avtopodjetje, Celje, evid. šte- 
vilko priklopnika >Bertoja< S-1686 in pri- 
klopnika >Rothe Erde« S-4Ì90.        11.360 

Gozdarsko avtopodjetje Kočevje, pro- 
metno knjižico vozila Zie S-3420 in vozila 
Skoda S-8211. 10.800 

Gozdarsko avtopodjetje Postojna, pošlo- 
valnica Ajdovščina, evid. tablico prikolice 
>Otlandk St. 7791. 10.452 

Gozdno gospodarstvo Postojna. epHež Št. 
Peter na Krasu, spoznavno tablico 74 kolo 
S 25-925 na ime Belčič Matevž. Planina 
pri Rakeku St. 1. 10.967 

Gregore Marija, Soteeka št. 1, p. Dol pri 
Ljubljana prometno knjižico za kolo šte- 

vilka 10.345, črne barve, tov. št. 692.116, 
izdano od NM Ljubljana okolica.     11523 

Hadjaiuija Stevo, podporočnik, vojna 
poMa 6050/r, Ljubljana, brezplačno obla- 
čilno knjižico št. 21253. 11.386 

Hlačar Angela, Blato 22, Slov. Konjice, 
knjižico za kolo znamke »Juniort S-1660, 
St. 73265, izdano od NM Slov. Konjice. 

11.396 
Horvat Janoš, Ljubljana, Hotimirova 8, 

potrdilo o izstopu iz vojske. 11.530 

Horvat Martin, Odranci št. 222, p. Bel- 
tinci, izkaznico ÜF ter prometno knjižico 
za kolo znamke AVorkspiciaU reg. št. 
4515, št. okvira 21148, izdano od OLO Dol. 
Lendava. 10.971 

Hribar Valentina, Ihan, Goričica 20, 
evid. tablico za kolo št. S-102053.   11.385 

Imbrič Sclima, Litija 9, osebno in sin- 
dikalno izkaznico ter potrdilo soc. zavaro- 
vanja o pokojnini. 11.208 

Intihar Anton, Jesenice, Prešernova 33, 
osebno izkaznico, izdano oü MLO Jese- 
nice, tov. izkaznico, izkaznico bratowke 
fckladnice in družinsko knjižico, vse izda- 
no od Železarne Jesenice, izkaznico ZB in 
izkaznico za kolo, izdano od NM •••••••. 

11.204 
Jančar Melanija, Ljubljana, Rožna do- 

lina. Cesta VI, št. 18, osebno izkaznico 
št. 054772. izdano 25. VI. 1945 cd NM 
Ljubliana. 11.376 

Janežič Ani, Ljubljana, Lepodvorska 10, 
osebno izkaznico. 11.447 

Janclj (Aloiza) Ivan, roj. 1900, Tržič, 
voiaško knjižico, izdano od voj. odseka 
v Kranju. 11.267 

Jckovcc Antonija, Bašelj št. 23, p. Pred- 
dvor, knjižico za kolo št. S-5195.     11.480 

Juretič Alojz. Mlinsko št, 12, p. Koba- 
rid, zač. osebno izkaznico, izdano od' NM 
Tolmin, izkaznico OF, izkaznico za kolo 
in potrdilo o zaposlitvi. 10.859 

Jurjcvčič Stane, Ljubljana, Muzejska 
5/1, osebno izkaznico št. 002040, izdano 
od NM Ljubljana. 11.453 

Jurgelo Valentin, Kranj, Prešernova 15, 
knjižico za kolo št. 6669, invalidsko iz- 
kaznico št. 0322, invalidsko izkaznico št. 
8737/288 za polovično vožnjo in izkaznico 
ZB. 11.391 

Kadivec Ivana, Šenčur 23, knjižico za 
kolo znamke »Diamant« S-4-5092, Števil- 
ka 988787. 11.423 

KampnS Nežika, Rog. Slatina 78, želez- 
niško režijsko karto. 11.450 

Kastelic Neža, Bizovik 34, knjižico za 
kolo znamke >P'uch«, tov, St. 1242856. 

11.506 
Kašper Jože, Smattno ob Savi 47, Ljub- 

ljana, spričevalo I. b. razreda III. mešana 
mešč. Šole Moste, Ljubljana za 1. 1935/86. 

11.505 
Klopčič Marija, Ljubljana. Sv. Petra c 

št. 29, ©pričevalo I. letnika ženske obrtne 
šole, izdano leta 1925/26. 11.389 

Knez Antonija, Ljubljana, Viška e. 13, 
osebno izkaznico, Izdano od NM v Ljub- 
ljani. 11.484 

Kokl Marija, Kranj, Jezerska 2, knjižico 
za kurivo K-2 in knjižico za kurivo K-l 
na ime Zum Saša. 11.371 

Konic Alojz. roj. 15. IX. 1914, uslužbea 
ori JDZ, član .IZNM, tehn. vozovna delav- 
nica Gorra, živilsko knjižico (Minot) šte- 
vilka 3601. 11.378 

Korene Ivan, Gor. Logatec, knjižico za 
kolo St. 13010. 11.897 

Košir Viktor, roj. 23. II. 1911, dostav- 
ljač pošte Jesenice, Gor. stan. v Zapužah 
pri Lescah št. 13, vojaško knjižico.  40.999 

Kovač Pavel, Ljubljana, Ztvinozdravni- 
Ska 1, živilsko karto R-l za november. 

11.508 

Kozole Marija, Ljubljana, Cogna rje va 
št. 10, knjižico za kurivo K-2. 11.479 

Kukovič Jože. Celje, Partizanska 5, pro- 
metno knjižico za kolo št. 755807, št. tab- 
lice S-13-11017 in sindikalno izkaznico. 

11.882 
Kunovar Kristina, Ljubljana, Svelokri- 

ška 3. knjižico za kolo št. 5336S2.    11431 

Laiar Albin, Ljubljana, TržaSka c. 1'. <, 
osebno izkaznico in izkaznico OF.    11.429 

Litostroj, Ljubljana, evid, tablico ?a to- 
vorni avto št. S-8GC2. 11.374 

Loboda Franc, fttuda 15, p. Domžalo* vo- 
jaško knjižico za  konja. 11.524 

Lotrič Janez, Kališe 8, p. Železniki, 
orožni  list. 11.079 

Mahne Jože. Jesenice, BlejVUa c. 71. tov. 
izkaznico za votop v Železarno Jesenice, 
izkaznico ene. zavarovanja in vojaško knji- 
žico, izdano od voj. odseka Jesenice. 

11.405 
Makorič Alba, roj. 8. XII. 1923 v Slav- 

čah, KLO Višnjevik, Nova Gorica, sedaj 
bolničarka na Jesenicah, ukradeno oseb- 
no izkaznico. 10.858 

MelanSck Anton, Pjodkraj 74, p. Velenje, 
vojaško   knjižico. . 10.804 

Mestna klavnica Ljubljana, avtobaza, 
evid. tablico za tovorni  avto S-1837. 

11.402 
Mestno prevozno podjetje »Mepromc 

Ljubljana, Tyräeva c 36, evid. tablico to- 
vornega avtomobila znamko GMC S-f)7fl2. 

11.30.2 
Miholič Stefan, Tumišče št. 124, t>vojo 

osebno izkaznico in osebno izkaznico na 
ime Miholič Marijaétor izkaznico za kolo 
Št. 92987. 10.K90 

Ministrstvo za kmetijstvo, uprava za. 
družnih tečajev, Ljubljana, Šiška, ukrade- 
no knjižico za kolo št. B 41447 znamke 
»Bianchi«, v reg. št. S-l-17913. 11.206 

Ministrstvo za komunalne zadeve LUS, 
prometno knjižico za osebni avto »Mer- 
cedes« S-1451. 11.452 

Mlinar Vladimir, Ljubljana. Tržna 5, 
osebno izkaznico št. 080950, izdano od NM 
Ljubljana. 11.403 

Munih Gabrijel, Straža, Slov. Javorriik, 
tov. izkaznico, izdano v železarni Jerenice, 
izkaznico za kolo, izdano od NM Idrija in 
sindikalno izkaznico, izdano v rudniku 
Istra. 11.407 

Nakrst Danica. Postojna, Cankarjeva 6, 
maturitotno spričevalo, izdano 1940/41. od 
III. drž. mei. mešč. šole v Mostah, Ljub- 
ljana. 11.401 

Okrajni ljudski odbor Postojna, ekono- 
mat, prometno knjižico št. 11936 osebnega 
avtomobila »Opel-OIimoia«, številka šasije 
825/48-MLP, eviid. št. S-6825. 10.970 

Okrajno avtopodjetje Gorica, evid. tab- 
lico S-7949 tov. avtomobila »Fiat« 1100, 
last Humarja Ivana. 11.814 

Okrajno avtonrevozniStvo Novo mesto, 
prometno knjižico St. 5267 priklopnika 
S-3122,, 11.486 
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Pančur Benedikt, Pšajuovica, p. Smart- 
no v Tuhinju, osebno izkaznico, izdano od 
KLO CeSnjice, izkaznico ZB št. 0 03077, 
izkaznico za kolo št. tablice 54S9, izkaz- 
nico za polovično voznino št. 8192 na vseh 
progah v drž. eksploataciji, člansko knji- 
žico Zveze vojaških vojnih invalidov šte- 
vilka 40106, nabavno knjižico kmečke po- 
trošniške zadruge, čebelarsko knjižico, iz- 
kaznico OF. potrdilo Navoda Kamnik za 
prodano tele, člansko izkaznico RKS, ku- 
poni po 1000 din, kmečki boni za 1000 din 
m izkaznico za kolo, št. tablice 5435 na 
ime Pančur Albin. 10.817 

Peric Jože, Kranj, Primskovo 214, karto 
za kurivo K-3. 11.528 

Perko Franc, Kal 10', p. Zagradec, knji- 
žico za kolo znamke »Pucb«, št. 238448. 

11.507 
Plctko Martin, spričevalo 6. razr. gim- 

nazije. 9505 
Plesničar Leopold, Drekovlje 11, p. Mi- 

ren pri Gorici, osebno izkaznico.   10.888 
Plestenjak Marija, Ljubljana, Cesta v 

Mestni log 45, knjižico za kolo, izdano od' 
NM Ig. 11.393 

Plohi Anton, trg. poslovodja, Paradiž 
št. 105, Sv, BarbaVa v Halozah, knjižico za 
kolo tovarne »Indian« št. D 4764 reg. šte- 
vilka S-20-9896. 11.034 

Podlogar Alojzij, Ljubljana, Litijska ce- 
sta, knjižico za kurivo K-4 št. 220836. 

11.478 
Potočar Franc, čevlj. mojster, Brežice 

St. 39, tablico za kolo znamke »Omega«, 
reg. Št. S-4068. tov. št. 2256. 11.073 

PreleSnik Janez, Ljubljana, Ločnikar- 
Jeva 12, osebno izkaznico, izkaznico OF, 
knjižico za kolo št. 11247. 11.384 

Premru Janez, PonoviSe, Litija, osebno 
izkaznico in knjižico za kolo, št. tablice 
11387. 11.297 

Ranitovič Teodor, voj. pošta 2667, St. 
Vid, preklic o izgubljeni knjižici številka 
20982, izdan od voj. pošte 4466 Skoplje, 
objavljen v Uradneiri listu LRS št. 19 z 
dne 14. VI. 1949, ker se je listina med- 
tem naSia. 11.394 

Rafcvanja Jože, Ljubljana, Frankopan- 
eka 26, potrdilo *a popravilo Čevljev, iz- 
dano od čevljarske zadruge, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta. 11.383 

Repnik Franc, Glinje St. 2, p. Cerklje 
pri Kranju, knjižico za kolo št. S-3-6291, 
izdano pri NM v Komendi. 11.200 
.Republiško montažno podjetje »Toplo- 

vod«, Ljubljana, černetova ul. 6, prometno 
knjižico št. 25-38 za poltovorai avtomobil 
»Pontiac«, evid. St. S-1191. 11.400 

Ribarit Bogoljub, Ljubljana, Povšetova 
št. 33, mlečno karto za otroke od' 2 do 
7 let. 11.525 

Ropič Franc, Gorenjski vrh 15, p. Za- 
vre, izkaznico OF in knjižico za kolo znam- 
ke »Torpedo«, št. 517335, reg. št. 4550 na 
ime 'Seh Stefan, Gorenjski vrh.      10.861 

Ruška tekstilna industrija, evid. tablico 
osebnega avtomobila znamke »Ford Eifek, 
5t. eviri, tablice 5878. 10.920 

Solan Marija, Bizovik 19, knjižico za 
kolb, začasno uslužbeneko knjižico in iz- 
kaznico OF. «- „ 11.387 

Simčie Vckoslav, Ljubljana, Rudnik 80, 
preklic o izgubljeni potrošniški nakaznici 
za gospodinjske potrebe K-4, objavljen v 
Uradnem listu LRS št. 33 z dne 25. X. 
1949, ker so se listine medtem našle. 

11.420 
Skale Vinko, Breg 18, Celje, prometno 

knjižico za kolo št. 28867, številka tablice 
13-10933, dekret o zaposlitvi. Izdan od 
MLO Celje okolica, potrdilo o-predhodnem 
rekrutovanju, knjižico o predvoj. vzgoji, 
knjižico o učenju, izdano od Kmetijske 
zadrugo Kozje, sindikalno knjižico, osebno 
izkaznico in karto za kurivo. lff.792 

Skene Janes, Sp. Brnik 81,'izkaznico za 
kolo št. 8301. izdano od NM Cerklje. 

10.876 
Slabe Ludvik, Zažar, potrdilo o delav- 

ski knjižici št. 1084, izdano 19. V. 1949 
od inšpekcije dela Ljubljana okolica. 

11.428 
Sraka Jožef, Gančani St. 42, osebno iz- 

kaznico, izdano od NM M. Sobota.   11.296 
Staro Franc, Ljubljana, Obrtniška 8, po- 

trdilo o zaposlitvi št. 2365459, tek. števil- 
ka 31309, izdano od Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Ljubljani 9. III. 
1949. 11.446 

Šavrič Ivan, Sela 113, p. Dobova, knji- 
žico za kolo št. 844509, Številka tablice 
S-ll-4911. 10.964 

Sepec Antonija, Rakovec Št. 15, p. Do- 
bova, knjižico za kolo, ät. tablice 4144. 

10.898 
Šinkovec Franc, Srednja Kanornlja 29 

pri Idriji,- targo od prikolice št. 6941. 
11.872 

Šircelj Nada, Trnovo pri II. Bistrici 343, 
osebno izkaznico št. 464, izdano od OLO 
II. Bistrica 25. IV. 1946. 9926 

Škalje Anton, Petrovce 31, Celje, knji- 
žico za kolo 5t. 423395, št. tablice 5723. 

11.313 
Skrajnar (Franca) Ivan, roj. 19. I. 1889 

v Irci vasi, okraj Novo mesto, sedaj v Lju- 
tomeru, Vrazova št. 12, osebno izkaznico. 

10.180 
Smalcclj Peter, Predgrad' št. 53, p. Stari 

trg ob Kolpi, osebno izkaznico št. 3821, 
vojaško potrdilo št. 37, izdano 17. VII. 
1947 od oblasti JA po 44. točki, vozniško 
izkaznico in 3 taloni ter izkaznico Avto- 
moto druStva s placano takso za 1. 1949 
in izkaznico za kolo, 11.412 

Šoštarič Antonija, Ljubljana,. Korotaneka 
ulica, tovarniško izkaznico Litostroja in 
živileko karto R-l za oktober.        11.419 

Stängel Cvetka, Ljubljana, Marmontova 
št. 24, sindikalno knjižico. 11.477 

Stebe Cecilija, Zg. Zad'obrova 50, knji- 
žico za k ..io in osebno izkaznico.     11.425 

Ster Jane/. Sp. Duplje 44, spričevalo L. 
letnika tekstilnega tehnikuma v Kranju, 
tkalski odsek, izdano leta 1947/48.   11.377 

S vab Jelka, Ljubljana, Stani čeva 20, 
osebno izkaznico, izkaznico OF in Živil- 
eko karto R-3 za november. 11.430 

Svab Rok, Kaearo 1, Celje, tablico za 
kolo St. 1183900, St. tablica S-19-338. 

11.381 
Svigelj Karel, Borovnica 49, vojaško 

knjižico. Ì1.380 
Tonkli Franc, Ljubljana, Podturnom 3, 

vojaško knjižico. 11.379 

Trebše Vida, Ljubljana, Tržaška 26, de- 
lavsko knjižico. 11.451 

Unetič Ježe, roj. 0. III. 1926, Cerklje 
ob Krki, Bušeča vas 2, vojaško knjižico. 

10.998 
Urbas Franc, ukradeno osebno izkazni- 

co št. 4218, izkaznico OF št. 422371 in iz- 
kaznico za kolo, št. tablice 2050.     11432 

Vicentijevié Živojin, zastavnik.' voj. po- 
Šta 3258, Karlovac, oblačilno knjižico šte- 
vilka 50137. 11.365 

Vidmar Alojzij, Šenčur 137, spričevalo 
kat. št. 25, oprav. št. 277, o opravljenem 
šestmesečnem večernem tečaju za tek- 
stilno etroko v Kranju z dne 1. VII. 1946. 

11.448 
Vodišek Marjan, Celje, Stanetova 15, 

epričevalo 1., 2., 3. in 4. razreda dTž. gim- 
nazije v Celju, rojstni list, potrdilo o dr- 
žavljanstvu in spričevalo grafične šole 
v Ljubljani. 11.312 

Vodnik Alojz, Janževa gora št. 46, p. 
Selnica ob Dravi, potrdilo o stalni vojaški 
nesposobnosti, prometno knjižico za kolo 
št. S-17-6154, izdano od notr. odseka OLO 
Maribor i okolica in potrošniško nakaznico 
za 2. tromeseSje. , 10517 

Vogrinec Franc, Moškanjci 12, knjižico 
za kolo znamke »Baranja« St. 191659. 

10.923 
Vojni okrug Ljubljana, potno dovolilnico 

rumene barve serije K št. 20641, izdano 
1. III. 1949 od' voj. odseka v Kočevju na 
ime Mulac Ivan, uslužbenec in serije K St. 
20642,.izdano 19. III. 1949 od voj. odseka 
v Kočevju kna ime Majcen Ivan, kapetan. 

,, 11.504 
Volk Alojz, Ljubljana, Delavski dom, 

osebno izkaznico, vojaško knjižico, knji- 
žico za trjkolo. 11.521 

VTP Ljubljana, transportni odsek, evid. 
št. 873S. 11.527 

Vrbanac Nevenka, Novo mesto, Glavni 
trg 33, izgubljeno živilsko nakaznico Šte- 
vilka 43 za oktober, izdano 1949 od voj. 
trg. podjetja v Novem mestu.        11:406 

Vrunč Karel, Celje, Crèt št. 6, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odseka Ce- 
lje meeto, prometno knjižico za kolo in 
izkaznico RK. izdano od RK öret in Iz- 
kaznico OF. 11.395 
. Zalaznik Frančiška, Ljubljana, Ižanska 
št. 35, karto za kurivo K-7. 11.522 

Zorjau Karel, Partinje St. 96, p. Sv. 
Jurij v Slov. gor.., prometno knjižico za 
kolo znamke NSU, tov. št. 1998, reg. šte- 
vilka 2011, registrirano na okraju Ma- 
ribor okolica. ' 10.181 

Zupan Andrej, Ljubljana, Ribniška 15, 
železniško izkaznico, izkaznico OF in iz. 
kaznico na ime Zupan Marjeta.      11588 

Žagar Anton, Ljubljana, Cigaletova 3, 
ukradeno živilsko nabavno knjižico Lito- 
stroja. , 11.426 

žepek Ignac. Drača vas 56, p. Loče pri 
Poljčanah, knjižico za kolo St. tablice S-19, 
2794, št. okvira 6187013. 10.815 

ŽnidarSič Franc, Cerknica 52, izkaznico 
za kolo znamke »Puch«, S-25-1869, tov. 
št. 141101. "10.805 

2ot Franc, Golo 6, p. Ig pri LJubljani, 
prometno knjižico za kolo znamke »La 
Polana de Luri«. St. 005485, S-Î4101. 

11.111 

Izdaja »Uradni list LRS«; Direktor in odgovorni uxadnik: dr. Rastko Močnik, tiska tiskarna »Toneta Tomšiča, vei v Ljubljani}. ; 
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Vaupotič Jakob, kmečki ein, Lukavci, 
Stuhec Matija, delavec, Lukavci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. septembra 19é9. 

Zadr IV 17 11.062 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949. 
Besedilo: »Mareza«, zadruga rejcev, pa- 

semske perutnine, koz, kuncev, ovac in 
drugih drobnih živali, z o. j. v Mariboru. 

Izbrišejo se Slani upravnega odbora: 
Založnik Franc, Kenig Franc, Pkš Franc, 
Dajčman Jože in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Florjančic" Slavko, nameščenec, 
Veselko Anton, brivec, 
Seveoek Mal», deatist, 
Fras Alojzija, gospodinja, vei v Mari- 

boru. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. oktobra 1949. 
Zadr III 36 10987 

Sedež: Medvedje selo. 
Dan vpiea: 31. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv, Peter 

na Medvedjem selu. 
Izbrišeta  se člana  upravnega  odbora 

Kužnar Franc in Coki Alojz, vpišeta ee 
novoizvoljena člana odbora 

Sekirnik Ivan, kmet, Kačji dol, 
Mirko Stanko, kmet, Grlice. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. oktobra 1949. 

Zadr V 132 11.467 
• 

1234. 
Sedež: Ormož. 
Dan vpiea: 15. eeptembrà 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ormožu. 
Izbrišejo so člani upravnega odbora: 

Geflovič Franc, Maaten Ivan, Horvat Stan- 
ko, Gorjup Marija, Otorepeo Milka, Luk- 
man Peter, Ivanuša Ivan, Keček Jožko, 
Habjanič Anton in vpišejo novi izvoljeni 
Slani upravnega odbora; 

Arko Franc, upravnik drž. posestev, 
Ormož, predsednik, 

Ozmec Avgust,   kmet, Ormož, podpred- 
sednik, 

Fodgorelec Jožko, kmet, Hum, tajnik, 
MarinlB 'Franc, kmeit, Lešmca, 
Kuharic" Ciril, kmet, Lešnlca, 
VavpotJc" Anton, kmelt, Pušenci, 
Zioko Iran,-kmetj Kafdek, 
Hanželic" Štefka, kmetica, Hardek, 
Küster Anton, kmet, Frankovci, 
Stampar Ivan, kmet. Frankovci, 
Igerc Anton, kmet, Dobrava, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. septembra 1949. 

Zadr 1137 -10.988 

* 
1225. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Mihovce, 

okraj Pfnj. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora 

Medved Ivan, Sagadin Andrej, Pleteršek 
Anton, Sagadin Simon, Gajter Anton in 
Klavinc Jože, vpišejo se novi izvoljeni 
«lani odbora: & 

Krašovec Ivan, kmet, Mihovce, 
Lamberger Jožef, kmet, Mihovce, 
Draskovic Franc, kmet, Mihovce, 
Draskovic" Franc, kmet, Dragonja vas, 
Pernat Josip, tometj Dragonja vae, 

Modič Martin, kmet, Mihovce, 
Pleteršek Simon, kmet, Mihovce. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. oktobra 1949. 

Zadr IV 101 11.466 

1226. 
Sedež: Turski vrh. 
Dan vpisa: 26. septembra 1949. 
Besedilo:   Kmetijska" zadruga   Turski 

vrh. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Belšak Alojz, Pongračlč Blaž, Kelc Blaž, 
Pongračlč Martin, Vidovič Martin, Zebec 
Martin, Levanič Andrej, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani odbora: 

Hrženjak Jožef, kmet, Turek! vrh, pred- 
sednik, 

Kokot Anton, kmet, Turski vrh, pod- 
predsednik, 

Veselic Alojz, kmet, Turski vrh. tajnik, 
Juršek Blaž, kmet, Belski vrh, 
Budgan Anton, -kmet, Turski vrh, 
Potočnik Franc, kmet, Pestike, 
Petrovič Jožef, kmet. Turski vrh, 
Roškar Franc, viničar, Turski vrh, 
Pungračič Franc, kovač, Turski vrh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 26  fieptembra 1919. 

Zadr ITT 136 11.061 

1227. 
Sedež: Bilje, okraj Gorka. 
Dan vpisi: 10. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Car Beč«, v Biljah. 
Na zboru 12. VIII. 1949 so bila spre- 

jeta nova pravila 
Besedilo odslej- Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Car« v Biljah. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro. 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z mapred. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval-. 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi dTžave in s tem 
ustvari boljše in kultumejše življenje. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 200 din, 
kot člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti 
vloženega pre'moženja'po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje V imenu odbora 
predsednik. 

Okrožno sodišče v Postojni, 
dne 10. oktobra 1949 

Zt 50/49—6 10.951 

Sedež: Bukovje, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga  v  Bu. 

kovju. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dine 

16. T. 1949 se izbrišeta razrešena člana 
upravnega odbora: Debevc Franc in Jur- 
ca Viktor, vpišeta pa nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Sirca Franc, Predjania 32 to 
Požar Frane, Gorenje 11. 

Okrožno sodišče v Postojni ; 
-    dne 13. oktobra 1949. 

Zt 119/48-6 10Ä57. 

1229. 
Sedež: Corovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1949, 
Besedilo:   Vinogradniška   obdelovalna 

zadruga »Makue Boris« z omejenim jam- 
stvom v Cerovem. 

Na občnem zboru 18. avgusta 1949 so 
bila sprejeto nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Makuc Boris« v Cerovem. 

Naloga zadruga •: da s skupnimi pro. 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoS 
sodobno znanost, in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodke, se ubrani izkorišče- 
valekih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični graditvi države ter s tem 
ustvari boljše in kultumejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo razen ohišja kot delež, od katerega se 
plačujejo obresti. Zemlja ostane njihova 
last. 

Ob vetopu v zadrugo vplača vsak član v 
korist zadruga kot pristopnino 200 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja po sklopu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Okrožno sodišče r Postojni 
dne 12. oktobra 1949 

Zt 226/48-7 11.101 

1230. 
Sedež: Dornberg, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dorn- 

bergu. 
Na'podlagi sklepa občnega zbora z dne 

13. III 1949 se izbrišejo razrešeni Člani 
upravnega odbora; Lah Nikolaj, Berce 
Franc, Sinigoj Ernest in Vodopivec Anton, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Lah Stanko, kmet, Dornberg, Vodnikova 
št. 23, tajnik, 

Vodopivec Jože, kmet, Potok 6, 
Cokar Oskar, kmet, Tabor 30, 
Vodopivec Stanko, knret, Doroberg, 

Prešernova 25. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne •. oktobra 1949. 
Zt 218/48-5 10.852 

• 
1231. / 

Sedež: Fojana, okraj Gorica. '&, 
Dan vpisa: 10. oktobra 1949. w 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
zadruga »Franc Valcnčič« z omejenim 
jamstvom v Fojani. 

No zboru 20. avgusta 1949 so bMa spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »Prane ValenčiiS« v Fo. 
Jani, 

Naloga zadruge je: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in a skupnim delom 
ustanovi, zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da na ta na- 
čin poveča dohodike, se ubrani izkOTišce- 
valsltih' elementov na vasi ter pođeluje 
nri socialMcni 'gradivi' drSave 1er » tem 
••stvari Koliše ih kulrumejSe ïrvljenîp. 

Zadružniki vložijo v zatirano ••••• zem- 
ljo, razen ohiŽja ko* tzatóp. Zemlja ostem» 

1 njiWva lest ' 
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Üb vstopu v zadrugo vplača vsa]; Član 
v korist zadrugo kot pristopnino 200 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik iti 
4 do 6 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 10. oktobra 1949. 

Zt 8/49-5 11.100v 

1232. 
Sedež: Gabrovica, okraj Sežana. 
Dan vpisa; 2. septembra 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Gabro- 

vici. 
Na podlagi sklepa občnega zbora dne 2. 

V. 1949 so vpišeta nova izvoljena Mana 
odbora: 

Luto Franc, zidar, Gabrovica 20 in 
Jerič Alojz, kmet, Gabrovica 69 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 2. septembra 1949 

Zt 137/48-7 10.681 

1233. 
Sedei: Gorenji Lokovec, okra) Gorica. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Gornjem 

Lokorcu. 
Na podlagi sklepa zbora zadružnikov z 

dne 12. H  1949 se izbrišejo člani uprav- 
nega odbora: liratuž Janez, Kogoj Leo- 

, pold in Bremec  Alojz ter vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Suligoj Stanko, kmet. «iti, Lokoveo 210, 
predsednik, 

Savli Marija, kmet. hol, Gor, Lokovec 
št. 233, tajnik, • 

Vončlna Albert, mali kmet. Gor. Toko. 
veo 17ó. 

Okrožno »odišče v Postojni 
dne 6. oktobra 1949. 

Zt 29/48-8 10.851 

1284. 
Sedež: Hruäevje,  okraj Postojna. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1949. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   v  Hru- 

ïevju. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

13. III. 1949 ae izbrišejo člani upravnega 
odbora Kobal Danilo, Milharčič Adolf, 
Samsa Luka i» Gorjanc Ivan, vpišejo pa 
novi izvoljeni član! odbora: 

l-prnu Ivana, kmetica, HruJ«vje 12. 
KCTčP Luka. Malo Brdo 2 in 

AGorìanc- Jakob, kmet, Sajevce 11 
Prc'ki'.-inilt uprovnega odbora ]e 

Janez 
Sabec 

Okrožno todišfe * Postojni 
dne   22. oktobra 1049 

Zt 9/47r-20 11.346 

1235, 
Sedež: Kojsko, okraj Gorica 
Dan vpifift: 5  oktobra 1949 
Bemdiloi Kmetijska zadrufta v Kojskcm. 
Nn noduigl «klopa skupščine z dne 20. 

II. 19ÎW se izbrišejo člani upravnega od- 
born- Plntar A'.oU. Tomaži!1. Jožko, Pa- 
hor Franc, Modere Anton. Vendramin 
Ivo. Simeïï Jožef in Vuga Zora, vpišejo 
pa novi izvoljeni Člani upravnega odbora: 

S'IPčIč Anitel, kmt>t. Knjsko 3. pred- 
sednik. 

Kumcr Ludvift. kmet. Ko•o 26, pođ- 
prf'd.'p'lnik. 

Stnrr»  \nton, kmet. Koiskn 7, tainik, 
Marinič Anton, kmet, Vedrijan. 10, 
Piniar Miha, kmet, Brestje 2, 

Vugà  Ivan, kmet,  Vedrijan 41 in 
Samec Angei, kmet, Brastje 15. 

Okrožno  sodišču v   Postojni 
dne 5. oktobra 1949. 

Z t 139/48—5 10.S47 
• 

1236. 
Sedež: Laze pri Planini, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 10, oktobra 1949 
Besedilo: Kmetijska zadruga Laze. 
Na podlagi sklepa občnega zbora • dno 

30. I. 1949 ,se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Matičič Ignacij, Zadek Bogomir, 
Nemgar Ivana, Tacja prav: Facja Franc, 
Pivk Ivana, Kavčič Franc, Tacja prav, 
Facja Frančiška, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Facja Anton, kmet, Jakovica 19, pred- 
sednik, 

Urovatin l^an, kmet, Laze 3, podpred- 
sednik, 

Krmavner Franc, kmet, Laze 30, tajnik, 
Facja Jožef, kmet, Jakovica 21, 
Nemgar Ivan, kmet, Laze 25 
Jurca Ivan, kmet, Jakovica 5, 
SimčiS Franc, kmet, Laze 47. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 10 oktobra 1949. 

Zt 89/48-7 11.102 
• 

1237. 
Sedež: Lokavcc pri Avdorščini, okraj 

Gorica. 
Dan vpisa: 13„ oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Heroj Istok« v Lokaveu pri Ajdov- 
ščini. 

Na občnem zboru 12. VIII. 1049 eo bila 
eprejeta nova pravila, 

Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna 
zadruga >Istok« v Lokaveu. 

Ob vstopu v zadrugo vplačVvaak član 
v korist zadruge kot pristopnino 100 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% od vrednosti 
vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13 oktobra 1049 

Zt 33/49—C 10.054 
• 

1288. 
Sedei: Lož, okraj Postojna 
Dan vpisa: 18. avgurta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v L»žu. 
Po sklepu občnega zbora z dne 6. II. 

1949 ee izbrišejo člani Upravnega odbora 
Mlakar Jože, Zabukovrjc Stanko, Kočevar 
Jože, Tome Franc in Vidmar Terezija in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Mlakar Mirko, predsednik, 
Južna Antonija, tajnica. 
âvigelj Marija, blagajnlcarka, 
Strle Franc in 
Vidmar Janez, vel iz Loža. , 

Okrožno sodišče v Postojni 
•ine 18. avgusta  1949. 

Zt 62/48 10.601 

1289. 
Sedež: PrvaMna, okraj Gorica. 
Dan voisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna za- 

druga >22 decombere z omejenim jam- 
stvom • Prvaclnl. 

Na izrednem občnem zboru 19, VIII. 
1949 so bila eprejeta nova pravila 

Besedilo odslej: Vinogradniška obdelo. 
vain.-» zadruga »22. december« v Prvačini, 

Naloge zadruge so: ila w skupnimi pro. 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z nanred. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 

visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, so ubrani izkoriščevai- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države m s tem 
ustvari boljše In kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo SVOJO zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega 
se plačujejo obresti. Zemlja ostane nji- 
uova last. Ob vstopu v zadrugo vplača 
vsak član v koriet zadruge kot pristopni- 
no 200 din, kot člansko vlogo pa do 1 % 
od vrednosti vloženega premoženja. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v inrehu odbora 
predsednik 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13. oktobra 1949. 

Zt 12/49-10 10.953 
•      . . 

1240. 
Sedež: Kihemberk, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Branik« z omejenim jamstvom v Bi- 
li emberku. 

Na občnem zboru 17. avgusta 1949 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Branik« v Rihemberkn. 

Nalog« «zadruge eo: da e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubTani izkoriščevai- 
akih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi držav© in s tem 
ustvari boljše in kulturnejäe življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zem- 
ljo, ••••• ohišja kot delež, od katerega 
se plačujejo obresti. Zemlja ostane nji- 
nova last. Ob vstopu v zadrugo vplača 
"sak član v korist zadruge kot pristopni- 
no 100 din, kot člansko vlogo pa do 1 % 
od vrednosti vloženega premoženja po 
sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov. Zadrugo zaetopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora 
predsednik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13. oktobra 1949. 

Zt 173/48-8 10.956 
• 

1241. 
Sedež: Temnica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 7. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Srečko  Kosovel« v Temnici 
Na izrednem zboru 18. VIII. 1949 et» 

bila spremenjena pravila 
Upravni odbor sestavlja odslej predeed- 

nik in 4 do 8 članov. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 7. septembra 1949. 
Zt 29/49-9 10.682 

• 
1242. 

Sedež: Vipava, okraj Gorira. 
Dan vpisa: 4   oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga « o. j. • Vipavi. 
Na zbOruVfi. VIII 1949 <• bila sprejeta 

nnva pravila 
Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna 

z.Tlrujra »Janko Premrl-Vojko« v Vipavi 
Nalotre zadriifte 6o: da s skupnimi pro. 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
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Kostel 
(sedež v Čolnarjih) 

Rajnàol (del): Urgelj 
Spodnji Log (del): Spodnja Bilpa 
Suhor (del): Dolenja Žaga, Gorenja Zaga, Kostel, 

Lobič  mlin,   Reber,   Steijnik,  Trsje, 
Vrt, Žlebe 

Vrh (del): .   Brsnik, Čolnarji, DelaČ, Dren, Gotec, 
Krkovo, Mavrc, Oskrt, Poden, Sapmk, 
Vrh 

Dane: 
Korenja vas' (del) 
Gorica vas (del): 
Prigorica (del): 
Ribnica: • 

Ribnica na Dolenjskem 
Bukovica, Dane, Jelenov žleb, Sajevec 
Gorenja vas 
Hrovača 
Zadolje 
Ribnica 

Banja Loka (del): 
vara: 
Kuželj (del): 
Pirče: 

Vrh (del): 

Vas-Fara 

(sedež Fara) 
Stružnica J 
Fara, Padovo, Slavski laz 
Grivac, Kuželič, Petrina 
Hrib, Jakšiči, PirSe, Planina, Potok, 

.Stajer, Vas , 
Tiäenjpolj • "   ; .' 

•. glede okraja Krško tako 

a) da se ukinejo kraji:    ., " / 
1. Dednja vas, ki se priključi deloma h kraju Glo- 

boko, deloma b kraju Pišece, 
2. Dolenja PiroSica, kj se priključi deloma h kraju 

Cerklje ob Krki, deloma h kraju Sutna, 
3. Gorjane, ki se priključi h kraju Podsreda, 
4. Kompolje, ki se priključi b kraju Boštanj, 
5. Mraševo, ki se priključi deloma h kraju Cerklje ob 

Krki, deloma h kraju Sv. Križ pri Kostanjevici, 
deloma h kraju Veliki Podlog,     ' ^ 

6. Podvrh, ki se priključi h kraju Žabukovje, 
7. Prušnja vas, ki se deloma priključi h kraju Črneča 

vas, deloma b kraju Sutna, , 
8. Raztez, ki se priključi h kraju Stolovnik, 
9. Vetrnik, ki se deloma priključi h kraju Veliki ka- 

men, deloma b"kraju Kozje, okraj Celje okolica. 
b) da se ukjneta kraja: 
1. Križ in Lipoglav, iz katerih ee ustanovi kraj Je- 
,   lovec, ki obsega tele katastrske občine in naselja: 

Kompolje  (del); 
Vrh, (del),: 

Jelo vec 
Jablanica 
Gabrje, Križ, Lepi dot! 

2. Oštrc im Prušnja vas, iz katerih se ustanovi: kraj 
Črneča vas, ki obsega tele kajastrskp ••^•• fn na- 
sel ja: 

Criieh ras    '> 
čmeea v os (del):   Črneča vas,, Frhiga, Gradi nje. Prošnja 

vas   Vrbje,'.Vrtača'' 
Oštrc: .Augustine, Crešnjevec, Dolšice, Oštre 

c) da se odcepi: 

1. od kraja Bučka naselje Resa (del), ki ee prikljuÄ 
h kraju Skocjan, okraj Novo mesto,. 

2. od kraja Lipoglav naselje Simert, ki se priključi 
h kraju Boštanj. 

č) da se glasi sestav spremenjenih krajev: 

Boštanj: 
Kompolje (delJ: 

Vrh (del): . 

Bučka (del): 

Bušeča vas (del): 

Cerklje (del): 

Krška va I (del): 
StQJanski vrh (del) 
Vel. Mraševo (del) 

Boštanj 
Apiienik, Boštanj, Dol. Boštanj 
Kompolje, Murtovec—Simert, Smarf- 
na, Za vine, Zi va gora 

Bučka 
Bučka, Dole (del), Del Radovlje, Gor. 
Radovlje, Jarčji vrh, Jermanji vrh, 
Močvirje, Slrit Zaborlt 

' • 

e r k 1 j e ob Krki 
Buäeca vas, Dol. Pirošica, Gor. Tiro. 
šioa 
Cerklje,   Crešnjice,   Gazice,   Hrastje, 
Zasap, ZupeČa vas (del) 
Boršt, Račja vas, Zupeča vas (del) 

.-Brvi, Poštena vas, Stojaoeki vrh 

.•Veliko Mraševo 

Olo boko 
Blatno; Blatno 
Bojsno (del): Bojeno 
Brezje: ; Brezje 
Globoko:       » Globoko 
Mal. vrh: Mali vrh 
Pirlenbreg: Piršenbreg 

Pišece 
Dednja vas: Dednja vas 
Pavlova vas (del): Pavlova vas (del) 
Pišece: * Pišece 
Podgorjr: Podgorje 

Deknianca (del): 
Gor jane: 
Podsreda: 
Trebëe: 

Anže: 
Arme&ko: 
.Gorica: 
Lokve: 
Raztez:     ' 
Stolovnik (del): 

Podsreda 
Križan vrh 
Gorjane, Poklek, Vojsko 
Podsreda, Gradišče 
Trebče 

Stolovnik 
Anže 
Armeiko 
Gorica '     , " 
Lokve 
Raztez • 
Stolovnik (del) 

Sv. Kriï pri Kostanjevici 

Sv. Križ (del): Dobrava', Kolariea, Pristava, Selo, 
;.. Slivje, Stari grad, Sv Kri* pri Kosta- 

njevici. Zavìnek, Zavode (del), Zna- 
novce, Zabjpk , .  . 

, Vel, > Mraševo (del) Brod, Malo Mraševo 
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BuSeča vas (del) :     V rhovska vas (del) 
Črneča vas (del):    Mladje . 
Planina: Brezje,   Brezovica,  Gradec,   Planina, 

Premagovce, Trebelnik    % 
Stojanski vrh (del) :V\ri]i vrh 
Sv. Križ (del):        Brlog, Dol, Hrastek, Sutna 

Veliki  Kamen 

Koprivnica: Koprivnica, Prévoie 
Mali Kamen (del): Mali Kamen (del) 
Mrčna sela: 
Veliki dol: 
Veliki Kamen: 
Vetrnih   (del): 

Mrčna sela 
Veliki dol > 
Veliki Kamen 
Vetrnik (del : Toplice, Klanjčev vrh, 
Glažuta) 

Veliki Podlog 

Scnušc (del): * Alali Podlog 
Veliki Podlog:        Gorica,  Gržeča vas,  Jelše,  Pristava, 

Vel. Podlog 
Vel Mrrupvt; (dal): Kake — Naklo 

Zabukovje 

Marijina vas (del): Praprotno (del) 
Podgorje (del):       Gorica, Malo Podgorje^ Hezeo, SreboU 

*' no, Vel. Podgorje 
Podvrh (del): Podvrh (del), Vranje (del) , 
Trnovec (del):        Komorivec, Str2iš5e (del), Trnoveo 
Zabukovje (del):     Mrzla Planina, Zabukovje (del) 

d) da se glasi pravilni sestav krajev: 

Artiče 

Arnovo selo: Arnovo selo 
rArtiče: A rtiče, Glogov brod 
Brezina U: Trebež                                   t. 
Dečna sela: Curnoveo (del : Planina). Dečja 

Volčje (del)              '         / 
Dolenja vas (del) ; Dolenja vae (del), Sp. Pohanca 
Št. Lenart H: Zverinjak (del) 
Zg. Obrez: Zg. Obrez 

Đ o bo v a 

Gabrje: Gabrje, Mali Obrez 
Loče: Loče 
Mihalovec: Mihalovec 
Mosiec: \ gosteč 
Bigonce: Rigonce 
Sela (del): Sela (deit) 
Vel. Obrez:/ Dobova. Vel. Obrez 

Sv. Peter pođ Sv. gorami 

Dekmanca (del): Dekmanca 
H-astje: Crešnjeveč, Hrastje 
Križe (del)r, Osredek (del) 
F-inšperk (del): Kunšperk, Polje, Sv. Peter, 

'Pk>: Ples, Srebrnik 
Sttšica (del):.    ;  ' 
Žagaj: Žagaj 

IV. glede okraja Ljubljana okolica tako: 

a) da se ukinejo kraji: 

1. Iška vas, ki se priključi h kraju Ig, 
2. Praproče—Setnik, ki se priključi h kraju Polhov 

Gradec, <• 
3. Vrzdenec•Zažar, ki se priključi h kraju Horjul, 
4. Zelimlje, bi se priključi deloma h kraju Pijava 

gorica, deloma h kraju Ig. 

b) da se od kraja Rovte odcepi naselje Podpesek (del), 
ki se priključi h kraju Podlipa^-Smrečje. 

c) da se eestav spremenjenih krajev gla&i: 

Horjul: 
Vrzdenec • 

Zažar: 

Dobravica: 
h' 
ISka Loka: 
Zelimlje (del): 
ISka vas (del): 

,V, 

Gradišče : 
Pijava gorica: 
Pino (del): 
Zelimlje: 

Podlipa: 
t. J ost (del): 
Rovte  (del): 

Polhov Gradec: 

Selo: 
črni vrh (del): 
Setnik: 

Petkovec: 
Ro&è (dèi): 

Horjul 

Horjul, Koreno, Ljubgojna 
Velika Ligojna (del), S&motorica 
(del), Vrzdenec,' 
Zažar , 

.;   u 
Dobravica, Kremenica, Sarsko 
Ig, KOt, Staje 
Iška Loka, Matena 
Klada 
Gorenji Ig, Iška, lška vas 

Pijava gorica 

Brezje, Gradišče, Smrjene, Vrh 
Pijava gorica 

,      Dreuik 
Zelimlje 

Podlipa-SmreSje 

Podëpa 
Smrečje 
Podpesek (del) 

Polhov Gradec 
Podreber, Polhov Gradec, Pristava, 
Srednja vas 
Selo, Setnica! 
Crni vrh (del), Smplpik '(del)' 
Briše, Butajnova (dei) •>'•••n roče, Set- 
nik 

Petkovec 
•••<••, Podpesek (del), Praprotno 
b"rdb, Rovte (dèïf 

è) dai ee glasi pravilni sestav krajev: 

Dobrunje: 
Javor: 
Lipoglav: 

Podmolnik: 
Sostro: 

Konjska {det),! 

Dobrunje-Sostro 
Dobrunje, Zadvor, Zavoglje 
Besnica (del), Javor 
Brezje, Mali Lipoglav, Pance, Repce, 
Selo pri Panean, Veliki Lipoglav 
Podmolnik, St. Pavel 
Cešnjice, Podlipoglav, Sadinja vas, 
Sostro, Zagradišče 

'       PoJšnik 

Konjšdca,  Petkovina, Selo, Stranski 
veh (del) 
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Polšnik (del): 

Vel. Goba II: 

Liberia (del); 
Metnaj (del): 

Sv. Anton (del): 
Šmartno  (del): 

Vintarjevec: 

ceuelruk, Dolgo brdo, Koprivnik, Pod- 
inilj, Prelesje, Preveg, Ravne, Renke, 
Sp. Tepe, Sp Maonolj,  Spi   Polšnik, 
Sušje, Šemnik, Zglavnica, Zg, Tepe, 
Zg. Mamolj (del), Zg. Polšnik, Žam- 
boh 
Borovak, Vel. Preska 

Šmartno pri Litiji 

Dvor (del : Bogenšperk) 
Debeče, Obolno (del), Oäredek, Pia- 
nina 
Jastrebnik,   Seit, Stangarske  poljane 
Mala Koštrevnica (del), Šmartno pri 
Litiji, Ustje, Volčja jama, Zavrstnik 
Cnii potok, Javorje, Leskovec, Ravni 
Osredek, Riharjevec, Vintarjevec 

V. glede okraja Mozirje tako: 

a) da se ukinejo kraji: 

•1. Gorica ob Dreti, ki se- priključi h kraju Nazarje, 

2. Grušovlje, kis© priključi deloma h kraju Kadmirje, 
deloma h kraju Rečica ob Savinji, deloma h kraju 
Šmartno ob Dreti. 

b) da se sestav spremenjenih krajev glasi: 

Kokarje: 
Loke (del): 
Prihova (del): 
Pusto pplje •4• 
So. Rečica (del): 

Holmec lit 
Radmirje: 
Št; Janš (del) : 
Ter  (del).: 

Holmec t  (del): 
Poljane 
Prihova (del)*- 
Recica trg: 
Sp. Rečica (del): 
Št. Janž (del): 
Z g. Podbrežje: 

Nazarje 

Creta, Gorica, •••••, Laćja vas 
Zavedle© (d£l) 
Doblatima, Nazarje, 21abor 
Potok, Pusto polje * 
Sp. Rečica (del) 

Radmirje 

Melise 
Radmirje 
Okonina 
.fuvanje 

Rečica objSavhi 

Brdo, Holmec 
Poljane 
Prahova 
Dol—Suha? Rečica ob Savinji 
Nizka, vas, Sp. Rečica (del), Varpolje 
Grušovlje, St» Janž 
Sp Podbrežje, Trnovec, Zg. Podbrežje 

Šmartno  »>l 

Holmec l  (del):     Bela, Vrhi 
Pusto polje  (deli 
Šmartno ob Dreti: 

Sp. Kraše 
Sv. Jošt,  Šmartno ob Dreti,   Volog, 
Zg. KraŠe 

č) da se glasi pravilni sestav. Krajev: 

Gavec (delj: 
Paška vas (del): 
Skonto ' N. Kloster ; 
Veliki vrh (del): 

Gorenje 

Gavec (del) 
Paška vas, Slatine (del) 
Gorenje, Novi Kloster, ßkorno 
Veliki vrh (del) 

S ma r t • o ob 1'aki 

Gavec (del): 
Paška vas (dei): 
Rečica ob Paki: 
Šmartno ob Paki:, 
Veliki vrh (del): 

Gavec (del) 
Slatine (del) 
Podgora, Rečica ob Paki 
MaU vrh, Šmartno ob Paki 
Veliki vrh (del) 

VT, glede okraja Novo mesto tako: 

p) da se ukinejo kraji: 

,1. Dole pri Škocjanu, ki se priključi h kraju Škocjan, 
2. Gorenje Sušice, ki se priključi h kraju Uršna sela, 
3. Jablan, ki se pxüdjuöi h kraju Mirna peč, 
4. Poljane, ki se priključi h kraju Podturn. 

b) da se ukineta: 

1. kraja Dobruška vas-in Zameško, ia katerih se usta- 
novi kraj Dobrava, ki obsega tele katastrske ob- 
''me ta naselja: 

Dobrava 

Dobrava: Dobrava, Dobruška vas 
Gradišče (del):        QJòk 
Mršeča vas: Cisti breg,  Cučja mlaka,  Grmovlje, 

Hrvaški brod, Hudenje, Mršeča vas, 
ZameSko 

2L Kraja Straža in Vavta vas, iz katerih s,e ustanovi 
kraj Straža-^ Vavta vas, ki obsega tele katastrske • 

'>>>?ine in naselja: '„ 

Straža-Vavta vas 

(sedež Vavta vas) 

Gorenja Straža, Hmševec, Koke, Sela 
Dolenje Mralevo, Drganja sela {del), 
Jurka vas, Potok (del), Prapreče, Ro- 
manja vae, Vavta vas 
Dolenja Straža, Podgora (del) 

c) "da se od kraja Smolenja vas odcepi naselje Sela 
pri Zajčjem vrhu (del), kisepriključihkrajuDolž, 

č) da se h kraju Skocjaa priključi naselje Resa (del), 
ki se odcepi od kraja Bučka, okraj Krško. 

d) «ta *o glasi sestav spremenjenih krajev: 

Dolž 

DoK, Tglenik, Pušče, Vrhe pri Dolžu 
Pangrč grm (del) 
Sela pri Zajčjem vrhu, Zajčji vrh 

Mir na peč 

Jordan kal 
Biška vas (del), Dolenje Vrhovo, Do- 
lenji Podboršt, Golobinjèk, Gorenje 
Vrhovo, Gorenji Podboršt, Goriška 
vas, pfrč vrh (del), Ivanja vas (del), 
Vrhpeč 
Bičlca   vas   {de})'.   Cešnjice,   Ivanja 

. vai» (del), Jablan, Jelše, Maleiteka vas. 
Mali vrh, Mirna peč 

Podturn 
Deleči vrh, Podstenice, Pogorelec, 
Rog 

Gor. Straža (del): 
Jurka vas (del:): 

Prečna (del) i. 

Cerovec (del): 
HrvMca (del): 
Zajčji vrh (del): 

Globodfll (del)i 
Golobinjek (del): 

Mirna peč: 

Podstenice: 

I 

•H / 
J 
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Podium (det):        Loška vas, •••••• vas, Obrh, Pod- 
hosta, Podturn, Sela, Suhor 

Poliuiw: Mali Higelj, Občice, Poljane, Rampona 
Štora ža$a (del):    Divji   potok,  Nova gora,  Srebotnik, 

Stara žaga 

Brusnice (del): 
Pol o vrh: 
Smokhja  ms; 

S • o i t) u ,j u  vas 

Uumberk, Ratei 
Mali Slatnik, Potovrh, Veliki Slatnik 
Dolenja vas, Krka, Mala Cikava, Sela 
pri Ratežu, Sirolenja vas, Velika Ci- 
kava. Zihovo selo *   , 

Š Kocja D 

Dole: Dolenje Dole, Gorenje Dole, Jelen 
dol, Maf'kovec, Segonje, Zloganje 

^„imtju vas (d'd): 0*rečje. Vinica {del : Osredek) 
Mršeča tMs (dei)-:    Grniovlje 

Dolenja Stara vas, Hraetovlje, Resa, 
Stara Bučka, Stopno, Škocjan, Zavinek 
Goriška gora, Goriška vas 

Starti ras: 

Zagrmi  (del): 

Urana sel« 

Dobindol (dpi)- Dobmdol, Drganja sela, Gorenje Su- 
šice, Hrib, Uršna sete, Vrdun 

Staru žaga (dni): Blaževica, Laze, Pajkež, Pleä, Seč, 
Travni dol 

Vinja vas (df'}'      Radoha (del) 

e) da se glasi pravilni sestav krajev: 

' Bela cerkev 

Bela cerkev: Bela cerkev, Draga, Hrib, Vinji vrh 
Družinska ras fd*t):D<Aen\e Kronovo, Družinska vas (del), 

Građenje, Sela 
Breška vas, CadraŽe, Gornja Gomila 
(del). Pristavica 
Gmajnica (del) 
Ruhna vae, Stranje, Tomežja vas 

Gradišče  (del): 

Polhovica  (del): 
Tomažja vas: 

Dvor: 

Stavcu vas: 

Dvor 

Brod, Dolenji Kot, Dvor, Gorenji Kot. 
Mačkovec. Mačkov hrib, Sadinja vas, 
Skopice, Trebča vas, Vinkov vrh 
Cegelnica, Jama, LaSče, Podgozd, 
Stavca vae ,   , 

S t o p i 6 e 

Urtica (del):        Hrušica , 
StopiSe: ; . Crmošnjice, Stopiče, St. Jošt, Verdun 
Te&ka voda" (del):  Dolenja Težka voda  (del), Gorenja 

Tefcka voda, Plemberk •' 
Zajčji vrh (del):, • Brezovica,   Hrib   p«   Orehku,   Mali 

Orehek, Veliki Orehek 

VII. glede okraja Trebnje tako: 

a) da se ukinejo kraji: 

i. Lukovek, ki se priključi h kraju Dolenja Nemška 
vae, '•'''    >' 

2. Malkovec, ki se priključi deloma h kraju Telòc, 
deloma h kraju Tržišče, 

3. MoravOe, ki se priključi h kraju Sv. Križ pri Litiji, 
4. Račje selo, ki se priključi deloma h kraju Čatež, 

deloma h kraju Trebnje. 
b) da se h kraju Telce priključi naselje Telče {del: 

Lestma, Ravni, Telčice), iz kraja Dole pri Škocjanu, 
okraj Novo mesto. 

c) da se sestav spremenjenih krajev glasi: 
\ 

Čatež 

Čatež: Čatež,  Dolenja  vas,  Golek, Gorenja 
vas, Razbore, Zagorica, Zaplaa 

Okrog (del): Catežka gora, Kržišce, Okrog 
Roje (del): Roje, Trebanjski vrh 
Sevnica (del):        Križ, Križka reber 

Dolenja Nemška  vas 

Češnjevek: Cešnjevek, Dolenja Nemška vas, Do- 
lenji Podboršt, Gorenja Dobrava, Me- 
glenik . 

Lukovek: Doleuja   Dobrava—Studenec,   Dolga 
njiva, Gradisce, Jezero, Lipnik, Lu- 
kovek, Rihpovec 

Medvedje selo (del).-Rodine 
Ponikve: Breg, Dečja vas, Dolenje Ponikve, Go- 

renje Ponikve, Grm 

S 

Moravie: 

Okrog (del); 
Selo—Mirna (V V..' 
Tilutboj (del): 
Velika Goba (del): 
Vodice: 

Krsinj vrh (del): 

Telče: 

Medvedje selo 
(del). 

Sv. Štefan: 

Sevnica (del): 

Trebnje: 

Vrhtrebnje: 

y. Križ pri Litiji 

Gobnlk,   Hohovica,   Javorje,  Karani 
vrh, Laze, Moravče, Nova gora, Pod- 
peč 
Brezje, Gabreka gora, Tlaka 
Brglez, Lukovec, Pečice 
Ravne (del), Tihaboj 
Brezovo 
Gabrovka, Klanec, Moravska gòra, Sv. 
Križ pri Litiji, Vodice 

•••1$• 

Jeperjek, Krsinj vrh,\Otàvnik, Slančji 
vrh ' " ,,,'''' 
Ćešnjice, Grušče, HanUna, Nova gora, 
Rogači ce, Telče, Znojile , ", 

Trebnje •,.-,, 

Cviblje, Dol, Dolenje Medvedje selo, 
Gorenje Medvedje selo, Pekel, Pra- 
preče-Hrib, Primštal,,, ,   t 
Belšinjavas, Breza, Gorenja Nemška 
vas, Grič. Kanml potok, Pluska, Pri- 
stava, Rožni vrh.Studenec, Sv. Steten 
Zidani most 
Blato, Crni potok, Hudeje, Mala Sev- 
nica, Račje selo, Vellica Sevnica, Vr- 
hovo . 
Benečija, Kamna gorica, Kukenberk- 
Odrga, Stari trg, Trebnje 
Grmada, Repče, Vrhtrebnje. 

\ 
V 
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Tržišče 
Laknice (del): Malkovec, Pavlja vas, Skovec, Tràcina 
Pijavice (del):        Pijavice, Sp. Mladetiče, Zg. Mladetiče 
Tržišče (del): Kaplja vas, Medvedjek, Skrovnik, Sp. 

Vodale, Tržišče, Vrhek 

č) da se glasi pravilni sestav krajev: 

Mokronog 

Dolenje  Laknice,   Gorenje  Laknice, Laknice (delJ: 

Mokronog: 
Ostrožnik (del): 

Tržišče (del): 

Gradišče: 

Jezni vrh (del): 

Poljane: 

Bistrica (del): 
Novo Zabukovje: 
Straža: 

Št, Rupert: 

Srednje Laknice, Sv. Vrh 
Mairtinja vas, Mokronog 
Gorenja vas, Križni vrh, Log, Ostrož- 
nik,  Pogled,  Ribjek, Slepšek, Sveti 
Križ 
Bruna vas 

Primskoro 

Golce, Gradišče, Mengeš, Mikelca, 
Mišji dol. Primskova gora, Primskovo, 
Stara gora 
JeŽce, Jrôni vrh, Mulhe, Obla gorica, 
Vinji vrh 

„Dolnji vrh, Gornji vrh, Kamni vrh, 
Kremenjak, Poljane, Preska, Sevno, 
Zagrič , 

Št. Rupert 
Brinje, Rakovnik 
Zabukovje 
Okrog, Ravnik, Slovenska vas, Straža, 
Trstenik, Zaloka 
Draga,  Horn,  Hrastno, Kamnje,  St. 
Rupert, Skrijevo, Vrh 

C. v območju Mariborske oblasti glede okraja Polj- 
òane tako, da se h kraju SpitaliČ priključi del kraja Čreš- 
njiice, ki se odcepi od okraja Celje okolica in da 4e sestav 
spremenjenega kraja Spitalič glasi: 

Slemene: 
Tolsti vrh: 
Veliki Lipoglav 

(del): 

Spitalič 

Kamna gora, Sojek, Stare Slemene. 
Skedenj, Tolsti vrh ( 

Kraberk 

2. člen 
T« ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 

U St. 161 
Ljubljana dne 7. novembru 19-19. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej L r. Josip Vidmar 1. r. 

UREDBE. OOfiEDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

221. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
bdaja vlada LRS po predlogu ministra za komunalne 
zadeve LRS 

uredbo 
o prenehanju Glavne direkcije državnih gospodarskih 
podjetij za oskrbo lokalne industrije in obrti LRS 

1. člen 
Glavna direkcija državnih gospodarskih podjetij za 

oskrbo lokalne industrije in obrti LRS pri ministrstvu 
za komunalne zadeve LRS, ustanovljena z uredbo vlade 
LRS L dne 28. julija 1948 (Uradni list LRS, št. 40-203/48), 
preneha. 

2. člen 
Likvidacijo Glavne direkcije izvede komisija, ki jo 

imenuje minister za komunalne zadeve LRS. S premo- 
ženjem Glavne direkcije, ki ostane po končani likvidaciji, 
razpolaga minister za komunalne zadeve LRS. 

3. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak 716 
Ljubljana dne 31. oktobra 1949. 

Minister 
za komunalne zadeve LRS: Predsednik vlado LRS: 

Milko GoršiS 1. r. Miha Marinko 1. r. 

PMViLNIKIJSDHEDBE.iÄVODILÄ.ÖIlLGCBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

222. 

Glede na izkazane potrebe službe v bakterioloških, 
seroloških, kemičnih in parazitoloških laboratorijih in ua 
oddelkih BCG institutov in zavodov izdajam po predlogu 
ministrstva za ljudsko zdravstvo LRS in v zvezi z II, točko 
odredbe o delovnem času državnih uslužbencev (Uradni 
iist FLRJ, št. 111-840/49) 

odredbo 
o odpravi odredbe o delovnem času osebja zdrav- 
stvene stroke v bakterioloških, seroloških, kemič- 
nih in parazitoloških laboratorijih in na oddelkih 

BCG institutov in zavodov 

Odredba o delovnem Času osebja zdravstvene stroke 
v bakterioloških, seroloških, kemičnih in parazitoloških 
laboratorijih in na öddelkifi BCG institutov in zavodov 
(Uradni list LRS, št. 12-68/49) preneha veljati, 

2 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. S-zak 717 
Ljubljana dne 3. noverffbra 1949. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo LRS: podpredsednik: 

Dr. Marjan Abcïn 1. r. Ivan Maček 1. r. 
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223. 

Odredba 
o  razveljavitvi   odredbe   ministra  za  trgovino  în 
preskrbo LRS o obratovalnem času za obrtne poslo- 
valnice   na   ozemlju   Ljudske   republike  Slovenije 

Glede na določbe splošnega zakona o ljudskih odborih 
(Uradni list FLRJ, St. 49-410/49) 

o dr ej am, 
da se odredba o obratovalnem času za obrtne poslovalnice 
na ozemlju Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 32-132/40) razveljavi. 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

S-žt. 3109/1 
Ljubljana dne 8, oktobra 1949. 

Strinjam se! 
Minister Minister 

za komunalne zadeve LRS: za trgovino in preskrbo LRS: 
Milko Goršič 1. r. Jože Borgtnar 1. r. 

224. 

Odredb? 
o razveljavitvi odredbe ministrstva za trgovino In 
preskrbo o potreb; dovolila za izvrševanje trgovin-( 
skega obrta in odredbe ministrstva za trgovino in 
preskrbo o začetku poslovanja in o začasnem za- 

piranju trgovinskih obratov ^ 

Glede na določbe temeljnega zakona o zasebnih trgo- 
vinah (Uradni list FLRJ, št. 39-288/48) 

odrej am, 
da se odredba o potrebi dovolila za izvrševanje trgovin- 
skega obrta (Uradni list LRS, št. 20-91/46) in 

odredba o začetku poslovanja in o začasnem zapira- 
nju trgovinskih obratov (Uradni list LRS, št. 20-92/46) 
razveljavita. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

S-št. 3109/2 
Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Jože Borgtnar 1, r. 

225. * 

Odredba 
' o  razveljavitvi   odredbe   ministra  za  trgovino'in 
preskrbo LRS o obvezni prijavi osebja s strokovno 

trgovinsko izobrazbo 

Glede na določbe zvezne uredbe D razvidu strokov» 
nih kadrov (Uradni list FLRJ, Št. 74.920/48) 

odrejam,: 
da se odredba o obvezni prijavi osebja s strokovno trgo- 
vinsko izobrazbo (Uradni list LRS, it. 39-152/46) razve- 
ljavi. " 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

S—št. 3169/3 
Ljubljana dne 8. oktobra 1949. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Jože Borgtnar 1, r. 

REPUBLIŠKA V0LIVM KOMISIJA LRS 
226. 

Odločba 
Republiška volivna komisija LRS je na predlog 

Oblastnega izvršilnega odbora za ljubljansko oblast in na 
podlagi navodila predsednika vlade LRS o sestavi, ime- 
novanju in miogali oblastnih volivnih komisij, volivne 
komisije glavnega mesta Ljubljane in volivnih komisij 
rajonov glavnega mesta Ljubljane (Uradni list LRS, St. 
29481/49) na svoji seji dne 7. novembra 1949 sklenila: 

1. Razreši se predsednik oblastne volivne komisije za 
Ljubljansko oblast Ludvik Jezeršek, sodnik okrožnega 
sodišča v Ljubljani; 

2. namesto razrešenega Ludvika Jezerska se po- 
stavlja za predsednika oblastne volivne komisije za Ljub- 
ljansko oblast Mirko K ušar, podpredsednik okrož- 
nega sodišča, Ljubljana. 

Ta odločba velja takoj. 
.    St. 3/10     '    '     •'•:•-• '•.'•>':'.:'""  /" '". •    :' ' •'.".''<- 

Ljubljana dne 7. novembra 1949. 

Tajnik: Predsednik: 
Boris Kocijančič 1. r. Matej Delničar 1. r. 

227. 

Odločba 
Republiška volivna komisija LRS je na predlog izvr- 

šilnega odbora Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta 
Ljubljane in np. podlagi navodila predsednika vlade LRS 
o sestavi, imenovanju in nalogah oblastnih volivnih ko- 
misij, volivne komisije glavnega mesta Ljubljane in voliv- 
nih" komisij rajonov glavnega mesta Ljubljane (Uradni list 
LRS, št. 29481/49) na svoji seji dne 7. novembra 1949 
sklenila: 

1. Razreši se predsednik volivne komisije glavnega 
mesta Ljubljane Mirko Kušar, podpredsednik okrožnega 
sodišča v Ljubljani; 

2. namesto razrešenega Mirka Kušarja se postavlja 
za predsednika volivne komisije glavnega mesta Ljubljane 
Ludvik Jezeršek, sodnik okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani. mr    <       • . 

Ta odločba velja takoj. \ , 
St. 3/9 .•.'•'' 
Ljubljana dne 7. novembra 1949 

Tajnik: Predsedniki 'j 
Boris Kocijančič l.r. Matej Delničar 1. r.       j 

Izdaja >UrađnI liât LRS* — DirelÄor in odgovorni urednlkY dr. Rastko Močnik; tieka Tiskarna >Toneta Tomšiča« — vsi v 
LjiMjani. Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 82 
strani 12 din za 48 strani, 16 din za 64 strani po poŠti 250 din več.  —  Uredništvoma upmvništvo: Ljubljana, Gregorčičev« 

ulica št. 23 Telefon: ravnateljstvo in uredništvo 49-40. upraTmištro 55-79. -— čekovni račun 6-90180-0. 



Poštnina BÎaîABa » ••&•••• 
<<$&) •   rf^AtiOlr&fit 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 22. novembra 1949. Številk» 36. 

VSEBINA 
228, Odredba o yarstv» sutöfih veda V LKÇ. 
229. Odredba o domtoitvi odjredbç o dolori krdjewuh (mest- 

nih) ljudskih. iQwomv, ki opravljajo overitev jwdjpiaov, pi- 
save in prepisov. 

22Q. OdloSba o ustanovitvi republiške komisije za V|pra5anja 
razlastitve. 

231. Odločba o ^psemeinbi odločbo o razdelitvi odprtih voda 
v US. 

— Bçpravek. 

••••* ••••. •• vunu m ••• 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

228, 

Na podlagi 16. Sena zakona o začasni ureditvi ribar- 
stva v Sloveniji izdajam 

odredbo 
o varstvu sulčjih voda v Ljudski Republiki Sloveniji 

tV, od|tfliià vodah LjndakeRepublike Slovenije je iz" 
gjqjitveniiih razlogov vse leto prepovedano loviti sulca (aal- 
mo hucho) na tehle vodnih progah (zaprti suloji revirji) : 

Sava — od mostu v Liliji do mo*tu v vasi Sava; 
Ljubljanica ~ od izliva 1••• do mostu v Vevčah; 
Savinja — od železniškega mostu v Tremerju do že- 

Itaiiiäkega mostu v Laäkem; 
Dišava — Od izliva Lobmce do izliva Vodolakega po- 

toka in od Seoitaarttaskoga broda do železniškega mostu v 
Ptuju; 

Krka — od jezu v Žužemberku do mostu v Stavci vasi. 
, Nadzorstvo nad temi revirji izvajajo področna tiba-r- 

eue organizacije. 

S posebnim dovoljenjem ministra za^mûtijsivo LB5 
se lÄhko •-•••••••••• zaprtih sulčjih revirjiih izjemoma 
in za doloßan Zsß dovoli odiov določenega števila eulcev v 
fjotfmeaas Sn dwige za povzdigo ribarstva koristne namene. 

Ill 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uiadneou listu 

LRS«. 
St. 2088/1 
Ljubljana dne 16. novembra 19^9. 

Minister za kmetijstvo LRS; 
Ing. Jože Levstik L r. 

229. 

;     Na podlagi 2. •••• zakona o overitvi podpisov, pisave 
in prepisov izdaja vlada LRS 

* odredbo 
o dopolnitvi odredbe o določitvi krajevnih (mestnih) 
ljudskih odborov, ki opravljajo ovetitev podpisov, 

pisave in prepisov 

I 1 
•     Odredba' vlade LRS o dploßitvi krajevnih (mestnih) 
ljudskfih odborov, ki opravljajo overitev podpisov, pisave 

in prenov z dne 16. Julija 1046, Uradni list LRS, 
It. 31«l7Q/48, se dopolni tako, da se tretji odstavek 1. tooke 
v celoti glasi: 

•. V okraju Gorica: Ajdovščina, Doraberk, Kal nad 
Kanalom, Kanal, Kojsiko, Kostanjevica in Vipava.< 

2 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uxadnem lliefcu 

LRS<. 
St. S-zak 730 
Ljubljena dne 12. novembra 1949. 

Zu predsednika vlade LRS 
Minister za pravosodje LRS: podpredsednik: 

Dr. Heli Modic L r. Fvan Ma&sk 1. r. 

MINISTRSTHV UÜDSEF REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ustave LRS in 
drugega odstavka prve toôke vlado PLRJ o ustanovitvi 
komisdSe za vprašanja razlastitve izdaja vlada LRS po 
predlogu ministra za finance 

odločbo 
o ustanovitvi republiške komisije za vprašanja 

razlastitve 
1. Pri ministratvu za tinancç LRS se ustanovi repu- 

blika komisija za vprašanja razlastitve. 
2. Naloga republiške komisije za vprašanja razlaalitve 

je zlasti: 
• a) preizkušati, ali predlogi za razlastitve za potrebe 
uradov, ustanov in podjetij republiškega in lokalnega po- 
mena ustrezajo stvarnim potrebam in ali so zapotov'j.-na 
potrebna sredstva za izvedbo razlastitve; 

b) preizkušati pasi predlogah Za razlastitev obdeloval- 
ne zemlje na škodo prehrambenega fonda in stanovanj- 
skih zgradb na škodo stanovanjskega fonda, ali je razla- 
stitev takih nepremičnin neizogibno potrebna; 

c) preizkušati, at: je odškodnina za premoženje, ki ae 
razlasti za potrebe uradov, ustanov, In podjetij republi- 
škega in lokalnega pomena, določena v skladu z zako- 
nitimi predpisi in z izdanimi navodili, kar se tiče' vis'ne 
in vrste odškodnine; 

č) skrbeti, da. se razlastitve, ki so odrejene Za potrebe 
republiških in lokalnih uradov, ustanov'in porll^t'ï' izve- 
dejo v celoti, da prevaame raztaîoeno premo?ei\v i.rgan, 
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za čigar potrebe je razlastitev dovoljena, in da se ta organ 
vpiše v zemljiški knjigi kot organ za upravo; 

d) izvajati in skrbeti, da se izvajajo navodila zvezne 
komisije za vprašanja razlastitve; 

e) obveščati zvezno komisijo za vprašanja razlastitve 
o vseh problemih v zadevah razlastitve, ki se pokažejo na 
terenu; 

f) vodili evidenco o izvedbi veeh razlastitev, ki se 
odredijo za potrebe uradov, ustanov in podjetij zveznega, 
republiškega in lokalnega pomena na ozemlju LR Slo- 
venije; 

g) spreminjati delo okrajnih in mestnih (rajonskih) 
.razlastitvenih komiisij; 

h) dajati v okviru navodil zvezne komisije za vpraša- 
nja razlastitve navodila okrajnim in mestnim (rajonskim) 
razlastitvenim komisijam; 

i) preizkusiti že dokončane razlastitvene postopke in 
predlagati, kjer je kršen zakon, javnemu tožilstvu LRS, 
da vloži zahtevo za varstvo zakonitosti. 

3. Navodila republiške komisije za vprašanja razla- 
stitve so obvezna za okrajne in mestne (rajonske) razla- 
stitvene komisije ter za druge organe. 

4. Republiško komisijo za vprašanja razlastitve ime- 
nuje minister za finance LRS. 

V komisiiji je po en predstavnik generalnega sekre- 
tariata vlade LRS, ministrstva za pravosodje LRS, mini- 
strstva za finance LRS in javnega tožilstva LRS. 

Komisija lahko privzame za reševanje posameznih na- 
log tudi zastopnike drugih resorov, 

5. Natančnejše določbe o nalogah, organizaciji in delu 
komisije predpliše po potrebi minister za finance LRS. 

6. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnen>. listu 
LRS<. 

St. S-zak 7Ö8 
Ljubljana dne 12. novembra- 1949. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič L r. Miha Marinko 1. r. 

231. 

Na podlagi 3. člena zakona o začasni ureditvi ribar- 
stva v Sloveniji izdajam 

t>diočbu 
o spremembi odločbe o razdelitvi odprtih voda 
v Ljudski Republiki Sloveniji na ribarske enote 

I 
13. točka 1. člena odločbe o razdelitvi odprtih voda v 

Ljudski Republiki Sloveniji na ribarske enote št. 181/2 
(Uradni list LRS, št. 949/49) se spremeni tako, da se 
glasi: 

••13. tolminska ribarska enota: 
cSičo od brvi v soteski Zmoklica (pod vasjo «Koritnfoa) 

do izliva potoka Doblar v Doblarjih z vsemi pritoki na tej 
vodni f.rogi, izvzemši jpotok Idrijo pri Kobaridu,s pritoki; 
Idrijco od izliva do mostu v vasi Dolenja Trebuša s pri- 
tok',* 

II 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. 2089/1 
Ljublja-ns df»p 18. novembra 1949. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Ing. Jože Levstik L r. 

Popravek 
Opozarjamo naročnike, da je bila pod naslovom na 

čelni strani zadnje številke Uradnega lista LRS v enem 
delu naklade pomotoma vstavljena napačna zaporedna šte- 
vilka 38. Pravilno je to bila št. 35 Uradnega lista LRS, ka- 
kor je razvidno iz tiska na notranjih straneh uredbenegà 
in oglasnega dela lista. 

Uredništvo 

Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
Si 88 z dne Ì9. oktobra 1949: 

700. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o var- 
stvu nosečih žen in doječih mater v delovnem (usluž- 
benskem) razmerju. 

701. Splošno navodilo o splošnem vodstvu nad medicin- 
skimi, farmacevtskimi in stomatološkimi fakultetami. 

702. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razvrstitvi me- 
talurških del. 

703. Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in delu dječjih 
dispanzerjev. " 

704. Pravilnik o dezinfekciji surovih kož. 
705. Odločba o oprostitvi zadrug in njihovih zvez plačila 

taks. 
Guatemala ratificirala ustavo Svetovne zdravstvene orga- 

nizacije in protokol o Mednarodnem uradu za javno 
higieno. 

Odločba o začasnih proizvajalčevih cenah za »džipovino« 
(koren rastline, imenovane »džip« in koreninico 
kafre. 

Sj, 89 z dne 22. oktobra 1949: 

706. Pravilnik o uvedbi in načinu uporabljanja novih' K- 
vilskih potrošniških nakaznic. v 

707. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razvrstitvi del v 
gradbeništvu. 

708. Navodilo o delu organov, pristojnih za vodstvo uprav- 
nega kazenskega postopka. 

709. Navodilo o razvrstitvi gospodarskih učencev in učen- 
cev industrijskih žol v potrošniške razrede in njihovi 
preskrbi s predmeti zagotovljene preskrbe. 

710. Odredba o rokih za sestavo gospodarskih planov 
kmečkih obdelovalnih zadrug za leto 1950 in o skle- 
panju pogodb na podlagi teh pianov. 

Egipt ratificiral protokol, po katerem so pod mednarodno 
kontrolo droge, • niso obsežene s konvencijo z dne 
13. julija 1981, o omejitvi proizvodnje in o ureditvi 
razdelitve opojnih drog, spremenjene s protokolom, 
podpisanim v Lake Sup^psn dne 11. decembra 1946. 

Popravek uredbe o odkupu žita v gospodarskem lëtu 
1950/51. 

Iznja »Uradni M LRS< - Direktor hi odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik; tieka Tiskarna »Toneta Tornea« — vsi v 
LluMiani   Narornina: četrtletno 60. polletno 120. celoletno 240 din.— Posamezna številka; 4 din •• 16 strar   8 din za 3? 

'strani 12din za 48 etrani. 16din za • strani* po pošti 2.50din veB.  —  Uredništvo in  upravniStvo: LJubljana. OregorBiceva 
ulica at. 23 Telefon: ravnateljstvo In uredništvo 49-40. upravutätvo 55-79. Čekovni račun 6-90180-0. 



URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik Vi. Priloga t< 36. kosu • dne 22. novembra 1949 Številka 36. 

Razglasi io oglasi 
Opozarjamo ljudske odbore, da jim je uprava Uradnega Usta LRS pred 

dnevi poslala po nalogu Komiteja za zaltonodajo in izgradnjo ljudske oblasti 
pri vladi LRS knjižico »Zakon o volitvah odbornikov ljudskih odborov«, ki je 
hala v teh dneh kot ponatis zakona, objavljenega v Uradnem listu LRS, 
fc. 3311949. 

Vsem našim ••••••••• sporočamo, dâ je naša založba 20. oktobra 1949 
odpria na Tyrsevi cesti 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjer so naprodaj vse 
jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse publikacije, ki jih 
je izdal Uradni list FLRJ letos v slovenskem jeziku. Od tega dneva dalje se 
publikacije prodajajo in oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne veô v 
dosedanjih prostorih v Gregorčičevi ulici 23/1. 

Veoma knjižic, ki smo jih izdali od L 1946 do danes, je že razprodana; 
na zalogi imamo še 10 knjižic: 

i. Zakon o zakonski zvezi in 
zakon, navodila in pravilnik o državnih matičnih knjigah; cena 12 dut 

2- Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig • obrazci in 
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. 

8. Zbirka gospodarskih predpisov II. del; cena 105 din. 
4, Komentar b kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 90 din.    .- , 

/        6. Splošni register predpisov za L 1945—184Ï; cena 60 din.   M 
6. Splošni register predpisov za 1. •8; cena 58 din. 
7. Začasni program sploSnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh 

«trok in poklicev, j literaturo in navodilom; cena 7 din 
8. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike in za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniško dobe 
in je zanje predpisan strokovni izpit; cen^ 2 din. 

,«   9. Zbirka skrbniških predpisov; cena 25 din. 
10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanja; 

cena 44 din. 

Knjižice se naročajo lahko pismeno pri >Uradnem listu LRS« Ljubljana, 
Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi pò knjigarnah. 

. Obenem z naroČilom naj se pošlje tudi plačilo ali pa sporo® tekoči račun 
naročnika. Naš tekoči ra?un tmurno pri Narodni banki FLRJ, Ljubljana, 
SI računa 6-90160-0. 

. Ravnateljstvo >Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2341. 

Sedež: Maribor. • < 
. Dan vpisa: 29. oktobra 1949. , 
Besedilo: Podjetje za promet s farma- 

cevtskim materialom, Maribor,.skrajšano: 
»Kemofarmacija v Mariboru« oz. »Chemo- 
pharma Maribor« za poslovanje z inozem- 
stvom. ,  '    / 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja na 
debelo m razdeljevanje sanitetnega blaga, 
kakor farmacevtskih in laboratorijskih 
kemikalij, tipiziranih zdravil, obvezilnega 
materiala, bJgteneko-kozmetäEnih sred- 
stev, serumov in vakcin, galensküi in die- 
tetski'i preparatov ter kozmetik. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak 486 z dne 3. VIII. 1948, 

Operativni upraW voditelj: Glavna di- 
rekcija za nabavo in razdeljevanje sani- 
letnega blaga. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mr, ph. Vrankovič Dallbor, ravnatelj, 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; , 

• BenkoČ Drago, šef komercialnega od- 
delka, v odsotnosti ravnatelja, v istem 
obsegu kot oni; 

Primožič Ikmka, glavni računovodja, li- 
stine po 47. olenu. epi. zakona o drž, go- 
spodarskih podjetjih, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 29. oktobra 1949. 
St. 243482-1949 •        11.644 

2342.- 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 4. novembra 19-i|), 
Besedilo:  Oblastno  podjetje  za  odkup 

in promet z alkoholnimi pijačami v Bre- 
žicah, skrajšano: >Viuo Brežice«,        — 

Poslovna predmet: v Preskrba prebival- 
stva z vinom, alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami, 

Ustanovitelj podjetja^ OLO Krško; na 
podlagi »kaza Prezidija Ljudske skupšči- 
ne LRS z dne 30. VIII. 1949 (Uradni list 
LRS, žt. 26 z dne 30. VIII. 1949) je pod- 
jetje dobilo oblastni pomen. 

Operativni upravni voditelj: Oblastna 
direkcija odkupnih podjetij Ljubljansko 
oblasti.      - ' 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Iljaž Stanko, direktor, samostojno v ob- 

segu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
PoljanSek Ignac, pomočnik direktorja, 

v odsotnosti direktorja, v istem obsegu 
kot oni,    i 

Slataer vida, računovodja, ki eopodpi- 
suje listine po 47. Členu snj, zakona O 
drž. gosp. podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljanske abituiti, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. novembra 1949. 

St. 993/1-1949 '480 

2843. 
Sedež; Celje. 
Dan vpisa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Oblastno odkupno podjetje. 

>Sadje in zelenjava«, Celje. 
Poslovni predmet: Odkup sadja in ze. 

ienjave, gozdnih sadežev in zdravilnih 
•••, njih predelava ter zalaganje doma- 
čega in tujega trga z njimi. 

Ustanovitelj podjetja: Z ukazom Prezi- 
dija Ljudske ••••••• LRS (Uradni list 
LRS, št 26 z dne 30. VIII. 1949) ie pod- 
jetje dobilo oblastni pomen. 

Operativni upravni voditelj: Oblastna 
direkcija odkupnih podjetij Ljubljanske 
oblasti. '• . . * 

Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Leekoveek Vilko,, diraktor, v obsegu 

zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Cerar Emil, Sef komercialnega oddel- 

ka, v odsotnosti direktorja, ve istem obse- 
gu kot oni, 

Sindlovsky Nikola, glavni Tačbnovoija, 
ki sopodpieuje listine po 47. členu epi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ljuaaki odbor Ljubljanske oblasti, 
poverjenigtvo za finance, 
dne 8. novembra 1949, 

St. 1275•-49 •.488 
'* 

2344. ' 
Sedež. Ljubljana, 
Dan vipiea: 7. novembra 1949. 
Besedilo: >Oraditelj«, gradbeno pod jet. 

je Ljudskega odbora ljubljanske oblasti v 
Ljubljani. 

Poslovni predmet: Gradnja stanovanj- 
skih, gospodarskih in industrijskih zgradb 
ter izvrševanje stavbniih obrtov na •••••• 
Iju LO Ljubljanske oblasti. 

Ustanovitelj podjetja: LO Ljubljaneke 
oblasti, odločba» 8t. I. 2084/1-49 % dne 
26. X. 1949.    9 

Operativni upraivni voditelj; Poverjeni- 
štvo za gradnje izvršilnega LÖ LfubHan- 
ške oblasti. . ,  ( , 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Arko Franc, direktor, samostojno.» v 

obsegu zak, pooblastil in pravil .podjetja, 
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buinik Manja, računovodja, sopddpisujé 
listine po 47. členu spi. zakona o drž. 
gnau, podjetjih. 

Ljudski odbor Ljubljansko  oblasti, 
poverjeuištvo za iiuance, 
dne 7. novembra 1949. 

St. 1289/1-1949 11.700 

Ste£36j-22. XL•9 

£34ò. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 28-3U. 
Dan vpiea: 17. oktobra 1949. 
Besedilo: Ekonomija Ljudske restavra- 

cije, Ljubljana. 
Poslovni predmet:  Zalaganje z dodatno 

brano  DUR: Ljudska restavracija,  Dom 
Ivana Cankarja in Dom Anice Cernejeve, 

Ustanovitelj   podjetja:    MLO   glavnega 
guiuata Ljubljana, odločba Tajn. St. 2969/49 
z dne 1. IX. 1949. 

Operativu; upravni voditelj; Ekonoinat 
izvršilnega odbora MLO Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
Korene Franjo, upravnik, 
Debelak Mira, admin. blagajničarka. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
povGrjeništvo za finance, 
dne 17. oktobra 19-19. 

Fin. št. 4060/1949 '       11.494 

2346. 
Besedilo: Celje. 
Dan vpisa; 4. novembra 1949. 
Besedilo: Preskrbovalnico delavcev in 

uslužbencev proizvajalnih podjetij MLO 
Celje. 

Poslovni predmet: Maloprodaja pre- 
' hrambenega in industrijskega blaga za- 

gotovljene preskrbe in drugih prostih 
predmetov ädtfoke potrošnje zi potrošnike 
h podjetij poverjeništva za obrt in indu- 
strijo in poverjenišfva za komunalne za- 
deve MLO Celje ter skupna prehrana za- 
nje v menzi. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba St. I 1777/1-1949 z dne 13: IX. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Celje, poverjenaštvo za obrt 
to industrijo. 

Podjetje zastopa In /zanj podpisuje: 
Lesnik Make, ravnatelj, samostojno, v 

jobsegu zakonskih" pooblastil in pravil pod'- 

, j Mestni LO Celje, 
povprjeništvo za finance, 

1   dne 4. novembra 1949. 
Št. 2212—1949- 11.588 

iftr 
234V 

Sedež: Prevalje.   • 
Din vpisa: 4. novembra 1949. 
Bosedilo: Trgov9ku podjetja KLO Pre. 

valje. 
Poslovni   predmet:   Prodaja  premoga, 

f drv in piva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
OiPrativnl upravnđ voditelj: KLO Pre- 

valje. 
-Poslovalnice:: /, 
Kurivo promet, 
Zaloga piva. '' 
Podjetje zastopajo in zanj podpieujejo: 
Ledinek MaJ», npTavnik, \ 
KriStof- Drago, ; računovodja, oba »Su- 

pa i v vseh" zaäevaH podjetja, v odsotnosti 
••••• teh pa     > •>•'• -\.   ,t 

;  : Äuiko Ivan, tajnik" KLO. 
t       Okrajni LO Dravograd, 

sedež Slovenj Gradec, 
povwjenlstvo za finance,       ' 

\ dne 4. nov.embra 1949. v   • 
„'..." St. 1891r/l-49 11.547 

234ti. -   . 
Sedež: Kamnik. , 
Dan vpisa; ï, novembra l\>Kt.    ' 

1    besedno;   Mestna   éivaluica,   krpaluica 
in pralnica, Kanuiik. 

Jfodioviii    predmet;    Šivanje    ženskih 
oblek in perila, krpanje oblek in Jperila 
1er pranja perila. ' 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Uperativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Kamnik, 
l'odjuije zawUipiiju .• zanj podpieujejo: 
Ke;,K)vić   Mariju, poslovodja. Spise fi- 

nančnega • kreditnega značaja podpisuje- 
ta skupaj do zneska 100.000 db. 

Sekirnik Franc, upravnik, m 
Nemec Jurij, računovodja uprave mest- 

nih podjetij. Za večje zneske j*j potrebno 
privoljenje lîVràiliu^a odbora,"'   - 

Okrajni LÜ Kamnik, 
•MKcrjeuisU«) za tinatice, 
dno /. novembru 1949. 

^.2867-111.1949 11.542 

* 
234•. 

'Seu-v., ..umnik. 
Dan vpitja; 7. liovembra 194Ö. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje 

Kamnik. ' 
Poslovni predmet: Izvrševanje večjih 

popravil na javnih zgradbah, komunika- 
cijah Vn^Dodobnih ustanovah, in sicer zi- 
darska •••, vodovodne inštalacije, klju- 
čavničarska dela, mehanična dela in ža- 
gnje drv z električno žago. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, 
odločba,M. 2650/49 z dne 25. X. 1949. 

Operativn:   upravni   voditelj;   Izvräiinr, 
odbor MLO Kamnik.    v 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Groznič Oskar, upravnik, spise finanč- 

nega in kreditnega značaja pa sopodpieuje 
Bogataj Ivanka, knjigovodja, ali 
Okom Vinko, upravnik meeinih koVnu- 

aalnih  podjetij  do  zneska   200.000  din,, 
za večje zneske pa je potrebno /privolje- 
nje izvrSilnega odbora MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, . 
dne 7. novembra 1949. 

&t. 2865-111. ,1949     ,   11.541 
,     * 

2350. ' • .,.i-. 
Sedež: Kamnik. i 
Dan vpisa: 7. novembra 1949. 
Besedilo: Otroška restavracija Kamnik. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

brezalkoholnih pijač, peciva, sadja in sla- 
ščic otrokom do 14 let. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik', 
odločba St. 2284/49 z dne 27. IX. 1949. 

Operativni upravni voditelj:   Izvršilni' 
odbor MLO" Kamnik".       t "     > 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:- 
Fink Mara, ipcslovodja, samostojno, spi- 

se finančnega in 'kVedlitnega,značaja so- 
podipieuje ' 

Sekiniifi Franc, Jrofavmlg, ali 
Nemec Juri}, ra&mov<Mfa uprava mest- 

nih podjetij, do zneska 200.000 din,   za 
večje zneske pa je potrebno privoljenje 
izvrSilnega odbora MLO Kamnik". 

Okrajni •0 Kamnik", 
poverJeniStvo za finance,- 
dne 7. novembTa 1949. 

St. 2766-IH. 1949        11.540 

3351.      ,     ,    •   -       ••''' '•,"    •••;.'-'  • 
•   Sedež: Krško.   • '••:„> '., ,,..'• ,/••. .;   •,, 

Dan vpisi}: 7. novembra 1949., À ; 

Besedilo; .Okrajna lekarna Krško. 

< Poslovni predmet: Vsi posli lekarnjßke 
stroke, tako nabava, predelava in prodaja 
zdravljenju namenjenih, predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krško, od- 
ločba št. 2783/1 z dnö 24. X. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Krško. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fon Emilija, upravnica, samostojno, v 

vseh računovodstvenih zadevah pa skupaj 
z njim ' 

Vrkovec Albina, knjigovodja. Upravni- 
ca lahko za podpisovanje pooblasti tudi 
drugo osebe. Za zneske nad 200.000 din 
podpisuje z njima 

Zdolšek Josrt'p, pravni referent OLO 
Krško. 

Okrajni LO Krško, 
•fvorjenižtvo za finance, 

ie 7. novembra 1949. 
St. 3940 11.510 

• 
2352. 

Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. ** 
Besedilo: Okrajna lekarna, Sevnica! 
Pcelovnj predmet:"Izdelovanje zdravil, 

nakup in prodaja na drobno sanitetnega 
blaga, zlasti zdravil, spécialité*, kemikalij, 
obveziinega materiala, serumov, cepiv, 
galenekih in dietetskih preparatov, higi- 
ensko-Jtozmctičniih eredetev,,,V9e v obsegu 
svojega območja. . 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krško, od- 
ločba št. 2784 z dne 25: X. 1949.    ' 

Operativni upravni voditelj: OLO Krško. 
Podjetje •zastopajo . in zanj • podpisujejo : 

* 2umer iftbrn. upravnik,'1 samostojno, v 
računovodstvenih zadevah pa z njim 

Benedikovič Mihajlo, knjigovodja oz. 
blagajnik. Za vse zadeve nad 200.000 din 
podpisuje skupaj z njima 

Zdolšek Josip, pravni referent OLO 
Krško. 

Okrajni lp Krško, 
poverjeništvo Za finance, 
dne, 18. novembra 1949. 

'' St. 4071 11.911 

2353. 
Sedež: Bres^ernica št. 48. , 
Dan vpisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna in menca, 

-Brosternica. 
Poslovni predmet: Prodaja Jeetvin in 

pajac". 
Ustanovitelj podjetja: KLO Çresternicà. 
Operativni upravni'voditelj: KLO Bre. 

sternica, pooblaščenec Lempl Miroslav. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
G^zrtfk Hinko,-posfovođja, to   " -'i 
Lempl Miro, oba neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. novembra đ.949. 
St. 3148/1-V/6-1949      11.58»   . 

*    . ;.. •• '•. •, • 
2364. ' 

Sedež: Pekre št. 14. * 
Dan vpfea: 3. novembra 1949. 
Besedilo; Krajevna kovaïija, KLO Pe. 

kre, p. Llmbuš. „  , 
Poslovni •••••••: Popravilo gospodar- 

skega orodja in inventarja, poakovanje 
konj,     '   ",    -" 

Ustanovitelj podjetja: KLO Pekre. 
Operativni upravni yodja: KLÖ Pekre,   . 

pooblaÄoenec Kalfï VBktor. •    ' 
, Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo? 

Drozg Leopold, poslovodja,     \ • ':•'; 
ŠltrlOTnik' Leon, knjigovodja,, in 
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KaJiS  Viktor,, za operativno upravno 

Okrajni LO Maribor okolica,. 
poveffeniStfo za financé, 
dne 3, ndvéittbià Ì949. 
St 2978/1-V/6-1949      11.585 

Sedež: Bakovci. 
Dan vpisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajema 

gostilna v Bakovcih«. } 
Poslovni   predmet: Nakup  in prodaja 

alkoholnih pijač in jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Bakovci. 
Operativni upravni voditelj: KLÖ Ba- » 

kovci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mes Anton, poslovodja, do zneska 5000 

dinarjev, 
Taljan Stefan, blagajnik, iii 
Stvanjič Stefan,   •••  odbora KLO Ba- 

kowä, vee listine. 
Okrajni LO Morska Sobota, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 10. novembra 1949. 

St. 963/49 .     .11.833 
/        * 

2866. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpSsa:'9. novembra lCsfy. 
Besedilo:' Mestno  podjetje  »Pionirska 

restavracija< v Murski Soboti, Titova 24. 
Poslovni  predmet: Nakup  in prodaja 

•••••&••••• pijač, kakor, tudi nakup 
In prodaja  Živilskih  potrvMHn,   peciva^ 
sladkorja in sadja. 

•    Ustanovitelj  podjetja:   MLO v  Murski 
Soboti. 

Operativni   upravni  voditelj:   IzvrSàlni 
odbor MLO v Murski Soboti. 

,<   Podjetje'' zastopata in zanj jpodpisujéta: 
TalanjI »Franc, ravnatelj MGfP, do zne^ 

eka 100.000 din. V afeßWS odsotnosti, 
Franko Jolanda, računovodja MOP, do 

zneska lOO.OÔOdrà. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

porerjeniStvo za finance, 
dne 9, novembra 1949. 

St. 1112/1949 11.701 

2957. > 
-Sedež: Htoïevje. 

Dan •talea: 12. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica 

HrnSevjé. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblejg in 

vsa dela té stroke.  .. '! 
UStaöavfleiJ podjetja: KLO Hruševje. 
Operativni upravni vodltëlî:  Krajevni 

CO HWSwj©. ;*   ••   . 
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta: 
Mifharčič   Ađojf.   ùpravâk   krajevnih 

podjetij,  , 
Bizjafc Edtvard, poslovodja, za vse prav- 

ne in fïrfâflïûe zadeve, neomejene višine. 
Okrajni LO Postojna, 

'     "   ••••••••••• za finance,   , 
dne 12. noveairjra 1949 

Št! 24 2402/1-49 ^:773 
-A- ' 

2358,- • 
Sedež:' Stoperce. 
Dan. vpisa: M. novembra 1949. 
Besedilo: Krajema opekarna, Stoperce. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pfo- 

daja zidne opeke. 
Ustanovitelj poletja: KLO Stoperce. 
Operativni upravni, voditelj: KLO-Sto- 

perce. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
•Bogme Matevž, upravnik, v vseh uprav- 

nih zadevah, v finančnih zadevah podpi- 
suje •» 

Korea Janez, računovodja, V zadevah, 
ki so pridržane operativnemu upravnemu. 
vodstvu, podpisuje poleg upravnika'vsa- 
kokratni predsednik KLO Stoperce. 

Okrajni L0 Ptuj, 
poverjeništvo. za ïjnance, 
dne 14. novembra 1949. 

St. 743/18—19 11.813 
* 

2359. 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan vpisa: 12. novembra 1949. 
Besedilo-, Gostinsko podjetje KLO Sv. 

Lucija ob Soči. 
Poslovni predmet: Gostinstvo, 
Obrati: 
Gostinski obrat >Soea«, Sv. Lucija ob 

Soči, i 
Restavracija na pcetaji, Sv. Lucija ob 

Soči.        ; 
Ustanovitelj pcdjetja: KLO Sv. Lucija 

ob*Soči. 
Operativni upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Sv, Lucija ob Sozi. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Koiol Ivan, upravnik, 
Lipičar Marija, računovodja, v mejah 

pooblastil v pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

i<«r.!eniitvo za finance, 
Ine 12. novembra 1949. 

St. 8/88-49 11,775 
• 

23«:» 
Sedi-ž: Zagorje. 
Dan vpiça: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Slikarstvo in pleskarstvo KLO 

Zagorje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje pleskar- 

skih in slikarskih del za potrebe kraja 
in državnih poslopij. , 

Ustanovitelj podjetja; KLO Zagorje. 
Operativni upravni voditelj:   IzvtSimi 

odbor KLO Zagorje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Raočigaj Drago, poročevalec KLO Za- 

gorje, v vseh upravnih eađevah samostoj- 
no, skupaj z njim ' 

Lilija Zdravko, računovodja, za računo- 
vodske posle. • 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. novènibrà 1949. 

št. 1617/1^-49 11.747 
• 

2861. 
Sedež: Zagorje 199, 

. Dan vpisa: 10. novembira„1949. 
•Besedilo: Foto.ateljó KLO Zagorje. 
Poslovni predmet: Vsa dela fotografske 

: stroke za potrebe prebivalstva in propa- 
gandnega značaja. 

Ustanovitelj podjetja: KJjO Zagorje. 
. Operativni upravni voditelj:   Izvrïimî 

odbor KLÖ Zagorje. 
Podjetje zastopata Jn ran J podpisujeta: 
Rančigaj Drago, poročevalec KLO Za- 

; gorje, v vseh upraVhlli zaidèvéh" samostoj- 
no, eKupàj z tìjim 

Lilija Zarayfcò, računovodja, za vse ra- 
čuhovo"delćs zadeve.. 

. OKrajni LO Trbovlje, 
poverjeniïtvo za finance, 
dne 11. novembra 1949. 

St. 1616/1—49        ,    11.748 
•A" 

2882. <    , , 
Sedež: Trbovlje, Loko 260. 
Dan vnisa: 18. oktobra 1949,   •     • '. . 

•',  Recedilo:  Mestno-podjetje »Radio-cen- 
ter« Trbovlje, J      ' • 

Poslovni predmet: Prodaja in popravilo 
radijskih aparatov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj:.MLO Tr- 

bovlje. 
Podjetje zastopata ia zanj podpisujeta: 
Adlešic Peter, upravnik gospodarskih 

podjetij, samostojno, za upravao zadeve, 
Trost Rihard,  računovodja za računo- 

vodske zadeve, skupaj z upravnikom. 
Okrajni LO Trbovljc,\ 

poverjeništvo za finance, • 
dne 48. oktobra 1949. 

St. 1461/2-49 -11.744 
'* 

k Št. 2137 
Sedež: Hruševje. 
Dan vpisa: 20. septembra 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarska' delavni- 

ca, Hruševje. 
Poslovni predmet: Jzdelava in popravi- 

lo čevljev. 
Ustanovitelj pedtetja: KLO, Hruševje., 
Operativni upravni voditelj: KLO Hru- 

ševje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Počkaj Anton, poslovodja, samostojno, 

v finančnih zadevah pa skupaj z njim 
Milharčič   Adolf,   upravnik   krajevnih • 

podjetij. 
Okrajni L0, Postojna, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 20. septembra 1949. * 

St. 24 1981/1—49 10.153 

* Spretnem be 
2363. 

Sedež: Boreči. 
Dan vpftsa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo: Ljutomerske opekarne. 
Sedež odslej: Križevci pri Ljutomeru. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opečnih 

in keramičnih Izdelkov na strojni in roč- 
ni način. 

Glavni računovodja podjetja je Novak 
Jožef, ki sopodpisuje listine'po 47,ižlenu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. oktobra 1949. 
. Št, 243119/2-1949 11.640 

2364. 
Sedež: Dolenjske Toplice. 
Dan vpisa:* 21 oktobra 1949. 
Besedilo: Zdravililko-gostinsko podjetje 

Dolenjske Toplice, 
Izbrise ee HibSer Božena. v. d. gl. ra- 

čunovodje, in vpiše      * 
Prijatelj Stanka, gl. računovodja, ki eo- 

podpieuje listóne po 47; členu epi, zalkona 
o drž. gospodarskih podjetjih. \ 

Ministrstvo za finance LRS, 
,        Ljubljana, -   '       . 
dne 21. oktobra 1949," 

St.   243314/4-1949        11.689 

2865. v      > 
Sedež: Kranj. ,; 
Dan vpisa*: 5. novembra 1949.' 
Besedilo:   Tovarna  iienja  ^Standarde, 

Kranj. '       \      ,.*ft   • 
'   IzbriSe se Fugina Ivan, glavni računom 
vodja, dn vpiiše 

Pesek Zoran,'glavni računovođi», M eo- 
podpieuîR Hftine,po'47. členu epi., zakona 
o dfž! Roflwxianskih podjetjih.. 

Mini«tTstvoza finance LRS, 
MnMiann, 

dhp R. novembre 1949.' 
St. 24370/4—1949 11.647 
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2•. 
bedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1949. 
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje 

(a promet s farmacevtskim materialom, 
Ljubljane. 

Besedilo: odslej: Podjetje ta promet 8 
farmacevtskim materialom! Ljubljana ali 
skrajšano: >Kemo!armacija v Ljubljani« 
oz. »Chemopharma Ljubljana« za poslova- 
nje z inozemstvom. 

Izbrišeta ee poslovalnica v Mariboru in 
Dcraicelj Bogdan, ravnatelj. 

Mr. • ph. Breäcak-MlklavÄÖ Marija ee 
izbriše kot namestnik ravnatelja in vpiše 
kot v, d. ravnatelja, ki podpisuje samo- 
etojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravdi podjetja. 

Ministrstvo ta finance LB8, 
Ljubljana, 

dne 29. oktobra 1949. 
ât. 243222/3-1949 11.646 

•   . 
2867. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. novembra 1949. 
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje 

za promet * zdravilnimi zelišči in ete- 
ričnimi olji, skrajšano: »Droga«, Ljnb- 
ljana. 

Z odločbo vlade LRS it. S—zak 647 
z dne 24. IX. 1949 je prešlo podjetje v 
likvidacijo. 

Besedilo odele]: Državno gospodarsko 
podjetje za promet z zdravilnimi zelišči 
in eteričnimi olji, ekrajäano: »Droga« v 
likvidaciji,  Ljubljana. 

člani likvidacijske komisijo eo: 
Jančigaj Mirko, gl. direktor Glavne di- 

rekcije za nabavo in razdeljevanje sani- 
tetnega blaga; , 

Dular Ciril, bivši v. d. ravnatelja »Dro- 
ge<; 

Bürger Franc, pravni referent pri ko- 
miteju ia aunanjo trgovino pri •vladi 
LRS in 

DoUnc France, načelnik oddelka •• 
podjetja komiteja za zunanjo "trgovino. 

Vse določbe likvidacijske komie'je pod- 
pisujeta najmanj dva člana, važnejše 
ukrepe pa vsi člani, aH pa po en; član, 
določen od komite(a za zunanjo trgovino 
pni vladi LRS. 

Ministrstvo za finance LRS. 
.Ljubljana,    .. 

dne 5. novnmbra 1949. 
St. 24319/4—1949 11.648 

Sedei): Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1949. 
Riardilo:  Podjetje za  elektro.medicin- 

«ko finn mehaniko in galvanizacijo. 
Izbriše s«.Pogačnik Draga, začasni ra- 

čunovod'ia^.in vpiše 
Zupančič Jože, glavni računovodja, ki 

eopodpisuje listine po 47. členu epi. za- 
kona o drž. "osnodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana,      '» 

dne 24, oktobra 1949. 
St. 243362/1-1949 11.641 

• 
8369. 

Sedei: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. oktobjra 1949. 
Besedilo: Podjetje za projektiranje av- 

toplaščev, Ljubljana. 
Izbriše se Mrak Janez. v. A. direttoria. 

la vpiše 

Sueteršia Jože, direktor, ki podpisuj« 
samostojno, v obsegu zakonitih* ipooblastil 
in pravdi podjetja. 

. Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 21. oktobra 1949. 
Št, 243100/2-1949 11.638 

* 
3370. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. novembra 1949. 
Besedilo; Trgovsko podjetje z galante, 

rijo, Ljubljana. 
Izbriše se Krietančič Franc, ravnatelj, 

im vtpiše 
Tipliö Ljubo, v. d. ravnatelja, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. novembra 1949. 
Št. 24384/2-1949 11.646 

* 
2871. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1949. 
Besedilo: Mariborska livarna in tvornica 

kovinskih izdelkov, Maribor. 
Vpiše so dr. Kolari« Karel, komerci- 

alni vodja podjetja, ki podpisuje v odsot- 
nosti dSrektorja ali njegovega prvega na- 
mestnika v istem obsegu kot oni, razen 
v zadevah iz 39. člena spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 27. oktobra 1949. 
St.   24852/5—1949 11.642 

2372. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1949. 
Besedilo: Podjetji© *a promet • lesom, 

Maribor. 
Izbriše se Legat Riko, direktor In vpi- 

šejo: 
Hvala Vilko, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil m pra- 
vil podjetja; 

Lampret Janko, šef komercialnega od- 
seka, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu kot oni; 

Kamic Angelq, računovodja, ki sopod- 
pieuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

<Ure 27. oktobra 1949. 
6t. 243230/2-1949        11.643 

2878. , .' < 
Sedež; Celje. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo:   Slovenija avtopromet Celje, 

skrajšano: »SAP Celje«. 
Izbriše se Rozman Lovrenc, v. d. di-, 

rektorja, in vpiše 
Melavo  Alojz,  direktor,  ki  podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja,     / , 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, 
noverjeništvo' za finance,. 
dne 11. novembra 1949. 

Št. 838/8-1949 11742 

2874. 
Sedež: Ljubljana. 

' Dan vpisni: 31. 'oktobra 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Prehrana, 

Ljubljana, 

Vpišeta se pomožni napravi: 
IzdelovaMca  dišav, Ljubljana,. Rožna 

dolina, Cesta X/2 in 
Izdelovalnica mesnih izdelkov, Ljublja- 

na, Povšeiova 38. , 
Mestni LO za glavno faceto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 31. oktobra 1949. 

Fin. ». 4327/1949  •      <1.• 
• 

••. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29^ oktobra 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Prehrana, 

Ljubljana, 
•   Poslovni  predmet: Nakup  in prodaja 
prehrambenih predmetov na debelo za 
glavno mesto Ljubljana. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. oktobra 1949.     •    '       • 

Fin. št. 4129/49 11.681 
* 

237«. 
Sedež: Ljubljana, Cesta na Loko 4. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestno posestvo »Jesenkovo« 

Ljubljana. 
Izbriše se Spxeicer Annida, knjigovodja    '' 

in vpiše 
ŠuStaršJč Pavla, knjigovodja. 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 29. oktobra 1949. 

Fin. št. 4267/1949 1L658 
• 

2377. 
Sedež: Ljubljana, Cesta na Loko 4. 
Dan vpisa: 31. oktobra 1949.       '      \, 
Besedilo: Mestno posestvo »Jeseukovo« 

Ljubljana. 
Izbriše se knjigovodja šuštarSKS Pavla 

in vpiše 
Kramar Rudolf. < 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,, 

poverjeništvo za, finance, 
dne 31. oktobra 1949. 
Fin,.št. 4080/1949 11.654 

. * 
•2378. 

Sedež: Ljubljana, Frankopanska 1, 
Dan vpi>a: 21. oktobra 1949. :,,: 
Besedilo:  Gostinsko podjetje »KerSiet 

Ljubljana. , 
Izbrišeta se za podpisovanje Osredktr 

Avg-uet, upravnife in šimnic Gusti,, nam.; 
računovodje in vpišeta      (        ',        ; 

Božič Franc, upravnik in    , • 
Ivanova Nate, nam', računovodje.       V 

• Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, O ! 
dne 21. oktobra 1949. 

Fin. št. 8902/1949 11.483 
* 

2379. 
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 6. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Slavija«. 
Vpišejo se gostinski obrati; »Na Cankar- 

jevem vrhu«, Pot na Rofolk in »Pod Rož- 
nikom«, Pot na Rožnik. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
v poverjeništvo za finance, 

dne 21. oktobra 1949. 
Fin. št. 8972/1949 11.491 

• 
t'880. 

Sedež: Ljubljana, Maistrova 10. 
Dan vpiea: 81. oktobra 1949. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje    Mleko 

Ljubljana. 
Vpiše se r    , ;   , 
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Orožen Alenka, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 31. oktobra 19-19. 

Fin. št. 4325/1949 11.655 
* 

238Ï. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska 21. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Činkolec 
Vpišejo ee gostinski obrati: >Pod hri- 

boma, Litijska c. 1 in >FriSkovec«, Ma- 
sarykova cesta. 

Mostni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. oktobra 1949. 

Fin. St. 3852/1949 11.490 
• 

2382. 
Sedež: Ljubljana, Šelenburgova ul. 4. 
Dan vpisa; 12. novembra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Rio«, 
febrile ee Pečarič Alojz, namestnik rav- 

natelja. 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo Za finance, 
dne 12. novembra 1949. 

Fin. št. 4577/1949 11.832 

2383. 
Sedež: Ljubljana, Tyrgeva 14. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949. 
assedilo: Trgovsko podjetje »Ekonom« 

ffijanše se operativni upravni voditelj: 
"H&rfeništv© za trgovino in preskrbo in 

Poverjeništvo za gostinstvo ta turizem. 
Mestni LO sut glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo zà finance, 
dne 26. oktobra 1940. 

'   Fon. St. 4185/1949 11.492 

Sedež: Petrove©. 
Dan vpisa: 8. novembra 1949. 
Besedilo: Kolarstvo OLO Celje okoliea, 

Petrovce. 
Izbriše se   Cakš   Anton,   upravnik in 

vpiše: 
%. Koleno Franc, upravnik, ki podpisuje 

po 47. členu spi. zakona o drž, gosp. pod- 
jetjih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
•ine 8. novembra 1949, 

St. 593/2-1949 11.589 

SedeS: Prevalje. 
Dan vpiBa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevna " gostinska podjetja, 

Prévalje. 
Izbriše ee poslovalnica >Kraijevma men- 

za, Prevalje«, ter je prešla pod upravo 
železarne Gujtanj, ki je prevzela vee abo- 
nente. 

Okrajni LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. novembra 1949. 

St. 1887/1-49 11.545 
• 

238ft. 
Sedež: Sv. Florijan. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1949. 
Besedn'io; Krajevna mesarija Sv. Fto- 

-iian. 
Izbrišeta w Briirnan Peter, upravnik, 

v. prevzame posle poslovodje in Rošer 
foie!, psedsednik KLO, 

Za podjetje podpisujejo odslej: 
Hudoveraik Ivan, upravnik to 
Bricman Peter, poslovodja, v vseh za- 

devah podjetja samostojno, listine po 47. 
Členu api. zakona o drž. gosp. podjetjih 
eopodpieuje. 

Kinner Rafko, predsednik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 28. oktobra 1949. 

Št. 1771/2-49 11548 
• 

2387. 
Sedež: Vuhred. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1949. 
Besedilo: Krojaška delavnica Vuhred. 
Izbrišejo se:  Kralj Anton,  upravnik, 

Mravljak Ivan, pomoönik ravnatelja, Zni- 
daršič Jožko, računovodja in Cevnik An- 
tonija, namestnik računovodje. 

Za podjetje podpisujejo odslej: 
Koren Jožko, poslovodja, v vseh zade- 

vah eamostojno do zneska 30.000 din,' za 
večje zneske pa skupaj z'njim 

Gosak Jožef, predsednik KLO. 
Okrajni L0 Dravograd« 
sedež Sloverfj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
ilne 28. oktobra 1949. 

St. 1787/1—49 11.544 

SsdBŽ: Idrija. 
Dan vpisa; 9. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje. 
Vpiše se pomožni obrat »Vodna žaga« 

s poslovnim predmetom: Rezanje hlodo- 
vine. 

Qkrajni L0  Idrija, 
poverjeništvo »a finance, 
dne 9. novembra 1949. 

Št.3246/X-49 11.656 
• 

2•••. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpiea: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajno trg. podjetje »Vino< 

Jesenice. 
Izbriše se Janša Francka, računovodja 

in vpile 
Krajšek Vida, računovodja. 

Okrajni LO Jesenic», 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. novembra" 1949. 

St. IX—1812/2/40 11.704 
• 

2300. 
Sedež: Lesce. 
Dan vpSea: 10. novembra 1940. 
Besedilo: Tovarna nogavic, Lesce. 
Operativni upravni voditelj odslej: Upra- 

va okrajnih proizvajalnih podjetij OLO 
Jesenice v Radovljici. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. novembra 1940. 

št. ÎX-1582/2/40 11.705 

2391. 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestno gosp. podjetje Mestna 

mesarija, Radovljica. 
St. IX-1619/2/Rau        •.779 

Besedilo: Mestno sosp, podjetje Mestni» 
pekarna in °'-?Mčarna, Radovljica. 

•. IX/iei8/2/Rau 11.781 

Besedilo: Mestno gosp. podjetje Mestno 
gostinstvo, Radovljica. 

Št. IX-1609/2/Rau        11.785 
Izbriše se Zemva Franc, računovodja in 

vpiše 
Jelene Marija, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice; 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. oktobra 1049. 
• 

2392. 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestno gosp. podjetje Mestni 

vodovod, Radovljica. 
St. IX-1013/2/Rau        11.782 

Besedilo: Mestno gosp. podjotje Uprava 
stanovanjskih zgradb, Radovljica. 

St. IX—1614/2/Rau 11.786 

Izbriše se Zemva Franc, računovodja, 
in vpišeta . 

Jelene Marija, računovodja, 
Veater Štefka, namestnik računovodje. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. oktobra 1949. 
•k 

2393. 
Sedež: Radovljica. 
Dan vplaa: It. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestno gospodarsko podjetje 

Mestno ključavničarstvo, Radovljica. 
St. lX-1731/2'Rnu '      11.783 

Besedilo: Meätno gosp. podjetje Mizar- 
stvo in stolarstvo, Radovljica. 

St. IX/1611/2/Rau 11.778 
Besedilo: Mestno gosp. podjetjo Sobo- 

slikars«Vo in pleskarstvo, Radovljica. 

Izbrišo £>e Zemva  Franc, računovodja, 
in vpišeta 

Jelene Marija, računovodja, 
Klinar Zvonka, namestnik računovodje. 

Okrajni L0 Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. oktobra 1949. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestno gosp. podjetje Mestno 

kopališče. Radovljica. 
Izbrišeta se Miklavcič Marjan,   poslo- 

vodja in Zemva Franc, računovodja, vpi- 
šejo se: 

Čufar Franc, poslovodja, 
Jelene Marija, računovodja, 
Vester Štefka, nnmcstnik računovodje. 

Okrajni LO Jesenice,* 
noverjeništvo za finance, 

dne 11. oktobra 1949. 
St. IX/1615'2/Rau 11.78Ï 

•* • 

2395. •  "' 
Sedež; Ljubljana. Rimska c. 17. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1049. 
Besedilo; Ljtiđsl-ij ÎUva'ttica, RLO IV. 
Vpi5e se poslovalnici: Vrhovcj št.16. 
Poslovni predmet: Izdelovanje modrih 

in ženskih oblačil ter perUn TIO mroMu. 
Ustanovitelj nodietjn:    RLO TV Ljub- 

ljana, povprjenWvr» ?!\ obrt in industrijo. 
• Upravnik   nos! ivi'nice   je   neposredno 

podrejen ••••••••• centrale. - 
Rajonski LO TV Ljubljana, 
povcrjnniïtvo za finance, 

dno 25. oktobra 1949.   - 
Fin. št. 3577/49 •90 
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2J..O. 

a«dež: Ljubljana, Rimska cesta 17. 
Dan vpi«i: 9. novembra 19-19. 
Besedilo: Mleko—Vir< RLO IV, Ljob- 

Ijaua. 
mori še *e upravnik ••••• Jaka jm vpiše 
Bjijt Angela, upravnica, 
Beker Erna, knjigovodja in 
Leekovšek Milena, pora. knjigovodje, ki 

podpihujeta za podjetje, po dve skupaj. 
Rajonski LO IV Ljubljana, 

poTcrjonižtvo za finance, 
dne 9. novembra 1949. 

Fin. St. 3784/49 11.590 
•¥• 

2397. - 
Sedež: Polhov Gradec. 
Dan vpisa: 2. novembra 1949. 
Besedilo:    Okrajna   lesna    industrija, 

Polhov Gradec. 
Izbriše se upravnik Zore Stanislav in 

VipiSo 
Marinile Jernej, v. d. upravnika e po- 

oblastili 34.? do 44. Siena epi. zakona o 
drž. goepodarekih podjetjih in po določ- 
bah pravil podjetja. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeniStvo •• finance, 
dne 2. novembra 1949. 

Št. 2775/1-1949 11/707 

93SS. ' 
Sedež: Hoèe. 
Dan vpisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo: Strojestavbeno podjetje in H- 

varna Iloïe., 
Besedilo odslej: Okrajno remontno pod. 

jeije Hofe. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

porerjeniStvo za finance, 
dne 3, novembra 1949. 
Št. 3206/1—V/6-194Ô      11.564 

«399. 
Sedež: Pekre. 
Dan vpisai 3. novembra 1949. 
Bnrodilo: Krajevna čevljarska delavnica, 

Pekre, 
Izbriše se e pravico do podpisovanja 

Goluf Franc, poslovodja, in vpilsta: 
A rtič Jožef, poslovodja, z feto pravfco 

do podpisovanja ta 
škrtovni'k Leon, knjigovodja, kt podpi- 

suje v zadevah računovodstva. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeniltv,, «a finance, 
dno 3. novembra 1949. 
št. -2979/1- V/6-1949       11.SÔ6 

24W. 
Sedež: Razvanje. 
Dan vpisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajna opekarna Razvanje. 
Izbrišeta se s pravico do podlpfeovađja 

fitrnad Mirko, clan IO In Zorko Edo, po- 
verjenik za iîoepodaratvo teî vpi§e 

Pipu«" Zdenko, ravnatelj, s pravico do 
neomejenega podpisovanja. 

Okrajni LO ••••>•• okolica, 
povcrjeniStvo za finance, 
dne 3. novembra 1949. 
St. 3205/1-V/6-1949       11.582 

2401. 
Sedež: Rnïe. 
Dan vpiea: 8. novembra 1949. 

!    Besedilo:   Ruška, tekstilna   industrija, 
.»8nše.    '   • 

i Izbrise se e pravico do podpisovanja 
in zastopanja podjetja Vidovrtc Hinkö, 
knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
pererjoeistr» za finance, 
dne 3. novembra 1949. 
St. 3283/1-V/6-1949       11.587 

2402. 
Sedež: Hruševje. 
Dan vpisa: 81. oktobra 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Hruševje. 
Izbrišeta ee Sajevee Jakob, poslovodja 

in L^oni Ivana računovodja in vpišeta 
MilharSič Adolf, upravnik, ter 
Bizjak Slavica, Imjioovodja krajevnih 

podjetij, z ietimi pooblastili. 
Okrajni LO Postojna, 

povorjeniStVo ïa finance, 
dne 81. oktobra 1949. 

št. 24 2346/1-49 11.731 

2403. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo: Ddarofco-trsraibenska restar, 

racija ÖL0 Postojna. 
Izbrise ee Požar ViOfao, «pravnik in 

vpiše 
Baje Alojz, upravnik z ietimi poobla- 

stili. 
Okrajnj LO Postojna, 

poverjemštv© za finance, 
dne 11. novembra 1949. 

Št. 24 2398/Ì-49       ,   11.735 
* 

2404. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica 

Postojna. 
Izbriše se   CiS  Viktor» poslovodja in 

vpiše 
Vilhar Alojz, poslovodja, z istimi po- 

oblastili. • 
Okrajni LO Postojna, 

poVerjeiriStvo za finance, 
dne 11. novembra 1949. 

Št. 24 2395/1-49 11.738 

* 
2405. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 11." novembra 1949. 
Besedilo: Mestna tržnica Postojna. 
Izbriše ee KOZ Zoran» poslovodja in 

vpiše 
Öole Alojz, poslovodja, z istimi poobla- 

stili, 
OfcrajniJM) Poîtojna, 

11.739 

poverjeirtstto 
dne 11. novemoTA ••. 

Št. 24 2401/i-é 

* .   \      • 
2406. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: „31. oktobra 1949. 
Besedilo:  Mestno •••••• ^Delavnica 

sodavicec Postojna. 
Izbriše ee Sever Janko, ravnatelj di- 

rekcije gosp. podjetil MLO Poeto#r& in 
vpiSe 

Dolenc Vid,* drredrtor direkcije gosp. 
podjetij MLO Postotna, z* fotimf poSbla- 
etili. 

Okrajni LO Postojna. 
povcrjeniStvo za finance, . 

dne 3jv oktobra 1949. 
Št. 24^ 2351/1-49 11.733 

2407. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpiea: 11. novembra 1940. 
Besedilo: Mestno gostinstvo Postojna. 
Izbriše se Sev&r Janko, poslovodja in 

vpiše 
Jurca Maks, poslovodja, z ietimi poob- 

lastili. 
Okrajni LO Postojna, 

.poverjeništvo za finance, 
dne 11. novembra 1949. 

Št. 24 2397/1—49 11.737. 
• 

2408. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 31. oktobra 1949. 
Besedilo: .Mestno  gradbeno remontno 

podjetje Postojna. 
Besedilo odslej: Mestno remontno pod- 

jetje Postojna. 
Okrajni LO Postojna, 

povorjeništvo za* fmamce, 
dne 31. Oktobra 1949. 

Št. 24 1909/1-49 11.730 
• 

2409. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpiea: 11. novembra 1949. 
Besedilo; Mestno remontno podjetje Po-^ 

stojna. 
Izbriše se Bavman Franc, upravnik in 

vpiše 
Germek Herman, upravnik, z telimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjeništvo za. financ», ' 
dne 11. novembra 1949. 

>    ' ,št. 24-2400/1—49   • •    .11.740, 

2410. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo: Mestn.o podjetje >Zaloga piva 

in mineralnih vod« Postojna. 
Izbriše 6e Sovèr Janko, ravaatelj di- 

rekcije go3p. podjetij MLO PoSrapa m5 
vpiSe . , 

Dolenc Vid,  ravnatelj  direkcije gasp, 
podjetij MLO Postojna, z istimi poobla- 
stili. x 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeniSivo za finance, 
dne 11. novembra 1949. 

št. 24 2390/Ì-4S         11.74Î 
* 

2411. 
Sedež: Postojna. ' 
Dan vpisa; 111 novembra 1949. 

i Besedilo; Pïéciîtnà mfthinHmà delavnica 
Postojna. 

Izbriše s© Sever Janjko, ravnatelj direk- 
cijo ßOBpodarBkfh pOdfotij MLO •••••• 
in vptée , .   . . j.      ' 

Dolenc Vid, ravnatelj direkcije gpep. 
podjetij MLO Postojna, i istimi pooMa- 
^15' Okrajni LO Postojna, 

pOverjenfSiro ža finance, 
dnò 11. novembra •9. 

št. 24 2896/1—49 11.786 
'   * 

2412, 
.   Sedež: Postojna—Prestranek.   •- 

Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajni magajsin Postojna. 
IzbriSe se Garzaroll Leo, direktor in 

vpile 
Sket Pavel, diTektor, z telimi poobla- 

stili. "M  • 
Okrajni IX» Postojna 

. ••••••••••• u» finance, 
dire 20. oktobra 19-19, 

št. 24 2149/1-49 11.72? 
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IR 137/49-3 '        11.788 
KoSicok Ana poročena Gödeli, rojena 

29. V. 188Ò v Noveni mestu 216, ML 
Franca in Antonije irojene 2elnik, stanu- 
joča v Novem mestu, Sv. Katarine trg 2, 
natakarica, j© 1910 odšla zdoma. Služila 
je kot natakarica v LJubljani, pozneje v 
Budimpešti, kjer ee Je okrog •2 {»ro- 
čila. Ođ tedaj e© pogreša. 

Na predlog brata KoSMSka Jožeta, delav- 
ca pri >OdÇatra« v Novem mestu, Trg 
ev. Katarine 2,„ se uvede pretapanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, 
naj 69 pogreSanka v enem letu od te ob- 
jave v Uradnem listu LRS priglasi sodi- 
šču ali pa predlagatelju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno •••••• v NoTCjn mestu 
dne 12. novembra 1949. 

• 
1 R 630/49-5 11.097 

Klaeino Ivan, roj. 17. VI. 1906 v Mari- 
boru, ein Karla in Marije rojene Racsany, 
poročen, strojni mehanik v Mariboru, Ke- 
rencäöeva 4, se od maja 1945 pogrela. 

Na predlog Strada Slavka, nameščenca 
iz Maribora, EerarKceva 4, rednika po- 
grešancOTega otroka, ee uvedo postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ße izdaja 
poziv, naj se o pogireSanem v dveh mese- 
cih po Objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali ekrbnwca Horvatu Jo- 
žefu, sod. uradniku v Marfboru.'- 

Klaein« Ivan ee poziva, na| se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest 1> sebi. 

Po preteku roka bo eodišce odlomilo o 
predlogu. 

Okrajno sodičco Maribor mesto 
dne 11. julija 1949. 

"."••/•. ..:" * - ,•' 
K 515/49-5 11.666 

GTanda Jožef,1 roj. 13. III. 1920 v Ži- 
kàrcah pri Sv. Barbari v Slov. gor., sin 
Petra in Marijo rojene Greifoner, kotlar 
v delavnicah, đrž. Železnic v Mariboru, 
stanujoč* v Studencih pri Mariboru, Jurči- 
čeva ul. 19i je bil 5. IV. 1943 prisilno 
moMiziran v neniSko vojtìkio ter Je 5. IV. 
1944 te&k) ra»tm podlegel ranam pri 
Rà&kova rr ••••:1#. 

Na predlog "sene Granda Hilde, delavke 
v ••••••' pti •••••••• Sì. 8, ee uvede 
pcetopađje «a razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja' poziv,„ria|j ee o pogrešanem v 
dveh' nœseclh po objavi v uradnem ltpfu 
LRS poroča sdaìtea ali éfêrSnifia PWEBWB 
Francu, (sodnemu uraoÄu v M&rîbwn. 

Gxao<k Mef se ••••, naj ee oglas! 
pri BodäSou alfi da kako vek o tìebi. 

'Po preteiéu roßa bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodile© Maribor mesto 
dne 13. oktobra 1949. • 

• 
R 528/49-6 11.665 

Suh' Štefan, roj. 27. VII. 1913 na Du- 
naju, ata Stefana in Terezij© rojene Sita, 
kleparski •••••: v Mariboru, Maîslrb- 
va uî. 19, je KI začetek 1942 poklican v 
nemško vojsko fer je fot vojalc oilrlnfl 
na Moko tronfio, od tëcdfer •• je •••••• 
ontosa z. rari» front© "januarja 1944 ter 

' se od tedaj pogreša. t 

Na predtaf žene Batteri Eeopolctiäe, 
frizerke v. MSräBoru, Kneza Koclja SI. 27, 
«•e- uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 

Uradnem listu LRS poroča sodišču aji 
ökrbniku Përnavtfti Frìiwta, sod. ufatmikn 
v Mariboru. 

Suh štetan, ee poziva, naj s$ zglaai pri 
sodîëûu ali da •••• velst o sebi. 

Po preteku rdka bo sodišča odlomilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 15. oktoota 1949. 

* 
I R 3S9/49 11.132 

Bračko Anton, roj. 1. I. 1918 v VjniČki 
vasi, sin Ivana in Alojzije rojene Krepek, 
delavec, je bil aprila l'J43 mobiliziran v 
nem§kp vojsko. Od februarja 1945 sa po- 
grela. Vse poizvedbe Po R& SO bile brez- 
tffipeSne. 

Na predlog žene Bračko Julijans rojene 
•••••••, delavke .v Grusôvi 28, ec uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, naj se o pogreSanem v 
treh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Klemen- 
Čiču Ivann, posedtalktt v GruSovî 27. 

Po preteku roka bo sodifče odločilo o 
predlogu. 

Okrajuo sodiate Maribor okolica   .   - 
dne 24. oktobra 1949. 

•k 
r R 391/49 11.441 

. Hernet Franc, roj. 21. III. 1902 na Haj- 
dini pri Ptuju, eia Franca m Marijb ro- 
jene Brus, delavec v Hoč#i, ee öd 1945 
pogreša. Tudi porerjeniŠtvo za nolr. za- 
deve pri 010 Marite cEfcoî'ica ôî niCglo 
ugotoviti njegovega bivaliSča. 

Na predlog žene Hernes Çenovefo ro- 
jene Grajloner, poljsko delara;© ö& Éa- 
hovi 5, •• uvede postopairîe z& rnzgla- 
eitev za mrtvega in se izdkja pOÈFVi, öjäj 
se o pogrežanem v trtó nreseom' •• 
vi v Uradnem Hsru IđJS ••&^&•• ; 
ali Gkrbniku Frangézu »arià, pwraîbi - 
v Bohovi l4. | 

Po preteku roka bo eodilče odločilo o 
predlogu. 

Okraja« sodišče Maribor okolica 
dne 2. timmmmü. 

* 
I R 171749—4. 1•0 

Džuban. Jöefe, roji, C. •. 1921 v M. So- 
boti, eto pJk. •••&. ûx Màîile roje- 
ne Cipd», cVrtialmkï ••••• v-M. Sb. 
boli, KroSlflj 4•, Je • jeseni 1941 od 
Madžarov odpeljan v zapoje v •••%•>6' 

#. Ođ teđaj ê°> po- aji? pisal Mmeo 
greSa. 

Na preijilog matere DžuBan Marije ro- 
jene Cipaï, ••* v M. Soboti, •••••• 
št. 49, se «reite poTStcroanje •• razglasitev 
za mrtvega in •• Szdaja pozîv, naj ee o 
pogrešanem v treh mesečin po objavi v 
Uradnem Hstu LRS poroča sodišču ali 
efebnî&i Bacari Frantu, cesfârtu prî 
MLÖ v M. Soboti. 

Po preteku rdka bo eodiiče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 2. rioveimVra 1949. 

I R 159/49-3 11.094 
Hiti Franc, roj. 5. X. 1898 v Topolu 3, 

sin   Franca   in   Katarine   rojene   Sira}, 
kmet, je Ml ob «lomu Italije v tafcöüiScu 

Reonicci, od' koder je zbežal. Na begu je 
bil ujet in" es od tedaj, pogrsSa. 

Na .predlog Žene Hiti Marfjk rojeno Ni- 
helčjč iz Topola 3, ,p. •% ••, eh uvede 
poslppanjö za razg&te* za nrrfv^â in 
eo izdaja poziv, naj ee o pogreSanöm. v 
treli meeodn- po obfjavi v Ui'ađjrom Itfitu 
LRS poroča eodišču. 

Po preteku ro"ka bo eod*52e odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodìBèe v Postojni 
dire 19. tìktóblfa Ì949. 

J R 151/49-4 " 11.194 
Hupaç Anton, roj. 2. V. 1896 v Majs- 

kih 6, ein Franca iä Marije rojena 0•••> 
kmet, Jo bil 1814 odaci % avetrijöR6 ve" 
eko na galiSko IjojiSSe, kjer je baje 18. 
VIII. 1916 padel. Od tedaj 6e prôreSâ. 

Na predlog Ruparja Jožsta, tosta, iz 
Le5nfairov 6, eo uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in eo izdaja poziv, 
naj eo o pcgreSancm v tfeh mSßeCih po 
objavi v Uradnem listu LRŠ piffòta, eOd'i- 
•••. 
I R 155/49-4 11.193 

Zole Ludvik, roj. 21. VII. 1914 v St. 
Petru na Krasti, sin Jakoba oh Alojz^e 
rojeno Vadtial, lernet, jo bil RtA paftizan 
III. prekomorske brigada v bojih nä Kla- 
nem pri Reki v začetku maja 1945 težko 
ranjen in jo baje umrl. Od tedaj ee po- 
greša. 

Na predlog matere 2ele Alojzije iz et. 
Petra aia Krasu 13, se uvede •<•••&••• 
/a razglasitev za mrtvega in & iadäja 
poziv, naj ee o flogié^iraq v dM£ •••- 
eîh pto objavi v Uràdircrm lMa L«S poro- 
ča ßöctisBu. 

Po preteku rokov bo sodišča odločila v 
predlogih. 

Olujajnojsodišče • Pjostojni 
dne 22. oktobra 1949. 

•k 
I R 149/49-4 

Sva'geij Ftanc, roj. 8. IV. 
liffljq S, • jptJlr. FteatÄ. 
TuxSiê, ••, ib bîî 4. 
•0•0•% ••••••• in 
cètr^ën na ••••! jnri 

Nia preuTog matere Svàgalj 
Kolßek'a 3 ea >öved& posi" 
^aeflev za mrwega Ja é> i 
fa o Kogrelanein v ir^h m        .   •. 
vi v Uradnem lisfu LRS poroča ••&•. 

Po prelek'u rolča bo 6o'di5Če odločalo O 
predlogu. 

Ok'rajno sodiače" v Postoin) 
dne 2"4. oliîÔbVa 19Î9. 

I R 160/49-4 1•8 
Kranjec Anton, roj. Ì0. XI. 1905 y Be- 

gunjah nrî •••, &• ••• in wfule 
rojene skflj, delavec, jè Ml • ••••• 
v zaselku ökteb'ra î• od Néàîffev ufét. 
Odpeljan je m v Po&tafflo" tìk Fâje im 
ustreljen. 

Na! predlog žene Kranjec Ajra ••••• 
Vîdtoaf. gOdpwfilQjè iz •••• mf, ee' 
uvede pc^i'opàflîb za râUgrasHlv zìi mr- 
tvega. 
I R 146/49-3 11-499 

MejatE KudoTf, roì. f. V. 19Ö2 v Jttr- 
?Sah, mn Alojza 5n(JtiH|ane rojeno Zađfel, 
samski, délacée, je dasel Jejtó^ 1942, k'ot 
italijanski rójafè na' rU^ô .•••••, od •- 

UrSulo iz 
ijö za raž- 
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der se ni več vrnil. i 
Na predlog sestre Suäek Angele rojene 

Sedmak iz Juršč 19 se uvede postopanje | 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, kl mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, ee poziva, da to v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 25. oktobra 1949. 

• ,     s- 
VII R 56/49 11.667 

Ogrizek Franc, roj. 27. IX. 1919, pos. 
sin Franca in Jere, Zlatoličje 9, je 194S 
dobil poziv v nemško vojsko. Pozivu se 
pa ni hotel odzvati, odšel je od doma in 
6e od tedaj pogreša. 

Na predlog Tomše Kate, gospodinje v 
Košnji št. 9, se uvede postopanje'za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Frasu Otonu, posestniku 
v Rošnji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 2. novembra 1949. 

• 
I K 55/49 11.592 

Gaberc Anton, roj. 4.1. 1896, sin Ivana 
in Marije, železničar v Ormožu št. 57, se 
od maja 1945 pogreša. Poizvedovanja o 
njem eo bila brezuspešna. 

Na predlog žene Gaberc Julijane iz Or- 
moža 57, ee uvede postopanje za razgla. 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem v treh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča eodišču 
ali skrbniku Žigerju Juliju, slaščičarju v 
Ormožu št. 59. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 4. novembra 1949. 

• 
ft 200/49-8 1•6 

Zaje Mihael, roj. 29. IX. 1901 na Preva- 
îjah, ein T vana in Jožefe rojene Sumi, 
kovač v železarni Guštanj, se od maja 
1945 pogrela. Vse poizvedovanje za njim 
je bilo brezuspešno. 

Na predlog Žene Zaje Ivanke, kuharice 
v Dravogradu, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se poziva vsak- 
do, ki mu je o pogrešanem kaj znano, naj 
o tem poroča v treh mesecih od razglasi- 
tve tega oglasa v Uradnem listu LRS 
sodišču ali skrbniku Cegovniku Filipu, 
«odnerau nameščencu v Slovenjem Grad- 
cu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 28. oktobra 1949. 

R 382/49-3 11.133 
Gomilšek Anton, roj. 13. IV. 1915 v 

Ravnah, sin Antona in Marjete rojene 
Vrhovnik, kmečki délaver, je bil 1943 
mobiliziran t nemško vojsko. Odšel je na 
rue-ko bojišče in se od februarja 1945 po- 
greša. 

Na predlog nezakonskega otroka nedl. 
Kodruna, ki ga zastopa mati Kodrun Ma- 
rija, detavta, Podgorje 6, ee uvede po- 

stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 30. 
X. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Pe- 
rovcu Franju, eod. uradniku v Šoštanju. 

Gomilšek Anton fie poziva, naj se zgla- 
di pri eodišču ali da kako ves o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 24. oktobra 1949. 

* 
R 881/49 11.057 

Komac Aniton-Steian, roj. 16. XII. 1912 
v Bavšioi 377 pri Bovcu, sin Ivana in 
Marije rojene Maria, rudar v Toplicah 
št. 11, j© odšel Julija 1944 v Cankarjevo 
brigado, 2. četa, 1. bat. NOV, Baje Je 28. 
IX. 1944 p; tel pri Sv, Križu pri Litiji. 
Od tedaj se pogreša. 
R 886/49 11.058 

Komac Bogdan-Otilij, roj. 3. VI. 1902 v 
Bovcu 868, sin Jožefa in Alojzije rojene 
Kutin, davčni uradnik, je odšel 2, II. 
1943 v NOV. Od junija 1943 se pogreša. 
R 882/49 11.059 

Kovačič Rudolf, roj. 20. IV. 1909 v Ba- 
ci -pri Modreju, ein Jožefa in Antonij« 
rojene Božič, mehanik, je bil 20. IV. 1943 
neznano kam odpeljan in ee od tedaj po- 
greša. 
R 876/49 11.060 

Zuodar Ivan-Elio-Evgen, roj. 23. XI. 
1917 v Firenzi, Italija, ein Jožefa in Ma- 
rjie rojene Grainich, natakar v Tolminu, 
Titov trg 12, je odäel po policijski uri v 
Zatolmin. Bil je od neznanih oseb prijet 
in neznano kam odpeljan. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov ee uvede 
posjopanjo za razglasitev za mrtve in ee 
izdaja poziv, naj se o pogrešanih v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
pojoča sodišču ali skrbniku Lipuščku 
Ludviku, sod', uslužbencu v Tolminu. 

Komac Anton-štefan, Komac Bogdan- 
Otilij, Kovačič Rudolf in Zuodar Ivan- 
Elio-Evgen se pozivajo, naj ee zglasijo 
pri sodišču ali dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 10. oktobra 1949. 

• 
I R 50/49—2 11.095 

Kepa Ivan, roj. 18. V. 1905 v Trbov- 
ljah, rudar v Hrastniku 145, se od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Kepa Frančiške rojeno 
Vidmar, gospodinje v Hrastniku 104, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
I R 51/49-2 11,096 

Velikonja Kari, roj. 21. IX. 1909 v Ce- 
povanu, rudar v Hrastniku-kolonija, je 
bil 18. III. 1945 neznano kam odpeljan. 
Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Velikonja Kristine ro- 
jene Kini ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, naj o tem do 15. I. 1950 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odloSio o 
predlogih. 

Okrajno sodiščo v 'Trbovljah 
dne 21. oktobra 1949. 

I R 54/49—2 11.556 
Krajne Ivan, roj. 26. VII. 1901 v Tr- 

bovljah, rudar v Trbovljah — Lokah 367, 
se od maja t945 pogreša. 

Na predlog žene Krajne Manile rojene 
Zakonjšek, poetrežkinje v Trbovljah, Ret- 
ju št. 34, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj 
ee o pogrešanem do 1. II. 1950 poroča 
sodišču. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo "o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 5. novembra 1949. 

• 
I R 44/49-4 llv884 

Jančič Ivan, roj, 17. XI. 1022 v Mišjem 
dolu, Sv. Lenart na-d Laškim, rudar na 
Dolu pri Hrastniku 1, je odšel 15. VI. 
1944 v NOV. Služil je pri III. bat. VII. 
korpusa v kočevskih gozdovih blizu Ma- 
lih Lašč, kjer je verjetno 9. XI. 1944 
padel. 

Na predlog matere Jančič Amalije, ma- 
le posestnice v Mišjem Dolu 10, Sv. Le- 
nart, ee uvede postopanje sa razglasitev 
za mrtvega. 
I R 53/49-2 11.835 

Majdič Franc, roj. 30. IX. 1895 v Ki- 
60VCU pri Zagorju, rudar v Toplicah pri 
Zagorju 41, je bil 7. VIII. 1941 po oku- 
patorju izseljen ter prepeljan v taborišče 
Mauthausen, kjer je verjetno 2. II. 1942 
umrl. 

Na predlog žene Majdič Antonije, zaäeb- 
nice v Begunjah Št. 63, Jesenice, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, se 
poziva, naj o tem do 15. II. 1950 poroča 
sodišču. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 10. novembra 1949. 

Oglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

O 181/49 11.653 
Kastelic Ana, delavka iz Gabrja pri 

Stični št. 23, je vložila zoper Kastolica 
Karola, delavca od tam, sedaj neznane- 
ga bivališča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava v tej stvari bo 28. XI, 1949 
ob 8. uri pri tem sodišču. 

Skrbnik Krese Stanislav, sodni uradnik 
v Grosupljem, bo nastopal odeotnega< to- 
ženca, dokler ee sam no oglasi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dno 8. novembra 1949. 

• 
G 84/49 11.554 

Kovačič Neža, delavka v Grčarici 40, 
je vložila zoper KovaČiča Franca, sedai 
neznanega bivališča, tožbo za razvoz^ 
••••••. 

Razprava o tej «tvari bo 28. XI. 1949 
ob 8. uri pri rem sodišču. 

Skrbnik dr. Vilfan Sergij, pravni re- 
ferent pri 0L0 Grosuplje bo zastopal od 
šotnega toženca, dokler ep sam ne ogla?,; 

ali ne imenuie pn^hlnSfan"!» 
Okraino sodišče v GroMipIjcin 

dne 8. novembra 1949. 
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Q 777/49-4 11.888 
Zobec AvguStin, predüec v Mariboru, 

Pregljeva ul. 10, je vložil proti Zobec 
Matildi rojeni Druškovič, tov. delavki v 
Gradcu, Lentplatz 5/11, Avenija, tožbo 
za razvezo zakona. 

Rasprava v tej stvari bo 16. decembra 
1949 ob 8.16 ari pri temi sodiS&u. eoba 
št. 84/11. 

Taženki ße postavlja za skrbnika 
dar. Krulc Franjo, odvetnik v Mariboru, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler se sama ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Maribor metto 
dine 14. novembra 1949. 

• 
(J 221/49 11.887 

Bezjak Jožefa, delavka v Podovi 56, 
p. Race, je vložila proti Bezjaku Fran- 
cu, delavcu, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava v tej stvari bo 6. decembra 
1949 ob 10. ud pri tem sodišču, soba 
St. 27, pritltëje. 

Tožencu se poetavi za skrbnika Bezjak 
. Jakob, delavec v Brezuli St. 25, ki ga bo 

zastopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler ee sam ne oglasi aH ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dine 14. novembra 1949.        ,   • 

i   .Amortizacije  <• 
m 18W49-3 - 11.814 

Na prošnjo Kralja Jožeta, prevžitkarja 
iz Zaloga 32, 9« uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnic, ki jäh je proeilec 
baje izgubil in ee njihov imetnik poziva, 
naj v treh mesecih po objavi v Uradnem 
liera LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo, da eo vred- 
nostni papirji izgubili svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna.knjižica št. 706 na ime Jože 

Kralj, izdano od Hranilnice in posojilnice 
v Skocjann, v sedanji valuti 2174.21 din, 
in 

hranilna knjižica št. 1820 na ime Jože 
Kralj, izdamo od' Hranilnice in posojilnice 
v Skocjann, • sedanji valuti 1862.80 din. 

Okrajno todftee • Novem mestu 
dne 14. novembra 1949. 

• 
i R eeô/49     - liJeei 

Da prošnjo DetlSkft Ivana, uradnika na 
Orobemem, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, M lo je izgubil De- 
ticek Franc, bivSi gostilničar v Šmarju 
pri JeBah ter se njegov imetnik -poziva, 
naj v treh mesecih po,objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer 
se bo po preteku roka izreklo, da Je 
vrednotnica izgubila svojo pravno veljavo. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil, 

nice v Šmarju pri Jelšah št. 1.990 na lune 
DéWSek Frape s stanjem 716 din. 

~ Okrajno godište v Slov. Bistrici 
dne 15. novembra 1949. 

Oklici dedičem 
O 102/49-15 11.670 

V zapuščinski zadevi po Janezu Rezar- 
ju, krojaču iz Srednje vasi St. 15,. ki Je 
umrl 9. T; 1949, zapiistivš; ,paredbo po- 
slednje volje, ee potomci zapustnikovega 
pokojnega sina Janeza Rezairja, ki sodišču 

niso znani, pozivajo, da v 6 mesecih po- 
dajo dedno priglasitev, eicer se bo zapu- 
ščina obravnavala • tistimi, ki so podali 
dedno prijavo in dokazali naslov dedne 
pravice, neeprejett del pa bo pripadel 
ostalim dedičem ali državi. 

Okrožno sodišče v Kranju 
dne 9. novembra 19•9. 

• 
Cf 684/49-8 11.950 

V zapuščinskem postopku po Ivani 
Avman, kmetski gospodinji jz Dvorij 43, 
umrli 16. IX. 1949, ee njen sin Jože Av- 
man, sedaj neznanega prebivališča poziva, 
naj v 6 mesecih imenuje pooblaščenca alt 
se zglaei pri sodišču, sicer ga bo pri ob- 
ravnavi zapuščine zastopal skrbnik, de- 
lež pa bo hranila skrbstvena oblast. 

Okrajno sodišče • Kranju 
dne 19. novembra 1949. 

• 
O 685/49—8 11.591 

V zapuščinski zadevi po Janezu Bur- 
gerju, posestniku iz Sp, Bralka št'. 25, naj 
pogrešana sinova Burger Janez in Jože, 
že se mislita priglasiti za dedica, prideta 
k sodišču ali imenujeta pooblaščenca v 
0 mesocih, ker ju bo sicer zastopal skrb- 
nik, njun delež pa bo hranilo skrbstveno 
oblastvo. 

Okrajno sedišee v Kranju 
dne 9. novembra 1949. 

• 
0 727/49-4 11.711 

Hudtolin Marija, rojena IS. •. 1896, 
zaeebnica v Jelenßradu, Dom onemoglih 
v Šmarju pri Jelšah, je 27. VIII. 1949 
umrla. 

Dediči sodišču niso znani. Vsi, kt me- 
nijo, da imajo dedno pravioo do zapušči- 
ne, se naj v 3 mesecih priglasijo temu 
sodišču ali pa poetavljenemu skrbniku 
Karnerju Francu ft., sodnemu nameščencu 
v Slov. Bistrici ii] podajo svojo dedno iz- 
javo, ker hi ee eicer zapuščina, obstoječa 
iz premičnin v cenilni vrednosti 22.479.50 
dinarjev obravnavala le s tistimi, ki bodo 
podali dedno izjavo in izkazali dedno pra- 
vico. Neepreieti del zapuščine pa bo pri- 
padel državi. 

Okrajno sodišče r Slov. Bistrici 
dne 8. novembra 1949. 

i 

Zp 2/47-87    ( 11.867 
Poziv upnikom 

Okrajno-sodišče v Dolnji Lendavi je v 
ztplembeni stvari zoper Svarca Andreja, 
bivšega tovarnarja iz Dolnje Lendave, se- 
daj neznanega bivališča, v zvezi s pred- 
logom Naiodne banke FLRJ, centrale za 
Slovenijo, podružnica v Dolnji Lendavi in 
Okrajne opekarne v Dolnji Lendavi, da 
se uvede likvidacijski postopek' po 8. čle- 
nu zvezne uredbe o likvidaciji razmeri], 
nastalih' z zaplembo premoženja im dne 
15. III. 1949 sklenilo, da se uvede posto- 
pek za opravo likvidacije razmerij, na- 
stalih z zaplembo premoženja Swarca An- 
dreja,, obstoječega fz raznih'nepremičnin, 
prittklin in premičnin v skupni cenilni 
vfpdno#ti 702.429.40 din. 

Pozivamo upnike, da po 8. členu citi- 
rane uredbe v 60 dneh po objavi tega 
oorlae» v Uradnem listu LRS priglasijo 
»odišen frvaic! tpriatve, sicer TIP bodo npó- 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 16. novembra 1949. 

Rjazni oglasi Y 
St. 1924/49 11,712 

Razpis 
Dekanat medicinske fakultete v Ljubu 

ljani razpihuje 
1 mesto asistenta v mikrobiološkem in- 

stitutu. 
Pravilno opremljene prošnje je treba 

vložiti na dekanatu, Vrazov trg 4/1. naj- 
pozneje do 25. XI. •9. 

Dekanat medicinske lakultete 
v Ljubljani 

Poziv upnikom 
11.868 

Obnovitvena zadruga Sv. Križ pri Litiji 
se Je po sklepu zadružnikov z. dne 15. 
IX. 1949 spojila z Splošno kmetijsko za- 
drugo v'Sv. Križu pri Litiji, 

Pozivajo ee vsi upniki, da v enem me- 
secu, do 14. decembra 1949 priglasijo vse 
svoje terjatve bivše Obnovitvene zadruge1 

Sv. Križ pri Litiji Splošni Kmetijski za- 
drugi Sv. Križ pri Litiji. 

Poznejše tatUtvese ne bodo 'upoštevale» 
' Upravni odbor 

Objava 
11.585 

Letalsko društvo čkalov, Celje, prekli« 
cuje svoj preklic o ukradeni Stampilfki % 
besedilom: 

Ljudska tehnika, 
Letalsko društvo 

Ckalov Celje, 
objavljen v Uradnem listu LRS, 8t. 34, 
ker je bila leta medtem vrnjena, 

Ljudska tehnika, Celje 

Izgubljene listine ' » 
preklicujejo ' 

Ambroiič Jožica, Ljubljana, Povšetova 
št. 70,' osebno Izkaznico, izdano od NM 
Ljubljana. 11.624 

Ambrožlč Milka, Brezovica, knjižico za 
koto št. 4040c 11.661 

Bajželj Jole, Škofije 12; p. Ljubljana, 
tovarniško izkaznico Litostroja št. 1862. 

11.62$ 
BečaJ Prano, Maribor, Vinarska 80, vo- 

jaško potrdilo, izdano od voj. odseka Ma- 
ribor. 11.636 

Bedenlk Brne»t, uprava NM Trbovlje, 
žMteko potrošniško nakaznico ipresîfrbe. 
Minot-a FLRJ, T. kategorije št. 4970. 

s     10.804 
Belšak Anton, Pristava št. 12, okraj 

Ptuj, prometno knJiHco M. 10092.    10.887 
Beranič Ivan, Maribor, Koroška cesta, 

prometno knjižico za kolo znamke »Con- 
ventri« St. 14371 z evld. št. S-16/42, šo- 
fersko iskaznico št. 1029,1. kal. in osebno 
tekačico, izdano od M^O Maribor,  li.567- 

BeretK Jerko, Ajdovščina, Strancarjeva 
št, 6, izkaznico/ izdano od odseka za no- 
tranje aadéve ONO odbora za Vipaveko. 

11.604 
Biziak Mn'•••••. T,i •!,taliri, Rožen Skriva 

St. BI, mlečne karte na ime •••'"" *n 
Silv«> 41-623 
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/     ji.-éujovifc Aleksander, Ljubljana, Bee- 
thovnova 15/L, vojaško knjižico.     11.826 

Brezovee Marija, Grosuplje, tekstilna 
; tovarna »luduplatk, živilsko karto R-l 

et. 3, oblačilno karto St. 150, živilsko kar- 
to D-l in oblačilno karto žt. 70 na ime 
Brezovee Jože, živilsko karto R-l Št. 125 
na Une. Brezoveo Anica. 11.804 

.Brilej Marija, Vrhnika, Kotmkova 2, 
prometno knjižico za kolo tov. št. 1330540, 
izdano od NM Vrhnika. 11.850 

Brleč Anton, Loke 1, Kamnik, vojaško 
knjižico, izdano od voj. odseka Kamnik. 

i  11.891 
Burger Marija, Ljubljana, Zabjek 11, 

sindikalno izkaznico št. 2Ô76291.     11.631 
Burja Josipina, Ljubljana, Beethovnova 

•i    St. 8, knjižico Za kolo. 11.627 
Cigaii Mirko, Dol. Lendava, šoferako 

izkaznico s tremi taloni St. 227/47, izdano 
1947 od GNO oddelka notr. zadçv, pro- 
metni odsek, Osijek. 11.01,5 

Cehovin Franc, Maribor, Pobrežje, 
Ipavčeva ulica, evid. tablico št. S-16/9288 
za kolo št. 1461833. . 11.725 

Cernelif Anton, Podereda 23, ukrade- 
ne evid. tablico it. S-11,121. 11.189 

Cernigoj Angel, Rožna dolina 80, KLO 
Ajševica, Gorica, osebno izkaznico. 11.201 

"Dfijcniao Apolonija,, Maribor, Studenci, 
t   I/imbuška c, prometno knjižico za kolo 

znamke »Puch« Ut. Ì212052, evid. števil- 
'    ka S-16/1Q934;' - 11.565 

Dobrila Branko, poročnik, Vojni okrug 
Ljubljana, potno dovolilnico rumene bar- 
ye serije K St. 16749 z .dne 16. VL 1949. 

11.798 
Dorainko Stefan, uslužbenec OLO Dpi. 

Lendava, stan. v Hotizi 20, Dol. Lendava, 
vojaško knjižico, izdano od II. divizije 
KNOJ-a 1. 194S, trg. inšpekcijsko izkazni- 
co bot pooblaetilffzà kontrolo, izijano od 
MTP, trg. inšpekcije v Ljubljani, v me- 
eecu oktobru 1949. ualužbensko knjižico, 
izdano od OLO Lendava, personalni 
oddelekt v mesecu eeptenibrn 1949, knji- 
žico za kolo, izdano .1949, pri upravi za 
notr. zadeve, sindikalno Klansko izkaznico, 
izdano od sindikalne podružnice OLO 
L«ndava 1948. 11.363 

Doki Ivan, RogoznJea 55, Ptuj, tablico 
za kolo,- reg. št. S—20/2392.V        11.473 

Dragonja Alberta, LJubljana, Hotel 
»Slmu. izkaznico OF št. 399237 in sindi- 
kalno'zkaznico. 11.808 

Drmol Anica, Družmirje 39, osebno iz- 
kaznico št. 186, ïzdano od KLO Družmir- 
ja,: izkaznico OF, izdano od OF v Druž- 
mirju, oblačimo nakaznico oa ime Drmol 
Ludvik, dijak., Maribor in na ime Meža 
Rudi, »izdano od Rudnika Velenje, pro- 
dajno karto za 3000 din in kmečke bone za 
150f dm, izdano oboje od KLO' Družmirje 
na ime Drmol Ivan ter živilsko nakaz- 
n-icp ••., oktober na ime Drmol Ludvik. 

J -, -11.301 
Droiina Viktor, Padež 20, p. Materija, 

vojaško knHžico.vojafko knjižico o stalni 
nesposobnosti, osebno in mladinsko iz- 
kazntcq.     .       *     t,. •.809 

DES, Elektrotehnično delavnice Črnuče, 
evid. številko S—8684 tritonskega tovor-, 
nega avtomobila »Dodge«. 11.812 

EÎektroprenos, gradnja 110 KV daljno- 
voda, Doblar-LJubìjaria', udarniško izkaz- 

nico 5t 26314, Izdano od OLO Kranj na 
•ime Glavinič Ante, zidar. 11.889 

Erznožnik Jožica, Ziri 93, roj. 25. II. 
1928 v Ljubljani, knjigovodja, začasno 
osebno izkaznico št. 67, izdano od KLO 
Ziri.  . , ,    11.620 

Fajt Tomaž, roj. 18. XII. 1925,jprebiva- 
Joč v Belekem vrhu št. 98, KLÖ Gorenjski 
vrh, okraj Ptui izkaznico OF in šofersko 
izkaznico. 11.075 

Femec Franc, Ljubljana, Bohoričeva 24, 
sindikalno izkaznico št. 2502462, št. zveze 
104931. ' 11.623 

Feronc Kari, Komarnica 12, p. Sv. An- 
ton v Slov, gor., izkaznico Za kolo števil- 
ka. S-22/1565,. št. okvira 754169: \ 11.080 

Gabor Stefan, Maribor, Obnova, osebno 
izkaznico, izdano od MLO Dolnja Lenda-' 
va. . 11.724 

Glavi« Peter, Ljubljana, Tržaška c. 19, 
knjižico za kolo znamke »Age«, št. tablice 
S-9753. 11.574 

Golob Dominik, Maribor. Slovenska uli- 
ca, izkaznico Zveze borcev ja šofersko iz- 
kaznico, izdano 1947 od voj. štaba v Beo- 
gradu. 11.723 

Golobi« Dora, Ljubljana, Predjameka 
ul. 35, člansko izkaznico za industrijski 
magazin MTP-LRS, Ljubljana.        11.893 

Gorenc Ljudmila, Ljubljana, Mesarska 
c. 14, invalidsko -mlečno nakaznico in 
oblačilno izkaznico, invalidsko plačilno 
knjižico in živilsko nakaznico za novem- 
ber. 1•1 

Gozdarsko avtopodjetje, poslovalnica 
Bled, prometno kopico št. 4778 za voailo 
GM S-2949 in prikolico S-3013. «   11.359. 

Gozdarsko   avtopodjetjé   Novo   mesto, 
evid. tablico tovornega avtomobila znam- 
ke »Renault« S-0933. 11.612 

Gradišnik Avgust, prometno knjižico za 
-kolo znamke »Tauring« št. 969926.   11.563 

Grj-ar Terezija, Rova al. 11, p, Ra- 
domlje, svojo osebno izkaznico in pro^ 
metno knjižico za kQlo št. 9963, izdano 
na ime AdZiS Franc, Radomlje 50. 11.849 

Gregore Anton,, Braunšvajg pri Racah, 
prometno knjižico za kolo znamke »Pan- 
the« št. 625931, evid. št. 8-17/8490. 

;        11.568 
Grims Franc, Cerklje, zdaj OZ&Z Kranj, 

Ljubljanska cesta, osebno izkaznico Št. 51. 
,      ,- 11.367 

Habjan Ivan",' Režnja, p. št. Janž na 
Drav. polju, osebno izkaznico, izdano od 
KLO Sv. Anton na Pohorju.'        11.561 

Hatič Smail, Ljubljana, Rimska c. 19, 
osebno izkaznico, izdano od GNO Prije, 
dor. .   11.892 

HIadky Mara, Ljubljana, Ulica na grad 
St. 4, oblačilne nakaznice: HIadky Mara 
G št. 114/151, HIadky Jan HM št. 1,14/152, 
HIadky Marija-Letija ID-2 St. 114/153, iz- 
dane pri generalni direkciji elèkWogtìepo- 
đaretva za LRS; živilske nakaznice za 
november, reg. št. 114/143 R-2, št. 114/144 
D-l In,St. 114/145 D-2'ter knjižico za kolo 
znamke »Victoria Renzi«, evid. tablica 
S-l št, 27582.  ' ^1.855 

»Hme-zadc, Žalec, prometno tóizico št. 
7059, za motorno kolo znamke NSU,. spo- 
znavna St. S-02823: \ k      11.355 

Holcman Ivan, Murski Crnci, sp'r'ice- 
»alo T. lolnikfl TSŠ, tehnični oddelek, 
izdano leta 1949.   , :   • •-<    11.580 

Holdrijan Marija, Ljubljana, Laoguaova 
št. lia, eàulikainô izkazoico, izomo od 
podružnice št. •. ».680 

Jagodnik Viktor, Koseze 3, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odseka Mr- 
ska Bietrica. ' 11.4Ì7 

Janmik Iran, Tovarna bitunieoskih iz- 
delkov, Ljubljana, vojaSko kapico. 

. 11.684 
Jamnik Ljudmila, Lesnoindustrijski 

obrat Ortnek, izkaznico sind, podražnice 
št. 1 v Ortneku št. 1959781, St. zveze 
72676. - 11.873 

Jan Radoslav, Ljubljana, Vegova 8, in- 
deks univerze v Ljuljani. ' 11.895 

Jare Marija, Ljubljana, Privez 3, usluž. 
bensko knjižico, živiteko kaito R-3, obla-   v 
filno karto in osebno izkaznico.      11.810 

Jegera Henrik, Ribnica, Gorenja vas 8,, 
šofersko izkaznico. 11.679 

Jerclo Jelka, Ljubljana, Cesia na Brdo 
at. 186, mladinsko in brigadno izkaznico 
ter izkaznico OF. 11.634 

Jerli   Marija,   Jesenice, .Gosposveteka   . 
c. 72, invalidsko izkaznico M. 29590, izda. 
no od - okrajnega odbora  VVI Jesenice. 

11.586 
Jurm&n Marija, Goričane 52, p. Mèdvo. 

de. delavsko knjižico, št. 1807 > izdano 28. 
VII. 1949. 11.803 

Kasumovi«" Zaini, vodnik, vojna poŠta 
••••••.•, Ljubljana, oblačilno knjižico 
št. 6451. * 11548, 

Kavran , Ivan, Kanmica pri Mariboru, 
osebno izkaznico, izdano 1945 v Eainnici. 
„••;\'.>'• -,",.'.;-..     »'•:-."'.'     v "•'••""li.tf»;,, 

Keber Ivana, Studenec 36, tablico za 
kolo It. 19780, izdano od NM Ljubljana, 

i 1.•1 
KelbiS Alfonz, Sv.; Peter pri Mariboru, 

prometno knjižico za'kolö znamke »Pncb.« 
št. 1111367, evid. št. S-1W1046.V ' 11^80 

Kirijag Mara, Maribor, StaHngrajeka 
ulica, prometno knjižico za kolo znamke 
»Ipag« št. 342179, evid. št. S-16/118Ö5 
in osebno izkaznico, izdano 1945 od MLO 
Maribor; ' '    11.720 

Klaneèek Lovro, Sp. Hajdina pni Ptuju» 
prometno knji&o za kolo, SL okvjra 
1575718, št. tablice &20-Ì114.        ».608 

Klemenčie* Lojzka, Ljubljana, Mikloši- 
čeva 16/1., spričevalo St. 26 II. razreda., 
meščanske Sole v Ormožu, izdano 1940/41. 

1•7 
Kmetijska zadruga, Kozana, prometno 

knjižico št. 13414 za tovorni avtomobil 
S—7747, izdano na ime Šimcj<5 Jožko. 

..',-'• WW 

Koge] Jože, •••, Ljutomereka 22, po- 
trošniško karto K-3 za go^pödinietvo.. 

Ï1.7S5 
Kopaï Anica, Medno 16, sindikalno iz-, 

lcaznico, izdajiö öd ieksfilne iòvarfie Hli- 
bernik. V 11,681 

Kopa« Fani, LJubljana, Apihôva 17, 
osebno izkaznico, i. 11.677 

Korogec Štefanija,  Maribor,  Studenci, * 
Ulica Pohorskega bataljona, evid. tablico 
št., S—16/8919 za kolo znamke »Bastard« 
št. 254191. , ! 11.722 

Kosaber Ivan, Lutrije št. 32, KLO Po- 
nikva,^.zâposlen v Cinkarni v Celju, vo- 
jaško ImfižJco-, osebno izkaznic«» industrij- 

j. Pko  in izplačilno îzlcaZmieo Cinkarne, v 
I' Celju: in rojstnivliat. ll.S5ß 
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Kotar Draçica |n Uv Milan, Ktanj, 
Cesta na Rupo 21, karte za gospodinj- 
stvo K-t/ 11.445 

Kotar Franc, Eodfflölnik 14, p. Dobru- 
nje, živilsko fcarto R-l za november. 

11.762, 
Kovali Etuška, Industrija bitumensldh 

izdelkov, Ljubljana, potrdijo za radio 
znamke >Philips« 4 + 1 elektrone za 220, 
». 8101.     , . < . 11.890 

Kova£ Jože, mizar, KLO £og št. 20 pri 
Sevnici ob Savi, knjižico za kolo, st. okvi- 
ra. 520997, spoznavno tablico št. 2292 
S-ll. 11.759 

Kozjak Kozalija, Ljubljana, Poljska 16, 
knjižico za kurivo. 11.614 

Kranjc Anton, Sedlašek 132, p. Podleh- 
nik, knjižico za kolo S-20-117087. 11.202 
• Krek Mira, Ljubljana, Groharjema 21, 
osebno izkaznico, izdano 1Ö45 08* NM 
Ljubljana. 11-680 

KreSal Ivica, Ljubljana, Opekar&ka 31, 
sindikalno izkaznico St. 68185. 11.854 

Krivec Marija, Zg. JarSe 5, knjižico za 
kolo št. S—1695, tov. št. 824426.     11.799 

Križanec Alojzij, Maribor, Tezno, tabo. 
••• I» ukradeno živilsko izkaznico II. 
kat. 5t. 5006, izdano od notr. odeeka Ma- 
ribor. , ' 11.562 

Kukovië Katarina, Loke 37,  St.  Janž 
na Drav. polju, knjižico za' kolo, znamke 

<>Spezia<  št. 20-6045, št. okvir«' 625764, 
izdanö od NM Starše, St. Jani na Dr. po- 
lju.              '                                  11.557 

Kupîië Stanko, Slatinai št. 35, Sv. Jurij 
ob Stavnici, KL,0 Selišči, vojaško knjižico 
in izkaznico za' kolo tov. št. 572203. 

, ;:,,„•;. _ ,  .'                      '          ,    , 10.766 
Kutin  Franc,  Ljubljana',  Rožna  ulica 

št. 81, Spfereko izkasóaico št. 4, osebno 
izkaznico št.' 092938, izdano oboje; od po- 
verjeništva za notr..zadeve za gl. mesto' 
Ljubljana. 11.768 

Kuzman Kari, roj. 29. X. 1913 v Vita- 
nju, zdaj v Zrecah, vojaško knjižico. 

11.299 
Lampret Franc, Sp. Gameljne 1, St. 

Viđ, knjižico za kolo >Peugeot< S-2-13728 
St. •74123, izdano od OLÖ Jesenice. 
r • 1•? 

La^stnak Ježe, Maribor, Smoletova ulica, 
vMaSko iknjižico štaba vojne poŠte Števil- 
ka ,50742, Ljubljana. 11.569 

Lesjak Anton, Globoka 156, p.'Ljuto- 
mer, izkaznic» za kolo znamke k Ham- 
burg«:, izdano od OLO Ljutomer.    11.678 

Ličanin Danica, Poljane 26, St. Vid, 
živilsko, karto R-2, živilsko karto Đ.-2 na 
ime Ličanin Mihajlo in živilsko Icàrio IG 
na ime Ličanin Sava. 11.770 

Ličanin Dragan, vojna pošta St. 2667, 
St.. Vid oad Ljubljano, oficirsko živilsko 
kaxjto. 11.771 
•• ••••, •••••, Tjtov trg 12, 

po*roÌDJ5ko Karto za gospodinjske potre- 
be St. 098.197. 11.444 

Lisjak Ivan, Rihemberk .10, Gorica, 
e vid. tablico za motorno kolo St". S-05661, 
izdano od OIO Gorica. •'. 11.632 

LukoiiČ Ida, Ljubljana, Gerbičeva 18, 
službeno izkaznico IOOF Slovenije Števil- 
ka 0215, izkaznico OF 5t. 130819 in iz- 
kaznico Zveze borcev NOV;  . /        11.827 

Mariborska livarna in tvornica kovin- 
. skih izdelkov,   Maribor,    Moterjsva 15, 

prometno knjižico za  tovorni avtomobil 

znamke »Ford>, evid'. št. S—0192, izdano 
od uprave NM Maribor mesto,       11.503 

Marin Franjo, Maribor, Kurilniška uli- 
ca, prometno knjižico za kolo znamke 
>Velende« St. 11738. 11.727 

Marko Karolina, Maribor, -Vojašniška 
•ulica, prometno knjižico za kolo znamke 
»Steyer« št. 50480 b, evid.'št. S—16/3990. 

11.879 
yMazi Ivanka, Jezero pri Ljubljani, 

p. Presorje, osebno izkaznico St. 126, iz- 
dano od OLO Barje. 11.888 

Markelj Marija, Kamnje 25, p. Boh. Bi- 
strica, osebno izkaznico Št. 3438, izdano 
od KLO Polje, Bohinj. '    10.272 

Matevžič Anton, Ptuj, Lackova 10, knji- 
žico za kurivo K-l. 11.265 

Mencigar Viktorija, Pertoča št. 107, 
osebno izkaznico St. 265, izdano od KLO 
FertoČa in izkaznico OF, izdaiio od okraj- 
nega OF odbora M. Sobota.    ' 10.965 

>Meproni«, Ljubljana', Vilharjeva 19, 
evid. tablico za tovorni avto št. S—8349. 

11.807 
Meršol Zora, MLO Novo mesto, Proštij- 

eka 3. 11859 
Mihelj Anton, Knežak 206, p. Knežak, 

začasno osebno izkaznico št. 2796, izdano 
4. V. 1946 od odseka za, notr. zadeve, 
Ilirska Bistrica. 11.764 

Mihelič Edvard, Ljubljana, Albanska 8, 
knjižico za kurivo K-5. 11.579 

Mihler Lambert, Ljubljana, Zitnikova 
št. 12, delavsko knjižico št. 1623766, del. 
št. 2954, izdano 15. I. 1949. 11.690 

Mikolič Avgust, miličnik' postaje 'NM 
Makole, okraja Poljčaae, oblačilno karto 
St.-3609/PD, izdano 3. V. 1949, potrjena 
od odêeka za notr, zadev© Poljane, knji- 
žico ZB št. 45276 in izkaznico OF Številka 
290313. 11.362 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS, 
Ljubljana, prometno knjižico za ceebni 
avto »Mercedes« S—4256. 11,805 

Mlakar Božo, Bistrica 54, Tržič, vojaško 
knjižico. 11.693 

Mlakar Franc, Maribor, Ruška cesta, 
prometno knjižico za kolo Številka 
NMr416234, evid. št. S—16/6176.   11.881 

Močnik Janez, Sv. Ana 75, •>. Tržič, vo- 
jaško knjižico. "        11.620 

Mohorčič Janez, Kitni vrh št. 9, p. Za- 
gradec, knjižico za "kolo znamke »Puch«, 
št. 999200, izkaznico OF, št. 445445 in 
osebno izkaznico. 11.633 

Mohorko Jože, Apače St. 55 pri Ptuju, 
p. Sv. Lovrenc na Dr. polju, knjižico za, 
kolo št. 93120, evid. St. tablice 6242. 

11.416 
Molek Franc, ömomelj št. 55, ukradeno 

osebno izkaznico št. 811, izkaznico r.ez. 
oficirja serija PU —0001— S št. 4605, in- 
validsko izkaznico za polovično vožnjo št. 
33283, invalidskp izkaznico št. 23506, iz- 
kaznico OF št. 442343, uslužbensko knji- 
žico Št. 50405, izkaznico Zvez,e borcev 
št. 25439, vse na ime Molek Franc, Metli- 
ka št. 68 in Črnomelj št. 55.' 9977 

Molicnik Alojz, Grabe, Radgona, oseb- 
no izkaznico št. 12260. '   10.179 

MujCinovié Stanko, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, osebno izkaznico. 11.829 

Mulec Noža, Zg. ' Duplek'pri Mariboru, 
prometno lenjižico za kolo §L660?4.„ 11.56,4 

Novak THajda, Ljubljana, Sv, Marka 19, 
indeks univerze v Ljubljani. 11.766 

Novak Minka, Ljubljana, Zaloška' 141, 
sindikalno izkaznico. „ 11.630 

Novakovic" Ana, Beograd, Hadžirumi- 
vova 16, osebno izkaznico, 11.772 

Ocvirk Valentin, železarn« Guštanj, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Virbno, 
potrdilo o predhodnem rekrutovanju, iz- 
dano od voj. odseka, v Celju. 1J.878 

>0dpadc Ljubljana, pnometno kajfcico 
tovornega avtomobila »Saurer« S-9019. 

v 11.576   • 
Okrajni magazin Postojna, evid. tablico 

št. S-2153 4-tonskega tovornega vozila 
>Opel-Blltz<. . 11.103 

Okrajno avtoprevozniško podjetje, Ma- 
ribor .okolica, Maribor, Linhartova 27, 
prometno knjižico št. 8042. S—5868, šte- 
vilka motorja G 420774. 11.861     < 

Okrajno prevozniško podjetje Kamnik, 
evid, tablico tovornega avtomobila >Fiat< 
št. S—8552. 11.677, 

Pavel Ludvik, RogaSevci 77, osebno iz- 
kaznico, izdano od KLO RogaŠevcj 17, X. 
1945, izkaznico RK Rogaševci, prometno 
knjižico za kolo Št. 90082, izdano od notr. 
odseka Murska Sobota, na ime Gutman 
Marija, Rogaševci 77, čekovno položnico 
o plačilu radijske tfckse za zadnje trime- 
sečje. ; ' 11.353 - 

Pavltë Franc,   Marihor,    Ruška cećta, 
šofersko izkaznico št. 138 ZR «©ebne in to-       / 
vorne avtomobile, izdano v Mariboru -28. 
VII, 1949. 11.719 

Pavlovčič Ana, Domžale, Ljubljanska 98, 
industrijsko nakaznico, živilsko nakazni- 
co za- november, železniško izkaznico za 
progo Domžale—Kranj, osebno in sindi- 
kalno izkaznico ter-izkaanico OF.    11.853 

Pernat Anton, Maribor, Trg Rdeče ar- 
made," dve tablici številka S-16/14354 in   v    ' 
S-i16/14855 za kolesi št. 1454374 in 0735892. 

"    11.569 
Perne AIojï, &t. Vid št. 20, knjižico • 

kurivo K-5. 11.62& 
PerSin Marija, Jezica 21, knjižico za 

kolo št. 19148. '   11.881 
petelinkar Jože, Zbiljo pri Medvodah 25, 

Solersko izkaznico.     * 11,691 
PetkovSek Vera, Hotedrlica St. 7, trg."     \ 

vajenka v Kmetijski zadrugi HotedrSica, 
ukradeno sindikalno izkaznico St. 8007422. 

* 11,418 
Planke- Marija, Primekova 21, knjižico 

za kurivo K-5 11.687 
PoČkaj Ivanka, Veliko Ubejjako št. 37, 

osebno izkaznico, izdano od KLO Razdrto 
in izkaznico OF, izdano od OF V, Ubelj- 
Sko. / 11.498 

PpdbevSek Irena, MLO Novo mesto, 
Kanđijeka 8, x spričevalo VIL razreda 
gimnazije v Novem mes.tu.        ,,   11.858 

PosJovalnica GAP, Celje, prometno 
knjižico št. 6456 za poltovorpj avtomobil 
znamke »Dodge«, St. S—8924/49.    11,611 

Potnik Ienac, MaläWna, p. Oplotaiea. 
roj. 6, I. 1926, vojaški izkaz       ,  10.856   ' 

Potočnik Franc, elektrotehnik, Hotavl 
Ije 60, p. Gorenja vas nad' Škofje Loko, 
izkaznico za kolo znamke »Triumph* št, 
C90310 in izkaznico za k^plo znftroket 
>Styria« št. 749761, Slansko izkàïuico 
pindikata zveze delavcev (kovfadke indu- 
strije Sloveniie, osobno \•^.•^\•• P 1*7, 
izdano od KNOO Hotavlje .tor" .pet'/.'.. 9 
zsipoalitvi, iidano, od obratnega v • 
DES Vrhnika. • '"' 11^58 
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»Prebrana« Ljubljana, Tyrseva.ló, ta- 
blico za^ tovorni avto št. S-Ö418.   11.825 

Prek Franc, rOj..23. X. 1926 v Litiji, 
sedaj na Klancu št. 29, Kranj, osebno iz- 
kaznico, izdano, od MLO Kranj.      11.143 

PreSern Lidija, Ljubljana, Dalmatinova 
et. 3, izkaznico OF in fizkulturno izkazni- 
aioo na ime Košeoina Lidija. 11.896 

Proseu Francka, Jarše 10, p. Ljubljana, 
knjiži«) za kolo it. 10165. 11.617 

Rac Avgust, roj. 24. VI. 1911 v Gornji 
SlaveSi, okraj Murska Sobota, zaposlen 
pri Gradisu v Velenju, vojaško knjižico, 
izdano 1947 ua vojnem odseku v Murski 
Soboti, izkaznico OF, izdano na OOFO 
Murska Sobota 1949, izkaznico BKS, izda- 
no 1948 na okraju Murska Sobota, pomoč- 
niško spričevalo, izdano 1946 od uprave 
za gradnje v M. Soboti za zidarsko stro- 
ko, mojstrsko spričevalo zidarja, Izdano 
16. II. 1947 vîMârlboru. 11.499 

. Rahmauovič Djuro, roj. 2. V. 1905, Ve- 
lika Kladuša', Borna, zdaj pri gradbenem 
odeeku v Kočevju, osebno izkaznico šte- 
vilka 1983. 11.415 

Razboršck Pavla, Britof 17 pri Kranju, 
knjižico za kolo št. S-1811. 11.688 

Rejc Alojz, Strahihj 1, KLO- Naklo, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Naklo, 
p. Kranj. 11.144 

Rejc Stanislava, Ljubljana, KarlovSka 9, 
oeebno in sindikalno izkaznico, tramvaj- 
sko karlo ter mladinsko .izkaznico na ime 
Rejc Apoloni ja. 11.682 

Romih Alojz, Podčetrtek, vojaško knji- 
lico št. ,316/948, izdano 9. IX. 1947 od 
voj.odseka v Šmarju pri Jelšah.    11.142 

Rozman Marija, StražiSč« 105 pri Kra- 
/ nju, gospodinjsko karto za kurivo.  11.517 

Roimanec Janez, Fodelnica 11, p. Hor- 
jul, knjižico za kolo znamke >•••< št. 
tablice 14501, St. okvira 496366.      11.621 

Savnik Alfonz, Domžale, Kolodvorska 
irlica 13» evid. knjižico za kolo 3438, šo- 
fersko, oeebno in sindikalno izkaznico. 

11.414 
Seiko Frančiška, Kolovec Ì0, p, Radom- 

°lje,  potrdilo o" obvezni  oddaji ' prašiča, 
izdano ođ KLO Kamnik. 11.811 

Seïek'Anicn, Är?nj, Cesta na Rupo 13, 
izkaznico 2a kolo znamke >WekaJa< štev. 
1Ö0464, evid. St. 5911. 11.765 

Sindikalna ' podružnica Gorenjske pre- 
dilnice; Škofja Loka, eindikalno izkaznico 
št. 2989352 na ime Greeofin Franja. šte- 
vilka 2989626 na ime Imerović Jelka ter 
sindikalni iskaznici na ime Koztac Pavla 
in Igličar Gabrijela. 11.688 

Sindikat delavcev in uslužbencev tek. 
stilne in oblačilne industrije, podružnica 
R. I- Smarca, sindikalno Izkaznico Stevdl- 
ka 244575, it. »veze 41.572, izdano od 
Zvflze delavcev in nameščencev leene In- 
dustrije Slovenije na ime Lebar Pavla. 

11.266 

Sfntfikat gozdnih delavcev Slov. Konji- 
če, člansko sindikalno izkaznico številka 
1463580 na ime Petri« Anton, roj 1902 v 
Borovnici.   * 11<752 

Skodlak Ciril, Podutik 41, osebno izkaz- 
nico. . 11.578 

Skumavec Marija, voj. vdova, Belca 70, 
p. Mojstrana, invalidsko odločbo.     11.077 

Siapaiear Jliha, Ljubljana, Piredovičeva 
Št. 11, svojo živilsko nakaznico R-li na- 
kaznico G na ime Slipnicar Marija, D-3 
na ime Slapničar Vera in D-2 na ime 
Slapničar Màrija, izdane od Industrije 
naravnega kamna, Ljubljana za novem- 
oer. 11.570 

Slovenija avtoproinet, Ajdovščina, odsek 
aia eksploatacijo, evid. tablico S—3628 av- 
tobusnega vozila znamke >Fiat 634«. 

11.518 
Smrtnik Ana, Brezje 28, p. Dobrava pri 

Ljubljani» knjižico za kolo znamke »Ba- 
ronia« S-244572, tov. §t. 213916.    11.573 

Sodnik Marija, Ljubljana, Zaloška 11, 
izkaznico OF št. 4555870, eindikalno iz- 
kaznico št. 274851, osebno izkaznico št. 
401 in industrijsko nakaznico. 11.856 

Srebačič Mihael, roj. 25. IX. 1896 pri 
Sv< Ivanu Zelina, sedaj v Rogaški Slatini, 
vojaško knjižico Št. 694098, izdano od JA 
v Ljubljani 8. IX. 1945 in sindikalno knji* 
Žico Št. 96.965, izdano od glavnega odbora 
Enotnih sindikatov Slovenije. 11.294 

Stari« Ludvik, Ljubljana, TyrSeva 25, 
tablico za osebni avto st,"S—9039.   11.801 

Stopar Ferdo, Slatine 60, p. Šmartno ob 
Paki, rojen 19. V. 1911, vojaško knjižico, 
izdano od vojaškega ooseka Mozirje 

11354 
, Strmšek Jožica, Zg. Pekre pri Maribo- 

ru,  delovno knjižico,   izdano od tvrdke' 
Roteks in osebno izkaznico, izdano 1945 
v Pekrah 11.882 

Subar Ana, Maribor, Tezno, Miklavška 
ulica, prometno knjižico za kolo znamke 
»Mmidue* št. 211066, evidenčna Številka 
S-16/5380. 11.718 

Senja Pavle, "vojna pošta 6267, St. Vid 
pri Ljubljani, oficirsko izkaznico, oficir- 
sko (plačilno knjižico št. 114503, oficirsko 
oblačilno izkaznico št. 47213, izkaznico 
Zveze borcev, 3 nakazila za oficirsko 
obleko, 2>dopolnilna bona za čevlje in do- 
polnilni bon za rokavice. 11452 

Šinkovec Avgusti Prekopa št. 43, Vran. 
sko, delavsko knjižico št/183.4960. 11.199 

Šinkovec Frančiška, Kranj, Cankarjeva 
til. 18, nakatnico za gospodinjske potrebe 
K-4, izdano od MLO Kranj, reg. St. 1212. 

11.443 
Slajbah Angela, Ljubljana, Tržaška 71^ 

oeebno« izkaznico in izkaznico 0F.   11.572 
Smigoc Ivanka, Tržeč 44 pri Ptuju, knji- 

žico «a. kolo št.11119. 11.264 
Štrukelj Ida, Ljubljana, Samova ul. 10, 

osebno izkaznico. • 11.802 
Šuštar Me, Podmolnik 26, p. Dobru- 

nje. svojo nabavno knjižico, živilsko kar- 
to R-l za november, oblačilno karto R-l, 
oblačilno karto, Živilsko karto R-l na ime 
Šuštar Martina in živileko karto G, izkaz» 
nico OF, knjižico za kolo S—8864, tov. St. 

•90924 na ime Šuštar Francka. *      11.763 
Tement Ivan, Rosnja pri St. Janžu na 

Dr. polju, prometno knjižico za kolo 
znamke >Veeta-Spezial< št. 603167, evid. 
št. S-20/5849. 11721 

Tratar Ignac, Ljubljana, Hrenova 16, 
potniSkn objavo periije, »J« št. 39033. 

11.629 

Triglav Ulm, Ljubljana, Miklošičeva 6, 
knjižico za kolo tov. št. 716104, evid. St 
26476. 11.138 

Trlep Marija, Ljubljana, Reeljeva 81, 
svojo oblačilno karto, in oblačilno karto 
na ime Trlep Alojzij, oblačilno karto na 
ime Trlep Marija in oblačilno karto na 
ime Trlep Alojzij. 11.616 

Trunk Franc, Cvetkovci 66, p. Sv. Le- 
nart pri Veliki Nedelji, prometno knji. 
Žico fa kolo ^namke >Triamon« št. 237873, 
evid. št. S-8716. 11.766 

Ulčar Jože, Kamnik, Graben 23, spri- 
čevalo II. raar. mešč. šole na Prulah v 
Ljubljani, izdano 1938/39. 11.800 

Verbis Božo, Ljubljana, Cankarjeva 9, 
mlečno karto od 7—14 let in VerbdČ Janja 
mlečno karto od 8—7 tet. 11.685 

Vogrië Stane, Ljubljana, Štefanova 22, 
osebi in eindikalno izkaznico, žetossniSko' 
režijsko karto, knjižico za kolo itn Iskaz- 
nico OF. 11.694 

Vogrinčič Franc, PertoČa št. 109, pro- 
metno knjižico za kok) znamke >Puch«  I 
št. 6791/23, št. okvara 138743.       .10.966 

Vozel Anton, železničar-kurjač, Sv. Ja- 
nez 20, KLO Radeče, roj. 2. V.M1901, de- 
lavsko knjižico. 11.410 

. Vračun Slavica, Koretno 3, Šmarje pri 
Jelšah, dijakinja, dijaško vozno izkaznico 
št. 4. 114)68 

Zagorienik Stane, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico, izdano od' medicinske fa- 
kultete v Ljubljani. 11.626 

Zalar Franc, Cajnarje 2, p. Begunje pri 
Cerknici, knjižico za kolo, reg. it. 1802, 
izdano od OLO Postojna. -     11.635  j 

Zalar Leopoldina, Ljubljana, Celovška 
St. 42, osebno izkaznico in izkaznico 0F. 

11.575 
Zöliaka Celestina, Ljubljana, Celovška 

št. 34, osebno izkaznico, > živilsko karto 
Nav za november, živilsko karto R-l na 
ime Zelinka Emerik, živilsko karto D-l 
na ime Zelinka Janez, D-2 na ime Ze- 
linka Katja in mlečne karte.       .   11.618 

ZdeSar Ivan, Dvor 15, Polhov Gradec, 
knjižico za kolo, sindikalno izkaznico in 
izkaznico OF. 11.806 

Zupanič Janez, Muretinci št. 28, p. SV. 
Marjeta pri Moškenjcih, izkaznico za kolo 
znamke >Juwior<, št. 70845 in sindikalno 
knjižico. l       10.922 

Žagar Stefan, Kranj, Primskovo 68, 
vojaško knjižico, oeebno izkaznico in to- 
varniško izkaznico tovarne Božič.    11.894 

Anidarič Anton, roj. 25. VIII. 1922, sta- 
nujoč v Belskem vrhu 12, KLO Gorenjski • 
vrh, okraj Ptuj, prometno knjiiflcoza kolo, 
št'okvira 294588, évid. tablica S-20/4886, 
izdaöo od' NM Ptuj. 11.074 

2nldaršič Beti« Ljubljana, Smartinska 
št. 24, sindikalno izkaznico št. 759710. 

11.686 
2nidaršič Franja, LJubljana, Levčeva Đ, 

karto za kurivo jff-2, oblačilno karto IG 
ih bon za popravilo čevljev.. "        11.769 

Zori Ivanka,  LJubljana, Knezova 18, V 
svojo sindikalno   izkaznico in izkaznico 
OF 9t. 171851, izkaznico OF št. 171850 na 
ime Zrni Peter ter izkaznico OF šteiviHta    . 
119491 na ime Muha Ivanka.        11JBS7 

•••••• Pavla, LJubljana, Geetrinova 
5t. 5, osehnp izkaznico. 11.689 • 

*- 
Izdafe >Uradnd ltet LRSc Direktor in odgovorni vtrednlks dr. Raatko MoSndi, tiska tiskarna iToneta TomHča, vai y LJtìbtjanf 
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/413. 
Sedež: Poôtojna—Prestranek. 
Dan vpisa: 81. oktobra 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin Postojna. 
Vpiše ee pooblaščenec «i podpisovanje 
Kodre Ivan, Šef komercialnega oddelka, 

ki bo podpisoval za podjetje v odsotnosti 
direktorja in glavnega računovodje. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za linance, 

dne 31. oktobra 1949. 
St. 24 2321/1-49 11.729 

* 
2414. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 6. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajni magacin Ptuj. 
Na novo se odpre: Veleblagovnica v 

Ptuju, Krekova ulica, poslovodja Gabro- 
vec Alojz. 

Izbrišejo ee: poslovalnica pri Sv. Mar- 
jeti na Dravskem polju, poslovalnica v 
Ptuju, Kvedrov trg in poslovalnica z za- 
gotovljenimi tekstilijami v Ptuju, Srbski 
tog. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 6. novembra 1949. 

St. 743/10-49 11.703 
• 

2415. 
Sedož: Radmirje. , 
Dan vpisa: 5. novembra 19-19. 
Besedilo:    Čevljarska   delavnica   Rad- 

mirje. 
Izbrišejo   ee:   Benda   Anton,   Ermenc 

Milka, Robnik Anton, Golob Franc, Sla- 
tinšek Jožef in Zavolovšek Alojzij, vpiše- 
jo ee: 

Tiršek Ivan, 
Razbornik Matija in 
Kolar Martin. 

Okrajni LO Šoštanj, 
novcrjeniStvo za finance, 
dne 5. novembra 1949. 

St. 3185/49 11.1549 
• 

2416. 
Sedež: Radmirje. 
Dan vpisa: 5. novembra 1949. 
Besedilo: Gostilna KLO Radmirje. 
Izbrišejo   ee:   Benda   Anton,   Ermenc 

Milka, Robnik   Anton,   Skttnšek   Jožef, 
vpdšeta se: 

Tiršek Ivan in 
Razbornik Matija. 

Okrajni LO Šoštanj, 
povcrjemStvo za finance, 
dne 5. novembra 1949. 

St. 8186/49 M.552 
• 

2417. 
Sedež: Radmirje. 
Dan vpisa: 5. novembra 1949. 
Besedilo: Opekarna KLO Radmirje, 
Izbrišejo   ee:   Prislan   Franc,   Golob 

Prane in Tiršek Franc; vpišejo ee: 
Tiršek Ivan, 
Razbornik Matija, 
Stiglio Stanko. 

Okrajni LO SoStanj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1949. 

St. 3187/49       '       11.551 
• 

2418. 
Sedež: Šmartno ob Paki. 
Dan voisa: 5. novembra 1949. 
Rwrtü.v Okrajni odpad Mozirje. 
Izbrišejo se: Drobnič  Frane,  Zagožen 

Anton in Antlej Mirko; vpišejo ee: 

Banko Kaiel, upravnik, 
Nerait Franc, poverjenik za komunalne 

zadeve in 
Hebar Marija, šef uprave za komunalne 

zadeve, namestnik. 
Okrajni LO Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1049.  * 

St. 3188/49 11.550 

• 
2419. 

Sedež: Sv. Lucija qb Soci. 
Dan vpisa: 16. decembra 1•7. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje, 

Sv. Lucija ob Soci. 
Izbriše se Murovec Terezija, računo- 

vodja, in vpiše 
Lipicar Marija, ki eopodpisuje listine 

po 47, členu spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. novembra 1949. 

&t. 8/87—49 11.776 

• 
2420. 

Sedež; Trbovlje. 
Dan vpisa: 17. septembra 1949. 
Besedilo: Okrajno   gostinsko   podjetje 

okrajna menza Trbovlje. 
Vpiše se za podpieovanje Kolir Stefan, 

upravnik in Izbriše Krnet Kari, bivši 
»pravnik. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance. 
rine  17. oktobra 1949. 

Št. 1332/2-49       .     11.746 

Izbrisi 
2421. 

Sedež: Prevalje. 
Dan izbrisa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Kurivo — Prevalje. 
Ker preide pod upravo Trgovskih pod- 

jetij KLO Prevalje. 
Okrajni LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. novembra 1949. 

St. 1887/1-49 ' ' ' .546 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan dzbriea: 4. novembra 19-U. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup Ži- 

vine in prašičev. Slovenj Gradec. 
Ker je z ukazom Prezidlja Ljudske 

skupščine LRS postalo podjetja repubu- 
Skega pomena. 

Okrajni LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. novembra 1949. 

Sf. 1411/2-49 11.548 

Sedež: Sebrelje. 
Dan izbrisa: 7. novembra 194!) 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica. 
Zaradi prehoda v kmetijsko zadrugo, 

Sehrqlie. 
Okrajni LO Idrija, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. novembra 1949. 

St. 3222/•-•© 11.537 

2424. 
Sedež: Krško. 
Dan izbrisa: 7. novembra 194•. 
Besedilo: .Mestna lekarna Kržko. 
Kor poslane okrajno podjetje. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. novaaibra 104Ö. 

St. 3D39 11.509 
* 

2425. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan izbrisa: 8. novembra 1949. 
Besedilo: >2ivinopromet< v Ljutomeru. 
Ker je z ukazom Pre?idìja ljudske skup- 

ščino LRS (Uradni 1W LRS št. 2Ü-160/49-0 
št. 142 z dne 30. VIII. 1949 pestalo pod- 
jetje republiškega pomena in se z odloč- 
bo vlade LUS S—zak št. 671 z dne 11. 
X. 1949 vključila v republiško podjetje 
»Zivinoodkuip« v Ptuju. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za linance, 

dne 8. novembra 1949. 
St. 1416 11.777 

• 
2426. 

Sedež: Rogašovci, Sv. Jurij. 
Dan izbrisa: 9. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna 

gostilna Rogaševci (Sv. Jurij). 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. novembra 1949. 

St. 1111/49 11.702 
• 

2427. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 81. oktobra 1949. 
Besedilo:  Mestno  podjetje  »Mlefcopro- 

met« Postojna. 
Ker je prešlo pod upravo Ukrajucg« 

trgovskega odkupnega podjetja »Mleko« 
Rakek. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 

dne 31. oktobra 1949. 
St. 24 2345/1-49 11.732 

• 
2428. 

Sedež: Postojna. 
Dan izbrisa: 31. oktobra 1949. 
Besedilo;   Okrajno   trgovsko   podjetje 

»Mesopromet« Postojna. 
Ker j" z ukazom prezidija Ljudske 

skupščine LRS, št. 142 z dne 30. VIII. 
1949 prešlo pod upravo republiškega po- 
mena. 

Okrajni LO Po«tojna. 
poverjeništvo za finance, 

dne 31. oktobra 1949.    „ 
št. 24 2232/1-49       '   11.784 

• 
2429. 

Sedež: Hrastjc-Mota. 
Dan izbrisa: 24. oktobra 1949. 
Besedilo:  Krajevna živilska  delavnica 

Hrastjc-Mota. 
Zaradi ukinitve obrata. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. oktobra 1949. 
St. 26/49 11.660 

2430. 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan Izbrisa: 15. n'ivmribra 1949. 
Resedilo: Krajevni gostinski obrat »So- 

ča«:, Sv. Lucija ob Soči, 
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Zaradi preimenovanja podjetja in 
vkljû&'tve v nov obrat. 

Okrajni LO Tolmin, 
povèrjc-uiltvo sa Siitajiee, 
dno 12. novembra 1949. 

Št. 8/80-49 11.774 
* 

2451. 
Sedež: Hrastnik 113. 
Dan izbrisa: 10. novembra 19-19. 
Zaradi prehoda k Industrijskemu ina- 

pwinu steklarno Hrastnik. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 10. novembra 19-19. 

Št. 1654/1-49 11,743 
• 

243S. 
Sedež: Hrastnik, Studence 29. 
Dan izbrisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: sOkras«  Hrastnik,  Studence 

Et. 29. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeuištvo •• finance, 
dne 10. novembra 1949. 

Št. 700/2—49 11.745 

Uvedba postopanja 
• za razglasitev za mrtve 
IV U 92/49-3 11.593 

Racman Franc, roj. 22. XI. 1909 na Po- 
lanah pri Jiirkloštni, sin Antona in Ane 
rpiçne Brečko, delavec v Podgorici, KLO 
fcnarje pri Sovrûd, se od srede septem- 
bra 1944 pogreša. 
•• predlog očeta Racmana Antona, po- 

çe&tn&a « Podgorice it. 6, p. Razbor, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in eo kdoja pasiv, naj so o pogresa- 
••• do 10. H. 1950 poroča sodišču ali 
efcrbuiiku Brložniku Bogomirju, uslužben- 
cu, tuk. «••••. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Brežicah 
dne 4. novembra 1949,\ 

* 
R 407/49-5 11.Q56 

Rupnik Alojz, roj. 19. V. 1901 v Mrzlem 
iogu, sin Antona in Frančiške rojene 
Skva.rča, je bil kot partizan julija 1944 
zajet od domobrancev, odpeljan v ljub- 
ljanske zapore, nato pa v internacijo v 
Nemčijo. Zadriftë je pšeal bratu decembra 
1944. pd tedaj ea pogreza. 

Na predlog žene Rupnik Rozalijo, krne- 
le ia Mrzlega loga 4, es uvode postopa- 
nje «a razglasitev ea mrtvega in ee izdaja 
noziv, naj se o -pogrešanem y dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roda sodišču ali skrbnici Sova Jož-cli iz 
Idrije, Titova '43. 

Po prtJeku roka bo sodišče odlomilo o 
predlogu. 

Okrajno godiate v Idriji 
dne 20. oktobra 1949. 

* 
II R 220/49-7 11.321 

ItoštjauSHS Anton, roj. 7. XI. 1905 v To- 
miirah, sin Antona in Frančiške rojene 
Bo.Hiančič, kmečki delavec, je, odšel sep- 
tembra 1943 v NOV. Še istega leta je bil 
od Nemcev ujet in odipeljan v tržaške sa- 
po ro CorPoeo. Qd tedaj ee pogreza. 

Nn predlog syakUnje Boitjanfic" Marije 
rojene Jenko, gespnainje iz Torain} 27, 
ee uvede postopanje za. razglasitev za 
mrtvega to ee izdaja poziv, naj se o po. 

greîan.em v dveh mesecih po obiavi v 
Uradnem li^tu LES poroča sodišču ali 
skrbniku ZïbVrtu Josipu, sod, uslužbencu 
v Ilirski Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišča odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sođiSJe  v. Ilirski Bistrici 
dne 25. oktobra 1949. 

I R 156/48-4 11.468 
Janša Ignac, roj. 16. VIII. 1908 na 

Brezjah, sin Lovrenca in Marije rojene 
Vetoer, pismonoša, je odšel 1944 v NOV. 
Od 2. II. 1944 se pogreba. Po izjavi pp~ 
verjeništv* za notr. zadove pri OLO Je- 
senice z dne 27. IX. •9 ni o pogreša- 
nem ničesar znanega. 

Na predlog Rozman Pavle, gospodinje 
z Brezij 43, so uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem do 5. II. 1950 poroča 
sodiSču ali skrbniku Rihterju Mirku, sod. 
uelužbenou na Jesenicah. 
I R 1053/49-4 11.469 

Kražovec Lovrenc, roj. 22. VIII. 1914 
v Ravniku, sin Lovrenca in Marije rojene 
Centa, železničar na Hrušici, se od maja 
1945 pogreza. Po poročilu OLO Jesenice, 
poverjeništva za notranje zadeve, ni o 
pogrešanem ničesar znanega. 

Na predlog žene Krašovec Rozalije, de- 
lavke iz Boh. Srednje vasi 63, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj ee o pogreäanem do 
15. II. 1950 poroča sodišču aH skrbniku 
Rihterju Mirku, eod. uslužbencu na Jese- 
nicah. 

Po preteku ' rokov bo sodišče odločilo o 
»predlogih., ' ' '.      "- . "/ v ',  ,;•',",     .   '  '.'.' 

Okrajno sudiačo na Jesenicah 
dne 2. novembra 1949. 

• 
II R 351/49-3 11.555 

Brgant Jožef, roj. 28. XII. 1912 v Zmin- 
cu, sin Jcneza in Marjane rojene Sušnik, 
tov. delavec na Kokrici 6t. 5, ee od 15. 
III. 1945 pogre5a. 

Na predlog žene Brgant Frančiške, de- 
lavke iz Kokrdce St. o, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega io *& iz- 
daja pozVv, naj ee o pogreSanem v dveh 
mesecih od te, objave.v Unidnem 1'Mu 
LRS poroča sodižču ali ekrhaikli Železni- 
ki! Simonu, sodnemu uradniku v Kranju. 

Brgant Jožef ee poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vejst o sebi. 

Po preteku roka W eodiSče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sadižče v Cjraßjn 
dne 7. noveniblra 1949. 

11 R- 350/49-3 ixm 
Arhar Janez, roj, 3. IX. 1887 çri Sv. 

Ožbi>ltu, s'n ••••|• in Marije rojene 
K'ržišnik, mesarski jnoino&ufc pri Sv. An- 
dreju 51, Je v prat svetovni vjojai v ee- 

• slavu a. o. vojake odriûilnjiEuSki) b>jiš*e, 
kjer je ••••• lejp, 1915 •••1 padel 

Na predlog sestre Katarina MarguS ro- 
jene Arhar, gospodlnjp iz Slcotjo Lote, •• 
uvede postopanje za> a»zglaflité.v za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, naj • o pogreša- 
nem v dveh' mesecih po oJüjavi v Ü•$- 
ji'em listu LRS poroča sodišču 4U etti&ni- 
ku Zoleziviku Simonu, eoitaenra uslužben- 
cu v Kranju. , 

Arhar Janez ee pojiva, naj ee zglasi 
pri sodišču ali da ••.• vest o eeffl., 

Po preteku roka bVsod'išče odloKIo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne .16. novembra 1949. 

I R 359/49-4 11.497 
Badmra MiJan-CiriUJoŽel, roj. 8. VI. 

1921 v Ljubljani, ein Cirjki ia Franje 
rojene Je/maft, Itudejit tehnika v Ljub- 
ljani, Privoz 8, j© bil interniran v tabori- 
šču Leoqsb^rg pri Stuttgaritu. Zadnjič ee 
je oglasil 31. XII. 1944. Od tedaj ee po- 
greba. 

Na predlog Badiura Franje, gospodinje 
v Ljubljani, Privés 8, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem v dveh me- 
aecih po objavi v Uradnem listu LRS pO. 
roja sodišču ali skjbniçi Bftdiura Franji. 

Badiura Alilan-Ciril-Jožef ee poziva; naj 
ee zglasi pri sodišču ali da kako vest o 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 
dne 11. oktobra 1949. 

'   ,•' 
1 R 378/40-3 11.093 
. Ravjnikar Karel, roj. 3. VU. 1S98 v No. 
vem mestu, ••• Karla in Marije rojene 
Lumpert, uradnik v Ljubljana, Podturnom 
St. 4, je baje 8. IV. 1945 umrl" v tabo. 
rišču Matiihausen. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog Ravnikar josipine, upoko- 
jenke v Ljubljani, Podturnom 4, eo uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
ia se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v uradnem li- 
stu LRS poroča eodiSSu ali skrbniku 
dir. Žižku Cirilu v Ljubljani, Goeposvet- ' 
ska ,13 oziroma predlagateljici. 

Ravnika^ Kari ' ss poziva, naj se zgU^ 
si pri sodišču ali da kako veet o eebi. 

Po preteku roka bt> eodiače ndlocïloo 
predlogu.':'1''    ', .'"    "'    ''"'•-.- ,:'''_ '.^•    _ 

Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana 
dne 20. oktobra 1949. 

* 
IR 346/49-6 11.668 

Kavčuk Ivan, roj. 20. V. 1925 v Pod- 
poči, ein Janeza in Cecilije is Pddpeöi 15, 
p. Preserje pri Ljubljani, Je bil mobili- 
ziran k domobrancem. Ob osvoboditvi je 
1945 pobegnil 0 svojo edinico na Korcäko 
in se od tedaj pogreäa. 

Na predlog matere Kavčaik ••••••, 
posestnice, Podpeč 18, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali predhi^ateljiii oli skrbniku Kozo- 
glavu Antonu, nameščencu OLO Ljubljana 
okoljca. 

Po prçfçku dveh mesecev od te objave 
v Uiajjnçm lis'u LRS tio 'eoddšče^odloeilo 
o piedlogu. 

Okrajno sodjščo Ljubljana okolica 
dne 12. oktobra1 1949. 

•k 
m 35W49-6 11.787 

PtCfenar Franc, rojen 24. VIII. 19.12 v 
Sj». ZaddKrovi 17, sui Franca in Marjete 
»ojene $iiM'ai, bretiučar v Medvodah, je 
jeseni 1943 odšel k partizanom in ee od 
decembra 1943 pogreša. 

Na predlog sestre. Primar . Frančiške, ' 
detovikß, Sip. Zadobrova 17, ee uvede po- 
fitopanje za'razglasitev za tncftyega 1• ee- 
tedaia ipoziv, naj se o pogrešanem poroča 
eodilûu ali skrbniku Potipku Francu, upo- 
kojencu y Medvodah. . 

Po preteku roka dveh meeecey od te 
objave v Uradnem listu LRS bo sodišče 
odločilo o predlogu. 

<   "'rajno sodišče Ljubljana «kolica 
dne 10. novembrai 1949. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. V Ljubljani dne 6. decembra 1949. 
i. 

282. Ukae o določitvi hotela Vitrano t& podjetje republiäkega, 
pomena. 

283. Pravilnik k uredbi o ocenjevanju in nadzorstvu nad izde- 
lovanjem Igraï, 

234> Odredba o dolp&tvi zasebnih obrtnih et rok, ki lahko pro- 
dajajo svoje izdelke potrošnikom, četudi jih ne izdelujejo 
neposredno po naročilu. 

236. Odločba o trgovskih maržah' za kmetijske pridelke, ki ee 

Številko 37. t^  ^• 

V.tšBBl&A 
kupujejo" od pridelovalcev po določenih državnih (vezanih) 
in prostih cenah, ter o naSnu formiranja prodajnih cen za 
to. blago. - !.. 

286. Odločba o ustanovitvi nižjih trgovskih tečajev v, Ljubljani, 
Celju, ^Trbovljah, Kranju in Noyem mestu. 

237. Odločba o spremembi odločbe ò določitvi dneva volitev 
ljudskih odbornikov na območjtfljudekega odbora' Maribor- 
ske oblasti. •    •. '.•> 

•• 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
232. 

Na podlagi. 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije, 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po pred- 
logu vlade LR Slovenije 

,-. ukaz, .     /V ' '-'• '• j " 
o določitvi hotela Vitrànc za podjetje republiškega 

• ''*••' ':':}i" '   • -; pomena 

Za podjetje republiškega pomena se določi hotelsko 
podjetje okrajnega pomena Vitrane v' Podkorenu- — okraj 
Jesenice.", • \ ,_ '„",''''' 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. *     "     ; 
;.Ušt.'ie2";"!' ^';:,J';"-"i,A'"'."-•"••'••"•' ':""[ '-'.''•   ' ?' 

Ljubljana dne, 5, decembra 1949. * '• 

PREZIDIJ LJUDSKI' SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Za sekretarja 
podpredsednik: 

France Bevk l r 
Predsednik:    '" 

Josip Vidmar l.r.- 

PHAV3LNIK1.0DREDBE.N AV0DSLA.0DL0ĆBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 5. Člena uredbe o ocenjevanju in.nadzori 
etvu nad izdelovanjem* igrali'(Uradni Ust' LRS, št; 
49-264/48) izdajam ' 

pravilnik ' 
k, uredbi o ocenjevanju In nadzorstvu nad izdelo- 

";" ,':''\, <";' vanjem Igrač "\    ''    ' :  -, 

, • \ \ 1. Sen, '*' ^ 
Republiška komisija za oceno igrač pri ministrstvu •• 

presveto LRS mora. po 1. olënii uredbe o ocenjevanju in 
nadzorstvu nad izdelovanjem igrao prepovedati proizvai 
janje oziroma razpecavanje tistih igrač, ki ne ustrezajo 

vzgojnim, estetskim in higienskim zahtevam in bi lahko 
kvarno vplivale na vzgojo ali zdravstveni razvoj otrókV 

Pogoji za dovolitev proizvodnje ózi'rònxa razpečave 
igrače so: 

a) v vzgojnem ozira: igrača naj daje pogoje za vse- 
stranski, razvoj otroka, razvija čut za barvo, velikost, 
obliko, tip in posluh, Navaja naj k opazovanju naravpiiin 
njenih zakonitosti, razvija kretnje, pogum,'samostojnost 
ia aktivnost. Razvija naj življenjski optimizem, Tazvedrpje 
in navaja h kolektivnemu delu, vzgaja naj otroku.smisel za 
stvarnost in krepi naj, voljoza.premagovanje težav, Sezna. 
nja naj otroka s hotenjem delavskegarazre^.e;j>eMeknjm 
planom, vzbuja in utrjuje ljubezen do domovine delov» 
nih ljudi; " . '  ' 

b) v estetskem ozint;igrača naj -bo lepa, "daîvzbuja 
otroku estetska čutin mu razvija dober okus. Za «manjše 
otroke 'naj bo svetlih,' čistih/ harmoničnih 'barv;    •' '--k 

. c) \ h^ienékemožini:••••• ^• 1)• hj^iffft•' • 
tvarine, ki jo je lahko'snažiti, v izdelavi in barvil'solidna 
^"^     """^,   _;.;,_ "*_ '/'   T4  '*"""' 

,    ,      -,   -\"- V'24 Člen.   '-:'. ;      • •,       ••;; ''„  
Komisijo sestavljajo razen'; predsednika'in tajnika 

predstavniki: ministrgjvàza Hùdeko zdravstvo IffSv'Dru&va 
slovenskih upoctebljajočih umetnikov, ; Projèlrtiviriega za- 
voda LRS, Ljù^ke'prosvetë Slovenije, AFZ; Centralnega 
komiteja LMS, pionirske organizacije in operativnega 
upravnega vodstva največje izdelovamice igrač državnega 
sektorja.    •,- ' r 

« Po potrebi se, komisija lahko dopolni Se z nadaljnj/iml 
dlani. .     ..,;.,...,-......„"' 

,,',."';.•    '   i\ :"•• .;.."? >> ancien''-'''' ;
: -'"*'''' : '•'•••^»t< <••-,   ' 

Komisija se sestane, redno vsaìk mesec, po potrebi pa 
tudi večkrat, če dajo za "to pobudo posamezni Člani in če 
to zaJrtevà^-proizvodnja^oaSin *%•••.;1 Sestanke : sklicuje 
pfedeédnil»komisije, A» •>• V.^T.; v.!i,s.\ •..      , -v, , 

'iT'.'ii 

člen 
Komisija daje pobudo, da bi prièle v,promet Igrače, 

ki ustrezajo pogojem iz i. olena, na tale hafiln; ; 
!:^;;;,•)^• Kontór^!'za't"n^rtefìn prHto^pe^žgoJnirj. igrač; 

državnega in'' •'Ata .tT 
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c) a pobudo ža prirejanje razstav, na katerih naj se | 12. člen 
pojasnjuje vzgojna vrednost posameznih igrač; 

č) s članki v revijah in dnevnih časopisih. 

6. člen 

Proizvajalci državnega, -«družnega in privatnega sek, 
torja !k> dolžni predložiti komisiji prošnjo in dva vzorca 
igrače, za katero prosijo dovoljenja za proizvodnjo oziroma 
razpečavo. En vzorec obdrži komisija, drugega pa opremi 
e pečatom, številko in datumom rešitve ter ga vrne pro- 
izvajalcu obenem z rešitvijo. 

Uvozniki igrač morajo priglasiti komisiji zaradi evi- 
dence podatke o niorebürieni dovoljenju zâ razpečavo, iz- 
danem od pristojnega organ» republike, iz katere se igra- 
ča uvaža, in priloži po en izvod igrače. Će tako dovo- 
ljenje še ni izdano, veljajo za uvoznike določbe prvega 
odstavka tega Člena. 

6. člen 
Komisija oceni predloženi vzorec igrače in Izda reši- 

tev o dovoljenju ali prepovedi proizvodnje oziroma razpe. 
cave najpozneje v enem mesecu po vložitvi prošnje. 

Razpečavo vsestransko ustreiajcčih igrač komisija 
lahko priporoči. 

7. člen 

Ce komisija proizvodnjo oziroma razpečavo prepove, 
lahko vrne predloženi vzorec igrače predlagatelju z na- 
sveti in predlogi, če ta v večji meri ustreza in bi jo bila 
mogoče zboljšati oziroma izpopolniti. Po takem zboljšanju 
oziroma izpopolnitvi je potrebna la dovoljenje proizvodnje 
oziroma razpečave nova prošnja z dvema novima 
vzorcema. 

8. čien 

Komisija izvaja kontrolo ua terenu: 
a) neposredno: vsak član komisije ima pravico, pre. 

gledati igrače v katerikoli trgovini ali Udelovalnicl Igrač 
• območju Ljudske republke Slovenije ter dolžnost o ugo- 
tovitvah svojih pregledov poročiti na sestanku komisije, 
kj gledë nâ te ugotovitve sprejme ustrezne sklepe; 

' b) po referentih za vzgojne domove na okrajnih 
(mestnih) povorjeništev za prosveto, ki jih komisija ob- 
vešča o dovoljenih in prepovedanih igračah, predloženih 
komisiji z območja njihovega okraja (mesta). Ta referent 
v okraju- (mestu) tudi stalno nadzoruje izvajanje rešitev 
komisije jh ji poroča d tem svojem delu. 

9. Člefa 

Vodje trgovin državnega in zadružnega, sektorja, pri. 
vami trgovci kakor tudi vei drugi razpečevale! so dolžni 
ob nabavi igr,ač zahtevati od proizvajalca navedbo Številke 
in datum rešitve komisije ter o tem voditi evidenco. 

io. sten 
Vzorce dovoljenih in prepovedanih igrač uvrsti komi- 

sija v svojo zbirko vzorcev ali pa jih, odstopi metodične- 
mu kabinetu srednje strokovne vzgojiteljske ^« v •••* 
'ljani. 

" ' '•'•'" ll člen 

Komisija sodeluje s komisijami oziroma, podobnimi 
Organi drugih ljudskih republik in jih obveSČa o izdanih . 
prepovedih z opisom igrač in Ro mofctfiti e iotogralijo.     | 

Člani komisije imajo pravico do iionorarja in povra- 
čila potnih stroškov v zvezi z delom komisije. 

18. člen 
Proizvajalci so dolžni predložiti pristojnim organom 

obenem ž vlogo za potrditev cene igrače overjen prepis 
dovoljenja komisije. 

i 

14. člen 

, Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
IDO, LRS«. 

St. 7892/Ö 
Ljubljana dne 24. novembra 1949. 

Minister za presveto LRS: 
Ivan Regent 1. r. 

834. 

Na podlagi 8. točke 1. odstavka navodil vlade FLRJ o 
prodaji in določanju cen za izdelke zasebnih obrtnih obra- 
tov in podjetij (Uradni list FLRJ, št, 54454/49) izda- 
jam v sporazutnu z ministrom za trgovino in preskrbo 
LRS tolè 

odredbo: 
1. Tele zasebne obrtne strok« lahko prodajajo svoje 

izdelke potrošnikom, četudi Jih ne izdelujejo neposredno 
po naročilu: 

apneničarji 
izdelovalci   izolacijskega  materiala, 
kotlarji, 
kamnolomci — predelovalci peska, 
izdelovalci ksilolita, 
izdelovalci mlinskih kamnov, 
opekarji, 
izdelovalci  rolet 
sodarji, 
izdelovalci etrojev, 
izdelovalci solnoihineràlhih pogač, 
pečarji (izdelovalci peči), 
izdelovalci pletenih žaluzlj, 
stolarji. 

2. Ta odredba velja takoj. 

Qrg, K. V-5250/1-^49 
Ljubljana dne 1. decembra 1940. 

Strinjam se! 

Minister . . 
za trgovino in preskrbo LRS:,. 

Jože Borštnar 1. r. 

Minister 
zakormimalnf1 zadeve LRS: 

Milko Goraič 1. r, 
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Na podlagi XI. točke odločbe ministrstva za trgovino iin preskrbo FLRJ o trgovinskih maržah za kmetijsko pri- 
delke, ki se kupujejo od pridelovalcev po določenih državnih (vezanih) cenah, ter o načinu formiranja prodajnih 
cen za take pridelke (Uradni list FLRJ, št. 62-511/48) in v sporazumu z ministrom za trgovino in preskrbo FLRJ 
izdajam . • ,,  _, 

odločbo 
O trgovskih maržah za kmetijska pridelke, ki se kupujejo od pridelovalcev po- določenih državnih; 

(vezanih) in prostih cenah, ter o načinu formiranja prodajnih cen za to blago 

' A. MAR2E 

'    •-   •':-''   ''     ' '        • 1   . .   . ,:'-.,'•.,.'  \      '.    *V. 
Za kmetijske pridelke, ki se odkupujejo od pridelovalcev po določenih državnih (vezanih) ali prostih cenah, 

ter za drugo spodaj našteto blago se določijo téle marže: i 

v 

Enota 
Â. Sadje in zelenjava mere 

1. Češnje, višnje, marelice, breskve in podobno 100 kg 
2. Jagode, maline, robide, borovnice, brusnice 

Ln podobno „ 
3. Jabolka, sveže slive, ringlo, kutine, hruške 

in podobno ,, 
4. Orehi, lešniki, kostanj, mandeljni in po- 

dobno       - „ 
5. Grozdje 
6. Južno sadje 
7. Zgodnje zelje, koleraba, stročji fižol, grah, 

paprika, zgodnja Čebula, cvetača, ohrovt, 
jedilne buče, redkvice, zgodnje korenje in 
podobno 

8. Čebula in česen v 

9. Pozno zelje, pozno korenje, repa 
10. Solata, motovileč, špinafa, radič in podobno 

B. Perutnina, divjačina in jajca 
1. Živa perutnina 
2. Zaklana in očiščena perutnina 
3. Divjačina 
4. Jajca 

1 kg 

1 kom. 

1 kg 
C Bäbe 

1. Ribe (morske, jezerske, rečne) i 

C. Mleko, mlečni izdelki in med 
1. Mleko, nepasterizirano, v trgovini        . 

'2. Mleko, pasterizirano, v trgovini 
3. Surova maslo 
4. Kuhano maslo 
5. Skuta (domači sir) >•   ' . 

•   6. Sir                  * 
a) poltrdi (trapist, tolminec itd.) 
b) trdi (bohinjec tipa ementalec itd.) 

1 Med ' ' i      „ 
D. Suhomesnati izdelki 
.;. 1. Slanina, suho meso in. drugi poUnaetnl iz- 

delki „ 

Podlaga za zaračunavanje teh marž-je vedno prodaj- 
na cena odkupnega podjetja. 

Kot prodajna cena odkupnega podjetja je "mišljena 
cena, ki jo zaračuna odkupno podjetje pri prodaji kme- 
tijskih pridelkov in naštetega blaga franko naloženo v 
vagon, vlačilec ali ladjo nakladalne postaje oziroma pre- 
vozno sredstvo, Če se blago ne pošlje po železnici ali z 
ladjo. 

Trgov,  marža, 
v din 

130 

130 

90 

110 
130 
130 

110 
90 
60 

110 

Izgub« na blagu pri   Izgube ne blagu pri 
prevozu na oddalje-   prevozu na oddalje- 

nost do 80 km noet nad 80 km 

3,5 
3 
3 
0,20 

11 0,80 
» 1,30 
1 kg 3,50 
» 8 
>> 4,6 

»» .     4 
» 8,5 

8 % 

8,5% 

2 % 

0,5% 
2,5% 
2,5% 

8 % 
1 % 
1 % 
8 % 

2 % 
1 % 
1 % 
0,5% 

8 % 

-       4 

1,5% 
0,5% 
1,6% 

0,75% 
0,8% 

3 Qfi% 

6 % 

7 % 

4  % 

5 
5 

• % 
2 % 
2 %[ 
6 % 

4 % 
Î % 
2 % 
1 % 

6  % 

0,5% 
0,5% 
8 %' 
1 % 
8 % 

1,5% 
1  % 

1  % 

II 
Iz marž določenih v I. točki krijejo trgovska pod« 

j et ja vse stroške od prevzema blaga na nakladalni postaji 
odkupnega.podjetja ali proizvajalca pa do prodaje blaga 
potrošnikom, Tražen odvisnih stroškov in izgub na ' 'ngu 
pri traneportu. Odvisne stroške (prevoz, nakladanje, raz. 
kladanje in dostavo) zaračunavajo trgovska podjetja po* 
sebej po III. točki te odločbe, 
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III 
Odvisni stroški, ki jih trgovsko podjetje posebej za- 

računa, obsegajo: .'.'<.• 
a) stroške za prevoz blaga od nakladalne postaje od- 

kupnega podjetja do razkladalne postaje' trgovskega pod- 
jetja; 

b) stroške za nakladanje in razkladanje na razkla» 
daini posta'ji ih v skladišču; 

c) stroške za prevoz blaga od razkladalne postaje do 
eliladišća trgovskega podjetja. 

Trgovsko podjetje zaračuna odvisne stroške v dejan- 
sko plačanih zneskih, ki ustrezajo predpisani tarifi za 
zadeyno vrsto storitev. 
' \:> ' IV 

Pri nabavi kmetijskih pridelkov in drugega v točki 1. 
navedenega blaga neposredno od odkupnega podjetja ali 
pridelovalca ima trgovsko podjetje pravico, da razen 
marže, ki mu pa tej odločbi pripada, posebej zaračuna na 
prodajno ceno odkupnega podjetja ali pridelovalca tudi 
izgube na,blagu pri prevozu od nakladalne postaje od- 
kupnega podjetja ali proizvajalca do svoje razkladalne 
postaje. Ce se blago ne prevaža po železnici ali z ladjo, 
temveč s kakim drugim prevoznim sredstvom, zaračuna 
trgovsko podjetje izgube pri prevozu od kraja nakladanja 
na prevozno sredstvo do svojega skladišča. Te izgube za- 
računa trgovsko podjetje takole: 

a) za prevoz do 30 km polovico odstotka, ki je pred- 
pisan za zadevni pridelek v odredb, o- normah izgub pri 
blagu v trgovskem prometu (Uradni Ust FLR4, številka 
81-554/47); ;, _ , .f   , 

b) za prevoz nad 30km ;cel odstotek, ki je. za, za-;, 
devnj pridelek predpisan v odredbi iz točke 'aï. ':    ;,    • 

., Za kmetijske pridelke in blago iz*l točke te od- 
ločbe, za katere v odredbi o maržah izgub pri blagu v 
trgovskem prometu niso predpisane izgube na blagu 
pri prevozu, veljajo odstotki, ki so za zadevni pridelek 
predpisani v I. točki te odločbe. 

Trgovska podjetja na drobno nabavljajo praviloma 
blago iz "I. točke te odločbe neposredno od odkupnega 
podjetja ali pridelovalca. Ce pa še nabavlja izjemno po 
prodajalcu na debelo, pripada temu ena četrtina dolo- 
čene skupne marže, ostanek pa prodajalcu na drobno. 

,    " VI 
' Ce trgovsko podjetje na drobno Izjemoma nabavi pri- 

delke iz I. točke te odločbe, od trgovskega podjetja na 
debelo, ima pravico, da razen, marže, ki mu pripada po 
prednji točki, zaračuna samo "dejansko plačane stroške 
od skladišča {trgovskega podjetja na debelo do svojega 
skladišča.   . 

B.'FORMIRANJE PRODAJNE'CENE 

• vn 

Trgovsko' podjetje na drobno' formira ceno v prodaji 
na drobno takole: ,, 

1. Ce nabavi blago neposredno od odkupnega, pod-1 
jetja doda "na prodajno 'ceno 'odkupnega podjetja:    / 
¥;^ a) maržo/določeno(v. I. točkf iè odločbe,   '.f'     T 
'     b) dëfànsko\plačane! odvisne etròSke4'po'I. in III. 

točki te <kÜo5be-' r'^'^' l';'':/-,    •'''-"."" 
c) po I; inîIV;!tockite odlóobe iztacudmi •••••••• 

lžgube'nablagii pri'prevozu.1    ;f: >'  :'"";" 'v ,,; ;. V"1 

2. Ce nabavi blago neposredno od proizvajalca doda 
na plačano odkupno ceno: 

a) določeno odkupno maržo, 
b) davek od prometa proizvodov, 
c) določeno trgovsko maržo, 
č) dejansko plačane odvisne stroške po I. in III. točki 

te odločbe, 
d) po I. in IV. točki te odločbe izračunani znesek za 

izgubo na blagu pri prevozu. 
3. Ce nabavi blago od trgovskega podjetja na debelo, 

doda na prodajno ceno trgovskega podjetja na debelo: 
a) 75% trgovske marže po I. točki te odločbe, 
b) dejansko plačane odvisne stroške na. poti od.skla- 

dišča trgovskega podjetja na debelo do svojega skladišča. 

VIII * 
Ce izjemno sodeluje trgovsko podjetje na debelo v 

prometu, formira svojo prodajno cenò takole: 
1. Ce nabavi blago od odkupnega podjetja doda na 

prodajno ceno odkupnega podjetja: 
a) 25% odrejene trgovske marže po I. točki te od- 

ločbe, 
b) dejansko plačane odvisne stroške po I. in III. 

točki te odločbe, 
c) po I. in IV. točki te odločbe izračunani znesek za 

izgubo na blagu pri prevozu.^. 
2. Ce nabavi blago neposredno od proizvajalca, doda 

na plačano odkupno ceno: 
a) določeno odkupno maržo, 
b) davek od prometa proizvodov, 
c) 25% odrejeno trgovsko maržo po I. točki te od- 

; č) dejansko plačane odytehestroške ••> I; in •. tûÇki 
te odločbe, 

d) po I. in IV. točki te odločbe izračunani znesek za 
izgubo na blagu pri prevozu. .... 

IX 

Ce še trgovsko podjetje razen s prodajo peča tudi s 
predelavo blaga, navedenega v točki I. te odločbe"(n. pr. 
mast, perutnina itd.), se mu stroški za predelavo pbraču- 
na jo po posebnih predpisih. "... 

.   X    ,'•.... •• ,  '.    '.• 

Odkupno podjetje ali pròizvajaleo so dolžni.pri pro- 
daji blaga zalačunati tisto, ceno, ki ustreza ceni doloSene 
kakovosti dobavljenega blaga. -•   " 

Ce prejme trgovsko podjetje blago slabše kvalitete, 
kot, je označeno v fakturi, ima pravico, plačati dobavite- 
lju sorazmerno nižjo ceno. % . ...... 

-    . ,r:i '•'' •' XI    • •   •''     • •'' •••'"•';'••'" 

Ta odločba velja od dneva objave i v >Uradnem listu 
LRS<. 

Z uveljavitvijo te odločbe prenehajo ,veljatl vsi pred- 
pisi o trgovskih maržah za .kmetijske pridelke, ki se od- 
kupujejo od pridelovalcev po* določenih državnih (veza- 
nih) ali prostih cenah, ter o načinu formiranja prodajnih 
cèi za4o'blago, kolikor; so v'nasprotju e to odločbo.   ^ 
,.„, Prav,žt.3173/1-49   •   ',! '.   '".:'. „ ,;\  . 

. Ljubljana dne 9. novembra 1949. ,;! 
'''-••"   ." ' ' '       i ' , "        .        .    '       •     \ • '    % 

!'••• v..,,'-',i   ;   '• Minister   • i •'.. ;:;'-' 
-? :        ,        .zâ trgovino in preskrbo LjRS: 

• •>'- <:.'-}./•*   •-' ; 'v. i Jože Borštnar 1. r. -   " ' 



Letnik VI. 

URADNI LIST 
«r 

-* 
Priloga k 37, kosu i dne. 6. decembra 1949 Številka 87. 

Razglasi in oglasi 
Plačajte naročnino za leto 1950 še v decembru tega leta, da ne boste imeli 

težav in sitnosti.v januarju 1950, ko bomo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli 
plačane naročnine vsaj za prvo četrtletje 1950. 

Položnice smo priložili! 

Celoletna naročnina sa »Uradni list LRS« za leto 1950 znaka 240 din, pol- 
letna 120, četrtletna pa 60 din. 

Razen »Uradnega lista LRS« izhajajo v naši založbi Se tele periodične 
publikacije: 

»Vestnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS«, izhaja dvakrat na 
mesec, letna naročnina 108din, polletna 54din, četrtletna 27,din; 
»Ljudska uprava«, mesečnik, letna naročnina 96 din; 
»Ljudski pravnik*, mesečnik, letna naročnina 78 din in 

'   »Bilten planske komisije LRS«, izhajal bo v začetku leta predvidoma vsake 
tri tedne enkrat, pozneje vsakih 14 dni; letna naročnina še ni določena', 
posamezna številka bo stala 15 din. Naročnina za prvo četrtletje 1950 znaša 
75dm. 
Vsem naiim naročnikom sporočamo, da je naëa založba 20. oktobra 1949 

odprla na Tyrsevi cesti 9 v'Ljubljaoi lastno knjigarno, kjer so naprodaj vse 
jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse publikacije, ki jib 
je izdal Uradni list FLRJ letos v slovenskem jeziku. Od tega dneva dalje se 
publikacije prodajajo in oglasi, sprejemajo samo v tem lokalu in ne več v 

.dosedanjih prostorih v Gregorčičevi ulici 23/1. 
Ravnateljstvo »Uradnega lista kltö< * 

Razglasi ministrstev^ 
VI St. 65/9-rtò 12.899 

Razglas 
'"• Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglaša 
po 2. in "8. členu uredbe o preprečevanju 
• zatiranju nalezljive ohromelosti praši- 
čev (uradni list LRS, št. 24-150/49), da 
eo v Ljudski republiki, Sloveniji z nalez- 
ljivo ohromelostjo prašičev okuženi okra- 
ji Celje okolica, Jesenice, Ljutomer, Ma- 

' ribtor okolica, Poijčane in Ptuj ter da 
okraj Mureka Sobota ni;več okužen e to 
boleznijo. 

Ljubljana, dne 12. novembra 1949. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 

'Sedež: Kamnik. 
Dan,vpisa: 17. novembra 1949. 
BeeediIo:<,tovarna usnja, Kamnik. 
Poslovni predmet: Predelovanje usnja. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, od- 

ločba št. IV 187/1 z dne ,5. IV,., 1947. 
Operativni upravni voditelji Glavna di- 

, rekcija usnjarske industrije LRS. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stegnar Andrej, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu ;safc. pooblasti? in 
pravil podjetja; 

Repamšek Stefan, namestnik direktorja, 
o istem obsegu kot oni ter 

Vidmar Cilka,, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine po. 47." .členu spi. za^ 
koma o" drž. gospodarskih podjetjih. > <••••'• '< 

Ministrstvo za finance LRS, > 
Ljubljana, 

dne 17. novembra 1949. 
St. 243436-1949 12.051 

2484. 
Sedež: Ljubljana. - 
Ban vpisa: 17. novembra 1949.>  -   . 
Besedilo: »Tiskarna Toneta Tomšičac, 
Poslovni predmet:  Tiskanje obrazcev, 

brošur, knjig in periodičnih listov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-sak z dne 24. IX. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Planska 

komisija LRS. •,/:•;' 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Sega Leopold, direktor, *ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. • • 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. novembra 1949. 
St. 243478-1949 ,        12.050 

.    '    »       *    -\ '•"•      •>'- : 

2485.'. .. 
Sedei: Vrhnika, ; 
Dan vpisa: 17. novembra 1949. 
Besedilo: Industrija usnja, Vrhnika. 

•>   Poslovni predmet: Izdelovanje usnja. 
•Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. pov. 2065/20 z dne 31. XII. 1946. 
Operativni upravni voditelj: Glavna' 

direkcija usnjarske industrije 'LRS. ;• •;; •„ 
Podjetje zastopata;in zaiij;podpieujeta: 
Pere D/ago, direktor, ki ^podmsu je »sa- 

mostojno, v obsesu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetjaJter ',,. ' ' '     '.,.'" t v*-,f 

Mrežar Helmut, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu spi. za. 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. novembra 1949. 
St. 248406/1—1949 12.049 

2486. .-''*• 
Sedež: Maribor. 
DSn, vpisa: 5, oktobra 1949. 
Besedilo: Oblastno podjetje ta odkup 

sadja in zelenjave v Mariboru.      '       ' 
Poslovni predmet: Odkup sadja in ze- 

lenjave na območju Maribora, okraja Ma. 
ribor okolica, Radgona in Mureka Sobota. 

Podružnici: Murska Sobota in Radgona. 
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 

Mariborske oblasti, odločba Št. 991/1 -• 
dne 23. IX. 1949. 

Operativni -upravni voditelj: Oblastna 
direkcija odkupnih podjetij Mariborske 
oblasti v Mariboru. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cizel Aleksander, v. d. ravnatelja,, go- 

spodarsko-, personalno- in finanenoprav- 
neter računske:listine, ' 

Gradišnik Marija, računovodja, finanR. 
ne in računske listine. 

Ljudski odbor Mariborske oblasti, 
poverjeniätvo za finance, 
dne 15. novembra 1949. 

St. Pov 5/11—1949 11.905 

2437. .'•-'• .       "  ' 
Sedež: Maribor. ,      ' 

« Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Oblastno podjetje za odkup 

vina «n 'drugih alkoholnih pijač; 
PCelovni "predmet: Odkup vinà in dru- 

gih alkoholnih pijač na območju Mari- 
bora, okraja Maribor okolica, Radgona in 
Mureka Sobota; ,      **'".' 

-, Podružnice: Radgona in Murska Sobota. 
Ustanovitelj podjetja r Ljudski odbor 

Mariborske oblasti, odločba št. -991/1 s 
dne 23," IX. 1949.v.   , 

Operativni upravni, voditelj:* Oblastna 
direkcija odkupnih., podjetij Mariborske 
oblasti v, Mariboru.  •   . v 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta}, 
Turnšek Franc, v. d. ravnatelja, gospo, 

dareko-, «personalno- in finanenopravn» 
računske listine, 

Močivnik; Albert, računovodja, finančne 
ter računske listine,»- ' * •'  '        '' 

Ljudski odbor Mariborske oblasti, 
poverjeniStvo za finance, 

\ dne 15. novembra 1949. 
•   St. Pov 5/9-1949 11.90» 

*"' 
2438. '\    .    /:;,;."   . 
.Sedež:; Mureka" Sobota.     " 

. Dan vpisa: 5. oktobra 1949.     l " 
Besedilo: Oblastno podjetje z» odkup 

mleka, mlečnih' izdelkov, Jajci perutnine 
in divjačine, Murska Sobota, 

Poslovni predmet:' Odkup mleka, mleč- 
nih-izdelkov, jajc, perutnine in divjačine 
na obrftočju okrajev Murska'Subota, Rad- 
gona, Lendava in Ljutomer •'"i ' •'•"'•" 

Ustanovitelj - podjetja: Ljudsk; odbor 
Mariborski* ©bl*«*ti. odločba št. 991/1 «. 
dne 23. IX. 1949. -<\,r:  ,        ,  v 
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Operativni   upravni   voditelj:   Oblastna 
direkcija odkupnih   podjetij  Mariborske 
oblasti v Mariboru, 

-l-odjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bratec Jože,  v. d. ravnatelja,   gospo- 

darsko-,  pereonalno-   in   Mnancnopravne 
ter računske lietine, 

, Ctžek ü usta v, računovodja, finančne in 
računske lietine, , 

Ljudski odbor Mariborske oblaeti, 
poterjeništvo «a finance». 
dne 15, novembra 1949. 

. St, Pov 5/10—1940 -11.904 
• 

243». 
Sedei: Ptuj. 
Dan  vpisa: 5. oktobra 1949. . 
Besedilo; Oblastno podjetje za odkup 

mleka, mlečnih izdelkov, jajc, perutnine 
in divjačine. . 

Poslovni predmet: Odkup mleka, mleč- 
nih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine 
v okraju Ptuj. 

Operativni upravni voditelj: Oblaetna 
direkcija odkupnih podjetij Mariborske 
Oblasti v Mariboru. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
Mariborske oblasti, odločba It. 991/1 z dne 
23. .IX  194Ó. 

Podjetje zastopata ini zanj podpisujeta : 
Galun Jakob, v. d. ravnatelja gospodar 

sko, pereonalno in finančuopravne ter 
računske listine, 

Doveïar Štefka, računovodja, finančne 
io računske listine. 

Ljudski odbor Mariborske oblasti, 
povérjeniïtvo ta finance, ,       , ( 
dn«" 15. novembra 1949. 

St. Pov •/••-1949 11.900 
• • 

1440. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1949. 
Besedilo: Oblastno podjetje za odkop 

•arija in zelenjave. 
/ Poslovni.predmet: Odkup sadja in ze- 
lenjove ua območju okraja Ptuj in.Lju- 
tomer. 

Podružnica: Ljutomer. 
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 

Mariborske oblaeti, odločba ftt. 991/1 z 
dne 23. IX. 1949• 

Operativni, upravni voditelj: Oblaetna 
direkcija odkupnih podjetij Mariborske 
oblaeti v Mariboru. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
SkoSr Ivan, v. d. ravnatelja, gospo- 

darsko., pereonalno- in finaneno-pravne 
»ačuueke lietine, 

Zlahtič Berta, računovodja, finančne in 
«čunške lietine. 

Ljudski odbor Mariborske oblasti, 
poverjeništvo zn finance, 
dne 15. novembra 1949. 

• St. Pov 5/7a-1949 11.901 
• ' 

8441. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa:  5, oktobra 1949. 
Besedilo: Oblastno podjetje t« odkup 

vit.4 in drugih alkoholnih pijaï. 
fnelovnt predmet; Odkup' vina in;drugih 

alkoholnih pljali na območju okraja Ptuj 
in Ljutomer. 

Podružnica: Ljutomer. 
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 

Mariborske oblaeti, odločna St. 991/1 z 
dne. 23. IX. 1949 

operativni rtbramf voditelj; Oblaetna 
direkcija odkupnih podjetij Mariborske 
oblasti v Mariboru, 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Čeh Franc, ravnatelj, gospodarsko-, per- 

sonalno- in finanenopravno ter • računske' 
listine,"    -•'-•-'•••    — - -  

Crvek Stefan, računovodja, finančne in 
računske listine.   ; -•',,,_ 

Ljudski odbor Mariborske oblasti, 
poverjeništvo za finance« : 
dne 15. novembra 1949. 

St. Pov 5/8-1949 .11.902 

2442. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Klavnica MLO, Celje, 
poslovni predmet: Nakup in klanje ži- 

vine, proizvodnja mesnih izdelkov in iz- 
delovanje umetnega ledu. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba'«/! 1590—1—1949 z dne 13. IX. 
Ì949. '-> 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Celje, poverjeništvo za držav- 
ne nabave. 
. Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:, 

Drofenik Anton, ravnatelj, samostojno, 
v obsegu zakonskih pooblastil in  pravil 
podjetja, 

Kocmur Lucija,  računovodja,  soipodpi- 
suje vse lietine po 47. členu epi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 26. oktobra 1949. 
St. IXX1971-1949 11.291 

• 
2443.,, .. „   •  ,, •;,,, . ;ìit ••, ,. ,,,, ,.v„." 

Sedež: Laško. ,,,. .  t 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. 
Besedilo:  Okrajna  lekarna 0L0  Celje 

okolica, Laško, 
Poslovni predmet: Nabava In prodaja 

zdravil.    . 
Ustanovitelj podjetja: OLO Olje oko- 

lica, odločba št. .3216/1-1949 z dne 2. 
XI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: OLO Celje 
okolica, poverjeništvo za ljudsko  zdrav- 
stvo. 

Podjetje zastopa in zanj  podpisuje: 
UjCič Vekoelav, upravnik, v veeh za- 

devah samostojno. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo. za finance,    ' 
dne 23. novembra 1949. 

St. 2767/1-1949 12.181 
.•••*• 

2444. 
Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 21. novembra 1949, 
Besedilo:.Krajevna mesarija, Kropa. 
Poslovni .predmet; Nakup, reja in za- 

kol živine ter prodaja mesa in mesnih 
izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kropa. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kro- 

pe. 
Podjetje zastopata in tanj podpisujeta: 
Solar Anton, upravnik, in 
Lazar Rezika, računovodja, Id podpi- 

sujeta skupaj. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo ca finance, 
dne 21. novembra 1949. 
St..IX-1757-l//49/Rau    12.080 

.*. 
9448. 

Sedež: BreHce. 
Dan vniea: 22. novembra 1949. 
B«eediilo: Okrajna .lekarna v •••••••. 
Poslovni predmet; Vel lekarniški posli, 

tako nabava, predelava in prodaja asdrav. 
ljenju namenjenih" sredstev, 

1  .Ustanovite^.,iwlje.ua» OLO..Kreto,, odr 
ločba »t. 2784 z dne 25. X. 1949. 

•   Operativni   upravni Voditelj: 'Izvršilni 
odbor 0L0" KrškoT * ""  ' 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Oršanio Oton,   upravnik,    samostojno, 

v vseh računovodstvenih zadevah pa eku. 
paj z njim knjigovodja ož, blagajnik 

OreSar Vida." Zàv vse obveznosti  nad 
200.000 din podpisujö-ekupaj z njima ee 

Zjlolšek Josip, referent OLO Krèko. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, '-• 
dne 22. novembra 1949. . ., 

St. 4134 12.034 

'"V  
2446. 

Sedež: Saltaci. - M 

, Dan vpisa: 23. novembra 4949. 
Besedilo: Gostišče .socialističnega zaku. 

paSalinci, KLO Krlava. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih' 

pijač in prodaja jedil. 
Ustanovitelj podjetja: OLO, poverjeni- 

štvo za lokalno gospodarstvo, Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: OLO Lju- 

tomer. 
Pedjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Prelóg Avgust, . ; 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dno 23. novembra 1949. 

St. 1582 12.032 

* 
2447..,    :'   '        ,".'•"•''       .••,-, 

'    Sedež: Maribor, Ulica 10. oktobra St. 4. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestni čevljarski obrat II Ma- 

ribor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravljanje obutve po naročilu. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 

odločba Št. 2404-14-9 z dne 9. IX. 1949. 
Operativni up'ravni voditelj; Direkcija 

mestnih obrtnih obratov "Maribor. 
Podjetja zastopajo in zanj podpisujejo: 
First Anton, poslovodja, samostojno v 

okviru pooblastil operativnega upravnega 
vodstva z omejitvijo po 19. členu predpji 
eanlh pravi], 

Povletič Vilma, računovodja, vee'Mstine 
denarnega,   materialnega,   obračunskega 
in kreditnega značaja. 

;     '       Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

. dne 4. oktobra' 1949. 
St. Pov. 56/170-III-49     11.282 

*       ;••'•''' 

2448. .....' 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpiiea: 5. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevno kinopodjetje • 

Šmarju pri Jelšah. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podietja: KLO Šmarje pri 

Jelšah. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor'KLO Šmarje pri Jelšah. 
Podjetjo zastopata in zanj podpisujeta: 

' Emeršič Katica, poslovodja, do 10.000 
din, 

Andertuh Avgust, predsednik KLO, 
vsóté nad 10.000 din. 

Okrajni LO Poljïane, 
vi poverjeništvo za finance, 

dne 7. novembra 1949. 
St. 5480/49 11.657 
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2449. 
Sedež: Krčevina 95. 
Dan vpisa: 7. novembra 1949 
Besedilo: čevljarska delavnica krajev- 

nega ljudskega odbora Grajena, 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih 

čevljev in razna popravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Grajena. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Grajena. 
Podjetje zastopajo in nanj podpisujejo: 
Zaje Frano, upravnik, 
Kokol Vinko, računovodja, Upravnik 

podpisuje v vseh upravnih zadevah sam, 
razen finančnih, kadar eopodpieuje raču- 
novodja. V zadevah, ki so pridržane ope. 
rativnemu upravnemu vodstvu, podpisuje 
poleg upravnika "*" 

Hameršak Martin, Slan izvršilnega od- 
bora KLO Grajena. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. novembra 1949, 

St. 748/16-48 11.538 

2450. 
Sedež: Le&kovee it. 4. 
Dan vpisa: 7. novembra 1949 
Besedilo: Krajevna gostilna Leskoree. 
Poslovni predmet: Točen •• alkoholnih 

pijač, postrezite e toplimi in mrzlimi je. 
dlli in prodaja Časopisov. 

Ustanovitelj podjetja; KLO Leskovec. 
Operativni upravni voditelj: KLO Le- 

Podjetje zaetopajo In zanj podpisujejo: 
Medved   Ivan,   upravnik, 
Smodič Peter, računovodja. Upravnik 

podpisuje y vseh upravnih zadevah earn, 
razen finančnih, ko eopodpieuje računo- 
vodja, V zadevah, ki so pridržane opera. 
tivnemu upravnemu vodetvu, podpisuje 
poleg upravnika predsednik KLO Lesko- 
vec. V. finančnih eadevab, w eo pridržane 

' operativnemu upravnemu vodstvu podpi- 
suje finančni referent KLO Leskovec. 

Okrajni LO Ptuj. 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. novembra 1949. 

St. 748/17-49 1153Ö 
* 

2451. 
Sedei:  Pusto pelje. 
Dan vpisa: 15. septembra 1949. 
Besedilo: živilska delavnica, KLO Go- 

rica ob Dreti. - 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Goripa ob 

Dreti. 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 

rica ob Dreti. 
Podjetje zastopajo in zato] podpisujejo: 
SeKšnfk Franc, 
Hren Marija, namestnika: 
Završnik Franc,' 
Krefelj Anton, po d?a eJnwJ- 

Okrajni CO Šoštanj, 
poverjeništvo za finance, 

•"Aie 15. septembra 1949. 
St. 5833/49 11.989 

2452. 
Sedež: Selo St. 85. 
Dao vpisa.: 15. septembra 1949. 
Besedilo: Krafevni mlin S*1o, KLO 

Salek. 
Poslovni predmet: ,MIeHe moke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mek.        ] 

.   Operativni upravni voditelj: KLO Saiei. 
Podjetje zastopajo la zanj podpisujejo: 
Skaža Martin, poslovodja, 
GorSek Zofka m 
Siter Stanko; odbornika KLO, 
Preglej   Franjo,  predsednik  KLO po 

dva skupaj. 
Okrajni LO Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1949. 

St. 2834/49 11-968 

»45?. 
Sedež: Selo št 87. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedilo:  Krajevna živilska delavnica 

Selo, KLO Šalek. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila oblek in perila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO ftatek. 
Operativni upra/vni voditelj: KLO Salek. 
Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo: 
Fovb Anica, poslovodja, 
Ooršek Zofka, tajnik, 
Siter Stanko, odbornik in 
Preglej   Franjo,  predsednik  KLO,  po 

dva skupaj. 
Okrajni LO Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1949. 

St. 8129/49 11.974 

2454. 
Sedež: Šmartno ob Dreti. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedilo: Mizarska delavnica, KLO 

Šmartno ob Dreti. 
Pcelovni predmfit: Izvrševanje vseh 

mizarskih del. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Šmartno 

ob Dreti. 
Operativni upravni voditelj: KLO Smart, 

po ob Dreti. 
Podjetje zaetopajo In zanj pedpisujejo: 
Olojek Ivan, predsednik KLO, 
Purnat Viktor, upravnik, 
ëRorra Jernej, poslovodja, namestnik: 
Irmančnik Ivan, odbornik KLO, po 

dva skupaj. 
Okrajni LO Šoštanj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1949. 

St. 8128/49 ti.9T0 

2455. 
Sedež: Smartne ob Pakt 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajne remontno podjetje, 

Šmartno ob Pakt. 
Poslovni predmet: Izvrševanje in por 

pravila gradbenih in oibrtniïWh del: zi- 
darska, sohoeHkareka, elektroinŠtalater* 
eka, vodovodno)n^talaterska, kleparska, 
mizarska, tesarska, kol^refca, kovaška ter 
apnenica. 

' Ustanovitelj podjetja: OLO SoStanj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Šoštanj, 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Kotnik Franc, šef okrajnega «rradb. 

podjetja, 
KoHek Hilda, nameičenka, namestnika: 
Nerat Franc, poverjenik za komunalne 

zadeve, 
Hebar Marija, šef uprave za komunal- 

ne zadeve, po dva skupaj. 
Okrajni LO Šoštanj, 

poverf'M'Wvn, za finance, 
dne 1?. novembra 1949. 

St. 3232/4.9 lt.972 

Spreinembe 
2456. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 14. novembra 1949. 
Besedilo: Gozdno gospodarstva, Bleđ. 
Iabriše se  Pije Alojzij,  računovodja, 

ki eopodpieuje listine, po' 47. členu epL 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za fiuance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. novembra 1949. 
6t. 243164/1-1949 12.W 

2457. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo:   Gozdno   gospodarstvo,   Ko- 

čevje. 
Izbriše se Mehlig Karlo, šef računo- 

vodstva in vpise 
Pire Alpjz, šef računovodstva,  ki *o- 

podpleuje listine  po 47. členu spi, si- 
toma o dr*, gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. novembra 1949. 
St. 248186/2-1949 12.044 

•     . 
2458. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 16. novembra 1946. 
Besedilo: Državna banka za kreditira- 

nje kmetijskih zadrug LRS. 
librile se Lutar Karel, upravnik po- 

slovalnice v Murski Soboti in vpišeta: 
Flisar Koloman, upravnik, ki podpi- 

suje v vseh zadevah poslovalnice v Mut. 
ski Soboti in 

Skraban Ladislav, upravnik, ki podpir 
euje v vseh zadevah podružnice v Ajdov» 

:ščini. 
Ministrstvo za finance LRS« 

Ljubljana, 
dne 16. novembra 1949. 

St. 248300/2—1949 12.047 

S459- 
Sedež: LJubljana. 
Dan vpisa: 10.' novembra 1949. 
Besedilo:. Republiško  podjetje za od- 

kup in promet z živino v Ljubljani. 
Besedilo odslej: Republiško podjetje 

za odkup prašičev v Ljubljani. 
Poslovni predmet odslej; Odkup In 

promet s prašiči. 
Izbrise se Sefman Karel, ravnatelj in 

vpiše 
dr. Kobal Boris, v. d. ravnatelja, H 

podpisuje samostojno v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja. . 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. novembra 1949. 
St. 248209 ^1949 12.04? 

V 
2460. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpfsa: 17. novembra 1949. 
Besedilo: Tovarna volnenih in vigogne 

izdelkov, Maribor. 
Izbriše se Goleč Mirko, ravnatelj le 

vpišeta: 
Kranjc Viktor, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obseeru zakonitih póobla. 
«til in pravil podjetja ter 

Kovačič Amand, tehnični vodja, ki pod- 
pisuje v pdsotnostj direktorja, v istem 
obsegu kot oni. »• 

^Ministrstvo z« finance LRS, 
i Ljubljana. 

dne 17  novembrn 1949. 
ôt.  24328/5-1949 12•4• 
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24tìl. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 16. novembra 194?. 
Besedilo;, Gozdno gospodarstvo^ Slovenj 

Gradec,   " ' 
Izbrišeta se: Kótnih Beno, sekretar in 

Trotovšek Dušan, računovodja, vpišeta ee: 
,   RecèlJ CirM,' komercialist, ki podpisuje 
v odsotnosti direktorja,'" v istem obsegu 
kot oni in 

Veržun Adolf, računovodja, ki sopod. 
pieuje listine ,po 47. členu epi. zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS,      ->. 
Ljubljana, , 

dine 16. novembra 1949. 
St.  243l42/7-rl949 12.046 

2462.    * 
Sedež: Ljubljana, 
Bantvpisa: 17. novembra 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vinotrg« 

v likvidaciji, Ljubljana. 
VpdSeta ee likvidatorja: 
Guštfo Anica, knjigovodja in    , 
Sedej Make, pravni referent. ' 
Mestni LO za glavno mesto LJubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. novembra 1949. 

Ein. Jt. 4521/19Ì9 11.910 

2463. 
Sedež: Ljubljana, Selenburgova ul. S. 
Dan vpisa: 14. novembra 1949. 
Besedilo: »Strojpis« Ljubljana. 
VpiÇeio se  poslovalnice  (konfekcijske 

trgovine): 
na. Mestnem trgu St. ,8,    ' » 
nà'Mestaenrtrgu št. 18'In-:    -   -     v •• 
na Gosposvetelri c. 3. 

IzbrišV se "poslovalnica — papirnica na 
Gcsposvetski c. št. 8. 

Cestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. novembra 1949. 

Fin. št. 4679/1949 ••.909 

24fl4. y   -;'""• 
Sadeža »led.   ' •; ,    -,  •• 
'Dan-'vpißn; 18; -novembra 1949.     .  v 

Besedilo:   Okrajni/ podjetje   »Tovarna 
fin* in vezenin« Bled. 

Operativni    «pravni    voditelj    odslej., 
Uprava »^.okrajnih   profzvajalnib   podjetij 
OLO Jesenice v Radovljici. 

'TpilV^eé" pooblaščenec' za podpisovanje 
Pòljalf "Cirila, ki podpisuje za podjetje v 
odsotnosti upravnika ali ra&inovodje. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 

... ....   dno 18. novembra 1949." 
Št, IX—1592/2/49/Rau       11.948 

• 
2465. 

Sedež:,Blejska Dobrava. 
*Dan vpisa: 22. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjetje 

»Cokla«, Blejska Dobrava. 
Besedilo   odslej:   Krajevno   čevljarsko 

podjetje »Cokla«, Blejska Dobrava. 
. Izbrise se Ivašcenko  Aleksej,  uprav. 

nik in vpiše;    •».- < "., 
ÎRev Jože, upravnik. 

Okrajni LO-Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 22. novembra 1949.    " 

j .  •   St. lX~1571/l/49/Rau      12.028 

2466. 
.   Sedež: Kamna gorica. 

Dan vpisa: 18. novembra. 1949. 
Besedilo: Okrajno.podjetje pohištvenega 

okovja, Kamna gorica, p. Podnart. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava okrajnih proizvajalnih podjetij 
OLO Jesenice v Radovljici. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1949. 

St. IX-349/3/49/Rau       11.946 
• 

2467. 
• Sedež: Koroška Bela, 

Dan vpisa: 19. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje Ko- 

roška Bela, 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava okrajnih proizvajalnih podjetij 
OLO Jesenice v Radovljici. 

• Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 19. novembra 1949. 
St. IX—18S9/l/49/Rau      11.945 

• 
2468. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpiea: 19. novembra 1949. 
Besedilo: Mestno gospodarsko ppdjetje 

»Mestna vrtnarija« Radovljica. 
Besedilo odslej; »Mestna vrtnarija« Ra- 

dovljica. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
dne 19. novembra 1949. 
St. IX-1617/1/49/Rau       11.944 

* 
2469. .. .i, ^..     :,'"::' 

;   Sedež: Radovljica. : : • '.•!>• •' ', .J A : • 
Dan vpisa: 18. novembra 1949.     ,    ; ; 

Besedilo: Mestno gosp. podjetje »Mestni 
kino« Radovljica. 

Izbrišeta se Pere Stane in Trelc Slavko, 
pooblaščenca za podpisovanje in vpiše 

Vester Štefka, računovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 18. novèmbTa 1949. 
St. IX-1684/2/49/Rau       11.942 

• 
2470. V 

Sedež; Radovljici. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 

»Besedilo:   Mestno   gradbeno   podjetje 
»Megrad« Radovljica. 

•:    Izbriše se Magister Vinko, poslovodja 
in vpiše 

Zbona Bruno, poslovodja. 
"   . Okrajni LO Jesenice, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 18. novembra 1949. 

;   .     St. lX-1610/2/49/Rau      11.941 
• '    ,".; :  >.'.•' 
2471...... 

SedeS: Maribor. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Industri ja.kovinskih izdelkov, 

i Maribor. 
Izbriše se e pooblastilom za podpisova- 

nje LoStrk-Staae, director ta vpile 
•••••• Rafko, direktor. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 4. oktobra 1949. 
St. Fov. 66/172-111-49    11.278 

2472. 
Sedež: Maribor.   • 
Dan vpisa: 8. ofitob'ra 1949, 
Besedilo: Mestna podjetja »žlvilac Ma. 

rffion 

Vpišejo se pošlovaJnica-obraM: 
Pionirska restavracija St. IV, Dvoržako- 

va ul. 10, 
Prodajalna št. 4, 
Prodajalna št. 7, 
Prodajalna št. 11, vse tri sezonskega 

značaja, ki se bodo otvarjale po potrebi 
in to na mestu,, k jer se bo pokazala po- 
treba. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 8. oktobra 1949. 
St. Pov. 56/173-111-49    11.283 

2473. 
Sedež: Maribor, Gosposka nI. 13. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestna sedlarska in torbareka 

delavnica, Maribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mastnih obrtnih obratov Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1949. 

Št. Pov. 56/167-III-49     11.279 
'     * 

2474. 
Sedež: Maribor, Gosposka ul. 15. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestno urarsko podjetje, Ma- 

ribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih obrtnih obratov, Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1949. 

St. Pov. 56/168-III-49    11.281 
•',.,'   :..','••,';-.  ;  .   , 

247•.- -y' .'.;,•"•..:•„ •/<>;',,.\''-vV,.v:\' 
Sedež: Maribbr.lOrožnova ul. 10. ' "• '•'•'' 
Dan ypiiea: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Maribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih obrtnih obratov, Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1949. 

St. Pov. 56/170-III-49     11.277 

2476. 
Sedež: Maribor, SlomSkov trg 11. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1949. 
Besedilo: Mestoo krojaško podjetje, Ma- 

ribor.     ' 
Operativno upravno vodstvo odslej: Di- 

rekcija mestnih obrtnih obratov, Maribor. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1949. 

St. Pov. 56/171—III—49    1L280 
*'.'•" 

2477. 
Sedež: Maribor, Vetrinjska ul. 14. 
Dan vpisa; 4. oktobra 1949. 
Besedilo:   Mestno    clektrpinstalarijsko 

podjetje, Maribor. 
Operatimi upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih obrtnih' obratov Maribor. 
Izbriše es s pooblastilom za podpisova- 

nje Weihs Rene, glavni računovodja in 
vpiše* _ 

Longino Milan, glavni računovodja, Ef 
podpisuje vse lisTine denarnega, mate- 
rialnega, obrabunskegff iđ Kreditnega zna- 
čaja, poteg ravnatelja. 

; Mestni LO Maribor, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 4. oktobra 1949. 
St. Pov. 56/169-^111-40    11-276 
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odbor, zanjo podpisuje .v imenu odbora 
predsednik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. oktobra 1949. 

Zt 4/49-8 11.495 
• ( 

k št. 1228. 11.862 
Sedež: Bukovje, okraj Postojna, 
Dan vpisa: 13. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Bukovju. 
Predsednik upravnega odbora je zdaj 

Premru Jožef. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. oktobra 1949. 
Zt 119/48-5 10.957 

Oglasi sodišč 
Su 19-20/46-66 7478 

Oklic za dvig sodnih pologov 
Okrajno sodišče na Jesenicah brani 

večjo Movilo starih sodnih pologov, ki so 
bili položeni pred 15. V. 1945 pri tem 
sodišču in pri bivših okrajnih sodiščih v 
Radovljici in v Kranjski gori, 

Med^emi pologi 60 tile v vrednosti nad 
1000 din (za tekočo številko je leto polo- 
ga, priimek in ime ter prebivališče ko- 
rietnika jn zadnje stanje pologa v dinar- 

1. 1915, Hrašovee Izidor, Radovljica, 
1128, 

2. 1920, Knatelj Neža,   Spod.'Otok 12, 
/    4402, :   •' : '.".   • •'."   " 
 8. 1926, Penca Marija roj. Znidar, Zgo. 

Sa 9, 2316, 
4. 1917, Kržišnik Alojzij, Kropa 38, 

1252, 
5. 1917, 2vab Jožefa, neznano prebiva- 
"" >. 1477, 
6. 1929, Praprotnik Amica, Radovljica 

«. 28, 2300, ,    ' >-,, 
7. 1929, Praprotaik" Marija, Radovljica 

St. 28, 2800, 
8. 1929, Praprotnik Matevž, Radovljica 

it. 28, 2300, 
9. 1929, Vovk Radko, HruSica, Boh. Bi- 

etrica 139, 1173, 
10. 1928, Sturm Anton, Lesce 54, 1900, 
11. 1930, Urh Angela roj. ČeSen, Spod. 

Otok, 1870, 
12. 1931; Zmitek Alojzij, Stara Fužina, 

2473 ' 
le! 1933, Kralj Frano, Slatina 5, 1338, 
14. 1932, Pretnar Katarina, Spod. Gor- 

je 88, 2725, 
15. 1929, Debevec Prane, Kamna gori- 

ca 89, 1119, 
16. 1936, Grobbtek' Mijo, Boh. Bistrica, 

1752, ' 
17. 1929, Stare Janez, Blejata DorJro- 

va 43, 3497, 
18. 1939, Uršič    Amalija,    neznanega 

, prebivališča, 1787, 
,19. 1936, Grobotek Ivan, Boh. Bietrica, 

1282, 
20/ 1942, Zvan Angela, Jesenice, 1127, 
21. 1944, Resman Rtfdolf, neznanega' 

prebivališča, 1873, 
22. 1897, Prebivalci v Nesselthal, 1077, 
23. 1917, Lelli EvzeMj, neznanega pre- 

bivališča, 2911,. ( 
24. 1919, Neznani, elorbijënec, 1381, 
25. 1929, Kerštajn Janéz, Aoferiga, 

3419, 
'26. 1931, Legat Stanko, Dovje, 56, 

1142, 
27. 1931, Jakelj Andrej, Podkoren 75, 

1440. 

Poleg tega eo še pologi do zneska 1000 
dinarjev, glede katerih eo podatki raz- 
vidni iz oklica, nabitega na sodnih de- 
skah na ML0 Jesenice, Radovljica, Bled 
ter KLO Kranjska gora in Boh. Bistrica. 

Sodišče poziva vse, ki imajo pravico do 
katerega izmed teh pologov, naj sa v 
treh mesecih od dneva objave v Uradnem 
listu LRS zglasijo in zahtevajo izročitev, 
ker se bo sicer izreklo, da je polog za- 
padel. Ta oklicni rok velja tudi za vse 
tiste, ki jih je sodišče posebej .pozvalo k 
prevzemu pologa. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 24. junija 1949. 

* 
Oklici o skrbnikih 

in razpravah 
G 160/49 12.195 

Skender Alojz, komercialist v Kočevju 
St. 248, je vložil proti Skender Gizeli ro- 
jeni Simon, gospodinji v Kočevju 248, 
sedaj neznanega bivališča nekje v Av- 
striji, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 30. decembra 1949 ob 8.30 
uri pred tem sodiščem v sobi št. 1. 

Za skrbnika se postavi Kovačič Jože, 
uslužbenec pri povorjeništvu za soc. skrb- 
stvo prj OLO v Kočevju, ki bo zastopal 
toženko na njeno nevarnost in etroike, 
dokler se sama ne oglasi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno godište v Kočevju 
dne 15. novembra 1949. 

• 
G 840/49-2 12.263 

Glazer Sigelinda rojena Kum, tov. de- 
lavka v Pančevu, Baštenška ul. 1, je vlo. 
žila proli Glazerju Ivanu, elektrotehnič- 
nemu pomočniku v Maribom, Koroška 52, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 27. XII. 1949 ob 8. uri 
pri tem sodišču y sobi St. 84•1. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavi za skrbnika dr. Irgolič Franc, 
odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal 
na njegove stroške in nevarnost, dokler 
ee sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodišče Maxibor mesto 
dne 22. novembra 1949. 

• 
G 188/49-9 12.240 

Stratóovnik Marija, domačica v Splitu, 
Vidilica ul. it. 2, je vložila «oper Strahov. 
nika Rudolfa, kovača iz Dola pri Hrast- 
niku, sedaj neznanga bivališča v Fran- 
ciji, tožbo na razvezo zakona. 

Toženca bo zastopal na njegovo nevar. 
noet in stroške skrbnik GuceK Franc, zem- 
ljiškoknjižni referent okrajnega sodišča 
v Trbovljah", ki ga je zato postavil okraj- 
ni izvršilni odbor v Trbovljah 10. XT. 
1949, vse dotlej, dokler ne nastopi sam 
pred sodiščem ali ne priglasi evoiesra po. 
oblaŠČenca. , ' 

Sodna obravnava bo pri tem sodišču, 
29. decembra 1949 ob' 10. uri v sobi št. 10. 

Okrajno sodiSčo v Trbovljah 
dne 26. novembra 1949. 

v       •* 

Oklici dedičem 
O 735/49-8 12.264 

V zapu&činski zadevi po Bobnarju Fran- 
cu, kmečkem posestniku iz Vogclj 54, 
kd je 26. IX. 1949 umrl in zapustil na. 
redbb poslednje volje, se njegova sinova 
Lojze in Tone, katerih prebivališče ni 
znano, pozivata, naj v 6 mesecih podata 
dedni priglasitvi ali imenujeta poobla- 
ščenca1, sicer ju bo ipri zapuščinski obrav- 

navi zastopal skrbnik, deleža pa jima bo 
hranila skrbstvena oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 26. novembra 1949. 

* 
O 745/49-5 12.239 

V zapuščinski zadevi po Antonu Bre. 
zarju iz Srednje vasi št. 12,' ki je bil 1. 
V. 1944 za mrtvega razglašen in ni za- 
pustil naredbe poslednje volje, se njegov 
sin Štefan Brezar, čigar prebivališče ni 
znano, poziva, naj v 6 mesecih vloži ded- 
no priglasitev ali postavi pooblaščenca, 
ker ga bo eicer pri zapuščinski obtav. 
navi zastopal skrbnik, njegov delež pa 
bo hranila skrbstvena oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 26. novembra 1949. 

Razni oglasi 

Poziv upnikom in dolžnikom 
10.268 

Po  sklepu  občnega zbora z dne  28. 
VIII. 1949 je prešla Kmetijska zadruga 
z o. j. Svečina v likvidacijo. 

Vsi upniki se obveščajo, naj priglasijo 
svoje terjatve do zadruge v tridesetih 
dneh od dnvea objave v Uradaem listu 
LRS. V nasprotnem primeru se jih ne. 
bo upoštevalo. 

Likvidatorji 

12.150 
Mehanična tkalnica >Jugolana<, Črnuče 

pri Ljubljani je prešla v likvidacijo. 
Pozivajo se vsi upniki, da do 10. XII. 

1949 priglasijo svoje terjatve, dolžnike 
pa, da do istega dne poravnajo svoje dol- 
gove. 

Likvidatorji 
• 

12.167 
Objave 

Sindikat prosvetnih delavcev v Ljubi- 
Ijani preklicuje štampiljko z besedilom: 

Sindikat prosvetnih delavcev Jugoslavi, 
je, podružn. št. 9 — osnovna šola Mosta  » 
— Ljubljana. 

Sindikat prosvetnih delavcev 
v Ljubljani 
• 

St. 870 11.795 
Krajevni LO Mokronog preklicuje ukra. 

deno uradno Šitamipiljko z besedilom 
Krajevni L0 Mokronog okraj Trebnje, 

Ljudfka republika Slovenia. 
KLO Mokronog 

fzpuhliene 'istine 
prek licu jejo 

obrani Marija, škrbina 22, p. Komen, 
roj. v škrbini 4. X. 1914, osebno izkaznico, " 
izdano od okrajnega  poveljstva  narodne 
zaščite, Herpelje—Kozina. 11.501 

Adam Alojz, Mali Nerajec št. 23, p. 
Dragatuš, prometno knjižico za kolo 
brez znamke, tov. št. 1.910.183, evid. 
št. S.9-406. 11.845 

>Alko«, tovarna sadnih sokov, Ljublja- 
na, evid. tablico za trikolo, št. okvira NM 
02340R. 11.963 

Andrijani Franc, Trbovlje, Loke 197, 
[živilske nakaznice R-l in G ter industrij- 
ske nakaznice, in sicer tri Ü-3, ena IG, 
ena ÎR-la iti pna TR-1 na ime Andrijani 
Franc, Antonija, Silva, Franc, Darinka 
in Znjrožen Julka. 11.757 
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Xàiit Ivau, J>pbeuo 2, p. Mengeš, pro. 
metao knjižico za kolo ». 026546, evid. 
». S-3772, 12.084 

ii<iu-aux Keim, Stična 5, osebno iskaz- 
nico in mladinsko knjižico. 12.273 

•••• Zvonimir, Ljubljana, Kolodvor- 
ska S3, šofersko izkaznico 61. 10201/48, 
izdano od NM Karlovac. 1Ï.001 

Benota Dane, Ljubljana, Maistrova 2, 
potrošniško nakaznico za gospodinje 
potrebe K-2. 11.606 

Bernik Ernestina, roj. 4. I. 1905 v Moj- 
strani, «tan. Slov. Javornlk, Kurirska 8, 
osebno izkaznico. 11.794 

Bervar Fordinad, Vnanje gorice 9S, 
osebno izkaznico it. 16, prometno knji- 
žico za kolo znamke »hinh< •—te,à, 
«t. 393310. 11.939 

Bevk Ivan, Dobrova 17, Radeče, Knji. 
Ileo za kolo znamke »Striker«, St. tablice 
14.859, it. okvira 806882, 11.822 

Blenk Mira, Ljubljana, Tržaška 66, po- 
trdilo o vpisu T državljansko *njigo. 

12.189 
Bober Amalij, Brdo, Planina pri Sev- 

nici, BOO komadov kmečkih bonov in me- 
sečno karto za progo fctore—Celje na ime 
Gračner Pavla, Pecevje 33, Store.   12.017 

Bojo Bruno, Opatje eelo it. 83, roj, 9. 
VI. 1923, delavsko knjižico it, 1277744, 

11.263 
Boncak Neža, Celje, Mariborska ul. 14, 

potrdilo za živilsko nakaznico LD. 
12.009 

Brenèi* Marija, Blatna Brezovica 48, 
Vrhnika, knjižico za kolo S.7856, tov. 
». 294765. 12.174 

Breskvar Jože, Domžale, Kolodvorska 
». 10, dijaško vozno izkaznico št.  16. 

12.216 
Brglez Baltazar, Salek št. 7, orožni list 

It. '9481, reg. It. 230, izdan od odeeka za 
notranje  zadeve  OLO  Mozirje—Šoštanj. 

11.534 
Centralna veterinarska bolnica, Ljub» 

'.Jana, knjižico za ceebni avto ». 1966. 
12.215 

Cigelc Terezija, Skofja Loka, Spodnji 
trg št. 15, osebno izkaznico. 11.760 

Cijep Ivan, Ljubljana, Vodovodna 27, 
vojaško knjižico, izdano oktobra 1946 od 
VPj. odeeka v Celju. 11.961 

Oimprir-Ko? Franc, Sušje 21, p. Rib- 
nica, knjižico za kolo znamke >Mielaf 
». okvira 464243, evid   št.S-422.    11.960 

Čepe Anton, Slemen ». 94, p. Selnica 
ob Drav., ukradeno osebno izkaznico, Iz- 
dano od K LO Slemen, lov. izkaznico, iz- 
dan" od Tovarne dušika, Ruše, sindikal- 
no kniižico :n knjižico za kolo Številka 
fit?1P4..'-17rj<M7 11.516 

Cerne Anïe, p. St. Vid— Vižmarje 1<Vi, 
prometno kniižico ». S-8373 in Sofe> •,-ri 
kniiüro št. 3044. 12.275 

Čeme Vladimir, Ljubljana, Staničeva 
19, krj'ižifp za kolo ». 715109.       12.218 

CerniROj An«el, Rožna dolina 80, KLO 
Aiïpvîpa,  Gorim,   osfibno izkaznico. 

11.201 
ć-ernuša Ana, Z?. Hudinja 18, Celje, 

živilsko nakaznico Nav O ter osebno iz- 
kaznico in delavsko knjižico St. 1.472.795 
na 'me Cernuta Elza. 12.021 

Crne Božena. Llubljana, Resljeva 10, 
nakaznico za tekstilije in obutev ». 850, 
izdaje od VTP. 11.897 

Cucek Anton, Zavodna 58, Celje, pro- 
metno knjižico za kcflo znamke »Puch« 
». 441.041, št. tablice 2.S56/S-12.   12.018 

Ciifer Anton, Stopnik 17, p, Cerkno, 
izkaznico OF ». 354835, izkaznico za 
kolo OK št. 26-1877, št. okvira 36. 11.847 
stilno nakaznico PC M ». 8192, izdano 
4 V. 1949; 12.214 

Demote Stanislav, roj. 23. IV. 1923 v 
Lučah nad Sk. Loko, sedaj zaposlen pri 
»Projektu« Kranj, etan. v Stražišču 294 
pri Kranju, letno «pričevalo za IV. let. 
nik tehnične srednje iole v Ljubljani, iz- 
dano 1947. 12,146 

Direkcija državnih železnic, Ljubljana, 
prometno knjižico za kolo znftnke »Puch« 
S-2255, št. 586789. 11.938 

Divjak Ivan, Žalec 70, potrdilo, izdano 
od Starinarne, Celje za harmoniko 
»Schneider«, za 24.000 din. 12.011 

Dobraje Karolina, Celje, Zidanškcva ul. 
82, prometro knjižico za kolo, št. tablice 
2736/S-12. 12.004 

Doniinko Mihael, posestnik, Ljutomer, 
Babinoi 9, osebno izkaznico ». 01068, iz- 
kaznico 0F ». 529882 in Člansko Jebe. 
la reko izkaznico ». 898. 11.618 

Dornlk Valentin, Toplice 217, Zagorje 
štev. 98, Izkaznico OF, oeebno iskaznico 
». 121.881 in sindikalno izkaznico it. 
60717. U.676 

Drobno Viktor, Medlog 15, Celje, vo. 
laško knjižico, izdano od voj. odeeka Ce- 
lje mesto. 12.006 

Drž. posestvo Gotenica, Kočeveka Raka, 
delavsko knjižico ». 1475019 na ime Koš- 
mrlj Dominik, izdano od OLO odeeka za 
delo Kočevje.- 11.500 

Duki« Vojislav-Ljubiša, Maribor, Pre- 
gljeva ulica, delavsko knjižico številka 
2866571,  ». delovodnika 28175.      11.887 

Eke Ludvik, roj. 9. I. 1933 v D. Len- 
davi, meh vajenec pri proizvodnji nafte 
v D. Lendavi. 11.560 

Emri Štefan, mizarski pomočnik, Teša- 
novci št. 40, vojaško in sindikalno knji- 
žico ter knjižico sa kolo ». 23, S.7533. 

11.602 
Fabjan Vikja, Ljubljana, Vodmateka 4, 

rekrutno knjižico in odlok o odložitvi voj. 
roka. 12.254 

Ferenfek Prane, Beltinci ». 32, zapo- 
slen pri gozd. upravi Luže, delavsko knji- 
žico št. 1,240.647. 11.796 

Ferjan Janez, Zagradec ». 8, osebno 
in sindikalno iskaznico, izkaznico OF, iz. 
kaznico za popravilo čevljev, železniško 
iskaznico in knjižico za koto. 12.196 

Fine Roman, Dravlje, Požansfca 10, de- 
lavsko knjižico ». 1425960. 11.987 

Flakus Juiijana, Pobrežje pri Mariboru, 
Tekstilna 3, sindikalno knjižico številka 
3012496, ». zveze 86181. 11.295 

Francelj Marija, LJubljana, Rožna do. 
lina, Cesta IX, št. 8, osebno izkaznico. 

12.282 
Gabršfek Štefanija, roj. 26. XII. 1926 

v Kamnu, okraj Tolmin, zdaj v Preddvo- 
ru št. 2, Kranj, oeebno izkaznico.   11.558 

Gabrič Ivan, Naklo pri Kranju, delav. 
sko knjižico. 12.137 

GalîiS Borfan, voj. pošta 2148/12, Skofja 
Loka, oblačilno knjižico (kupon) št. 2541. 

12.093 
GaSperUn Marija, Kranj, Klanec št. l'lđ, 

knjižico za kolo znamke »Molino« števil, 
ka 149469, St. okvira 82118. 12.165 

Glavna direkcija tekstilne Industrije 
LRŠ, LJubljana, Pannovà 38, eviđ. tàbb'co 
št. S—5165 za oeermi avto »Ford-Eirel«. 

11.993 
Gostič Jože, Ljubljana, Poljsfa pot 32, 

ukraden obrtni list. 11.902 

Gozdarsko avtopodjetje, direkcija Bled, 
poslovalnica Kranj, evid. tablico avtomo- 
bila znamke >FWü< S-2788. 11.370 

Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto, 
evid. tablico tov. avtomobila znamke »Re- 
nault S—2177. •   11.957 

Gozdarske avtopodjetje Novo mesto, 
BVidv tablico tov, avtomobila znamke 
»Chevrolet« S-8171, 11.933 

Grabner Ivana, Šmartno, Tacen 108, 
knjižico za kolo evid. tablica ». 2066. 

12.279 
Gozdarsko .podjetje, poslovalnica Ljub- 

ljana, evid. tablico tov. avtomobila »OM- 
Oricne« S—8158. 12.002 

Grahek Ivan, Sv. Jakob ob Savi*7, 
osebno izkaznico, knjižico za kolo, voja- 
ško potrdilo, izkaznico OF In zadružno 
knjižico. 12.166 

Gregom Lado, Ložnica 16, Celje, potr- 
dilo št. K 50S/X za 1060 din.        11.698 

Groznik Ivan, Gor, Radvanje pri Ma- 
riboru, Grlzoldova ulica, prometno knji- 
žico za kolo znamke »Ergo« ». 87534, 
evid. ». S-16/J5261. 11.884 

Gvardjančič Jane«, Ljubljana, Pred- 
jamska 53, oblačilno knjižico ». 19728, 
izdano od voj. pošte. 12.27Ž 

Haee Marija, Ljubljana, Bežigrad 14, 
karto za kumvo. 11.997 

Holcer Frančiška, Kamnik, evid. tabli. 
co št. 3714, izdano od NM Domžale. 

, 12.281 
Hozjan Ana, Ljubljana, Tyrseva 68, 

sindikalno izkaznico št. 103145.     12.089 
Humar Bernard,  Ponoviče pri  Litiji, 

vojafikb knjižico, iskaznico OF, sindikal- 
no izkaznico,   izkaznico • ZB, - potrdilo o v 
odlikovanju za zasluge za narod številka 
23273/III. 11.099 

Hvalic Alojz, Nova Gorica, Tovarniška 
1, oeebno izkaznico, izdano od notranje 
uprave Solkan-Gon ca in izkaznico za 
kolo, ». tablice 1919. 11.761 

Ilié Vidoje, zastavnik, vojna pošta št. 
3882/83, Novo mesto, oblačilno knjižico 
». 52322. 11.366 

nijevič Atanas, poročnik, Ljubljana, 
Prešernova  20, oblačilno knjižico. 

12:148 
Jan Deša, LJubljana, Kolezijeka 38, 

uslužbensko knjižico, sindikalno in oseb- 
no izkaznico. •   '      ' 121278 

Janeš Jože, LJubljana, Miklošičeva 9, 
li/vilsko kà,rto M II. kategorije ». 8013. 

12.082 
Janežič Peter, Ljubljana, Svetokriška 2, 

izkaznico OF. 12.169 
Janïekovië Marjan, MaribOT, Tržaška 

cesta, prometno knjižico za kolo številka 
520937, ©vid. Št. S-16/6318. .11.886 

Jelen Slava, Ljubljana, Sv. Petra na. 
sip 17, osebno izkaznico, izdano od NM v 
LJubljani. ' 12.149 

Jerebic Jožef, Gančani Št. 35, prometno 
knjižico za kolo znamke »Wanderer«, ». 
okvira 1293473, izdano od NM Murska So- 
bota na ime Jerebic" Marija, Ganeani 35. 

11.818 
Jert« Jožef, Strmci 4, KLO Sv. Flori- 

Jan, p. Rogatec, knjižico za kolo znamke 
>Acfuila<, tov. št. 437961. reg. ». 4219. 

11•0• 
Jeriha Pa*»L Sneberje 55, ukradeno 

živilsko karto, osebno in sindikalno iz. 
kaznico.     ' 12.144 

Jndana A. Sardjenko, kaftan, voî. po- 
šta' 3112, Kovin, plačilno knjižico Št. V 
118486. 12.085 
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Juvan Suola, Ljubljana, Streliska 28, 
prometno knjižico za kolo St. S—2654. 

12.000 
Kabli«, Marija, Nova vas 34, Celjé, pro- 

metao knjižico za kolo, St. tablice 4119/12, 
U.699 

Kaplja Anton, Ljubljana, Ižanska 141, 
tablico sa kolo S-l-7768. U.995 

JKazahocki Koeta, Javna bolnica Celje, 
potrdilo, izdano od Starinarne v Celju za 
1000 din. 12.005 

Kelć Alojzij, stanovanjski blok tovarne 
»Iapok, Zg. Slov. Bistrica, vojaško knji- 
žico, osebno • sindikalno izkaznico ter 
rojstni liet in knjižico za kok) na iure 
Petek Marija. 11.753 

•   Kleraenčič Pavla, Sp. Muta št. 53, p. 
'Muta, ukradeno izkaznico za kolo, št, ta- 
blice 2621, St. okvira 35367—C, izkaznico 
OP in osebno izkaznico. 11.672 

Knežević Luka, roj. v vasi Fodbila 
Duvno, Bosna, zdaj delavec pri granitni 
industriji v Oplolnici, vojaško tojižico, 
osebno in sindikalno izkaznico,     11.789 

Kordii Andreja, Brezovica 99 pri Ljub- 
ljani, univerzitetno izkaznico, dijaško že. 
lezniško izkaznico, planinsko izkaznico, 
izkaznico za zdravstveni' fond, živileko 
karto LD in oblačilno karto R-3.     12.090 

Kos Josip, 2etale pri Ptuju, prometno 
knjižico za koto znamke »Torpedo«, št. 
oloyœr« 4.890.        ,.'•     '      • 12.014 

Košir Vladimir, Ljubljana, Ambrožev 
trg 8, osebno izkaznico št. 133, izdano 
od okraja Ptuj 11.434 

Kovač Antou, Predoslje 75, p. Kranj, 
knjižico "za kolo, reg. št. 3777, Št. ••••• 
120878. .•:'".'   ^2-070 

Krambergcr Martin, Švetind 18, p. Svi 
Urban pri Ptuju, knjižico za kolo znam- 
ke »Gloria« št,. 7144, potrdilo za davek iz 
lete-1946 do 1949, osebno izkaznico in 
osebno izkaznico žene Neže ter 2.300 
bonov. 11.714 

Kranjc Anton, Maribor, Pobrežje, rol. 
v Mariboru 1. V. 1930, potrdilo o pred- 
hodnem rekrutovanju in. prometno knji- 
žico za kolo znamke »Opek št. 89441. 

;     ,      11.883 
Kranjc Ivanka, Ljubljana, Rožna doli- 

na, Cesta XVII, -it. 22, karto za gospo- 
dinjske potrebe, tekstilno karto, .živilsko 
karto Na# živilsko karto •• Otic' na .ime 
Kranjc Anton in živilsko karto D-l, na 
ime Kranjc Nataša. 12.171 

Krepek Franc, Konjišče 15, p. Apače 
pri Gornji Radgoni, ' izkaznico za kolo 
znamke »Puch«, št. okvira 1115964, šte- 
vilka tablice S-22-4411. 11.105 

Križnar Mana, Vodice 114, knjižico za 
kolo št. 106202. '   12.217 

Križnik Filip, strokovni učitelj, Drž. 
glasbena šola v Trbovljah, 2 tekstilni na- 
kaznici na ime Križnik Filip In Križnik 
Marija ter,/svojo osebno in , sindikalno 
izkaznico, " ?.kaznico OF, nWlùZhensko 
knjižico in knjižico za  kolo. 11.792 

Krstnik Drago,   Lesiono 13,   Pilštanj, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Lesiono. 

• '   12.010 
Lajevic Franc, Količevo 47, knjižico za 

kolo št.  10290. .11.990 
Lampret Eîridij, ZLitePe 1. Laško,-nro- 

metno knjižico za kolo, št. okvira 25.202, 
št. tablice 133836. 11.696 

La vri« Josip, Jugoinèpekt, Ljubljana, 
evid. tablico za osebni avto  št. S-0739. 

12.250 
Lazar/ Pavla, Ptuj, Rabetèja vas 21, 

ukradeno izkaznico z& kolo S—20801.' 
10462 

Likeb Stanislav, Ljubljana, Lavričeva 
št. 3, maturitetno spričevalo, izdano leta 
1937/88. 12.097 

LohorWr Zoran, državna žaga v Sote- 
ski št. 21, p. Bohinjska Bela, vojaško 
knjižico St. 2507, izdano 11. III. 1948 v 
II. Bistrici. '  11.502 

Lukan Lovro, Križ 42, p. Komepda, 
osebno izkaznico, knjižico za kolo, izkaz- 
nico ZB. 11.962 

Majcen Jože, Pletenina, Ljubljana, sin- 
dikalno iskaznico  št. 3010688.        11.991 

Makuc Ivanka, Prapetno 30, okraj Tol- 
min, zdaj v Mariboru, Glavni trg 34/IV, 
ukradeno delavsko knjižico in osebno iz. 
kaznico. 11.605 
*" Mali Ivan, Loke 5, Šmartno v Tuhinju, 
vojaško knjižico St. 099957. 11.940 

Marolt Franc, Celje, Ozka ul. 3, živil- 
sko nakaznico TD, živilsko nakaznico TD 
na ime Dolinšek Anton, navadno G na 
ime Marolt Marija, nakaznice za kurivo 
na ime Mat^ Marija, Marolt Franc ter 
Dojinäek Aiìrro in nakaznico za tekstilije 
na-ime Rožic Franc. 12.020 

Marolt Miha, Ljubljana, Resljeva 28, di- 
jaško knjižico, izdano od železniške in- 
dustrijske šole v Ljubljani, Šiška,   11.959 

Mastek Franc, Ljubljana, Groharjeva 
št. 50, osebno izkaznico Sq 37652, izdano 
81. VIII. 1946 od mestnega odbora Ma- 
ribor. 12.220 

Mikelj Franc, Koprivnik 21, Jesenice, 
osebno in čebelarsko izkaznico, izkaznico 
OF, prodajne karte po din 1000 Št. 602.807, 
602.808, 602.809, izdane od KLO Kopriv- 
nik in nakaznico za živileko krmo za 
september na ime Mikelj Janez.   12.003 

Mirnjk Elizabeta, t Ostrožno 62, Celje, 
projpetno knjižico zà kolo znamke »Sty 
ria«, i tablice S-944/12. št. okvira 
76959. 12.003, 

Jložina Stanislava, Jesenice, čuvajnica 
36, PotoSka pot 10, osebno izkaznico, iz- 
dano od KLO Gornji Logatec, izkaznico 
OF, izdano «d OF Koroška Bela, sindi- 
kalno izkaznico od sindikata kraj. indu- 
strijo im obrti, podružnica Kranj, udar- 
niško izkaznico, izdano na progi Samac, 
režijsko karto, izdano pri železnici v Le- 
scah, mladinsko izkaznico, izdano v Dol- 
nji-.Lendavi in nakaznico R-lza tekstili je, 
izdano v Lescah. ,11.956 

Nikoli« •••, pri straži NM v kazensko- 
poboljševalnem domu v Ljubljani, živil- 
sko nakaznico II. kat. št. 2960 BC in tek- 

Ninkoviï Nenad, voj.» pošta 2667, Sf. 
Vid nad Ljubljano, oblačilno knjižico se- 
rije P št. 22877. 12.173 

Novak Anton, Vel. Gaber, p. St. Vid 
pri Stični, železniško vozno karto, oseb. 
no in sindikalno izkaznico, izkaznico 
OF, tovarniško izkaznico Gradis-Litostro- 
ja in živilsko karto na ime Novak Ciril. 

' 12.087 
Omejc Pavla, Vrhovci 57, Ljubljana, 

knjižico za kolo Št. 10169. 12.219 
Okrajni macazin Črnomelj, nol'ülo.n 

zaposlitvi št. 834, izdano 17. IX, 1948 od 
obnovitvene zadruge v Matliki.       11.715 

Okrajno odkupno podjetje- za mleko in 
mečne izdelke, Slovenj Gradec, ' avtonvb- 
bikko tablico'S-49S8. 11.870 

Orešnik Rozalija, Ljubljana. Aleševče- 
va 34, osebno in sindikalno »izkaznico. 

.    .   • :    • 12.252 
Panic Stojan,* vojak. voj. pošta'številka 

3450/19, Slov. Bistrica, vojaško šofersko 
izkaznico št. 324. 11.819 

Palkovic Ilija, Ljubljana, Ve$òya,8. 
osebno izkaznico št. 5765, izdano od KLO 
Bosanski Brod. 11.989 

Pavlovi« Radovan, st. vodnik, Novo me- 
sto, oblačilno  knjižico št.'9916.      12.101 

Pelko Ivan, Celje, Zidanèkove. ul. 2, 
prometno knjižico za kolo, št. tablicjé 
4.391/S.12. 12.012 

Peršak Frane, Jamna št. 12, p. Sv. Ju- 
rij ob Sčavnici, izkaznico za kolo znamk» 
»Junior«,  tov. št.; 122152. »    11.678 

Petelinšck Franc, Sv. Pongrac št. 162, 
p. Griže pri Celju, vojaško knjižico, iz- 
dano od voj. odseka v Šoštanju.      11,697 

Petrovič Vida, gospodinja, Ptuj, Viča. 
va 54, tprometno knjižico za kolo Znamke 
»Diamant«,  št. 938779. 11.716 

Pihler Ivan, Maribor, Terno, Poljska 
uüca, vojaško knjižico, izdano od voj. 
urada v Mariboru. 11.886 

Plazar Franc, Radeče 190, ukradeno 
obveznico ljudskega posojila, serija 2185, 
št. 909-924 ter izkaznico OF St. 507540 
in št. 507541. 11.842 

Požegar Draga, roj. 11. VI. 1925 v Ge- 
derovcih, stanujoča v Murski Soboti, vo- 
jaško knjižico, izdano 1945 od Štab* 
XIV. U/D, personalni odsek v Petrov* 
gradu ' 11.674 

Prodnik Anton, Solčava, Sv. Duh št. 22, 
osebno izkaznico št. 97 z dne 26. II. 1946, 
izdano od KLO Solčava, izkaznico OF, 
izdano od odbora OF Solčava, lovsko do. 
voljenje »a nošenje orožja, orožni list, fz» 
dan od poverjeništva za notr. zadere Mo- 
zirje. 11.140 

Proizvodnja nafte, Dolnja Lendava* 
prometno knjižico št. 8839 zà tovorni avto 
znamke »Fiat«, reg, St. S—5051 < iti evid. 
tablico št. S-S105. 11.132 

Rabi? Antonija, Sencuf pri Kranju, 
knjižico za kolo št. 365918. 12.086 

Radiu Jože, Divača 2, ceebno in sindi- 
kalno  izkaznico.' 12.271 

Rančigaj Julijana, Trnovo 24, GomiUko 
pri Celju, prometno knjižico za kolo Šte- 
vilka tablice 12.248/13, ' številka okvira 
6,207,395, "siriđikamo knjižico tekstilne 
tovarne Št. Pavel, izkaznico iste tovarne, 
32 točk tekstilne nakaznice R.2"in 1000 
kom. kmečkih bonov.    '    ">'•      12.019 

Rečnik Florijan, Razgor, 10, Vojn k pri 
Celju, prometno khiižico za. kolo St. 448C, 
4.. tablice S—771/13     . 1*-00? 

RemŠkar Frančiška,. Preska .14 pri 
Medvodah,,knjižico za kolo"tov, številka 
120421, št. tablice 1702., 12.140 

Ribarsko gospodarstvo Slovenije, Ljub- 
ljana, tablico tovornega avtomobila »Hod- • 
ge« št. S-4R03 ,,.''.        11.936 

Rošič Marcel, Straža, Slov. Javoroik, iz- 
kaznico OF,, tovarniško jzkaznjco, izdano 
v, Železarni Jesenice in osebno izkaznico, 

[ izdano v Idrsk/em, okraj Tolmin.   llJ68a . 
j     Rotnik Terezija,  Stari  t,rg 24, Slovenj 
' Gradec, osebno izkaznico, izdano od no- 
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traajega odseka Slovenj Gradec, sindikal- 
no člansko izkaznico, izdano od Okrajne- 
ga magazina Dravograd in potrdilo o za. 
poslitvi, izdano od VTP Maribor,   11.843 

Rozman Rozalija, Celje, Jetnižka ul. 6, 
živilsko nakaznico *LD in nakaznico za 
popravilo čevljev, v 12.018 
, Kožic Joie, Gorenja Paka st. 11, Crno- 
molj, prometno knjižico za kolo Številka 
1359322, epozn. tablica it. 1656, izdano od 
NMj-emonrelj. 11.613 

Sadzak Dragoljub, kapetan, potno do- 
volilnico eerije NJ št. 65787, izdano 1. XI. 
1949 od voj. poŠte 8292, Žirovnica. 
/ 12.143 

Skubin Vera, Ljubljana, Miklošičeva 9, 
livilsko karto M II. kategorije št. 3065. 

12.088 
Sladiè Jože, rudar, Zagorje, Toplice 147, 

fa&aznjco OF, osebno izkaznico, trajni 
orožni list, lovsko karto, lovsko Člansko 
iskaznico in potrošniSko nakaznico e 67 
točkami 11.958 
- Slovenija avtopromet — SAP, Ljubljana, 
preklic o izgubljeni evid. It. S—0530 za 
tovorno vozilo znamke >Chevrolek, ob- 
javljen v Uradnem listu LRS, St. 11 z dne 
29. III. 1949. 11.994 

Slnvenija ceste* popravljalnica Kamnik, 
eviđ. tablico za traktor znamke »Dentz< 
S-6572. . 11.6Q9 

Sluga Franc, Kožarje št. 9, p, Ljublja. 
na, eind. knjižico St. 33912, živilsko, karto, 
izkaznico ZB, udarniško karto in kolesar- 
sko knjižico.       -,   .  „,,-,-',,' ;    ,12.274 

SrSen Stanko, Domžale, Ljubljanska ce- 
eta 14, sindikalno knjižico, mladineko in 
planinsko izkaznico, 11.953 

Strah Drago, Ljubljana, Tyrseva 36, 
knjižico za kolo Znamke >Tribuna< Šte- 
vilka 430.480. . 11.935 

Strgar, Franziska, Gora 20, p. Komen- 
~da, prometno lmjižioo za kolo znamke 
»Styria Luxue< St. 7205, izdano od NM 
Komenda. 12.088 
M StraSnik Janez, Setnica 10, Polhov Gra- 
dec,, prometno knjižico za kolo št. 177. 

11.485 
Senk Marija, Ljubljana, Trata 13, oseb- 

no izkaznico, 12.168 
Sijanec Ana, Skorba 30 pri,Ptuju, pro- 

metno knjižico za kolo, evid, St. 5350, St. 
okvira 76506. 11.793 
' Skarja Marija, Zalog, sindikalno izkaz. 
»leo St. 1851959 in 83353.    '       .12.080 
, Sorn Jože, Ljubljana,,, KoroSčeva 18, 
Osebno izkaznW St, 061875, knjižico za 
kolo St. 26466, eindi&amo izkaznico in iz- 
kaznico OF; , 12.094 
,:\ Srol Antonija, stanujoča v Ptuju, Kire-; 
kova 5, ukradene Živ. nakaznice za no- 
vember, in sicer: R-2 na line Eleonora 
Sroi; R-3 na ime Antonija Srol, R-8 na 
ime *; Alenka Ma jer in Živ. nakaznice^ na 
ista imena za oktober, oblacilno nakaz- 
nico R-2 na rine Eleonora Srol z 81 toč- 
kami in odrezkl za 200 m sukanca ter za- 
družno, izkaznico, na imo Eleonora Srol. 
•;• • \-?{>U>:i\. • , 11.717 

" Stirn Josip/;t. t. mojster na poŠti Orao- 
mel j,; člansko sindikalno knjižico.   11.676 

Sturm Danilo, Zagreb, Ulica JankovaS- 
U 84, vojaeto mi delavefib Knjižico.    v 

' * '   •'! 12.095 

âuligoj Stanko, Kranj, Na skali 5, knji- 
žico za kurivo na ime Bavdaž Marija. 

11.988 
Sušmelj Jožef, Prvačma št. 107, oseb- 

no izkaznico, izdano 1947 od KLO Pxva- 
čina, Nova Gorica. 11.823 

Svajgolj Jože, delavep, roj. 1890, Belj- 
aki vrh, sindikalno izkaznico St. 207049, 
izdano od podružnice delavcev in name- 
ščencev rudarske industrije Kočevje. 

'  11.872 
Tarifa Franc, Radoslavci 11, p. Mala 

Nedelja,- prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Bismark« št. 1989.    v 11.986 

Temistoklo Maks, Celje, Mariborska 
67, osebno izkaznico inozemca št. 1799, 
izdano 3. III. 1949 od notr. odseka ••1*• 
mèsto, 12.007 

Tišina Štefka, Ljubljana, Bohoričeva 31, 
knjižico za kolo št. 719. 11.965 

TomažiS Marija, roj. 5. IV. 1901 v Ra. 
dovljicj, znažilka v Tovarni pletenin, Ra- 
dovljica, delavsko knjižico št. 1611279. 

11.871 
Tovarna organskih barvil, Celje, pro- 

metno knjižico za osebni avto znamke 
>Wanderer«. 12.277 

Tratnjek Štefan, Odranci St. 275, p. 
Beltinci, ukradeno osebno izkaznico St, 57, 
prometno knjižico za kolo St. 24-2921, 
§t.;okvira 2314, izdane od @kO Dol. Len- 
dava. 11.515 

Trdina Marjan, dijak, M. Sobota, rojen 
30. VII. 1932 mladinsko izkaznico, izda- 
no od LMS okraja Radgona, dijaško knji- 1; 
žico ter prometno knjižico za !•lp znam- 
ke >Diamarit<, št. 1147422, regi Številka 
S-22-3915 na ime Cajnkar Lovro.    11.474 

Trlep Alojzij, Velike Dole pri Temeni- 
ci, 2 vojaški knjižici za konja.        11.998 

Troha Janko, direkfor gozdnega gospo, 
daretva Brežice, uelužbensko knjižico šte- 
vilka 13.607, orožni list, šofersko izkaz- 
nico, izkaznico ZB, ter sindikalno in lov- 
sko izkaznico ter lovno dovoljenje. 

)"• 11.671 
Trpin Milica, Maribor, Tovarne »Zla- 

torog«, osebno izkaznico. 10.871 
Udvanc Anton, Ostrog 13, KLO, Preko. 

pa,Jknjižico za kolo znamke f>Elitec, evid. 
St. 24415. ' 12•22 

Uprava za delovno silo, Ljubljana, de- 
lavsko knjižico St. 1924200 z dne 26. XI: 
1948 na ime- Bonča •••• in delavsko 
knjižico St. 1924551 z dne 28. XI.1948 na 
ime Kutin Olga. 11.937 

Veber Viđa, sindikalno knjižico Številka 
1.699.281 ter eindikaMö .knjižice idte tkal- 
nic© na ime PodjavorSek Marija, Kajzer 
Albina e St. 3.012.638, Kuhar Jueta e St. 
1.692.6S8r Domajnko Anton s St. 1.974591 
in Šeligo Ljubica e St. ,2001984.       11.695 

Vidmar Emil, Ltfubìjana, ZeWkarjeva 
St. 11', spričevalo» o dovrSënem pomöx&ii- 
SKem izpitu'za vodnega instalaterja, iz. 
danio 1943. 12.251 

Virujerié Dragi«, Kapetan, voj. poŠta 
8152, Ljubljana, Bvitók'e karte D.l, D-2, 
G-l, Vi Ofic. I na ime Virujevic' Radunilo, 
Dragica, DuSanko, Dragič. 12.091 

Vlïin Stanko, Radvanje.j Engeleovâ 68 
pri Mariboru, osebno in sindi'Kamò izkaz- 
nico, Iz&ïnico OF ter režijskol&rtó e eli. 
Ko in vložkom. "        , 11.607 

VodovSek Amalija, Zagrad 36, Celje, 
izkaznico OF, izdano od KLO Breg, oseb- 
no izkaznico, živilsko nakaznico ter živil- 
ske nakaznice na ime VodovSek Stefan, 
Štefka, Marija in Anton, živilsko'nakaz- 
nico za oktober in september pa na ime 
Vedenik Marija. 11.700 

Vodlaj Stojan, voj, poèta 5444/22, Palj, 
spričevalo II. in III. drž. gimnazije v 
Ljubljani. 11.964 

Vojna poŠta St. 1255, Ribnica, vojaške 
potne dovolilnice eerije Lj rdeče barve, 
in sicer na ime Vladetič Milani podpo- 
ročnik St. 028273 x dne • VII. 19*9, 
na ime Milovanovič MiüsaV, vojak, Šte- 
vilka 023289 z dne 27. VI. 1949 in na 
ime Petek Vida, vodnik, St. 023421 z dne 
30. VIII. 1949. v- 12.270 

Vojska Drago, slikarstvo in pleskarstvo, 
Ljubljana, TyrSeva č. 58, ukradeni obrt- 
ni list, regiMriran od MLO Ljubljana. 

12.138, 
Volaveek Janez, Ljubljana, Parmova 

St. 58, osebno 'izkaznico. 12.253 
Vrafko Mila, Tržič, Usnjarska 13, knjji. 

žico za kolo znamke >Super«, tov. Števil- 
ka 546887, evid. St. S-49271.   • '   11.820 

Vrečko Trude, Maribor, Počehova 100, 
vajeniško knjižico, izdano od MLO Mari- 
bor s št. 002383. . 11.514 

Zaje Martin, Na Češnjicah 5, p. Šmart- 
no v Tuhinju, knjižico za kolo, S—10080, 
prodajno karto, za kmečke bone.      12.175 
' ' Zaje Viktor, ; volna poŠta 6392,23, Divu- 
Ije; oblačilno ••&•••••. 
62534. 12.170 

Zaletel Ana, Ljubljana, Jeranova 14, 
osebno izkaznico, eindikalno knjižico, po- 
trdilo o zaposlitvi in izkaznico AfZ. 1 

"  ''/  " " 12.• 
Zupan Antonija, Srednja Bela St. 1, 

p. Preddvor, knjižico za kolo >W/andèrer< 
St. 154645, St, tablice 7223.       •   ••57 

Zupan Karla, Jesenice, Prešernova 24, 
osebno izkaznico, izdano od MLO Jese- 
nice, -     12.179 

Župančič Dušan, voj. pošta 7833," Cer- 
klje ob Kriki, prekHö o izgubljeni oficir- 
elri izkaznici St. 5545, objavljen v Urad- 
nem listu LRSi St. 29 z dne 27. IX. Ì949, 
ker se je listina .medtem naSla.     12.096 

Zupančič Rudolf, Vevče 116,3•••••• iza 
kolo St, 6382. '       . 12.081 . 

Zveza voj. vojnih invalidov, Glavni od- 
bor Ljubljana, prometno knjižico iza avto- 
mobil >Fiat<  1500, St. 8797. ,   • ,,tö.280 

Žagar Rajko, roj. 7. IV.-1924 v Razdr- 
tem pri Postojni, zdaj prijZSJ, okrajni 
svet Krško, osebno izkaznico St. 6071, iz- 
dano 14. VTI. 1946 öä OLO Postojna. 

10.900 
Železniško avtopodjetje. Ljubijapa, knji- 

žico za tovarni avto >Chevrolet< 6817i 
rég. St. 1553.   ,,    ' 12.172 

Zezlina Jože,:Sežana, knjižico za kolo 
St. 4872. 12.092 

! ZnidarSič Ivanka, Cerknica St. 217, tek: 
stilno. karto, izkaznico RK in izkaznico 
OF,'',''.-',!   •'    ' "   :    12.255 

žuželj Ljudmila, Beograd, Francoska 
§t 61,' spričevalo I. razr. realne gimna- 
zije v Celju. •'•   11.966 

Izdaja >Uradnl Uet LRS<. Direktor in odgovorni uradnik: dr. Raetko Močnik', tlekai tiskarna >Toneta TomSiča, vsi v Ljubljani 
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Izbrisi 
2473. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Slovenija — artopromot — 

Ljubljana, skrajšano: SAP ~ Ljubljana. 
Zaradi  prehoda v  upravo' oblastnega 

LO Ljubljanske/oblasti. 
Ministrstvo za finance LBS, 

LjuMjana,        - 
dne 10. novembra 1949. 

St. 2439/4—1949 12.043 

2479. 
Sedež: Ljubljana, PokopaWka ul. 14. 
Dan izbrisa: 17. novembra 1949. 

. Besedilo: Delavska menza rajona •. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Rajonski LO III Ljubljana, 
, poverjeništv© za finance, 

dne 17. novembra 1949. 
St. 6212/49 11.899 

• 
2480. 

. Sedež: Ljubljana, Povšetova ul. 71. 
Dan izbrisa: 17. novembra 1949. 
Besedilo:  Četrtna trgovina,  Kodeljevo. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Rajonski LO III Ljubljana, 
7 poverjeništvo za finance,., 

dne 17. novembra 1949. 
St. 6213/49 11.898 

. * 
k St. 2429. 

Sedež: Hrastnik 113. 
Dan izbrisa : 10. > novembra 1949. ,   ; 

, Besedilo i Krajevna trgovin» g sadjem 
itìitèlenjàvo Hrastnik, Hrastnik" 113. 

4       Zaradi prehoda k Industrijskemu ma- 
gazinu steklarne Hrastnik. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. novembra, 1949. \    ,"v 

St. 1654/1-49   ; '    : 11.743 
•«••—«—II       1••1••11 |    I   III Mil    I       , III I  

Zadružni register 
Vpisi 

1246. 
Sedež: Hotemež, OLO Trbovlje.   . 

;;; Dan vpisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >1. maj« Hotemež. 
Na ustanovnem zboru 2. V.' 1949 je bila 

ustanovljena zadruga I.' oblike za nedolo- 
čen Pas. .       -    . j 
'Naloge zadruge so: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim dolom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 

/' no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč' sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkorišceval. 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični! graditvi , države in e tem 
ustvari boljše in. kulturne jše življenje.4 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen, ohišja; koti zakup. Claneka 
vloga znaša do 1 % od vrednosti vložene- 
ga ipremolenja po eklepu zbora. 

Zadruga razglaša važnejše ©klepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 
' • Upravni odbor Je izvrSilni organ zadru- 
ge, ki Jo predstavlja, zastopa im vodi vse 
njeno poslovanje.' Sestavila ga predsed- 
nik in 4 do 8 članovi Njegova dolžnost 
traja eno leto. Za zadrugo podpisujeta 
po dva elana upravnega, odbora.^ 

Člani upravnega odbora so: 
Vodenav Ivan, železničar,, Radeče 199, 

Klanžejt Jože, posestnik, iiotemež 3, 
Simcnčio  Slavko, posestnik,  Hotemež 

St. 21, 
SimončiČ AdoU, posestnik, Hotemež 7, 
Klanžek Mmka, poseetnica, Hotemež 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. novembra 1949. 

Zt 155/49 - Zadr VIII 2/1 11.496 

1247. 
Sedež: Jezersko, okraj Kranj. 
Dan vpisa: 7. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadro- 

ga »Jezersko« na Jezerskem. 
Na ustanovnem zboru 3. Vil. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga I. oblike za 
nedoločen Sas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo, dela, uporablja- 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkorišceval- 
skih elementov na vasi ter sodeluj« pri 
socialistični graditvi države in e tem 
ustvari boljše' in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup. 

Članska vloga, znaša do 1 % od vredno- 
sti vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi vse 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. Za'zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbor«, 

, Zadruga razglaJa     važnejSe  eklepe   v 
svojih poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora so: 
Zadnikar -ložo, kmet, Zg. Jezersko 30, 
Muri Ivan, kmet, Zg. Zadobrova 87, 
Skuber Jože, kmet, Zg. Jezersko 34, 
Robnik .Viktor, kmet. Sp., Jezersko 23, 
sVirnik Ludvik, kmet, Zg. Zadobrova 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. novembra 1949, 

Zt 156/49 - Zadr VIII 8/1 11.664 
• 

1248; X 
Sedež: Prekopa, OLO Celje okolica. 
Dan vpisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Prekopi. 
Na ustanovnem zboru 6. X. 1949 je bila 

ustanovljena zadruga I. obliko za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge 90: da s skupnimi ••• 
izvajalnimi > sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred-, 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporablja- 
joč sodobno Knanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkorišceval- 
skih elementov na Vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložiijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot. zakup. 

članska vloga znaša do 1 % od vredno- 
sti vloženega premoženja po eklepu zbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

4Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jo predstavlja, zastopa in vodi vse 
njeno poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
tn 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora, SO: 
Cencen Ivan, pos. sin, Stopnik, pred- 

sednik^     ••< •:-,.,     \ i 

Cizej Branko, pos. sin, Prekopa 7, 
Farcnik Franc, pos; sin, Prekopa 9, 
Novak Ljudmila, pos. hči, Prekopa 14, 
Farčnik Amton, pos., Prekopa 21. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10.. novembra 1949. 

Zt 157/49 -Zadr VIII 4/1 11.708 
• 

1249. 
Sedež: Čepovan, pkraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Živinorejska obdelovalna za- 

druga »IX. korpus« v čopovanu. 
Zadruga je'bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IX. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredatvj in s »kupnim delom 
ustanovi zadTužno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč" 
sodobno znanost |n tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalekih 
elementov na vasi ter sodeluje pri «soci- 
alistični graditvi države jn s tem ustvari 
boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot delež, od katerega 
sé plačujejo obresti. Zemlja ostane njiho- 
va last. 

Ob vstopu v zadrugo viplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 50 din, 
kot člansko vlogo pa do 1 % od vtrednostj 
vloženega premoženja po eklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. Zadrugo zastapaApravni odbor, 
zanjo podpisuje v imenu upravnega od- 
bora predsednik. 

člani upravnega odbora so: 
Hojak Tvan, kmet, Vrata 188, predsed- 

nik, 
BraJuŽ Franc, delavec, Dol 147, tajnik, 
Kofol Jožef, kmw čepovan 75, 

. Bratuž Jožef, kmet, Dol 138, 
Savio Marica, kmetica, čepovan 122, 

>  Hvala Milka, delavka, Dol 134, 
Suligoj Stefan, delavec,' Vrata 183, 
Licer Ivan, delavec, Dol 110, 
Suligoj Franc, kmet,. Dol 117- 

*  Okrožno, sodišče v Postojni 
dne 4. novembra 1949.' 

Zt 84/49-2 11.598 
•     '  ¥ ' '       </  ' 

Î250. 
Sedež: Orlek, «kraj Sežana. >,  '   , . 
Dan vpisa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga »Draga« v Orleku. 
Zadruga Je bila ustanovljena na skupi 

Ščini 25. IX. 1949. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnto in 
visoko produktivnostjo dela,, uporabljaloč 
sodobno znanost in tehniko, da tako oo- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalcih 
elementov na vasi te<r eodehije pri soci- 
alistični graditvi države !ne tem ustvari 
boliše Jn kulturnejše žrvlfenje. 

.Zadružniki vložijo v zadnifo svolo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup. Zemlja, ki 
l'o zadružniki vložiijo v zadrugo, ostane 
njihova last." ; 

Ob vstopu v zadrugo volaca vsak ifyn 
v korist zadiruge kot pristotmino IflO din, 
kot Člansko vlosjo pn do 1 % od vrednosti 
vloženega premoŽenja nn. sklepu zbora." 

Upravnr odbor sestavlja predsednik in 
4 do ;8 Članov. Zndroeo «wtopa iiTir»mi 
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbori 
predsednik". •      •* 
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Claui üpravtuya odbora so: 
Cebulec Franc, kmel, Ürlek 48, pred- 

sednik, ' 
. P ii-jrt\ec Franc, kniet, UduU 12, 
Pirjevec òlavko, kniet, ürlek 29, 

. Guitto Zor«, kmetica, Qrlek 17, 
StoJKovio" Äib-ixi», kmetica, Orlek 48. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dna 4. uovenibra 1949. 

' ' Zi'83/49-2 11.601 
* 

1201. ^      lY 
.   Sedež: Podgorju, okraj Sežana. 

Dan vplea: 4. novembra 1949. 
. Besedilo: Kmetijska obdelovali^ zadru- 

ga »Sfcnnikov Podgorju, 
Zadruga je bila ustanovljena na «skup- 

ščini.31. Vili. 1Ç49. ,r 
Naloge zadruge EU: da <? «kupnimi pro- 

izvajalnimi «sredstvi ' • a skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost \a tehniko, da tako po- 
veča dohodke', se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vaei ter sodeluje pn soci- 
alistični graditvi države in e, tem ustvari 
boljše in kulturnejše življenje. 
., Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo,, razen ohišja, kot zakup. Zemlja, ki 
jo zadružniki vložijo v zadrugo, ostane 
njihova, .lael. 

, Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v koriet zadruge kot pristopnino »Odin, 
kot člansko vlfBo pa do 1 %, od vrednosti 
vloženega, premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor •-stavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpWuje .v 'menu odbora 
predsednik. 

Člani upravnega odbora so; 
' Marsetič,   Jožef,   kmet,   Podgorje   34, 
predsednik.    •   '• 

OrzetiČ Frane, krnel, Podgorje 53, 
Poljak Riidlolf, kmet, Podgorje 22, 
Andrejašič Ivan, krnet, Podgorje 31, 
Fillpič.Ivan, kmet, Podgorje 23. 

(iiimhxi) r'nSiS?«. v Pn-tnjni 
,"dne 4. novembra 1949.      , 
.,       Zt 82/49--2 11.599 

Spremembe 
1252 

Sedež: Homec 
Dan vpliaa; 8  novembra 1949. 
Besedilo: Kmeftska zadruaa v •••••. 

•Izbrišejo se  člani   upravnega  odbora: 
Peterlin Alojz-,. Sare Alojz, Zupan Janez, 
Reoanšek  Gregor  in   vpišejo novi  člani 
odbora: 

Nastran Ivan, mlinar.'Homec 47, 
Ravnikar Franc, kmet, Homec 37, 
Smidovnik Francka, kmeHca,- Nožice 6, 
Brojan Ivan, kmet, Smarca 16, 
Rentiik Janez, kmet, Homec 2fi in 

• Sare Tina, kmetica, Homec 39. 
Okrožno sodišče v Lliinlianl 

dne fi. novembra 1949. 
•• VI 234/2 11.668 

•   * 

1258 
Sedež: Gori»'! -r*t. 
Dan vpisa: 29. avguste 1949. 
Predilo; Kmnfiiek« «ndrtisa v Gornjem 

gradii. 
Izbrišejo eé Mani upravnega odbora: 

Za<*>ïen Anton, Tratnik Anton. Mikek 
Jože, Omladlč Ivan, PreséSnik Ivan In 
vpttelo nov! člani upravnega odbora: 
" TrarnIV ••••••••; kmetica. ••••• grad 
K. 6, 

Zavr&nik Matija, kmet, Sv. Lenard 8, 

prek Janez, 'kmet, Sv. Flonjaa. 38, 
Raj ter. Jože, kmet, Gornji grad 110. 
Matjaž Jože, kmet, Dol 1.. 
Sebenik Alojz,  kmet, Dol. 2, 
Rifelj Ferdo, ključavničar, Gornji grad 

št. 71. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. avgusta 1949. 
Zadr VII 59/9 — Celje     9341 

• 
1254. 

Sedež: Polzela. 
Dan vtpiea: 25. avgusta 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Polzeli. 
Izbrišejo ee  Člani   upravnega odbora: 

Vrbnjak Jože, Matjaž Ivan, Kuhar Anton, 
Sever Anton, Turnšek Matija in vpišejo 
novi člani odbora: 

P'evnik Jože, kmet, Podvin, 
Hrovat Edvard, kmet, Breg, 
Uratnik Andrej, kmet, Podvin 26, 
Turnšek Pongrac, kmet, Breg, 
Rojšek Ivan. kmet, Založe, 
Podlunšek Jakob, kmet, sin, Ločica 22, 
Drobež Franc, t Ločica. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. avgusta 1949. 
Zadr VII 46/6 - Celje      9199. 

1255. 
Sedež: Slovenska vas. 
Dan vpisa: 14, novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Sloven- 

ski vasi. 
Izbrišejo se   Člani  upravnega  odbora 

Vidmar   Konrad,   Kalčlč   Ivan,   Butola 
Viktor, Beve Leopold, Jerman Anton in 
pooblaščenka   za  eopodpieovanje:   Kopte-j 
lec Bara ter vpišejo novi člani odbora:, 

.Grsgorčič Anton, kmet, Rakovnik fl, 
Gregorčič Anton, kmet, Rakovnik 4, 
Tomšič Ludvik, krojač. Slovenska vas 

št. 39, 
Kramar Franc, kmet   Rakovnik 29, 
Kozlevčar Leo, kmet, Straža 19. 
Pooblaščenka za sopridnisovatiip jt. Ža- 

gar M;ika, poslovodja, Bistrica 26. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. novembra 1949. 
Zadr TII 66/4 11.841 

• 
1256. ,   . 

Sedež: Vrhpolje. 
Dan vpisa: 4. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga /z omeje- 

ninHamstvom Vrhpolje. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Cerar Ignac,' Planine Martin, Pirnat Do- 
minik, Mihelčič Anton, Cerar Franc, Jur- 
••••• Ignac in vpišejo novi člani odbora: 

Cerar Stefan, kmet. sin, Stegne, 
Kokali Franc, kmet, Vrhpolie, 
Mihelčič Alo|z, kmet, Sp. TuôtanJ, 

- Merela Martin, kmet, Dole, 
Brodar Maks, kmet, Vrhpolje, 
Makovec Anton, kmet. ein, Sn. TuStanj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. novembra 1949. 

Zadr VI169/2 11.611 
•    v 

1257. 
Sedež: Sakušak. 
Dan vpisa: 12. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetifslra zadniea SaknSak. 
TzbriSefo ee člani upravnega odbora: 

Tašner Franc, Meznnrič Franc, fiteblh 
Anton, Plohi Martin, Filiplč Franc, Pin-, 
tarlč Franc In vpiSelo novi Izvoljeni člani 
odbora: 

• Hole Prane, kmet, Zagorel St. 58, pred- 
sednik. 

Gregorin Anton, delavec, SakuSafc, taj» 
••, '\ 

Hole Franc, kmet, Zagorci št. 5, 
Janžekovič Martin, kmet, Senčak, 
Matjašič Janez, kmet; Bodkovci, 
Horvat Franc, kmet, Bodkovci, 
Muršič Janez, kmet, Zagorci,- 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Me- 

zharič Franc, knjigovodja, Sakušak. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. novembra 1949. 
*  ,   Zadr IV 41 11.862 

• 
1258. 

Sedež: Bač, okraj 11. Bistrica. 
Dan vpjsa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo; Kmetijska zadruga na Baču. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z 

dne 12. VI. 1949 se izbrišejo člani uprav- 
nega odbora: Sajn Avguštin, Fatur Stanko, 
Sabec Josip, Knafelc Jože, Slaveč Josip, 
Keš Franc in Maslo Mihael in vpišejo 
novj izvoljeni člani odbora: 

Tomšič Alojz, kmet, Bač 74, predsednik, 
Kumarca Alojz, nameščenec,/ Bač 133, 

tajnik, 
Novak.LjuboslaVa roj. Keš, gospodinja, 

Bač 42, 
Sedmak Jože, delavec, Bač.8, ' 
Fatur Frane, delavec, Bač 140. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 26. oktobra  1949. 

Zt  49/48-6 11.922 
• 

1259. 
Sedež: črni vrh, okraj Idrija, 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v črnem vrhu. 
' Na skupščini 18. IX. 1949 so bila spre- 

.jeta riova pravila. 
Besedilo odele]; Kmetijska udruga, • 

črnem vrhu.  '' "'     ' • '        :, 
Zadruga je bila ustanovljena z delež' 

brez jamstva. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Majnik Franc, Logar Ivan in Mikuž Lu- 
dvik, vpišejo pa novi izvoljeni člani od- 
bora: 

Mjkuž Viktor, delavec, črni vrh 71, 
predsednik, 

Blažič Viktor, mali kmet, črni vrh 8, 
tajnik, 

Korane Jakob, zidar, črni Vrh 20. 
Okrožno sodišče v Postojni 

.•: -   dne 26. oklobra   1949. 
, Zt 0/46-18 11.914 

• 
1260. 

,   Sedo?- Vogrsko, okraj Gorica. 
Dan v iiira: 12. oktobra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga II. kongresa KPS na Vogrskem. 
Na zboru 17. VIII. 1949 so bila spre- 

menjena pravila. 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred. 
no'organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko- produkHvnosrtjo dela, uporablja- 
joč sodobno znanoot In tehniko, da »a^o 
poveča dohodke, ee ubrani izkorisčeval- 
skih elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični graditvi države in s tem 
ustvari boljSe-in kuMurnejle življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot delež, od katerega 
se plačujejo obresti. Zemlja, ki jo zadruž- 
niku vložijo v zadrugo, ostane njihova, last. 
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v 
koriet zadruge kot pristopnino 100 din, 
kot cianàio vlogo pa do 1 % od vredno- 
sti vloženega premoženja, po ekleou zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov, Zadrugo zastopa upravni 
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ODLOKI LJUDSKIH ODBOflOV 
236. 

Na podlagi 2. člena uredbe o nižjih trgovskih tečajih 
(Uradni list FLRJ, št. 8-96/49) v zvezd z 20. členom ured- 
be o prenosu pristojnosti na oblastne ijudske odbore 
(Uradni list FLRJ, Št. 87-690/49) ter v soglasju z mini- 
strstvom za trgovino in preskrbo LRS izdaja ljudski od- 
bor Ljubljanske oblasti 

odločbo 
o ustanovitvi nižjih trgovskih tečajev v Ljubljani, 

Celju, Trbovljah, Kranju In Novem mestu 

1. Zaradi priprave in vzgoje nižjih strokovnih kadrov 
v trgovini se ustanovijo nižji trgovski tečaji v Ljubljani, 
Celju, Trbovljah, Kranju in Novem mestu. 

2. Nižji trgovski tečaji so pod vodstvom ljudskega 
odbora Ljubljanske oblasti. Tečaje vodijo upravitelji, ki 
jih v soglasju z ministrom za trgovino in preskrbo LRS 
imenuje izvršilni odbor ljudskega odbora Ljubljanske 
oblasti. 

3. Nižji trgovski tečaji se vzdržujejo iz proračunskih 
sredstev ljudskega odbora Ljubljanske oblasti. 

4. Natančnejle odločbe o ureditvi in delu nižjih trgov- 
skih tečajev predpiše v skladu s predpisi ministra Za.trgo- 
vino in preskrbo LRS izvršilni odbor ljudskega odbora 
Ljubljanske oblasti. 

5. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. . 

St. pere 1888/1 
Ljubljana dne 18. oktobra 1949. 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti 
Tajnik: 

Matevž Kolar 1. r. 
Predsednik: 

Janez Hribar 1. r. 

237. 

Odločba 
Ljudski odbor Mariborske oblasti je na podlagi uka- 

za Prezidija Ljudske skupščine Ljudeke republike Slo- 
venije o razpisu volitev ljudskih odbornikov v krajevne 
ljudske odbore in v ljudske odbore inest, ki niso izločena 
iz okrajev, v Ljudski republiki Sloveniji (U št. 159 z dne 
25. X. 1949) 

odločil: 
'Odločba ljudskega odbora Mariborske oblasti št 

I/t-839/1-49 z dne 29. oktobra 1949, s katero eo bile vo- 
litve ljudskih odbornikov v krajevne ljudske odbore in v 
ljudske odbore mest, ki niso izločena iz okrajev, dolo?ene 
za območje Mariborske oblasti na 11. decembra 1949, se 
za okraje Maribor okolica, PoljČane in Ptuj spremeni 
tako, da se volitve v navedenih okrajih določijo 

na nedeljo dne 18. decembra 1949, 

St. I/W39/2-49 
Maribor dne 23. novembra 1949. 

Ljudski odbor Mariborske oblasti 
Tajnik: Predsednik: 

Alojz Lakner 1. r. Viktor Avbelj 1. r. 

Pregled „Uradnega Usta FLRJ" 

St. 90 z dne 26. oktobra 1949: 
711. Ukaz o določitvi podjetja rudnik >Stanari< v Ostruì- 

nji za podjetje splošnega državnega pomena. 
712. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o fi" 

nančnih prekrških. 
713. Navodilo o določanju delovnih norm v tobačnih to- 

varnah, industriji za obdelavo ^tobaka in v tobačnem 
/ institutu, 

714. Odredba o postopku pri vplačevanju reparacdjskega 
in restitucijekega blaga, namenjenega za inveetieije, 

716. Odredba o ureditvi prometa s koruzo do konca ob- 
veznega odkupa. 

716. Odredba o obveznem označevanju tokov (šifriranju) 
na nalogih za vplačila in izplačila v gotovini. 

717. Odločba o pregledu in prevzemu montažnih del, iz- 
vršenih na elektrogospodarskih napravah. 

718. Odločba o uvedbi obrazcev za delovne pogodbe v re- 
soru ministrstva za elektrogospodarstvo FLRJ. 

719. Odločba o začasnih skupinskih normah za zidarska 
dela na stavbah GN 301. 

720. Odločba o izročitvi v promet doplačilnih franKo in 
porto poštnih znamk >Teden Rdečega križa 1949<. 

Popravek uredbe o uvedbi in nošenju službene obleke 
(uniforme) v pomorstvu. 

Popravek navodila za izvajanje uredbe o plačanem letnem 
dopustu delavoev, nameščencev in uslužbencev. 

v 
St. 91 z dne 29. oktobra 1949: 

721. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika za 
izvajanje carinskega zakona. 

722. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o specialnih dodat- 
kih delavcev, ki delajo v zdravstvenih ustanovah. 

723. Pravilnik za izvajanje uredbe o pomorski pilotaži. 
724. Tarifa pristojbin za pilotažo. 
725. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 

zdravniškem pregledu in cepljenju članov ladijske 
posadke trgovske mornarice FLRJ. 

726. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o 
prometu z izdelki proste prodaje iz lokalne proiz- 
vodnje! 

727. Odločba o Ustanovitvi novih plačilnih razredov za 
kesonska dela, ki se opravljajo v keaonih s pnev- 
matičnim pritiskom, in o določitvi specialnih dodat- 
kov za delo v kesonih, ki se opraVija ]x>d pritiskom. 

728. Odločba o načinu izdajanja bonov pogodbenim pri- 
delovalcem semena krmnih rastlin in vrtnin za na. 
kup blaga v trgovini po vezanih cenah. 

729. Odločba o dopolnitvi odločbe o izvrševanju gradenj 
ministrstva za pošto v lastni režiji. 

Guatemala ratificirala protokol, s katerim se spreminja 
mednarodna konvencija o zatiranju prometa in trgo- 
vine z nemoralnimi publikacijami z dne 12. septem- 
bra 1028. 

Popravek uredbe o plačah delavcev v eksploataciji avto- 
mobilskega, trotejbuenega'in ceetnri-JWeinJSkega pro- 
metà. 

Popravek navodila o delu organov, pristojnih *a vodstvo 
upravnega kazenskega postopka. 

Popravek odredbe o spremembah odredbe b znižanju 
planske polne lastne cene ze leto 1949. 
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St. 92 • dne 2. novembra 1949: 
730. Ukaz o določitvi opekarne »Dunav< in opekarne 

»Tisa* za podjetji splošnega državnega pomena. 
731. Pravilnik o organizaciji in delu zvezne gradbene in- 

špekcije. 
732. Odločba o nižjih enotnih prodajnih cenah za krom- 

pir letine 1949.' 
Avstralija ratificirala svetovno poštno konvencijo. 

) 
.   St. 93 % dne 5. novembra 1949: 

733. Navodilo o postopku z najdenimi stvarmi. 
734. Odločba o enotnih obračunskih prodajnih cenah na 

debelo za semensko blago belih žit v gospodarskem 
letu .1949/50. 

735. Splošno navodilo o evidenci materiala in gotovih iz- 
delkov pri državnih gospodarskih podjetjih lokalnega 
pomena. 

Odločba o enotni proizvajalčevi prodajni ceni za mizar- 
ske plošče iz lipovega lesa. 

' St. 94 z dne 9. novembra 1949: 

736. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in 
strokovnih tečajih v pravni stroki in prehodu usluž- 
bencev iz drugih strok v pravno stroko. 

737. Pravilnik o razvrstitvi del v eksploataciji avtomobil- 
skega, trolejbusnega in cestnoželezniškega prometa. 

738. Odločba o načinu izplačevanja delavcev v eksploata- 
'   ciji avtomobilskega, trolejbusnega in eeslnoželezni- 

škega prometa. 

St. 85 a dne 9. novembra 1949:   .     , ;   r ,1 ; * 
739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

premijskih dodatkih za uslužbence jugoslovanskih 
državnih železnic. 

740. .Pravilnik o spremembah pravilnika o premijah za 
organizacijo in izvršitev prevoza pošiljavčevih marš- 
rutnih vlakov. 

741. Odredba o začasni in delni izključitvi nerednih ko- 
mitentov iz plačilnega sistema' po uredbi o medseboj- 
nem plačevanju v gospodarstvu. 

742. Odločba o kupovanju Žita v trgovini po vezanih 
cenah. 

743. Odločba o denarnem povračilu delavcem, kadar za- 
radi izpitov v šolah za splošno izobrazbo delavcev ne 
pridejo na delo. 

St. 96 z dne 16. novembra 1949: 
744. Ukaz o določitvi podjetja »Metane, tovarne saj1 lin 

apna v Kutini, za podjetje splošnega državnega po- 
mena. 

745. Pravilnik o ustanavljanju organizacij in delu dispan- 
zerjev za žene. 

746. Pjaviloik o službeni obleki (uniform) uslužbencev 
• pomožne gozdno-tehnične službe. 

747. Odredba o nakladanju in razkladanju na železnici. 
Belorusija ratificirala svetovno poštno konvencijo. 
Belgija ratificirala sporazum o pvStnih paketih.      > 
Luksemburg In Izrael ratificirala konvencijo za izenače- 

nje nekaterih predpisov o mednarodnem zračnem, 
prenosu. , : 

St. 97 z dne 19. novembra 1949: 

748. Pravilnik o organizaciji, eestavi in delu komisij za 
delovne norme v resoru ministrstva za železnice. 

749. Odredba o mletju žita. 
754). Odločba o nagrajevanju voditeljev, uslužbencev in 

nameščencev trgovskih podjetij in zadrug, ki proda- 
jajo na drobno proizvode lokalne proizvodnje v pro- 
sti prodaji. 

751. Odločba o načinu preskrbe učiteljev in predmetnih 
učiteljev na vaških osnovnih in sedemletnih šolah. 

752. Odločba o prodaji kož malih ziyali po vezanih cenah 
nad določeni najvišji znesek. 

Popravek uredbe o odkupu žita v gospodarskem letu 
1950/51. 

Popravek uredbe o obveznem odkupu živine in prašičev 
v letu 1950. .       .   .   • ( 

St. 98 z dne 23. novembra 1949: 
753. Ukaz o določitvi rudnika rjavega premoga »Marija 

Zavržje«, Ivanjec, in rudnika lignita »Mišulinovac< 
v Mišulinovcu za podjetji splošnega državnega po- 
mena. 

754. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dàv. 
ku na dohodek (dohodnini). 

755. Uredba o odpravi trošarine od ukoriščauja pravic in 
od opravljanja storitev. 

756. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ure- 
ditvi in poslovanju državne investicijske banke. 

757. Pravilnik o premijskem dodatku za luške transport- 
ne uslužbence.       

,758./Pravilnik opremjjakih dodatldh ^užbencey,zapo- 
>"; ;  ;; slenih v gozdni eksploataciji. !-.' '• ".v*f•''" v'".'|,č,;,,'.;i

: ...;,,';; 
759. Pravilnik o spremembah pravilnika o pripravniški 

službi in strokovnih izpitih, o stažu za specialiste 
in o izpitih za zdravnike specialiste, o strokovnih te. 
čajih za usposobitev in obvezno strokovno izpopolni- 
tev uslužbencev zdravstvene stroke. 

700. Navodilo o dodatni preskrbi udarnikov in o načinu 
izdajanja dodatnih potrošniških nakaznic za udarnike. 

761. Navodilo za izvajanje uredbe o dajanju častnega na- 
slova udarnika. 

76S. Odločba o tem, za koliko se mora presegati delovna 
norma za dosego častnega naslova udarnika. 

763. Odločba o spremembi odločbe o zmanjšanju delov- 
nega časa za delavce slušatelje delavskih tehniku- 
mov. 

St.* 99 z dne 26. novembra 1949: 
764. Pravilniki) plačevanju delavcev v eksploataciji avto- 

mobilskega, trolejbusnega in cestnoželeznilkega 
prometa, kadar opravljajo dela nižje oziroma višje 
skupine od skupine, ki ustreza njihovim' kvalifi- 
kacij&m. ,, ; 

765. Pravilnik o dajanju častnega naslova udarnika čla- 
nom prostovoljnih" delovnih brigad. 

766. Prawlnik o dodatku brigadirjev v eksploataciji avto. 
mobilskega prometa. ;  t       , i 

767) Pravilnik o posebnem dodatku delavcem za vožnjo 
vozil s .priklopniki v eksploataciji avtombilskega 
prometa. 

Izdaja »Uradni ltet LRS« — Direktor ta odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; tiska Tîekajrna »Toneta TomSIca« - vel v 
Ljubljani. NaTOcnüia: Četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka; 4 din za 16 etran!, 8,dm za 3" 
etran] 12 din za 48 strani, 16 "din za 64 strani, po poŠti 2.60 din veB.  — Uredhlätvo in upravniStvo: LJubljana, Gregorčičev.-) 

nuca St 28 Telefon: ravnateljstvo in uredništvo 49-40. upravniStro C5-79. Čekovni račun 6-90180^ 
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VSEBINA 
Ukaz o sklicanju novoizvoljenih krajevnih' ljudöbih odborov I 239. Pravilnik o ••••[• ia razširjanju mladinske in otročke 
k prvemu aaeedanju. |        knpevnostó in #aka y LRS. 

PREZIDI! LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
288. 

Na podlagi 73. člena zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

•••• , 
o sklicanju novoizvoljenih  krajevnih ljudskih od- 

borov k prvemu zasedanju 

1. Novoizvoljeni ' krajevni ljudski odbori in ljudski 
odbori mest, ki so v sestavu okrajev, se ••••••••• k prve- 
mu zasedanju po razporedih, ki Jih bodo za vsak krajevni 
oziroma mestna ljudski odbor določili pristojni izvršilni 
odbori okrajnih ljudskih odborov. 

2. Izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov ee po- 
oblaščajo, da začasno, dokler število Članov krajevnih in 
mestnih izvršilnih odborov ne bo določeno e statuti, do- 
ločijo Število članov, izvršilnih odborov ljudskih Odborov 
posameznih krajev in k; okraju ^padajočih mest. L 

3. Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

~USt. 166 
Ljubljana dne 14. decembra 1949. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. T. 

PRAVILNIK1,0DREDBE.NAV0DILA.0DL0ČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

' 239. 

Na podlagi 6. člena zakona o izdajanju in razširjanju 
mladinske in otroške književnosti in tiska (Uradni list 
FLRJ, št. 20-216/47) izdajam 

• pravilnik 
o izdajanju  in razširjanju mladinske in  otroške 
književnosti in tiska v Ljudski Republiki Sloveniji 

. 1. člen 
Vsaka založba, vsako.druStvo in vsak posameznik, ki 

želi izdati otroško ali mladinsko knjigo aU drug neperi- 
, odlični tisk, mora poslati ministrstvu za znanost in kul- 

turo LRS v enem«, izvodu v pregled in potrditev za tisk 
pripravljeni rokopis skupaj ž morebitnimi ilustracijami 
in naslovnimi strjjnmi. 

Vsaka založllja, društvo in posameznik, ki želi izda* 
jati periodičen niladiinski ali otroški list, mora predložiti 
ministrstvu podroben načrt o delu in značaju lista. Ce da 
ministrstvo dovflijjenje za izdajanje periodičnega tiska, 
sme (izdajati zakjënik posamezne številke brez posebnega 
dovoljenja. 

% člen 

Vsaka rnkwüneka in otroška knjiga \ in vsak drug ne» 
periodicnä in ijieriodični mladinski in otroški tisk mora 
imeti na koncu« ali v začetku natisnjeno potrditev mini- 
strstva za znarsost in kulturo LRS. 

3. člen        *     .  '•,' .. 
**•;' Da se vzjporedi delo založb in da ee mladinski tisk 
prilagodi potirebam vzgoje in izobraževanja otrok, mo- 
rajo vse zalo; tbe, ki izdajajo in razširjajo mladinske ali 
otroške knjig,© in neperiodičen ali periodičen tisk; posi- 
ljati ministre tvu za znanost in kulturo LRS do konca leta 
svoje načrte o izdajanju otroških in mladinskih knjig in 
drugega fcislja za prihodnje leto. 

v 4. člen' 

Od vsat^e potrjene mladinske ali otroške knjige ozi- 
roma periodičnega in neperiodiönega tiska mora izda. 
jatelj v treh. dneh yp natisku poslati po en izvod ministr- 
stvu za znaftostin kulturo LRS. 

\ 6. člen 
. Med artadovoljeni mladinski tisk po 4. členu zakona 

o izdajanj^ in razširjanju mladinske in otroške književ- 
nosti in ti'âika spadajo tudi knjige in listi, ki so izšli med 
okupacijo', z dovoljenjem okupatorja ali njegovih poma- 
gačev, če ftih ni potrdilo ministrstvo'za znanost in kultu «v 
LRS- v   : 

6. Sen 
•/•»', 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. ??2•-49 
LjuMjiana dne 7. decembra 1949. 

i- 

:   '       Minister 
za znanost in kultuçp LRS 

Dr. Jože Potrč l.r. 
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Pregled „Uradnega 1•• FLRJ" 

St. »9 • dne J•. noveinbvÇft 194»: 

76a. Navodilo o uporabi predpisov Urjtxlbe o disciplinski 
m materialni, odgovornosti delavcev v državna pod. 
jetjih, uradih, in ustanovah za disciplinsko la mate- 
rialnò odgovornost delavcev, zap^sUhih v podjetjih 
in ustanovah zadružnih in dragi fc družbenih orga- 
nizacij. 

769. Navodilo o plačevanju pavšalnega* dodatka za nad- 
urno delo voznikom v eksploataciji Avtomobilskega, 
trolejbusnega in cestnoželeznJSkega«. prometa, ki pre- 

,    jemajo mesečno plačo. 
770. Navodilo o postopku za uporabo ärugega odstavka 

00. Slona zakona o državnih ustuitvancih. 
771. Odločba o odvzemu iz obtoka banliovcov za 60 di- 

narjev in o izročitvi v obtok novega bankovca i& 
M) dinarjev izdaje Narodne banke i?'LRJ, 

772. Odločba o Izročitvi v promet pril<$nostnih znamk 
in filatelistlčnlh blokov ob stoletni^ Železnic v Ju- 
goalaviji. 

St. 10Ü t dne 80. novembra 11*19:   , 
i /     > 

773. Uredba o uvedbi In nošenju rudarsiüh znakov. 
774. Uredba o izdajanju tehničnih predpisov # področja 

elektrogospodarstva. 
775. Uredba o zadružnih uslužbencih. 
776. Uredba o prepovedi gole sečnje gozdov, 
777. Pravilnik o poviških/ temeljne plače .po službenih. 

letih ta sodnike okrajuega sodUČa in siodnike okrož-' 
1       nega «odiica. 
778. Pravilnik o etaiu in strokovnem Upitu tò veterinarje 

specialiste. 
779. Odredba o likvidiranju (vnovcenju) račtimdv za inve- 
"    sticijske dobave v leti» 1949. 
780. Odredba o ureditvi prometa med kmečkimi obde- 

lovalnimi zadrugami 
761. Odločba o prodaji ^•••••• po vezanih^ cenah nad 

določeni najvišji znesek. 

782. Odločba <o spremembi odločbe o določitvi števila na- 
*f   bavnih točk, ki so potrebne za nakup industrijsikib 

izdelkov zagotovljene preskrbe. < ' 
Popravek pravilnika o premijskih dodatkih uslužbencev, 

zaposlenih' v gozdni eksploataciji. , 
Popravek'uredbe o plačah delavcev m učencev v eksoloa- 

tacijii električnih in strojnih naprav. 

St. 101 z dne 3. decembra 1949: 
,783. Uredba o gmotni pomoči za otroke delavcev (name- 

ščencev) in uslužbencev, 
784. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika ó 

razvrstitvi diel pri transportu. 

St, 102 z dne 7. decembra 1949: 
785. Navodilo o vodstvu evidence o zasejanih površinah 

in o številčnem stanju živine pri krajevnih ljudskih 
odborih. 

786. Odredba o ustanovitvi montažnih (jradbj^ pn gra-; 
ditvi elektrogospodarskih naprav. 

Velika Britanija v imenu svojih prekmurskih posesti ra 
tificirala svetovno poštno konvencijo. 

Abçsinija pristopila k mednarodni konvenciji o opiju».  . 
Pristop Libana k mednarodni konvenciji o zatiranju trgo- 

vine z belim blagom. 

91 108 i far 10. dcdtmbra 194«: 
787. Uredba o financiranju in tinančnem poslovanju 

zdravstvenih ustanov, 
788. Odredba o prenosu {manciraiija investicij,lokalnega 

pomena in kratkoročnega poslovanja lokalnih grad- 
benih podjetij na državno investicijsko banko FLRJ, 

789; Odločba o uporabi navodila za sestavljanje in pred- 
laganje gotovinskega plana, •> ,, 

790. Odločba o spremembah višine rabata v, odločbi o 
cenah in rabatih za zdravila in sanitetno blago. „,. i 

791. Plan dragega žrebanja obveznic ljudskega posojila 
za amortizacijo in dobitke.    .  ; ,.,.;.! 

Odločba o nižjih enotnih cenah y nadrobni prodaji za 
spiralne, svedre, . *  .   ,""' M. 

A 
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Letnik Vi. Priloga u 38. KOSU t due 14. decembra 1949 Številka 88. 

Razglasi in oglasi 
Plačajte naročnino m leto 19Š0 le v decembru tega leta, tla ne boste imeli 

ležav in sitnosti v januarja 1950, ko bomo jusiavili list vsem, ki ne bodo imeli 
plačane naročnine vsaj za prvo četrtletje 1950. 

Celoletna naročnina za »Uradni list LRS«. za leto 1950 znala 240 din, pol- 
letna 120, četrtletna pa 60 din. 

Razen »Uradnega lista L/iS« izhajajo v naši založbi še tele periodične 
publikacije: 

»Veštnik urada zà cene pri predsedstvu vlade LRS«, izhaja dvakrat na 
mesec, letna naročnina 108 din, polletna 54 din, četrtletna 27 din; 
»Ljudska uprava«, mesečnik, letna-naročnina 96din; 
»Ljudski pravniku, mesečnik, letna naročnina 78 din in . 
»Bilten planske komisije LRS*, izhajal bo v začetku leta predvidoma vsake 
tri tedne enkrat, pozneje vsakih 14 dni; letna naročnina Se ni določena, 

.;    posamezna številka bo stala,15din. Naročnina za prvo četrtletje' 1950 znaša 
75 din. i    • '' . 
Vsem naâim naročnikom sporočamo, da je naša založba 20. oktobra 1949 

odprla na Tyrâevi cèsti 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjer so naprodaj vse 
jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse. publikacije, ki jih 
je «daj Uradni list FLR.l letos v slovenskem jeziku Od tega dneva dalje še 
publikacije prodajajo in oglasi «prejemajo -amo v tem lokalu in ne. vec v 
dosedanjih prostorih » Gregorčičevi ulici 23'ì. ; 

jHaviiutotjstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vplei 
8481. ,.     . .      '   V 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. novembra 1*19. 
Besedilo: Celjska tiskarna, Celje. 
Poslovni predmet: Tiskanje knjigi ca- 

eopieov, revij in tiskovin, izvräevanje 
knjigoveških del.  . 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločbe •. S-zak 5Ô0 z dne 5. Vili. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija grafične industrije LBS. 

Podjetje zastopajo hi zanj podpisujejo: 
Precinger" Rik-o, ravnatelj, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil* vn pravil pod- 
jetja. 

Skerbec Milan, glavni normirec, v od- 
sotnosti ravnatelja v obsegu pooblastil, 
določenih v 88. členu eplcS. zakona o drž. 
iosp.  podjetji»  in 

Herman Viktor, glavni računovodja, so- 
(jodpieuje litine po 47. členu eplo§. za- 
iiona odri goep. podjetjih. ' 

Ministrstvo ZA finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. novembra 1949. 
St. 243498-1949 12.388 

• 
2482. •      * 

Sedež: Kranj. 
Dan vpt.ta; 25. novembra 1949. 
Besedilo: Tekstilna tovarna »Inteks« 

îyranj. 
Poslovni piodmet: Izdelovanje bombaž- 

nega in vigogne prediva ter raznih bom- 
bažnih tkanin. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
loga St. 462 i dne 23. X. 1016. * 

Operativni upravtfi voditelj: Ulavna di- 
rekcija tekstilne   industrije LRS. 

Podjetje^astopa in zanj podpisuje: 
Skorjanc Drago,  direktor, samostojno, 

v  obsegu zak. pooblastil in  pravil pod- 
jetja. 

Ministrstva za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 25. novembra 1949. 
St. 243400-19-19 12.885 

2483. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2D. novembra 194!). 
Besedilo: Mariborska tekstilna tovarna. 
Pcelovni predmet: Izdelovanje bombaž- 

ne preje, bombažnih tkanin in sukanca. 
Ustanovitelj podjptja: Vlada LRS, od- 

ločba 5t. IV 1917/49 z dne 19. II. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Glavna, di- 

rekcija tekstilne industrije LRS.. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gotei; Miroslav, direktor, samostojno, i 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Vesnaver Svetozar, namestnik direktor- 

ja, v odsotnosti direkter ja. v istem ob- 
segu kot oni. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 25. novembra 1949. 
St. 243401-1949   ,       12.3SU 

• 
2484. 

Sedež; Tržič. 
Dan vpisa: 25. novembra 1949. 
Besedilo: Bombažna predilnica in tkal- 

niča, Trži?. *     
Poelovni predmet: Izdelovanje bombaž- 

nega prediva ter izdelovanje in oplemeni- 
tenje bombažnih tkanin.      :f>. • -e>   ; 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. 55/3 z dne 6. V. 1947. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija tekstilne industrije LRS. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Recer Anton, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 
Jež Alojzij, pomočnik, direktorja, v od- 

sotnosti direktorja v istem obeegüKkot on 
Ude Vinko, personalni "referent, v očr 

eotnosti direktorja in njegovega pomoč- 
nika,,)? iirteni 'obsegu kot direktor, razen 
v" finančnih 'zadevah.' 

Debeve Feri, šef računovodstva, »opod- 
pisuje listine- po 47. členu spi. •••••• o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za'finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. novembra' 19*9. 
St. 843394/2-1949 12.384 

• . 
•; št. 3245. 

Sedež: Maribor. ^ 
Dan -vpisa«? 20. oktobra 1949. 
Besedilo: Republiško podjetje za odkup 

poljskih pridelkov v Mariboru.     ' 
V vpisu registracije pod gornjo Številko 

V 34. Številki oglasnega dela Uradnega 
lista LRS z dno 29. X. 1949 se priimek m 
ime glavnega računovodje pravilno gla- 
sita:  ^ - 

Kieler' Leopold. ' •  ' ( 

Ministrstvo za finance LBS,  . ;   , 
•  ' Ljubljana, -    - " 

dne 27. novembra 1949.:       '-•• j 
.     Št. 243469/1-1949      l 

2485/86. -       ...    ".-< 
Sedež:  Sp. Ponikva. 
Dan vipisa; 27. novembra 19-19. 
Besedilo: Mizarska delavnica, KL0 Zg. 

Ponikva,-    . 
Poslovni predmet: Izdelava pohištva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Po- 

nikva, odločba St. 117/1-1949 t dne 6. 
VI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Zg. 
Ponikva. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
OgrajenSek Albin, upravnik, v vseh 

zadevah samostojno, ' '• 
Jazernik Martin, nameščenec, v odsot- 

nosti upravnika, v istem obsegu kot oni. 
Okrajni LO Celje okolica, 
porerjenlStvo za finance, 
dne 27. novembra 1949. 

,St. 2825/1-1949 12.481 

• 
248f • 

Sedež: St. Rupert. 
Dan vpiea: 16. novembra 1949. 

i Besedilo: -Poljska opekarna KLO, St. 
Rupert. 

Fœlovnl predmet: Izdelava opeke. 
•"Ustanovitelj podjetja; KLO'St.,:Rupert, 
odločba St." 986/1949 z'dne, 11. X. 19-19.. 

Operativni ' upravni vodiUlJ: ' KLO St. 
Rupert.» .  I .. ;.'•_ •' \ '. ', • 
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fodjetje zastopa •• zanj podpisuje: 
Zaje Jožef, upravnik, v denarnem pro. 

metu do 10.000 din. 
Okrajni LO Celju okolica, 
poverjeniStvo sa Usance, 
dne 16. novembra 1949. 

St. 2713/1-1949 12.182 
• 

24Ö8. 
Sedež: Vransko. 
Dan vpisa: 23. novembra 1949. 
Besedilo:  Okrajna lekarna OLO Celje 

okolica, Vransko, 
. Poslovni predmet: Nabava In prodaja 

zdravil 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje oko- 

lica, odločba it. 3215/1-1949 z dne 2. 
XI.' 1949. 

Operativni upravni voditelj: ÜLÜ Celje 
okolica, poverjeniStvo ca ljudsko zdrav- 
stvo. 

Podjetje zastopa In zanj podpisuje: 
LJubdč Nazir, upravna, v vseh zadevah 

samostojno. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo ca finance, 

.   dne 23. novembra 1949. , 
St. 2768/1-1949 12.180 

• 
248». 

Sedež: Zg. Ponikva. 
Dan vpisa: 27. novembra 1949. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica,  KLO 

Zg. Ponikva. 
, -Poslovni predmet:  Izdelovanje in po- 

. pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja-. KLO Zg. Ponikva, 

odloSba St. 116/1-1949 z dne 6. VI. 1949. 
Operativni  upravni   voditelj: Izvršilni 

odbor-KLO Zg. Ponikva. ä 

Podjetje zastopata- in zanj podpisujeta: 
Ograjeniek   Albin,   upravnik,  v   vseh 

zadevah samostojno, 
Jezernlk Martin, nanifcžčenec, v odsot- 

nosti upravnika, v istem obsegu kot oni. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 27. novembra 1949. 

St.. 2772/1^1949 12•79 
,•   . ^-   --$*?&*• 

2490. "i. 
Sedež: Jarie. 
Dan viptea: 7. decembra 1949: 
Besedilo: Krajevna mesarija, Jarie. 

• -Poslovni" predmet: 'Prodaja   mesa   in 
mesnih izdelkov. 
.Ustanovitelj podjetja: KLO JarSe, od- 

ločba St. 1071/49 z dne 5. XII. 1949. 
Operativni npravni voditelj: KLO JarSe. 

.vPodjetje zastopa in zanj podpisuje: 
-Bprätnar Anton, poslovodji, eamoetoj- 

no; epiaefihancnega In kreditnega znača- 
ja' »podpisuje      ,. ,.    . 

Kralj Franc,,.81ea KLO JarSe, v nje- 
govi •'odsotnostr pa' 

Nahtigal Viljem, predsednik KLO JarSe. 
i Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniätvo za finance,   . 
, •   :     dne • decembra 1949. 
„v-..:  ;    St.8224-IIM949 18-014 

: ; -.• : •• .-..'. : .: '•• • 
«91.- •. ,': ',•  •, ' • -     • •?-• 
. Sedei: Kamnik.,        ,-     . •«.•     ,f. 
...Dan vpte»:; 23. novembra 1949.  .».-.;; 
. Besedilo: KerajnlSna kemifna indu- 

, »trija-,--Kamnik. • ;.'• •?'-.-  '  ,-.'•"  ïK 
, Poslovnl.pred'met:-Izdelovanje peS, ke. 

, ramicoih plofc", keramičnih izdelkov, mila, 
"suhih barv, pridobivanje in prodata •••- 

' menovega, peska. .••;       ,:•••.•'• -•• •.;, ;- 
' Ustanovitelj   po&etJaiVOLO   Kamnik,. 
odloîba St,iVII—••-•••/l e:dne;10. VIII. 
•*%:    •'     t..-i;    . ;•.•-.::   •,.'-. -   :'t'- 

Operativni upravni voditelj: OLO Kam- 
nik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Borišek Jože, direktor, 
Rauter  Dušan,   računovodja, spise fi- 

nančnega in kreditnega značaja do zne- 
ska 1.0O0.OOO din, v odsotnosti enega iz- 
med teh pa eopodpisuje 

Zargi Meta, Sef prodaje, za veeje zne- 
ske je potrebno privoljenje »perativnega 
upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniitvo za finance, 
dne 23. novembra 1949. 

St. 3710-• 1949 12.185 

Sedež: Kamnik. 
'    Dan vpisa: 2. decembra 1949, 

Besedilo: Mestno podjetje >Svilanit< to- 
varna kravat in drugega svilenega ta. 
kardskega blaga, Kamnik. 

Poslovni predmel: Tkanje in Šivanj© 
svilenega eakardakega blaga ta eamovez- 
nice. 

Uetanovitei) jj-tljetja: MLO Kamnik, od- 
ločba Jt. 2490/49 t dne-3, XI. 1949. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fiere Anton, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v njegovi odsotnosti pa 
Lipovec Franc, tehnični vodja; spise 

finančnega in kreditnega značaja do zne- 
ska 800.000 din sopodpisuje      , 

Brvar Helena, računovodja, v njeni od- 
sotnosti pa 

Nemec Jurij; za.večj»zneake;J« potreb- 
no   privoljenje :izvrHmesra  odbora. MLO : 
Kamnik:4"  ' "" " ''• '   •"'''" r'-'  '' ''•'•'*' 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeni&tvo za finarfh. 
dne 2. d?i*embra 1949 

St. 29X4   711 1949 (2.376 
** 

2498. 
Sedež: 2iri. 
Dan vpisa: 12. novembra 1949, 
Besedilo: SploSno remontno podjetje, 

2lrf. 
Poslovni predmet: Obnavljanje, dozida- 

va in nadzidava stanovanjskih in gospo- 
darskih stavb, priprav« in izdelava •••- 
nega gradbenega materiala, popravljanje 
kmečkih in obrtniških strojev, orodja in 
drugo. , - 

Ustanovitelj podjetj: KLO 2iri, odločba 
St. 14S9/49 z dne 21. IX. 1949. 

Operativni upravni vodit?!]: ,KLO 2iri; 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lapajne Dalibor, upravnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil, in • pravil 
podjetja,. " , 

Kosmač Rado, . predsednik KLO, v 
ttpravnlkoyi . odsotnosti, v istem obsegu 
kot oni, * "    .'..*' 

' Jergajevski Vida,' glavni knjigovodja, 
listine po 47. členu splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Kranj, . 
poverjeniätvo za finance» 

,*.     dne 12. novembra 1949. 
St. II-1669/1-49 12.517 

.-   ... :.,-,       • /*-:   -...    •   •- - 

2494. • > 
• Sedel: Ljubljana, Jegliceva 16,- 

Dan'vpisa": 2. decembra 1949.'. "'V"-'' 
Besedilo: Remontno pod:?t'é.'v -•'-      ,•' 
PoeKmHlpredmet:. !WI»:ir;»ka; pleskar- 

ska in ključavničarska .pooravila. 
Uetanoviieli j«dj«*}a: ORLO ìli Ljubîja- 

Operativni upravni yoditelj: Izvršilni 
odbor, RLO III Ljubljana. ,[   , •; 

<   Podjetje-zastopajo in zanj podpisujejo:- 
Zupančič Viktor, poslovodja, ki podpi- 

suje v vseh zadevah samostojno, v raču- 
novodstvenih pa •••••• e njim 

Janež. Ferdo, računovodja. Za izredne 
nabavke podpisuje 

t   Peršin Tone, poverjenik za stanovanj-' 
elsa ' z&d&ve * ' 

Rajonski LO • Ljubljana, 
poverjeniätvo za finance, 
dne 2. decembra-1949. 

St. Nav 6587/49 12.287 
:    .•   ...    •   „.,. .-.*-•-      •    .•)« 

2495. 
Sedež; Sr. Gameljne it 16. 
Dan vpisa: 27. novembra 1949. 

4    Besedilo:   Krajevna  gostilni,   Sr.  Ga. 
meljne. c 

Poslovni predmet:. Točenj« alkoholnih 
in. brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šmartno — 
' Gameljne. 

Operativni upravni voditelj: KLO Smart- 
no — Gameljne. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Peterlin Vincenc, poslovodja, samostoj- 

no po 6. členu pravil podjetja, 
Svetina Tomo, računovodja, poleg.po- 

slovodje vse, listine po 47, {lenu ep. za- 
kona o drž. gospodarskih, podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica', 
poverjeniätvo za iinaneo, 
dne 5. decembra 1949. 

St. 8220/2 12.470 

2496. 
Sedež: Star* Vrhnika. ,;', ' ,   - 

; ,,Dan?"v|>teat '6.' decembra 1949.  ••. V 
Besedilo: Sivilska delavnica, KLO St 

Vrhnika, 
Poslovni predmet: Šivanje in poprav- 

ljanje ženskih in molkih oblek in druga 
dela 4te stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Stara Vrh- 
nika. • '      ' - ' 

Operativni upravni voditelj: KLO Stara 
Vrhnika.      • •    » 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
RraSevec Ivanka, poslovodja, eamoetoj- 

no, v vseh zadevah, in 
Potrebujeä Helena, » namestnik poslo- 

vodje, v njegovi odsotnosti, oba po pravi, 
lih podjetja. •   :.- . 

Okrajni LO LJubljana okolica, 
poverjeniätvo za finance,    •    , 
dne 5. decembra 1949, i 

St. 2988/2 . .12.487 
,.   • ' •'• '      ••       !, 

2497..-. . „   ,-,   .,',;. '• 
.Sedež: Ljutomer.    ' '     ;! .. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949.      ::{i 
Besedilo: Okrajno soboslikarsko in ple; 

skarsko podjetje. . ' 
Poslovni predmet:'Soboslikareka to pte- 

skarska dela. ... ,   •     -    ",'•'•' '»'•- 
Uetariovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 

•.Operativni. ,uprayiu%voditelj: ;-0L0 Lju- 
tomer.       , , :  J .   '•. '.;.,• 

Podjetje zastopata in: zanj podpisujeta: 
CervM Stane, v. ài riprevnika in 
Rajh Ivan, Imjipovodlà. 

1 Okrajni LQ, Ljutomer, 
poverjeniätvo za finance,      v-.- 
dne 6. decembra ,1949. ' v. s. 

: St. 1610        . . .,  12.478 
,,   .-.'•.^-„z*'. - i .•*•:•>:". • 

2408. V   .   "-•• i'.:.'-' -•.'•   .   "  :-'i-;'"' 
Sedeži Mala Nedelja. y        - 

•  Dan vpisa) :8: novembra 1949.* ; ^, 
Besedilo: Krajevna •••••••». delavnica. 
Poslovni predmet: Krojaška dela. t.- ; 



•&&••&• •••• 

UstaaoyitelJ ßodjetia: KLO Mala Ne- 
delja. 

Operativni upravni .voditelj KLO Mak 
Nedelja, . •  - , ,. 

Podjetje zastopa • zanj podpisuje; 
.Valsoti« Anton, —"•—"- •••, 

Okrajni "LÖ" Ljûtonier, 
poverjeništvo ta, finance, 
dne 8. novembra 1949. 

St. 1397 12.476 
.• 

2499. 
Kedei: Kamilica. 
Ban vpisa: 22. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevna delavska uslužben- 

••• restavracija, Katnnica, 
Poslovna predmet: Množična prehrana. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Samnjea. 
Operativni upravrd voditelj: KLO •••- 

nica. * 
Podjetje zastopata in zanj podpiaijeta: 
Bernard Anton, •• operativno upravno 

»iS Anton, poslovodja in knjigovodja. 
Mestni tO Maribor, 

ppverjènutvo zà finance, 
dne 22. novembra 1949. 

St. Pov. ••/166-•       12.315 
• 

2500. 
. Sedei: Zabovci. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevni mlin, Zabovci. 
Poslovni predmet: Vsa mlinska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Zabovci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Za- 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje:- 
Janžekovic" Franc, upravnik, 
Hole Janez, računovodja. Upravnik pod- 

pisuje v .vseh upravnih'zadevah sam ra- 
zen finančnih, kadar sopodpisuje racuno-' 
vodja. V zadevah, M so pridržane opera- 
trenemu ; upravnetou vpdstra, < podpieuje 
razen upravnika vtìwsratni, predsednik 
KLO Zabovci, v finanŽmh zadevah,,ki so 
pridržane operativnemu upravnemu vod- 
stvu sapodptauje finančni referent KLO 
Zabovci. 

Okratai LO Ptnj, 
< poverjpništvo «a finance, 

dne 6. decembra 1949. 
. .     • St. 748/19-49 ,12.473 

•       . 
2501. 

Sedei: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 1. decembra 1949. 
Besedilo:, Krajevna ekonomija, KLO 

Radgona. ".•,   < 
Posìóvni predmet:-Obdelovanje zemlje 

zaradi preskrbe z zelenjavo in. živinoreja. 
Ustanovitelj podjetja: KLO CWrnje Rad- 

gona. 
Operativni upravni voditelj, KLO Gor. 

Radgona. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Smodiî JanW>,. poslovodja, i-   ••,•••• 
Koealec «Viljem, ekonom ia 
Levar Franc, predsednik KLO Radgona. 

Okrajni LO Radgona, 
; .>',      poverjeniitvo za finance, 

.. dne .1. decembra 194». 
St. 2•/•5 .   «5.328 

2502. \ .;:l„ ''"•' ••". - '    V 
Sedel: SoKaoj. ',.  .-     3  . '. 

"Dan vpisa: 18. novembra 194t>' 
Besedilo: Pogrebni zavod, Šoštanj. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje pogre- 

bov. , .•" , "i ;(.,! :•> i 
Ustanovitelj podjetja: MLOSoStan}. 

.Operativni upraivni TOditetk/MLOž So- 
Stanj. .-.i.-,    i^f.'"  -yi:.:-':   .. •'-•e- 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pejóvnik Vinko, predsednik in 
ôukovdc' Slavka, tajnik MLO, namest- 

nika:   . 
Jeseniek Rudi in 
Pocajt Viktor, po dva skupaj. 

Okrajni LO Šoštanj, 
poverjenižtvo za finance, 
dne 18. novembra 1949. 

St. 3063/49 11.978 

2503. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 24. novembra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, OLO loi« 

min. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Obrat: Bife   >Lovec<, Sv. Lucija ob 

Soia. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin. 
Operativni  upravni voditelj:  Poverje- 

niätvo za gostinstvo in turizem OLO Tol- 
min. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
i    Skrt Franc Rajk», upravnik, 
i     Kovafič Stana,  računovodja, v mejah 
; pooblastil v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
pOverjeniStvo za finance, 
dne 24. novembra 1949. 

St. 8/91-49 ••1 

Spremembe 
2504. 

Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 25. novembra 1949. 
Besedilo: Plamen, tovarna vijakov in 

žebijev, Kropa. 
VpiSe se 
Berciò Tomaž, vodja planskega oddelka, 

ki''podpisuje v odsotnosti direktorja in 
njegovega prvega namestnika v istem ob- 
segu, kot direktor, ražen v zadevah iz 
39. člena spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LES, 
Ljubljana, 

dne 26. novembra 1949. 
St. 248111/8-1949 12582 

• 
2505. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1•, 
Besedilo: »Ehnac, tovarna elektromate. 

riala, -    < 
Izbriše se Gregorio France, direktor in 

vpiše      • ' 
Prevodnik Franc, direktor, ki. podpi- 

suje samostojno,' v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja; 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana; 

dne 28. novembra 1949. 
St. 243346/8-1949  .       12590 

-.<     >  • •',•.,.   : , 
2606. , 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa':, 28. novembra 1949. 
BesediloV Gozdno gospodarstvo, Ljub- 

I jana. > 
Izbriše se Semen < Ivan,   direktor   in 

vpise: „.;.'-;.•.> 
Lutman Andrej, direktor, ki podpleije 

samostojnoi v obsegu zalr, pooblastÜ'-in 
pravil podjetja.;, -t   ,.».-'_-•-.:  • .;,•>'< 

;„i';s Ministrstvo "za finance LRS^-':'^ 
"••    Ljubljana,   •':•.''•':•- r.. •:•.:" i 

;.;.-•:•' •dne 23; novembra 1949.*c".,-^.T , 

St. 243332/1—1949 1258© 

2507. 
Sedei: Ljubljana» 
Dan izbrisa: 18. novembra 1949. • 
Besedilo: Izvozno podjetje »Slovenija— 

Sadje<, Ljubljana — Jugoslavija. 
Izbriše ee Kumar Àlojz, Set ekspoziture 

v Novi Gorici. 
Ministrstvo za finance LBS, 

v Ljubljana, 
dne 18. novembra 1949. 

St. 248244/4-1949 ,       12.391 
• 

2508. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. novembra 1949  
Besedilo: Podjetje, za opremo zdravstve- 

nih ustanov in za. promet z medicinskim 
instrumentarijem, laboratorijskimi potreb- 
ščinami in optiko, Ljubljana. 

Besedilo odslej: Podjetje za opremo 
zdravstvenih ustanov in za promet z me- 
dicinskim instrumentarijem in optiko, ali 
skrajšano: »Sanitetna oprema*, za- poslo- 
vanje z inozemstvom: >Sanolabor<. 

Foelovni predmet odslej: a) sanitarna 
oprema bolnic in drugih zdravstvenih 
ustanov; b). nakup in prodaja na debelo 
in razdeljevanje kiruržkega instrumenta- 
rija; medicinskih in fizikalnih aparatov, 
optičnih in gumijastih predmetov na,de- 
belo. 

j Ministrstvo (a finance LBS, 
.  ,      , Ljubljana, ,, <• 
dne 25. novembra •9. 

St. 243366/2-1949     . > 12583 

2509. . 
Sedež:' Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. novembra 1949. 
Besedilo: Slovenija ceSte — gradnja e**t 

In mostov, LJubljana. 
Izbrise se Bacer Albina glavni računo- 

vodja in vpiSe . • 
Klun Alojz, glavni raSuĐOvodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. clemi spi..zakona 
o drž. gosp. podjetjih.       ••'.,.<.        .' 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, W 

dne 27. novem•a 1949. 
St. 243280*2-1949 12JB78 

* 
2510. 

Sedei: Ljubljana.  . 
Dan vpisa: 27.-novembra 1949.. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovenija^ 

export« Ljubljana. 
IzbriSe se Mrovlje Franjđ, glavni ••••- 

novodja in vpifie v . 
Slokar Nada, glavni raïunovodja, klso- 

podpisuje listine po 47. Slenu epi. zakona 
o drž. gosp. jpodjetJJh. - : 'i" %; 

Ministrstvo «a financ» LRS,'Us: '-- 
Ljubljana,       >'!;•' '*•:.>   . 

dne 27. novembra 1949.    V 
Si 243148/1^.1949 -   .' 12579 

•   ...   .     •    •- - ••   .*; '.,•*•:•.•    •!-1"/'. •' 

2611. '.    "      .'   :.<*-.'•' 
Sedei:".Maribor»•' "''•'"•••'• c ' 
Dan vpisa: -28. novembra' 1Ö49! 
Besedilo; Podjetje xa'promet s tarma- 

cevtskim materialom, Maribor. 
Poslovnj predmet odslej: Nakup In 

prodaja na debelo in razdeljevanje sani- 
tetnega blaga,;kakor: farmaceVtskiK-ke- 
mikalij, tìplzlrinih idravil,7 zdravilnih ze- 
HS?, čajnih meianic, obvežilnega^maTeft« 
ala, higieneko-kozffletiSnlh :eredetev;i «ëfu- 
ntov.1n'vak«in in'dietet^ih>rèpafra1ov-» 
kozmetik. -• v ï <'s\îrK'.xï ^:JÏ.ï?ïX 

Ministrstvo za finance" LBS,1'"^ -•''• 
•;{£••- i ^.:.Mabljaiuü ',^'"?^?ft 

•1.1 <; .;^ne-v?A ;.ricvémbir(r;-m9? «?'.•--?> 
> St. 248482/1-1949 •ft 
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2512. 
Sedež: Murska Sobota. ,      t'' 
Dan ypisa: 24. novembra 1949,/ 

.. Besedflü;' Tovarila  perila,  Murska So. 
bota. ",   '  " '    "t. 
, izbrise ee "'Korošec Kôloman, direktor' 
in vpiše 

Hakl Viljem, -direktor, ki podpisuje sa- 
mostojno v obsegu zak. pooblastü'm. pra- 
vil podjetja, 

Ministrstvu u (Inanre IMS, 
Ljubljana. 

dne 24. novembra 1949. 
St. 24330/5-194»   .      12.387' 

*      "'"   "       * 
2?13. , ; , 
.   Sedež: Sv. Havel pij Preboldu. 
'Dan vpisa: 25, novembra 1949. 

Besedilo: Tekstilna tovarn« Sv. Pavel 
pri Preboldu. '        ' 

Izbriše se Hribar Rudolf, direktor "in 
vpiše" * '        ". 
"Krmelj Anton, direktor," ki podpisuje 

samostojno', v obsegu zäk. Toobkistil in 
pravil podjetja, 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

4 , dne 25. novpmbra 194p. 
'"• ' s       Št   24ÎW/9-1949      '    '\3S1 

'  • -     '    ' 
2614. 

Sedež: Skofja Loka. 
Dan vpisa: 25. novembra 1949. 
Besedilo;    •••••••    klobukov,   Skofja 

Loka.        f 

' Izbriše ee Oerbec Vladimir, direktor 
in vpiše 

Korošec Koloman, v. d. direktorja, ki 
podpieuje. samoetojno, v 'obdegu.zak, po- 
oblastil pn"pravil "podjetja. >/   ;'.-'"*;.'; 

''-  Ministrstvo Za finance LIÌS, 
Ljubljana, 

doe 25. novembra 1949. 
, St. 24331/4-1949    •     12.380 

881»; 
Sedež: .Ljubljana, Cankarjeva' L 
Dan vpiea:'28. novembra 1949. 
Bceedilo:    Kinematografsko    podjetje, 

Ljubljana.   "t    ';. ., -    ' 
""Vpišeta se 

Leear Rudolf, namestnik ravnatelja -in 
Mihelčic Marija, namestnik gl. rafcuno-* 

vodje.     ,.,., ,:*    ""'!,;;' • 
Mestni LO ta" glavno- mesto.' Ljubljana, 

poverjeništvo »a flnance,- 
... dne 23. novembra 1949. 

Pin. St. '4856/1949 ;      ,"12.373 

Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva ul. 13. 
-^ Dan vipiea: 5.. decembra 1949. • 

Baeedilo: Podjetje' za sečnjo lesa, 
Ljubljana,- 0. 
.. -Izbriše ee računovodja - Bukovac' Franc- 
ka in vpiše Lukančiči.Anica/ računovodja. 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dn» 6. decembra 1949.- 

,    , ; Fio. ,•. 4954/1949 12.542 
",   • 

2617, ' 
Sedež: Ljubljana, TyrSeva 13. 
Dan vtpiea: 23. novembra 1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje „»FijtoveM 

Ljubljana. 
Izbriše ee   Lozič  Milenko, namestnik 

Ravnatelja. 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

. povericništvo za finance, 
•   -    "'"dne 1*  novernbm 1919. 

.      .    Fin. 5t.; 4211/1949    .     12.874 

2518. r . 
Sedež: Ljubljana, Tjrieva 14. 
Dan ypisa; 23. novembra 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ekononi« 

Ljubljana. 
Izbriše se, Sušnik Jože in vpjše 
Uhlir Hinkô, namestnik ravnatelja. 

Mestni  LO za. glavno  mesto   Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1949. 

Fin. št. 4884/1949 12.375 

2519. .  . ,  .      . 
Sedež;  Ljubljana, Tvrševa 14. ' 
Dan vpisa: 24. novembra 1949. 
Besedil«: Mestne opekarne, Ljubljana. 
Izbriše «e Makovec Vladimir,"in.vpišeta 
Trebar Ivo, računovodja, 
Perkon Karo], nameelnik upravnika. 

Mestni  LO  za  glavno  mesto  Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 24. novembra 1949. 

Fin. Št. 4841/49 12.872 

252Ü. 
Sedež: Ljubljana, Vodovodna c iS. 
Dan vpiea; 23. novembra 1949. 
Besedilo: Mestno podjetje Cementnine, 

Ljubljana. 
Izbriše ee Gorš.e Albin, računovodja m 

vpišeta 
Penca Viktorij»,»računovodja, 
Kave Milena,  ki podpisuje v odsotno- 

sti  upravnika  oziroma  računovodje. 
Uestm  LU  ta £ lavilo   mesto   Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, j, 
• Ine '23. novembra 1949.' 

('in. št. 4883/1949 12,871) 

' * * 

• bedež: Ljubljana, Wolfova 1. 
Dan vpisa: 23. novembra 1Ö4Ö. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Na—Ma« 

Ljubljana. .     . . 
Izbrišeta ee poslovalnici v Trbovljah, 

Loke 468 in na Jesenicah, Goaposveteka 
e. "88, vpiše ee poslovalnica 

ìSneguljèica«,  Wolfova 1. 
Mestni   LO  za  glavno  mesto  Ljubljana, 

poverjeništvo za'«nattée, 
•ine 28. novembra" 1949. 

'Fin. št. 4838/1949 12.371 

2523. " i ' 
Sedež: Celje.-     -   • 
Besedilo: Ekonomija, MLO Celje. 
Izbriše ee računovodja JoM Zvonimira 

in vpiše-. 
Sure Mihael, računovodja, ki sopodpi- 

suje vse listine po 47. Členu api. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne II. novembra. 1Ç49. ..s . , 

St; IX-1721--1949    -    12.119 
"  •-   •     •'""       **   •-•-"'   - 

2523, 
Sedež: Celje. 
Dan„vpi6a: 11. novembra 1949, 
Besedilo: Gradbeno podjetje, ,MLO Ce- 

lje. 
Izbriše,se   ravnatelj  Sadar   Adolf in' 

vpiše 
Balon Pavel, ravnatelj, ki zastopa pod- 

jetje samostojno v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

. ..    . Mestni LO Celje, ,      . 
poverjeništvo za finance«  ,      -. . 
dne U. novembra 1949. ., 

St;:iX-rl7,77-1949       Î2.118 
• 

2524. 
Sedež: Celje. >   • •• 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo: Gradbeno podjetje, MLO Ce- 

lje , 
Izbriše ee računovodja-Tnnüak Franc 

in vpiše   -- "'   -'- - -   -••   •- • 
Mimik Marica, računovodja, Jci eopod- 

pimije vse listine "po 47. členu-spL za- 
gona o drž. goep; podjetjih.* 

Mestni LO Celje, ,-" 
poverjeništvo zâ finance, 
dne 11. novembra IU4Ö. 

St. IX-19Ö5—1949"       12.118 
. • 

2525. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: • "novembra 1949. 
BesedUoi Inštalacije, MLO Celje. 
Ukine ee poslovalnica • Klepanstvo II • 

Veselovi ulici 10. 
Pn   iwelovalnicl   podjetja   lnštalacije-lt 

Ide pa rs t vo I se izbriše pristavek I. ' 
Ustanovi e« uova poslovalnica.podjetja 

Ključavničarstvo v Vodnikovi, uUei 6." 
Mestni LO Celle,' 

poverjeništvo Za finance, 
dne 11. novembra J)'49, 

St. IX-K578—1949        12.tól-, 
* 

2526. ....  '-. ;-.'.;    --• 
.Sedež: Celje..- : '-      '.-• . --.U . -J'  -; 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo:    Javni  mVadj in javne  na- 

prave, MLO Celje. 
Ukineta se poslovalnici; Brlvnica 1 ta 

česalnica v Stanetòvj ul. 8, Brivaica Î v 
Prešernovi nlici 16, 

Mestni LO Celje, 
'      poverjeništvo za finance, 

dne 11., npvembra 1M9. 
àt  IX-16S4-1949        12.115 

2527. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949.     •  ' 
Besedilo: Kinopodjetja, ML0.,Celje. 
Pri  vpisanem  računovodji  Grajžl Ma- 

riji se pristavj  »sedaj omožena Laipor- 
nik«. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo »a'inance, 
dne* 11. novembra 1949, 

St.- IX-1933-1949        12418, 

•MS. 
Sedeï: Celje; 
Dan vpisa: 11. novembra W9. 
Besedilo: Mestni niagazin, MLO Celje. 
Ukinejo ee  poelovalpice: Kurivo I v 

Stanetovi ulici 16,- Kurivo II v Vencev! 
ulici  1  in Zalof»  piva,' MLO Celje, v 
L-nvetikovi nlief 6,: 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo »a finance, 
dne U. novembra 1949. 

St. IX-1676-1949        12.122 

2529. 
Sedež: Cejje. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Besedilo: Mestni magazin, MLO Celje. 
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Ukine se poslovalnica »Naša knjiga« v 
Stametovi ulici 10. 

Mestni LO Celje, 
' poverjeništvo za finance, 

dne 11. novembra 1949. 
St. IX-1911-1049 •      12.114 

• 
2530. 

Sedež: Celje. 
Dan vptea: 12. novembra 1949. 
Besedilo: Mizarstvo in žaga, MLO Ce- 

lje. 
lübriie se raSunovodja Vrecer Alenka 

in vpiše 
Prevovnik Manja,  računovodja, ki eo- 

podpjsuje vse listine po 47. Slenu epi, za- 
kona o drž. goep. podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. novembra 1949. 

St. IX-2118—1949        12.108 

2631. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. novembra 1949. 
Beeedilo: Plinarna, MLO Celje. 

Celje. 
Beeedilo odelej: Plinarna in vodovod, 

MLO Celje. 
Poslovni predmet odslej še: Dobava in 

razpečavanje vode, gradnja in vzdrževa- 
nje1 vodovodnih naprav. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11. novembra 1949. 

St. IX—1834—1949 12.123 
• 

2532. 
Sedež: Celje. 
Dao vpiea: 12. novembra 1941). i 
Besedilo: Prevozništvo, MLO Celje.   | 
Izbriše se računovodja Kočar Magda in, 

vipiše 
Poznik Juetma, računovodja, M eopod- 

nieuje vse lietine po 47. členu epi. zakona 
.i drž. goep. podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo jp finance, 
dne 12. novembra 1949. 

St. IX-2061-1949        12.110 

Sedež: Celje. 
Dan vpiea: 12, novembra 1949. 

•        Besedilo: Sadje. MLO Celje. 
Vpiše ee 
Pograjc Maxija', računovodja, ki eopod- i 

pieuje vee •lietine po 47. členu api. za- j 
kona o drž. «oep. podjetjih. ; 

Mestni LO Celje, . 
*        poverjeništvo za finance, ! 

dne 12. novembra 1949 
St. IX-2079-1949 1?.109 

* 
253 J. i, 

Sodež: Celje, 
Dan vpiea: 11."novembra 19•> 
Besedilo:  Uslužnostno   podjetje,   MLO 

Celje,. 
Ukine se  poslovalnica Brlvnica  8 na 

Bregu. 
Mestni LO Celje, 

poverjeništvo z» finance, 
dne 11. novembra 1949. 

St. IX-1779-1949        12.116 
'  '.    * 

2536. 
Sedež: Celje.. 
Dan vpiea: ll.jmvenrvi 1946 
Beeediin;   U'Iuìnostno   podjetje,   MLO 

Celje. : 
Vipiäe m 

Turašek Franjo,   računovodja,   ki eo* 
podpiauj© vse listine po 47, «eau epi. 
zakona o dri. goep. podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo •• finance, 
dne 11, novembra 1949. 

St. IX—1957-1949        12.117 
• 

2636. 
Sedež: Celje. 
Dan vp»a; 12. novembra •9. 
Besedilo: Valjčni mlin, MLO Celje. 
IzbriSe  se   ravnatelj  podjetja  MiheiiS 

Franc in vpiše 
Premik Zoran,   ravnatelj,   ki zastopa 

podjetje eamostojno, v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Mostni LO Celje, 
poverjeništvo Ca finance, 
dne 12. novembra 1949. 

St. 1•-2190-•9        12.107 

2537. 
Sedež: Celje. 
Dau vpisa. 11. novembre iö4ü. 
Besedilo: Vodovod, MLO Celje. 
Izbriše ee ravnatelj DoirptinSek Tone 

in vpiše    ; " 
'   Macun   Anton,    ravnatelj,   M zaatopa 
podjetje samostojno, v obsegu zakonekih 
pooblastil  in pravil ipodjetja. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 11. novembra 1949, 

St. IX—1712—1949        12.120 

2Ó38. 
Sedež: Celje. 
Dan vpiea: 12. novembra 1949. 
BežBdilo: Vodovod, MLO Celje. 
Zaradi združitve z državnim gospodar, 

•skim podjetjem lokalnega pomena »•Pli- 
narna MLO Celje«.        i 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. novembra 1949. 

St. IX—1834-1949        12.111 

233•. 
Sedež: Store. 
Dan vpiea: 16. novembra 1949, 
Besedilo: Brivsko frizerski lalon, KLO 

• Store. 
IzbriSe ee poslovodja Kavelj Jožef Jn 

vpiše: 
Langue Danilo, poslovodja.   . v 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 16. novembra 1949. 

St. 1763/8—1949 I2:i88 
• * 

2540. 
Sedež: Vojnik. 
Dao vpisa: 24/ novembra 1949. 
Besedilo: Kovaška delavnica, KLO Voj- 

nik. 
izbriše ee Zabret Franjo, upravnik in 

vpiše 
Vovšek Franjo, upravnik, ki podpisuje 

zneeke do 70.000 din. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
Ine 24. novembra 1949. 
• St. 2789/1-1949 12.478 

• 
2541. 
" Sedei:,Vojnlk. / 

Dan vpiea: 24. novembra 1949. 
Beesd'ilo:   M»'-»JXna' delnica,   KLO 

Vninilc. 
Izbriše ee Burdian Franjo, upravnik in 

vpiöe """ 

YoKrôek Frano, »pravnik, ki pod»i»uj» 
laieella do 70.000 din, ' f 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo i& financ«, 
dne 'Ì4. novembra •0. 

St. 2799/1-1049 12.480 

2642. '      • 
Sedež: Prevalje. 
Dan; vpi«i: 23. novembra 1949. 
Bw<&lilo: Tovarna pil, Prevalje. 
Izbrišejo se: Klugler Bernard,' ravna- 

telj, Brjunker Gretka, raìunovodja in Do- 
beršek  Karel, $an IO namesto njih e* 
Vpišejoa 

jCrivejj Viktor, ravnatelj, 
KavtijSnlk trma,  bjas&Jnlk in knjigo- 

vodja, fai podpieuj* 1 istimi pooblastili. 
Okrajni LO .Dravograd, 
»edež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1949. 

St. 2004/1-49 12.822 
* 2543. 

Sedel: Bled,« 
Dan viijsa: 22. novembra 1949. 
Besedilo:  Okrajno  Rutinsko   podjetje 

»Hotel IJiiglat«, Blei 
,  Vpiše <e«i Pecam Ivanka, knjigovodja 
podjetji. 

Okrajni LO Jesenice, 
.   pfivverjoništVo za finance, 

dne 22. novembra 1949. 
VSI.  IX-46572/4/Rau       12.027 

•¥• tm. 
Sedež: Jesenice, 
Dan Vpisi: 22, novembra 1Ö49. 
Beeedilo^ lastno gospodarsko podjetje 

»Usnje — 'Čevlji*. 
Beâedilof odele]; Meitno trgovsko pod- 

jetje ali ptaajšann: Mestna trgovina, Je- 
senice. 

Poslovni 'jpredmet odslej: Prodaja ga- 
lanterijo lai predmetov v komieijsfcl prt>- 
dau.        ; » 

izbrl&ejó «* đr. Zalokar Vinko, uprav- 
nik, Tavç Simona, naimeetoìk upravnika, 
Cebnlj Jože,, glavni računovodja in vpi* 
leta: 

Ramni •••, uprnvoi*. 
Boril Brento, namaetnììk upravnik*. 
ÎayS Simonia, glavni računovodja to 

Imnic Anîca, knjigovodje. 
•••••! LO ledenice, 

poverMenjïtvo n finance, 
im 1% novembra 1049. 
St, tìl—18M/l/40/Rau      12.024 

•      ir     '    , 
(645. 

Sedež: •••••••• gora. 
Dan vpiea: •. decembra 1949. 
Besedilo:   Oîtrajno   gostinsko   podjetje 

hoiej »Slaveče, {Kranjska gora. 
T zbriše ee \•4••1• Josip,  upravnik ia 

Vipiše: 
Petek Jože, «pravnik. 

Okraj* i LO Jesenice, 
poverjeništvo ta finance, 
dne 5.  decpmbr.T 1949. 

' St. IX--l9<n'!'40-Rau     12.471 

É548. 
Sedež: Iipn'ca^ pri Radovljici.       v 
Dan v©iea: 2. ^decembra 194Ö. 

; Besedilo- Tovaijn« vteriïnih «•, Zapale 
pri Lescah. 

Sedež: nd«lei: ¥••$«, nr> •^••••'. 
;  Optîrnt  nnrnr-"'   «-nfJ'tMi "•?!"!; T.f"'-«va 
Okrajnih '«rPizv'Vnin podjetij OLO Jë- 
eesnloô v Radovljici,. 

/ 
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Izbrišeta sa Belut Nikolaj, upravnik; jn 
Ka|an Ida, računovodja. " 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. decembra 1949. 

St. 1982/1—49 fiî.516 
• 

2547. 
Sedež: Radovljica, 
Dam vpisa: 21. novembra 1Ö49. 
Beeedilo: Okrajno podjetje Avto-servis 

delavnica, Radovljica. 
Operativno upravno vodstvo odslej: 

Uprava okrajnih proizvajalnih podjetij 
OLO "Jesenice v Radovljici. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. novembra 1949. 
St. IX—1865/1/49/Rau       12.025 

2548. 
tf Sedež: Ribno pri Bledu. 

Dan vpisa: 22. novembra 1949. 
Besedilo:   Gospodarsko   krajevna   pod- 

jetje gostiln?. >JelOYca«, Rilmo. 
Ravnatelj podjetja je Fei\jan. Giabrijel, ' 

ki podipUmje za podjetje v okviru* določb 
epi. zaton« o drž. gospodarskih 'podjet- 
jih, samostojno za vse pravne /zadeve, 
razen računskih in blagajniških. 

Izbrišejo se za sopodpisovanj©. podjet- 
ja Arh Jakob, Jan|a Janez in Grilc Ja- 
nez ter vpišeta: 

Mužan Jakob, namestnik ravnatelja*, ki 
podpisuje v odsotnosti ravnatelja v istem 
obsegu kot oni, 

Piber Pavla, računovodja, ki p.odpieuje 
vee računske in blagajniške zadele, sku- 
paj z ravnateljem alj, njegovim' nameet- 
niikom.     Okrajni LO Jesenice,, 

poverjeništvo za finance,, 
dne,22. novembra 1949., 

St. 1897/1/49/Rau     '     12.106 

2549. 
Sedež: Ribno pri Bleda. 
Dan vpisa: 22. novembra 19*9. 
Besedilo: .-.Krajevno kovaško* podjetje 

Ribnó .p"i"Ble&jn."f,";•,*.(/. , 
Za po^jetje^ podpisujejo cdsloj: 
Grilc Janez, poslovčjdja, v okviru do-, 

loci« sipi. zak. o drž." gosp. podjetjih, sa^ 
mostojno, vre zadeve, razen računskih in 
blagajniških, " ^ 

Piber Pavla, računovodja, vee račun- 
ske in blagajniSke zadeve skupaj e po- 
slovodjem aH njegovim namer?tailkom, 

Stržinar Franc,  Jurij, nataèetmk. po- 
slovodje, samostojno, vse pravne zadeve 
men "računskih in blagajniških. 
'••> • Okrajni LO Jesenice, 

•'', poverjeništvo ««i fina •ce, 
,    dne 22. novembra J1949. . 

.;'.•". St. 1895/1/49/Rau 12.102 
•,   ;  .i-i:-,, .      >. *      -      .     •   /    ; 

2550.   , . . 
Sedež: RimV pri Bledu.    / 
Dan vpis«i 22. novembri. 1949. 

'   Besedilo:   Krajevno asidarsko podjetje, 
Ribno. »H Hlodu.    , 

Izbriše *e Kumerde] Valentin, Namest- 
nik poslovodje In vpile      ; , 

Fer juri Gabrijel, namestnik poslovodje, 
M podpisuje za podjetje v odsotnosti po* 
plnvoflie, v iftem obsegu foot oni, 

7,n -f ftdletjc ipodnisujeta;, $$: ''•' ' , 
Pihpr Pav!«, rnïtmovodSa, ' raïuneko in 

hlapajniSke  «ideve, «kuj«} š" poslovod- 
jem ali nJeRovim namestalkom. 

"vOkrajni LO Jesenice;* 
poverJpniStvo za .finance, 
dne 22. novembra" 1949.' .        ', 

Ô». 1890/ï/49>JIRau -»'    Î2408 

2551. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje, 

Kamnik — Domžale. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po* 

verjeništvo za komunalne zadeve pri OLO 
Kamnik. 

Izbrišejo ee: Mieeon Engelbert, Roglio 
Franc, Kimovec Janez, Masks Adolf in 
Ciperle Lovro, vpišejo se; 

Kimovec Janez, v. d. upravnika, ki pod- 
pisuje spise pravnega in upravnega zna- 
čaja samostojno; epise finančnega in kre- 
ditnega značaja sopodpisuje 

Brgant Franc, v. d. računovodje, v od- 
sotnosti enega izmed navedenih sopod- 
pisuje 

Peterea Ivan, poverjenik za komunalne 
zadeve pri OLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
-  poverjeniätvo za finance, 

«,<;.        dne Ö. decembra 1949. 
St. 2574—III 1949 12.442 

• 
2552. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 28• novembra 1949. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Kamnik. 
.Izbrišejo se: Raspotnik Stanko, Fiere 

Anton  in Sekirnik Franc ter vpišejo: 
Brleč Anton, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, epise finančnega in kredit- 
nega značaja do zneska 250.000 din so- 
podpnsuje        '   ' " • 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnik.Franc, upravnik uprave mest. 

nih podjetij; ,za >večje;Zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam- 
nik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. novembra 1949, 

St. 2896—Tli 1949 12.257 
• 

2553. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 26. novembra 1949. 
Besedilo; Mestna drogerijo. Kamnik. 

> Izbrišejo se: Aparnik Stane, Fiere An. 
ton in Sekirnik Franc, ter vpišejo: 

Âparnik Stane, poslovodja, ki podpi- 
suje samostojno, epise finančnega in kre- 
ditnega značaja dò zneska 250.000 din so. 
podpisuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnik Franc, upravnik uprave mest. 

nih podjetij; za ve$e anesse je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam. 
nik. 

Okrajni LO Kamnik, 
povorjeništvo ca financé, 
dne 26. novembra 1949.   ' 

St. 2897-III 1949 12.224 
• 

2554. 
Sedež": Kamnik. 
Dan vpisa: 2. decrembra 1949. 
Besedilo: Mestna ekonomija« Kamnik. 
Izbrišejo ee Jerše Franc, Fiere Anton 

in Sršen Prane ter vipiSeta   * 
Sitar Ludvik'; upravnik, ki podpisuje 

samostojno, spise finančnega in kredit- 
nega značaja do. zneeka 100.000 idin p« 
eopodpisuje 

.   Firm   Tatjana, , knjigovodja-,  za  večje 
zneske Je potreben elilep, Szwäifeega .od- 
bora MLO Kamnik". ,\   i ,•>" " 
\' . j   , Okrajni LO Kamnik,   ' 

povorjeništvo za finance, / '. 
dne 2. decembra 1949. 

St. 2844-• 1949 •24 

2555. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 25. novembra 1949. 
Besedilo: Mestna  izdeloyalnica beton- 

skih cevi in umetnega kamna, Kamnik. 
Izbrišejo ee: Zabrezovnik Franc, Fiere 

Anton in Seikirnik Franc ter vpiSejo;   . 
Zabrezovnik Franc, poslovodja, ki pod. 

pisuje samostojno, spise finančnega in 
kreditnega značaja pa eopodpieuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnik Franc, upravnik, do zneska 

250.000 din; za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam- 
nik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 25. novembra 1949. 

Št 2888-HI 1949 12.221 
• 

2556. 
Sedež; Kamnik. , 
Dan vpiea: 28i novembra 1949. 
Beeedilo: Mestna restavracija »Grajski 

dvor« Kamnik. 
Izbrišejo se: j Zerovnik Gizela, Fiere 

Anton in Sekirnik Frano ter vpišejo: 
Zerovnik Gizela, poslovodja, ki podpi. 

mijo twm;r«!ojno, »piše finančnega in kre- 
dltnegu znašaj« do zneska 250.000 din 
eapodpisuie 

Nemec Jurij, računovodja aH ' 
Sekirnik Frape, upravnik uprave mest- 

nih podjetij; za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam- 
nik. "   ' 

^ Okrajni LO Kamnik, 
povwjoniätvo za finance,        ' ;  •',    • 

•'    , ânv 28. novembra 1949.   '      -      * 
St. 2890-• 1949 12.260 

• 
2557. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 7. decembra 1949. 
Besedilo: Mestni kino, Kamnik. 
Izbrišejo  se   Lampič  Leopold,   Fiere 

Anton in Sekirnik Frano, vpišejo se: 
Krejrar Adolf, upftvnik kina, ki podpi- 

suje snmht-iojno, v njegovi odsotnosti pa 
Okorn  Vinko,  upravnik mestnih kom.       y 

podjetij, spice finančnega in kreditnega 
značaja eopodpieuje • enim navedenih 

Nemec  Jurij,  računovodja,  v , njegovi 
odsotnosti pa ' 

Bervnr Ivanka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, , 

poverjeništvo za finance« •• • 
dne 7- decembira 1949. 

St. 8253-III.1949 12.516 

2658." '    i  ' 
Sedež: Kamnik. ' ', 
Dan vipieat 25. novembra 1949? i. 
Besedilo: Mestno goetìneko l podjetje 

»Pri Gorenjcuc i 
Izbrišejo ee: Fiere Marija in Kup Ru. 

dolf ter vpišejo: ' 
Fiere Marija, poslovodja, • podpisuje 

samostojno, spise finančnega in ceditore, 
ga značaja do zneska 250.000 dio eopoo"- 
'pieuje \,'      r ''/  ;, ', < ; 

Nemec Jurij, raounovoîija ali 
Sekirnik Franc,, opravnlk"; za večje 

zneske je potrebno privoljenje izvršilnega 
odbora MLO Kamnik". 

; OKraJni I» Kamnik,   ,* 
poverjeništvo za finance,; - 

,   •      dne 25;| novembra 1949.   ; 
!     ! ; St. 2889-•11949 •     1».227 
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Zaradi združitve podjetij, odločba IO 
MLO Kamnik št. 2490/49 i dne 5. XI. 
1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. decembra 1949. 

St. 2984-• 1949 12.323 
• 

2590. I     » 
Sedež: Mengeš. 
Dan izbrisa: 24. novembra liM>- 
Besedilo: >Peč« Mengeš. 
Zaradi združitve podjetij, na  podlagi 

odločbe  OLO  Kamnik  št.  VII-2-938/1 
z dne 10. VIII. 1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništro za finance, 
dne 24. novembra 1949. 

St. 3710-• 1949 12.187 
• 

2591. I 
Sedež: Pece. 
Dan izbrisa: 1. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevna čevljarna Pece. 
Na podlagi odločbe št. 647 z dne 22. III. 

1949. . 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 1.  decembra 1949. 

Št. 2200-III 1949 12.288 

2592. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan izbrisa; 24. oktobra-1949. 
Besedilo:   Okrajno   podjetje  Ljubljana 

okolica za odkup in prodajo živine, mesa, 
mlekn. jajc, sini in maščob. 

Kor jo -postalo podjetje republiškega 
pomena. 

Okrajni  LO Ljubljana   okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. oktobra 1949 
, &t.   2720/2' .,   11.290 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 5. decembra 1949, 
Besedilo:   Okrajno podjetje za  odkup 

poljskih pridelkov, Ljubljana okolica. ; 
Ker  je postalo podjetje  republiškega 

pomena. 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

poverjeništvo za finance, 
» dne 5. decembra ' 1949. 
\ St. 2998/8 12.469 +   -      > 

2594. 
Sedež: Ljubljana. 

" Dan izbrisa: 27. novembra 1949, 
Besedilo; Opekarna Draga — Ig. 
Z odločbo vlade LRS S-MUC 249 z dne 

4. IV. 1949 preide podjetje pod opera- 
tivno upravno vodstvo izvršilnega odbora 
OLO   Ljubljana  okolica  in   ee  pridruži 
Okrajni opekarni Črnuče. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za'finance, 
dne 27. novembra 1949. 

St. 2410/2 .       .     12.468 

2595.       , .  : 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 19. novembra 1949,     ;   , 
Besedilo:   Okrajno' odkupno   podjetje 

poljedelskih pridelkov M. Sobota. 
Zaradi  prehoda, v sestav podjetìj re- 

publiškega pomene.      -   1   - 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance,;. - 
dne 19. novembra 1949.^ 

IV:;"-.:      St. 1190/49, •*.-}•.'     12.031 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 1182/49—2 11.470* 
Brglež Franc, roj. 30. IX. 1911 v Hru- 

Sovcu, ein Antona in Helene rojene 
Pustek, tovarniški delavec, 'Sv. Lovrenc 
št. 50 pri Prozirni, je odšel 13. VII. 1944 
v NOV. Od 14. II. 1945 se pogreša. 

Na predlog matere Brglež Helene, go- 
spodinje pri Sv. Lovrencu pri ProŽinu 50, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega to se izdaja poziv, naj ee o po- 
grešanem v treh mesecih po objavi v 
uradnem Kstu LRS poroča sodiSču ali 
skrbniku Nunčiču Antonu, sod. uradniku 
v Celju. 

Po preteku roka bo eodiSČe odlomilo o 
predlogu. 

Okrajno sodigïe v Celju 
dne 8, novembra 1949. 

IV R 1189/49-3 11.669 
Volavšek Franc, roj. 13. II. 1924 v Je- 

šovcu, ein Antona in Julijane •••••• Ko- 
lar, oženjen z Viktorijo' Pohl, poljedelec 
v Ješevcu 6, p. Kozje, ee od 1945 pogireSa. 

Na predlog žene Volavšek Viktorije 
rojene Pohl, poljedélke v JeSovcu St. 6, 
p. Kozje, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj 
se o pogrešanem do 1. II. Ì950 poroča 
sodišču. 

Volavšek Franc, se poziva, naij ré do 
tega roka zglasi pri sodišču aH da kak 
glas o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
.    dne 9; novembra 1949.   \ 

IV R U8I/49-Ì3 
'* 

11.816 
Stepiônik Ludvik, roj. 16. VIII. 1921 v 

Tmovljah, sin Jakoba in Katarine rojene 
Guzej, tovarniški delaveo pri Sv. Miklavžu 
5t. 5, •• Ljubečna, je stopil 1. VIII. 
1944 v 13, brigado Mirka Bra««a.'Zad- 
njikrat so gai videli 18. III. 1946 v oko- 
lici Celja, ko Je bi} ođ Nemcev napaden. 
Od takrat ee pogreša. .        ' 

Na predlog očeta Stepišnika Jakoba, 
posestnik« pri Sv. Miklavžu št. 2, se uve* 
de postopanje za 'razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem 
v trerf mesecih' poToca.tWdiäcu. 

StepiSnik Ludvik ee poziva, naj ee zgla- 
si pri sodišču eli .da M glas o sebi. . 

Po preteku roka bo eodiêce odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSče v Celju 
dne 10. novembra 1949, 

I R 6/49-3 11.192 
Starina'- Jole, roj. 24. X. 1907 v Bre- 

stovcu, sin Jožeta in Ane rojeno. Absee, 
kmet, je bil 8. VIII. 1942 interniram v 
Padovo. Po zlomu Italije so ga Nemci od- 
peljaH v Ljubljano in tam zaposlili. Od 
maja 1945 ee pogreza. , 

Na predlog žene Starina Marije rojene 
Konda, gospodinje v Bretovcu 2, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
In ee izdaja poziv; naj se o pogreSanem 
v dveh mesecih1, po ob javi v Uradnem li- 
stu 'LRS poroča: sodišču,ali skrbnici Med- 
ven Mariji, sod. uslužbenki v Črnomlju. 

Starina Jože se poziva, naj ee zglasi 
pri sodišču ali kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 22. oktobra 1949. 

I R 28/49-3 11.749 
Filip Miha, roj. 30. IX. 1907 v Dragan 

št. 7, sin Jurija in Katarine rojene Hor- 
vat, kmet v Dragah, KLO Vinica, je bil 
21. III. 1928 vpoklican kot rekrut v bivšo 
jugoslovansko vojsko. Služil je kot redov 
v I. bateriji 5. broke divizije, 19. artile- 
rijski polk v Kraljevu. Zbolel je za mala- 
rijo in se zdravil v vojaški bolnici v Kra- 
gujevcu, kjer je bil od starešin pretepen 
in je baje 5. VI. 1928 umrl. 

Na predlog sestre Žalec Katarine, go- 
spodinje na Sinjem vrhu 28, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbnici Medven Ma- 
riji, sod. uslužbenki v Črnomlju. 

Filip Miha se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 9. novembra 1949. 

I R 592/49-3 11.854 
Fornazarič Bernard, ^roj. 16. I. 1922 v 

Vogrskem, sin Alojza ln,vJožefe rojene 
Zižmond, kmečki delavec v Prašni o, je 
odšel po zlomu ItaUdje 1943 v NOV v Sr- 
biji. Leta 1944 je bil v Jajcu, od tedaj se 
pogreša. * 

Na predlog matere Fornazairdc Jožefe, 
kmetice v Brvafiai 5, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

I R 597/49—3 > 11.253 
Marinič Franc, roj. 24. II. 1907 v Ve- 

drijanu, sin Jožeta in Marije rojene Kon- 
cuit, kmet, je bil 1. UV.' 1,948 odpeljan v 
infekcijsko bolnico v Ajdovščini. Imel je 
mrzlico In je 3. III. 1918 pobegnil te bolh 
mice. Baje ee mu je zmešalo in ee ođ tedaj 
pogreSa. 

Na predlog Markovica Antona, kmeta« 
Dobrovo 39, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. • 

I R 600/49-S 11.258 
•, Pirijon Jožef, roj. 29. IV. 1927 v.Solka- 
nu, «n Stefana in Jožefe rojene Doljak, 
mizar v Solkanu, Partizanska 97, je bil 
25. VI. 1944 od Nemcev odpeljan v trza- 
••• zapore, 24. VIII. 1944 pa v interna, 
cijo v Nemčijo. Od tedaj se pogreša. 

-Na pTedlog matere Prijon Jožefe, babiv 
ce v Soïkanu, Partizanska 97; ,',ae uvede 
postopanje ra razglasitev za mrtvega. 

IR 598/49-3 /   , li:256 
Zamar Jožef,' roj. 17. XII. 1914 v. Bi- 

1•, sin Jožefa in Marije rojene PerSo- 
lja, fernet v HruSevju 5, je bil 20. IX. 
1941 mobiliziran v italijansko vojeko 5n 
poslan v Afriko, od koder se je zadnjič 
oglasil 29. X. 1942. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog. Ženo Zamar Marije, rojen» 
Koneut,. gospodinje y HruSevju,:",, se,, 
uvede postopanje za.razglasitev za mr- 
tvega.       . , : .••  ,',   ,  .i • V- • '. 

Vsakdo, ki mu Je opogreSanlh ka! zna- 
no, se poziva, naj to o tem v dveh mese- 

V 
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ein pu u.bjavi v Uradnem Mu LUS purp- 
£a sodišču aH skrbniku Lahu Rudolfu, 
sod. uradniku v Gorici. 

Fornazarič Bernard, MarlniČ Franc, 
Prijor Jože in amar Jožef ae polivajo, 
naj se «glasijo pri sodišču aliidajo kako 
vet»!, o sebi. 

Po pceteku roka bo *Qdi4če odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 21. oktobra 1949. 

• 
_&t. 236/49-6 11.836 

Jančar Janez, röj. 9. I. 1914, sin Jane- 
za :n Marije rojene Some, delavec v' Sp 
Dragi \(i, «i on maja 1945 pogreša. 

Na pifdlog žene Jančar Albine ix Sp. < 
Drage l\. IG, p. Stična, se uvede poeto, 
panje.za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, naj ee o pogrešanem v treh 
mesecih po tej objavi v Uradnem listu 
LBS poroča sodišču alj.skrhniku Kresetu 
Sh»n »lavu, «>od. uradniku v \Grosupljem. 

.'r> pruteku roka bo sodišč* odločilo o 
ptedU'HU. 

' '    Okrajno nodišfe v Grosupljem 
dne 15. novembra 1949, 

I R 1 as/49-2 11.751 
Acko Adolf, roj. 27. VIII. 1923 v So- 

dražici, ein Ivana in Kancijanile rojene 
Drobni«, mizar, je odšel 22. V. 1942 v 
NOV. V bojih pri Ajdovcu 4. I. 1945 Je 
bil ranjen v nogo in ujet od domobran- 
cev.'Od tadàj ee pogreša. Po. uradnem por 

' trdil« po v. za notç. zadeve ILO Kočevje 
t dne 9. XI. 1949 ni nobenih podatkov 
o njegovem bivališču. 

Na predlog očeta Arka Ivana, poštnega 
upokojenca, Sodražica 148, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
Izdaja pozjv, naj. se o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LR.S 
pòfOca sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo- '. 
eipu, eod. uradpiku v Kočsvju. 

^Àrko Adolf ee poziva, naj se iglast pri 
'eodlšSu •• d^ kako vest o *fW. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlog, , 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 10. novembra 1949. 

II RJW/40-3 ' 12.125 
-Kump Aleksander, "roj. 27. II. 1890 v 

Metliki, sin Aleksandra In Jožefe rojene 
.levjevar,'oïenjen, poštni uradnik v Kra- 
nju, Cesta na Rupo 3, Je bil 1. VII 1942 
odveden v kqncentracijeko taborišče 
Mauthausen, kjer je bâ|e v marcu 1943 
umrl. 

Na predlog žene Kump Pavle, gospo. 
dinje iz Kronia, Cesia na Rupo 3, ce uve. 
de postopanje za razglasitev ta mrtvega. 
II R 354/49-3 12.126 

Karat Vincenc, roj. 4; IX. 1914 na Ra. 
ki, sin Franca in Alojzije rojene Brod- 
nik, ključavničar v Smledniku St. 1, se 
od maja 1945 pogreša. ' 

Na predlog žene Narat Ivanke, gospodi- 
njo iz Smlednika 1, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. T' 

Kum« Aleksander 'n Narat Viricene si> 
pozivata, naj ee zjjlaeita pri sodišču ali i 
dasta kajso vest o eebi.     ••-•-' 1 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih, , . > . 

Okrajno sodišče ? Kranju 
dne 24. novembra 1949. 

V R 532/49 12.063 
Opelka Oskar, roj. 2. IV. 1908 v Wie- 

eelf'dorlu' prj ' Qradcu, sin Ignaoa in Av. 
guste rojene Feldbacher, mehanik v Ma- 
riboru, Studend, Obrežna 21, Je'bil 22. 
XII, 1944 prisilno mobiliziran v nemško 
vojsko in se od tedaj dalje pogreša. 

Na predlog žene Opelka Kristine se 
uvede postopanje za razglasitev ra mrtve, 
ga in *e izdaja poziv, naj se o pogre. 

•šanem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrb» 
nlku Vari» Valentinu, sodnemu'uradni, 
ku v Mariboru. 

Opelka Oskar se poziva, naj se zglàsi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne. 12 novembra 1949. 

R 583/49 12.061 
Kolar Viktor, rojen 11. IX. 1918 v Mi. 

lanu, Italija, sm Viktorja in Ane rojene 
Zelenleser; ključavničar na Teznu,- 
Ptujska cesta 5,5, je bil 1943 prisilno mo, 
biliziran v nemško vojsko ter je padel 10. 
XI. 1944. 

Na predlog žene Kolar Vere, enovalke, 
Maribor, Studenci, Leningrajska ul.24, *e 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, naj se o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LI{S poroča sodišču ali skrb. 
niku Perhavcu Francu, viš. administra- 
tivnemu uradniku v Mariboru. 

Kolar Viktor so poziva, naj ee zglasi 
pri. sodišču alf da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodlsče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
.     :  .#dne 22, novembra }94$. 

R 199/49-3 " 11.949 
Urh Aïeke,,roJ.4,Vll490lv Vuzenïci, 

ein Aleša in Rozallje rojene Ferk. že- 
lezniški nameščenec pri Šv. Danijelu,' 
KLO Trbonje, j« odšel septembra 1944, y 
Tomšičevo brigado' 1. bataljon, 1. dese^ 
tino NOV: Oktobra 1944 Je'bil prt Gor- 
njem gradu kot mitraljeze* ranjen v boju 
in je pri prenosu v bolnico v Gornji grad 
umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Urh Marije iz Vuze- 
nice št. 26, se uvede postopanje aa raz- 
glasitev za mrtvega, 
.'Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 

znano, na i o tem v treh mesecih po ob- 
javi v Ura'dneni listuLRS poroča sodlBču 
ali skrbniku Cegovniku Filipu, sod. name- 
ščencu v Slovenjem Gradcu. 

Po preteku roke bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Građen, 
dne 15, novembra 1949. 

• 
T R 62/49-2. '1.841 

] Tîoïir Franc, rol. 27. IX. 1835 * 1 rbov- 
/li.ii, r "lar v TrN'vljah, Loke 375, se od 
maja 1945 pogreša. 

, Na. predlog žene Košir Frančiške, go. 
spodinje v Trbovljah, Loke 86, se uvede, 
postopanje za razglasite? za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 
1. II. 1950 poniča sodišču. 

Po preteku roka bo eodilČe odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 27. oktobra 1949, 

• 
I R 45/49-3 11.408 

Wels (Vaje) Franc, roj. 19. X. 1920 v 
Zâpodju, KLO Litija, rudar v Trbovljah, 
Loke. 380, je odšel na delo v Nemčijo^ Ba- 
je ee je 13. III. 1943 smrtno pooeerečil v 
rudniku Rheinhausen. 

Na predlog mačehe Jeriha Marije, go- 
spodinje v Trbovljah, Loke 330, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 
1. II. 1950 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 31. oktobra 1949. 

I R 55/49-2 12.064 
Ceh Ivan, roj.' 10. IV. 1913 v Sv. Juri- 

•• ob Sčavniei, polir v Hrastniku št. 85, 
]e odšel 4." VIII. 1944 v NOV. Služil je v 
vojnotehnični edinici v Gor. Savinjski 
dolinj ter ee od 29. XII. 1944 pogreša. 

Na predlog žene Čeh Alojzije rojene 
Ocepék, nameščenke v Hrastniku — cen- 
ter 14, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o 
pogrešanem do 15. II. 1950 poroča sodi. 
šču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 18. novembra 194Q. 

ï R 185/49—2 11.181' 
, gotar Maksimilijan, roj. 19. IX. 1924 na 
Moravski gori, sin Matevža in Helene ro- 
jene Broditi«, je odšel 28. III. 1944 v 12. 
Itajerèk^o brigado NOV, Baje je maja 1944 
padel v bojih pri Žužemberku. Od tedaj 
f».pogreša.      Vi 

Na predlog očeta Kotarja Matevža iz 
Moravske gore, KLO Sv. Križ pri Litiji, 
se uvede postopapje za razglasitev za mr- 
tvega in »e izdaja poziv, naj se o pogre-. 
Sanem do 1. ,11, 1950 poroča sodišču ali 
skrbnik^ Grjntalu Janezu, sod. nameščen- 
cu v Trebnjem. 

Po preteku roka ho eodtëïe odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 19, oktobra' 1949. 

Zemljiškoknjižni e•' 

OKLIC 
12.556 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih po'z 
yedb zaradi morebitnih ugovorov zoper te 
podatke v postopanju za osnovanje novih 
zemljiških knjig za k. o. Gabrče in k. o. 

Senadole v sodnem okraju Postojna 
V času od 5. I. do "19. T  1950 bodo v 

< ^.niioïeKnh h. št. 16? vsak dan od' 8. d" 
16. ure razgrnjeni in vsakomur na vpo- 
gled po dosedanjih poizvedbah ustrezajo- 
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če napravljeni posestni lieti, sememi 
lastnikov in parcel, zemljiškoknjižna ma- 
pa in zapisniki o dosedanjih poizvedbah 
zaradi .osnovanja nove zemljiške knjige 
za k. a Gabrče in k. o. Senadole,   " 

V zgoraj navedenem'öaeu in poleg te- 
ga še dne 20. "I. 1950 ee smejo ' vlagati 
ugovori zoper pravilnost fn'popolnost; po- 
seetnih lietov, m to pismeno ali ustno na 
zapisnik pri sodnem ' odposlancu, ki bo 
takrat poslova] na kraju razgrnitve v Se- 
nožečah hit.   162. 

Ce bodo podani kaki ugovor)' ee' bodo 
za obe kat. ob&ni dne 20.-1. 1950 uvedle 
nadaljnje poizvedbe, b katerim naj tudi 
brjei posebnega, vabite pridejo., tega., dne.. 
ob 8. uri osebe, ki ep vložile ugovore. 

Vee cas razgrnitve in nadaljnjih poiz- 
vedb ee smejo pri navedenem sodnem od-" 
poslancu prijavljati tudi obrenrenjevaMe 
pravice (zastavne pravice, služnosti, pre- 
vžitki itd.). 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 10. decembra 1949. 

IB 1084/49 
Amortizacije 

12.895 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

O 184/49 12.067 
Zajdela Jožela, tov. delavka v Mari- 

boru, Heroja Bračifa ul. št. 17, je vložila 
proti Zajdela Karlu, delavcu v Zg. Sfcav. 
niči št. 86, tožbo zaradi razvuze zakona. 

Razprava » tej stvari bo 29. XII. 1949 
Ob 10. uri pri tem sodišču, v sobUSt. 29. 

Ker* je toženec neznanega bivališča, se 
mu za skrbnika poetavi Stelcl Jože, usluž- 
benec OLO Gor. Radgona, ki ga bo za- 
stopal, dokler ee earn ne oglasi aH ne 
imenuje pooblaščenca, < 

•O 109/49 12,067 
Divjak Frane, tesar na Policah St. 126, 

fc vložil zoper Divjak Terezijo rojeno 
Kleeperger 22. IX. 1919 v Garmiech- 
Partenkfrchonu na Gor. Bavarskem, go- 
spodinjo, slanujoSo v Frontenhausen Vils. 
biburgeretrasse St. 126, tožbo zaradi raz- 
voze zakona. 

Razprava v tej «vari bo 29.-.XII. 1949 
db 10. uri; pri tem.»odišeu, v eobl 8t.<29. 

Ker' •• toženka neznanega bivališča, Ji 
te postavljen Štele] Jožef, uslužbenec 
OLO v Gor. Radgoni kot skrbnik; na ciîj, 
ki |o bo zastopal v tej stvari, dokler se 
sama ne oglasi ali ne Imenuje poobla. 
Scenca. 

Okrajno aodUte v Gor. Radgoni' 
dne 19. novembra 1949. 

0 862/49-2 ,.;t,v 12.426 
Berlisg Vinko, nočni Suvaj v Mariboru, 

Tvorni.ška ulica" 28; fe' vložil proli Berlieg 
Tereziji rojeni Rrankoviî, gospodinji v 
Budimpešti VII HeWo, die Körelete 1•0, 
tožbo, zaradi razveze zakona. 

Rasprava bo 30. XII. 1949 ob 8.16 uri 
pri tukajšnjem sodiefti, veobl Št. 84. 

Ker je bivališče toženkp neznano, Se jI 
postavi za skrbnika dr. IrgoliJ Franc, 
odvetnik v Mariboru, kf jo bo zastopal na 
njene stroške in nevamoet, dokler se sa- 
ma ne oglasi ali,ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajna sodiš*« Maribor mesto 
•    dne 1. decembra 1949. 

Na prošnjo Državnega zavarovalnega 
zaveda, direkcija za LR Slovenijo v Ljub- 
ljani, se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednostnega papirja, ki ga je proajlec 
baje izgubil in ee njegov imetnik poziva, 
na] v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS rveljavj* svoje pravice, sicer 
s«, bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednoelni papir izgubil svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
bariran cek it. A 662056 za 27-743 din 

železarne Jesenice, izdan na poslovalnico 
Drž. zavoda za eòe. zavarovanje v Kra- 
nju za  piacilo   zavarovalnih   premij  na 
podružnici Narodne banke na Jesenicah. 

Okrajno sodišče na Jeseničan, 
dne 3. decembra 1949. 

• '  -" 
IR 1068/49 11.979 

Ne prošnjo Govekarja Leopolda,. žup- 
nega upravitelja na Jesenicah, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil 
in se njih Imetnik poziva, naj v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS uve- 
ljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da so vrednostni pa- 
pirji izgubili svojo  pravno veljavnost. 

Oznamenilo  vrednostnih papirjev: 
depotno, potrdilo it,- 2098 o hranilnih 

knjižicah bivše Hranilnice Dravske ba. 
novine, in sicer: 

št. 2550 na ime Zupna nadarbma Je- 
senice — Gor., s saldom 18.317 din in 

št. 2867 na ime Zupna cerkev na Je- 
senicah   (Mežnarija), s saldom 9.975 din. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. novembra 1949. 

•    * 

IR 1068/49 12.066 
Na prošnjo Govekarja Leopolda, tuo. 

nega upravitelja na Jesenicah, se uvede 
postopanje za. amortizacijo vrednostnih 
papirjev, ki so se baje izgubili in se nji- 
hov imetnik poziva, naj v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem jietu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka izreklo, da so vrednostni papirji iz- 
gubili svojo pravno veljavnost, 

Oznamenilo vrednostnih papirjev; ; 
depotno potrdilo St. 2098 glede hranil: 

nib taji žic bivše Hranilnice Dravsko ba- 
novine, in sicer': / 

St. 2650 na ime Zupna nadarbina Jet 
senice — Gor,, s saldom 18.017 din ta 

St. 2867 na ime Zupna cerkev na Jess, 
nlcah  (Mežnarija)  s saldom 9.975 din. 

Okrajno sodÜ&e na Jesenicah 
dne 10, novembra 1949. 

IR 1035/49 .  11,080 
Na prošnjo Sindikalne- podružnice ko. 

vinarjev — Jesenice na Jesenicah, ee 
uvede postopanje za amortizacijo vrednot- 
ni^ kj „so baje izgubljene In ee njihov 
imetnik poziva, na) v dveb mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi'svo- 
je pravice, sicer ee bo po preteku roka 
izreklo, da «o vrednotnice izgubile svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo.vrednotnic: * "' ' ' ,J ' 
hranilne knjižice bivše Postne hranil- 

nice, in sicer: . • r    J 

it. 140044 na ime Podporni sklad mar. 
.tinàme Jes.èpiçe—Fužine, z vlogo 1.448 
îdinarjév, 
4   it. 440053 na ime Narodna strokovna 
zveza — Jesenice, z/.viogo &777din, 

st, 15L2Ö1 na ime brusivo delovodij 
,ind. urad. Slov. jayorufk, z vlogo 222 din» 
i it. 164.224 oa ime Drudtvp ••••••••- 
*eev ipd, družbe Jesenice, z viogo tftö am. 
t       . Okrajno nudiste na Jesenicah 
> dne 16. novembra ''•9. 

I IR 1P71/4Ö       < 11,981 
Na prošnjo  Sušnik   Marije,   zaeüUuiüe, 

' Nomen] 61. 8, se uvede postopanje za 
amonizacjjo vieunoiniee, kj ju je pioa.jeo 
baje izgubil m se njen lpjetmk poziva, 
naj v dveh mesecih po objav] v Uradnem 
lis lu LUS uveljavi svoje pravice, sicer 
se bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica izgub.la s'vòjo pravno veljavnost. 

Oznameiiilo  vrédnotnice: 
hranima  knjižica  bivše  Kmečke  Hra- 

nilnice in posojilnice v Radovljici ft. 8.206 ' 
na ime Su*uik Janez, Npmenj et. 3, z vlo- 
go  1.866.44 din. . i,   •• 

Okrajno Bodišce na' Jesenicah 
dne 15/ novembra 1949. 

* 
IR 1067/49 .    .11,982., 

Na prošnjo Tomana Valentina, Župnega 
upravitelja v Brezzici, se, uvede posto, 
panje za amortizacijo vrednotnic, ki so 
se baje izgubile in so njihov imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih po objav] v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da so vrednotaice izgubile svojo pravu? 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice bjrfie" Kmečke hranil« 

nice in posojilnice v Radovljici in sicer: 
št. 484 z vlogo 51.50 din na ime Cer- 

kveno pokopališče Breznica,' 
it. 503 z vlogo 124.43 din na ime KOB. 

gregatlo Mariana Breznica," •".. 
j    Št. 506 z vlogo 54.69 din na Ime Cerkev 
Brezniça, - 

it. 508 t vlogo 119.28 din ne tone Zna- 
menje sv. Janeza-Kret., Vrba, •    '    ''.•,'-- 

it, 509 z vlogo 70.24 din na ime Cerker 
na Bregu, 

it. 2826 z vlogo 467.60 din na ime Mai- 
na ustanov« LavriJ, 

št. 4138 z vlogo 1,468.88 din na im» 
Zuppa .cerkev Breznioa, 

št. 4189 z vlogo 614.80 din na Ime P* 
druža cerkev Vrba,     , ' •"< •'< 

št. 2829 z vlogo 2.973 din na Ime üboZ- 
n] fond župnije Breznica, 

it. 4170 z vlogo 8.866.11 din, na ime 
Cerkvena oWSina Vrba, ,   ,j>, 

StvT.(R. 210 z vjogo 871.9Ò4in.na ime 
ì Zuptì urad na Brezniči in. , , '    ,   , 
:    št.  2519  z  vlogo ,698.72 4in. na   ime 
Gozdni denar, Breznica. ; 

Okrajno sodlièe na Jesenicah 
•   v dne ;10, novembra 1949. ' 

, ,,./!" .;".!'"•"': ' ..-! ,'.. 
II R 805/49-5 , 12.228., 

Na proSnjo Vereeta Jožefa,, ^upnika v 
2abnici, se uvede .postopanje ža amorti. 

i zàcljo vred|iQtnl(!,.k1 Jlb Je.prp»iléc,;baje, 
i izgubil,  1• se nliji 'fnjrtnlk  poziva, naj 
I v dveh,meeRclh po-objavi,v Uradnem jI« 
1 stu LRS,uveljavi svoje pravice, sicer bo t, 
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sodiate oo preteku roka izreklo, da co 
vrednotnice izgubilo svojo pravno ve. 
ljavnoet. 

iOzriaiuenilo vređnotnic: ^* 
hrauüua knjižica Hranilnice kmečkih 

občin v LJubljani, št 846 na naslov Mašna 
ustanova župne cerkve v Zabnici z vlogo 
480.72 din; 

•hranilna knjižica Hranilnice kmečkih 
občin v Ljubljani» St. 1287 za naelov Po- 
družna cerkev v Sp. Bita ju z vlogo 193.23 

hranilna knjižica Hranilnice kmečkih 
občin v Ljubljani, it. 1706 na naslov Pod- 
ružna- cerkev v Sp. Bitnju z vlogo 193.23 
dinarjev; 

(hranilna knjižica Mestne hranilnice v 
Kranju, št. 271Ö3 z vlogo 1076.28 din; 

.hranilna knjižica Hranilnice in posojil, 
nice v Stari Lolu, št. 2173, na naelov žup- 
na cerkev Zabnica, z vlogo 254.81 din.- 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 26. novembra 1949. 

* 
I R 524/49-3 12.065 

Na prošnjo Zirnleld Angele, upokojen. 
ke v Ljubljani, Gradišče št. 12| kot za- 
stopnice ml. Zirnfelda Igorja, ee uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo j* prosilec baje izgubil in ee njen 
imetnik poziva", naj v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi evo- 
je pravice,i «icer ee bo po preteku roka 
rarekló, da je vrednotnica izgubila evojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vređnotnic: 
v >W£n.a, knjižica št. 35197 Kmetske poso-,, 
lllnice ljubljanske okolice: na ime" Zirn- 
teld ''Zmago, ing. Maribor, e ealdom 1.458 
dinarjev. 

Okrajno sodišče Ljubljana mesto 
..". ,   dne 17.-novembra 1949. 

Nasprošnjo^Plantariča Alojzija,' dri. 
upokojenca, , Skoplje,, Maršala Tita Bt 88, 
ee uvede "posipanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo' je prosilec baje izgubil in 
se-.njen imetnik";poziva,- naj v dveh.me- 
eecih po objavi' v Uradnem lieta -LBS 
uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. \ 

Oznamenilo vrednotni«: 
vložna knjižica ' Ljudske posojilnice v 

'!* Ljubljani, št. 86.546^8 ime < Aloptan, 
lajetarkt, Plantari* Alojzij. 7. vlogo 4.625 
dinarjev.       t 

:• Okrajno sodišče LJubljana mesto 
''••'"' -'•  dne 22. novembra 1949.' 
*,.'. _ /ìMìV •>•'., -jf •    •.•':• '•' .-'" 

I ;R;:825749-è      ''•'•" ': \-"-   ;/;.'12Ü58. 
'Na prošnjo Ramovš Manie«, gospodinje, 

v:Vel. Laščah St.»1, ee uvedè pç^opànje 
•• amortizacijo vrednotnice/ W Jo je pro. 
sHec, baje,' .' izgubil ' In ee ' njen  imetnik 
poziva; naj v dveh mesecih po'tfbjàvi v 
Uradnem .listu .LBS .uveljavi'-svoje pra- 
vice,,sicer •••1» po preteku, roka izreklo, 
da. je ,vređnotriica izgubila "evojo; pravno; 
veljavnost.   '        w       /"' •''_  " ",'. .'V 

' Oziiameriàó''vre&otndoe:', J\ ;'"'''.*£,„. 
'Viožna .jmjižfca 'ijudekè '••••••••»'," 

Ljubljani •t. 86799 na line •••^•.•••- " 
ca;?Vel*. LaSïeJSi l;«z vlogo"*4o0đln'i',-;M'j 

* ' • Okrafao-reeđiSie; pobijan» jmee&'t ." *, 
... > VóW 22. novembra 1949•   "  " " 

IR 623/49-3 12.152 
Na prošnjo Snoj Frančiške, delavke v 

Zalogu št. 99, Ljubljana, p. Polje, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostnega papirja,, ki ga je prosilec baje 
izgubil in se njegov imetnik poziva, naj 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi evoje pravice, sicer 
se bo po preteku roka Izreklo; da je 
vrednostni papir izgubil svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Óznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica št. 208482 Državne- 

ga zavarovalnega zavoda, ravnateljstvo 
za LRS v Ljubljani, zavarovanje sklenjeno 
1. II. 1948, konec zavarovanja 1. II. 1968, 
koristnik zavarovanka ali v primeru nje. 
ne.. smrti prinoeitelj, zavarovana vsota 
7.860 din, nezgoda 18.000 din, invalidnina 
36.000dm. 

Okrajno sodišče LJubljana mesto 
dne 22. novembra 1949. 

• 
R 872/49-3 12.062 

Na' prošnjo Kosi Irme, gospodinje iz 
Maribora, Vrbaneka ul. 23, se uvede po. 
etopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilka med vojno izgubila in ee 
njen Imetnik poziva, naj v dveh mesečin 
po objavi v uradnem listu LRS uveljavi 
evoje pravice, sicer se bo po preteku roke 
izreklo, da je vrednotnJca brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica  Vzajemne  zavaro- 

valnice v Ljubljani M. 19656, sklenitelj 
zavarovanja Vidic Jožko in Irma, pride- 
lek . zavarovanja  1. I. 1941, konec 1. I. 
1966, zavarovalna vsota starih 30.000 din*, 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 12. avgusta  1949. 

FR 143/49-5 12.194 
Na prošnjo Planinšek Josipine, gospo, 

dinje iz Skccjana št. 17, KLO Skoojan, 
se uvede postopanje za amortizacijo, vred- 
ntrtnic, "ki ••' je'prosilka baje izgubila 
in ee njih imetnik poziva, naj v treh me- 
secih po objavi v Uradnem Iietu LRS uve. 
Ijavi evoje pravice, sicer še bo po pre- 
teku roka Izreklo, da eta vrednotnicl iz- 

•gubili ievojo pravno,-veljävnoat. 
Oznamenilo vređnotnic: 
hranilna/knjižica Kmečke posojilnice 

in hranilnice v St. Rupertu na Dol., 
$t„- 430 na ime. Vidmar Pepca, Straža, z 
vlogo 260.60din,  ' "',.' u . 

hranilna knjižica Kmečke posojilnice 
in hranilnice v St. Rupertu na Dol., šte- 
vilka 1238 na ime Vidmar Josipin», Skbc- 
jan' 8t.'.11, iz vlogo 1212.97din., 

Okrajno, sodišče v Novem mestu 
/       ;: dne 25. novembra 1940. 

R 885/49-3 12.291 
Na prošnjo Krajnca Ivana, majega kme- 

ta iz Radmirja 5, ee uvede postopanje za' 
amortizacijo vrednotnice, ki je prosilcu 
baje propadla in ee njen morebitni hnet- 
nlk poziva^ naj v treh mesecih po -objavi; 
v Uradnem Iietu LRS uveljavi evoje pra-' 

.vice, sicer,ee.bo po preteku roka izreklo, 
da Je vrednotnica izgubila svojo pravno 

'veljavnost.-    ..;,>w.  ':.',*      -."-:;;•    •<•'   ,:'..' 
Oznamenilo vrednotnice: •••• -, ; 

.hranilna knjižica bivše Ljudske posojil- 
nice:.^ Celju Št. 3076/10224 «à imeKranjc 
Jvan,'.y,sedanji [valuti 6977, din.        ^   , 

'.5^-*Okrajno'.iod^",v,,Só|UùÉÌja''  • ;;:, 
1"        '   dne* 1. decembra." 1949, • c 

0 624/49-4 12.290 

Oklic dedičem 
V zapuščinskem postopku po Antonu 

Miklavčiču, kmetu ž Golega vrha ,7, ki je 
umrl 21. VIII. 1949, zapustiva naredbo 
poslednje:,volje, se njegov, ein Matija Mi- 
klavcid, neznanega prebivališča, poziva, 
naj v štirih mesecih vloži priglasitev za 
dediča ali imenuje pooblaš&nca, ker ga 

• bo sicer zastdpal ekrbnik, njegov delež pa 
hranila skrbstvena oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju        ' 
dne 1. decembra 1949. 

Razni oglasi 
St. 2141/49 12.444 

Razpis 
Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 

ljani razpisuje 
mesto asiotentankemika v histološko- 

erabriološkem institutu. 
Pravilno opremljene prošnje Je treba 

vložiti na dekanatu medicinske fakultete, 
Vrazov trg 4/1, do 20. : decembra 1949. 

Informacije o pogojih službe daje pred- 
stojnik instituta. 

Dekanat medicinske fakultete . 
Ljubljana dne 6. decembra 1949. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
'- ''.".,/''.•'•'-':..' . :,..  ;; ., • 12-526 
Triòvefco: podjetje »Zito«, fflrekćija,v, 

Ljubljani (v likvidaciji) ponovno opozarja ' 
vse upnike, da je krajni rok* za uveljav- 
ljenje vseh terjatev do podjetja 31. de- 
cember 1949. 

Po tem roku podjetje ne bo upoštevalo ' 
noben« terjatve, ker bo vsa razpoloviva 
sredstva odvedlo v proračun. 

Prav tako pozivamo vse dolžnike, da 
do tega roka poravnajo svoje obveznosti. 

Likvidatorji 
-••    ,       *•    - 

12.466 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

20: XI. 1949 ee jö tvrdka. >•adbeno pod- 
jetje Kosi«, d. z. o z., Ljubljana, Rimska 
c. 16, razdružila in jprella v Mkvidacijo. 

Vsi upniki in dolžniki ee pozivajo.D*] 
do 31. XII. 1949 priglasijo svoje terjatve , 
oziroma izpolnijo svoje obveznosti do 
družbe. i, J 

Gradbeno podjetje Kosi v likvidaciji, 
;      Ljubljana, Rimska c. 16 , 

Izgubljene listine 
.     i;nrekiie«je5o 

BÌrtiè Frančiška, Ljubljana, Tavčarjeva 
št.  11, sindikalno knjižico št. 94.411. 

' • V t-'"'; .'-   •'  , :'12.538 
Bizjak Valerija,.LJubljana, Tavčarjeva 

št. ,11, .spričevalo o„nižjem tečajnem iz- 
pita, " izdano* ; v šoletom, letu 1930/81, od 
ientjakobske dekliške meščanske iole v 
•Ljubljani.;   -<••'• • ; ;v;,;-'i ;•12.5•4 

BJumauer Robert, LJubljana, Ilirska 31, 
osebno, šofersko, kolesarsko in '.univerzi- 
tetno' izkaznico. :,^;- _ ;"• '   ''' ';;,,,:' -'"••£, 

•••••• Cecilija,': Idrija," Titova M, M^ 
lareko knjižico; št. .2865785.   ;. :;:.42.136 s 

V 
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Božič Janez, Ljubi, 
195, osebno •• "~ 
izkaznico OF. 

na, Zaloška cesta 
izkaznico ter 

12.312 
Bucik Iran, .Vrtojba pri Gorici 118, iz-. 

kaznioo za kolo. 11.87.6 
Centralna veterinarska bolnica, Ljub- 

ljana, Ceeta v Mestni log 47, prometno 
knjižico St. 14597 za osebni avto znamke 
>Volkswagen* S-1Ô88, izdano od uprave 
NM v Ljubljani. 12.267 

••••• Franc, Apace 70, roj. 5. X. 1905 
v Mokronogu-, osebno izkaznico, izkaznico 
ÖF, izkaznico za kolo Št. S—22—1175 
znamke >Viktorija< št. 1093891, izkaznico 
čebelarskega društva, sindikalno izkazni- 
co in izkaznico o prostovoljnem delu. 

10.918 
Crikl Ivan, delavec pri Elektropreno. 

eu, Bled-Koprivnik, izkaznico OP, osebno 
izkaznico, knjižico o zaposlitvi, sindikalno 
in industrijsko izkaznico. 12.367 

Cad Ferdinand, Maribor, Terno, udar- 
niško izkaznico St. 9189, 12.212 

CebaSek Vinko, roj. 7. VII. 1922 v Po- 
lju 6, okraj Kamnik, ukradeno vojaško 
knjižico, izdano od Štaba 26. udarne di- 
vizije. 12.128 

Cerne Aleksander, Ljubljana, Hranilni- 
Ska 4, «eebno izkaznico  it. 040929. 

12.406 
Divjak Viktor, Kožarje 60, nabavno 

knjižico Litostroja št. ,672. -  12.504 
Dornik Alojz in Dornik Avguština, Vr- 

bovska vas 2, Cerklje ob Krki, izkaz" 
nico 0F, poročno industrijsko nakaznico, 
in industrijsko nakaznico za oktober, no- 
vember in december. 12.131 

Drev Ivan, Ljubljana, Korotanska, ba- 
raka 6, soba 15, tovarniSko izkaznico. 

'•'••'* V " ; ' '•. ,, ''   12-535 
Drvarie Ivan,  roj. 23. XII. 1927, Fe- 

tanjci, okraj M. Sobota, vojaško knjižico. 
, U.954 

Elektroprenos, Crante, evia, tablico 
tovornega avtomobila 8t. 8737.       12.440 

Fiker Gustav, Ljubljana, Poljanska ce- 
sta IS« knjižico za kolo St. S—1—2631, 
tov. St. 201127, Izdano od NM Ljubljana. 

12.411 
Frelih Jakob, Goropeke, 2iri, promet- 

no knjižico za kolo znamke >Refkord«, 
St. 85103, zap. regr St. 11192, izdano od 
poverjeništva za notr. zadeve Kranj. 

. , .        11.951 
GaSperSio Gabrijel, Zadvor 77, p. Do- 

brunje, knjižico za kölo znamke >Opel<, 
tov. St. 3339921, evid. št. 9043, tovarniško 
izkaznico in industrijsko nakaznico na 
ime Gašperšic' Ciril. i . , > 12•61 

GaSpergiS Valentin, Ljubljana. Smar- 
tineka 31, sindikalno knjižico in osebno 
izkaznico,. . ..-,'..   J2.507 

GombajS Marjan, Ljubljana, Marmonto- 
va 40, izkaznico Inozemca St. 6646 in 1389, 
izdano cd NM Ljubljana. ,-   12.436 
• Gònirbàf " Neža,- Maribor, Poèçbova, pio? 
-mémo knjižico za kolo SV 5460, evid. St. 
8^-16/7652.       ;. „;<    : , •      12.204 

Gorjup Leopold, Ljubljana, Cesta na 
Bfdo 7, osebno izkaznico. •   12.802 

Gozdarsko avtopodjetjè, direkcija,Ko- 
čevje, evidenčne tablice ia tovorno vozilo 
»Skoda« S~8214,, za prikolico »Cärggö- 
Hobba« S-8183 iri S-^3499i, -za. prîkoUéé 
>Jändii5ßk< S-8218. S-8208 in. S—8219, 

za prikolice >Vlberti< S—2614,. OM 
»Skoda.« S—8214, za prikolice »Cajgg«- 
S-8Ì57, S-8158, S-8160 in S-8159 ter 
prometno knjižico za prikolice »Jaadicek« 
S-8206, OM S-8157, OM S-8159 in OM 
S-8160. .   11.559 

Grandovec Silvo, Ljubljana, Poljanska 
c. 2, Industrijsko nakaznico. 12.452 

Gregore« Janez, Kranj, Gor. Sava 18, 
režijsko karto za vožnjo, kolesarsko, usluž- 
bensko in sindikalno knjižico,        12.430 

GregoriÉ Jože, Ljubljana, Tyrieva 36, 
osebno in Šofersko izkaznico ter vojaško 
knjižico. 12.857 

GruSovnik Neža, Starše 47, dt. Janž na 
Drav. polju, knjižico za kolo^ znamke 
>Styria< št. okvira 821781, Številka tablice 
S-20-5803, izdano od NM Slarše, St Janž 
na Drav. polju. . 12.164 

Hafner Antonija, Jesenice, Pionirska 11, 
.Slov. Javornik, osebno izkaznico in tom- 
bolo Jeseniške tovarne na ime Faganel 
Karel 12.505 

i Ham Drago, Ljubljana, Jelovžkova ,16, 
akademsko izkaznico, izdano od univerze 
v Ljubljani. ,    ' 12.437 

HerodeS Kari, Trna va, Celje okolica, 
prometno knjižico za kolo znamke »Sty- 
ria«, tov. St. 641382, evid. St. tablice 
13205 in izkaznico OF St. 636534     12.268 

Hočevar Jožefa, Ljubljana, Vodnikova 
St. 34, knjižico za kolo. , 12488 

Hvala Rajko, Kočevje 189, pomočniško 
spričevalo St. 342 'm šotersko knjižico 
St. 4240.        • .      12.448 

Ilnikar Janez, prometnik postaje Slov. 
Javornik, ••••••••• knjižico St. 63900. 

12.199 
Jaklič Vida, Pusti Javor, p. St. Vid. pri. 

Stični, knjižico za kolo St. S—62217, iz- 
dano od NM Stična. '      12Ì310 

Jeraj Franc, Šmartno pri Litiji, Šofer- 
sko izkaznico. 12.366 

Jernejcič Jože, Vrhnika, Stara cesta 27, 
prometno knjižico St. 2008. 12.811" 

Jevèeskï Aleksander, Vójna pošta 2667,, 
St. Vid nad Ljubljano, oblačilno knjižico 
serije B št. 28011. , 12.431 

JurkoSek Pavla, Ljubljana, Carja Du- 
šana 14, živilsko nakaznico za december, 
sindikalno in mteđineko izkaznico, odjav- 
nico, priznanico denarne vrednosti od 
sind, magazina MLO, potrdilo za dvig 
obleke in tekstilno nakaznico.        12.415 

Jus Irena, Maribor, Gorkega ulica 17, 
vajeniSko izkaznico St, 11573.,        12.072 

KambiS. Antonija, Ljubljana, Rutarjeva. 
St. 1, osebno izkaznico St. 18. .      12.416 

i Kanter Franc, Stari trg 104, p. Slovenj 
Gradec, ukradeno vojaško knjižico. 

i *   -    11,952 

,. Kebe Ivan, Ljubljana, Rimska c.. 11, 
uelužbtensko .knjižico miljenika, klubsko 
knjižico, mladinsko in OF izkaznico. 

Kenk .Franc, . Ljubljana,   Robičeiva 2, 
spričevalo I. razr. II. dri. deške meSSan- 
ek'e. Sòie, izdano\l 1935/36...     ,,,12.862 

' kesmlc Milka,- Ljubljana, Frankopaneka 
št. 21, sindikalno Iknjižico.     • 12.536 

Klampfer Avgust, Zg. Hoče pri Mari- 
noni, prometno knjižico •• kolo It. 423162. 

Klasinc Franc, ZJatoìi^jtì.eÒ, p, St.'Janž. 
nâ Dir.-polju, evid'..tablico za kolo'Številka, 
S—20—6020 (m ne knjižico za kolo, ka- 
kor je bilo ©omotoma objavljen»-V Urad- 
nem listu LRSSt. 24).,-':• -•   :i"? 

Klenovnik Poldi, Ljubljana, Križani. 
Ska 2, osebno izkaznico. 12.358 

Klojènik Franc, Sv. Peter pri Maribo- 
ru, prometno knjižico za kolo znamke 
>Barando< it, 0901423, evid. Številka 
S-17/1268. 12.210 

Kmetje Ivanka, Trzin 148, p. Domžale, 
izkaznico za kolo,: sindikalno in osebno 
izkaznico,, udarniško knjižico, izkaznico 
OF in potrato o zaposlitvi. 12.306 

Kmetië Viktor, Sp. Korena pri Sv. Bar- 
bari, prometno knjižico za kolo znamke 
»Velo «Št. 525867, evid. St. S—17/783. 

12.206 
KogovSek Ivan, Log 53, Brezovica, 

knjižico ca kolo St. tablice 4588, NM 164, 
osebno izkaznico in knjižico za kolo na 
ime KogovSek Stane, St. tablice 4590 in 
1816881. 12.• 

Kolenc Boris, Ljubljana, Rožna dolina, 
Cesta 17 St. 12, izkaznico OF. 12.407 

Komel Jožefa, Gorica, Ralut, TomSice- 
va 88, propustnico za prestop meje. 

•63 
Koršič Olga, Ljubljana, Groharjeva ee-" 

sta 21/1, osebno izkaznico, izdano od 
magistrata v Trstu.     '   ' 12.531 

Kovafctô Ivan, mizar, Lešnica 26 pri 
Ormožu, osebno izkaznico iO knjižico za 
kolo, St. tablice S—20/8445.       .  12.858 

Kranjc Ana, Borovnica 10, sindikalno 
in osebno izkaznico ter izkaznico OP.' 

12.800 
Krek Mira, Ljubljana, Groharjeva 21, 

preklic o izgubljeni osebni izkaznici, ob- 
javljen v Uradnem listu "LRS «.36, ke? 
se je listina medtem našla. 12.408 

Križaj Dora, Rovrte 154 pri Logatcu", 
prometno knjižico, evid. St. 12<337, Šte- 
vilka okvira 1084588, izdano od -OLO 
Ljubljana okolica. 11.929 

KruSie Julijana, Ljubljana, Rožna doli- 
na, Cesta VIII, St. 23, osebno4 izkaznico 
in knjižico za kolo.   - -•• •^^•» 

Lampi« Ivanka, Orle 8, ^:d^ko, ein- 
dlkatoo ter tekstilno izkaznico.      12555 

Lanko Milan, Maribor, Studenci, Ulica 
heroja Sercerja, l( evid/ tablico' Številka. 
S—16/10253 za kolo znamke »Wanderer, 
St. 700058. 12.203 

Lipec Marija, Ljubljana, Prešernova 
cesta 15, potrdilo o mobilizaciji osebne- 
ga avtomobila znamke >De Šoto«, evid. 
Št. LB 82, izdano od komande mesta 
LJubljane dne 12. VI.' 1945. 12,84? 

trgi, 
ske po- 

12.249 

Ljubeč Konrad, Ptuj, 
potrošniško nakaznico žago 
trebe St. 107.    ,, ., 

Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, knji- 
žico za poltovorni avtomobil >Kidet*Opek ; 
St. 11124, S-6574.  12.200 

Luekov.ee Ciril,, \ «izkeznicor za moško 
kolo št. 5918^, izdano .v. Kranju in osebno 
izkaznico na ime Krt Ignac, Kranj, 0&- 
renja Sava 87* ••   •        11.932 

• , ,'i ,, !. <'" > . ' ••• •'• .'t »i' • 
Ma}iori6 Frane, učno pogodbo, Številka 

1801/48/ iidano v " Soli uîeocev, v ' gofipo- 
darstvii V Ljubljani. \ v;!U!;;iV874. 

. MakaroTië Aioli, Avde 80 pri. Kanalu, 
osebno iskaznico, »izdano od notr. uprave 

iWtséga^oKrëJa; Grg'à;r.(• ;;ii;^,;;,,J;f' ,;'?.1^4, 
;   Malalan.Edvardi Križ"43,.KLO foniaj,,, 
iknjižico za kolo «mmke.;>,Volsit< St.-ko- 
lesa S^29-lïSlrSt. ••••,)-•£•:' 
i • . .-.'•-i f,i'ust)-•;:..•'• »'^..'11.824' 
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••••• Alojz, Ljubljana, medicinska fa- 
kulteta, indeks te .fajtulïete' .        12.409 

Mut»bu»»k* livutiiu In tvuruictt kuv.u- 
ekilt izdelkov, Maribor, Moterjeva ul, 15, 
knjiži«».za učenca,v gospodarstvu Števil- 
ka 002892 na ime Cernenšek Jaako, Ma- 
ribor. 10.583 

•••••••. Jožefa, oeučur 1Ö6 prt Kra- 
ajtit- izkaznico OF St. 588561. 12.434 

Medved Kristina, Teziib pri Mariboru, 
taboriSče lil. baraka ti, osebni' Iskaznici 
na ime Medved Kristina-w Medved Ja- 
nez, svojo'OF izkaznico, "rojstni list otro- 
ka :Alojza m Janeza, poročni list, izkaz- 
nici Tovarn« avtomobilov Maribor..*!. 3415 
in 8909 im ime Medved Kristina in Janez, 
ter prometno knjižico za kplo, evid. Šte- 
vilka 4420   , . . :     . . 11.869 

-Meglec-Sitar, Ljubljana, Kolodvorska 11,' 
potroAnišRo nakaznico ia gospodinjske 
potrebe K-8 in polroSnlSko pdtrd.lo ži- 
vilske karte te mesec december na ime 
Meglër .Roži,       .     , . • 12.509 

• Mollinovi* Franč.ška, St. Jakob 22 pri 
Savi, osebno izkaznico, 12.808 

MikoLc brani-, Ljubljana, Rimska 11> 
konjeilica NM, izkaznico OF, mladinsko 
izkaznico,' službeni- liei» izkaznico kluba 
iD račune o podkovan ju konji 2 Usta od 
popre vila ure. 12.859 

Mbčtvn.kar bearidra,' Ljubljana, 'Jègïlce- 
v* 12, univerzitetno izkaznico,        12.449 

Modrijan Zdravko, Ljubljena, 'Poklu- 
Karjeva ,#,, '.osebno izkaznico M- 001882, 
delavsko ßnjiiico,. Uzkaznioó", OF in. * tc- 
yàrpieko Izkaznico.,   , 12.30J 

Nukič ftteïan, Maribor, Koroèka «esta, 
prometno knjižico za kolo znamke »Sta- 
yer*, •.;"•1•, evid. St. S-r 16/5802 in 
Šoferska izkaznico, izdano od .NM. Mari- 
bor i. •«. 12.208 

' Oblak Slavko; CrriutV pri Ljubljani, 
pcfroišniSko nakaznico' oskrbi1 MINOT-s 
St'. 8875.        . ' ' 12.412 
- Okrajni OLtf1 Jeeenlru, poverjenlgtvo 'za 
nettunio zadeve,'' evid; tablico motorja 
8-01 6/74.        ,, .        ,        ,,  , ;   » 10,721 

Okraja.»r. gostinsko podjetje, Jesenice^ 
Gor,, prometno knjižico'M 4650 za pol; 
tovorni avto, zdano od notr. odReka na 
Jesanirah.1 • , , 12.36» 

Oven Marija. Ljubljana, Draveljska 29, 
knjižico za kolo znamke »Durkopp«,, tov. 
St. 710144, St. tflhJlr.R •62•» in osebno iz- 
kazniro. 12.408 

Oven .Marija, M M. 118, 'svojo./osphno 
' •••••••, izkaznico za kolo in Živilsko 

karto, dalje živilsko, karto na Ime Oven 
Ton»i eloktromontef,' ••••• Majda In Me- 
ta", obar •••••••; Industrijsko . nakaznico 
TR-1 na ime Oven Tone," O ni 'tnf, Ovctl 
Marija, D-2 na jtnf .Oven Majda in p.na 
Ime Oy*n •••.••• ^•^'%i popravilo 
o>v1t«v ha 'me Oven, Tone, Majda ih .Mar 
ri V.,.   •'•"»•• ; 12.S07 

P '<• |van, Maribor, ••••••••, udàrnlSW 
fstltf '•|<•• «t* 1fli«7i». "'   ' " •';     "12.211 
-PMovnlk Joïp, delavec tovarne usnja v 

Slovenjem Gradcu, knji^iro za.kolo znam- 
ke »BrandwiHürgt^'reg.W 469,iovi Šte- 
vilka 65.R.ffl lo> '*•>••. ifklttnint tifi Infie 
Kolednik  Marija,  Izdano od -KLO^'H 
trjt. -.«-   -'•:'     ,', •-  '    ,        11-»«S 

Perko Frane, nameščenec, Tržič, Pu- 
térhof, sindikalno izkaznico, članska 
it. 2973008, zvezna it. 80005. 12.078 

Perfir Tono, Ljubljana, ßm&rtinska 21, 
Šofersko in sindikalno iskaznico.    . 12308 

Peték Jože«, ZlatoliČje H. 104, p. St. 
Janž •• Drav. polju, knjižico za kolo St. 
okvira 1248, reg. St. 8-20-6019.       11.981 

Pir« Franc, čevlj. mojster, Rakek 100,. 
; osebno izkaznico." ,. ',      12.860 

Pirna* Antonija, Zagrad 18 pri Skocja- 
nu, knjižico Ca kol« it. okvira 407238. 

12.510 
Podgoršek Anton, mizar, Suhadol 61, 

p. Komenda, knjižico za kolo in osebno 
izkaznico. 12.856 

Pogorele Joie, p. Dolenja vas — Ko- 
čevje, knjižico za kolo znamke »Ader« SI. 
832, 12.414 

Pristovuik Ivan, delavec v tovarni >lm* 
pol«, Gornja Bistrica, stanujoč tf Cigon- 
cib 7, izkaznico za kolo St. 111163, M. ta- 
blice 678; 11.603 

Hajk Franc, Brusnice St. 78, delavsko 
knjižico. 12J511 

Ribnikar Peter, MaribOT, Oblastni ko- 
mite, voj. knjižico, potrdilo Štaba 11. di- 
vizije KNOJa in vojaSko odpustnico. 

12.207 
Rozman Jože, Ljubečna 311 prometno 

knjižico za kolo znamke »Pueh«, St. ko- 
lesa 203.806, St   tablfce 14.192/5-13. 

12il77 
Rozman Viktorija, Ljubljana, StreliSka 

St. 24, spričevalo II. razreda  gimnazije. 
.12.532 

Rubelj Franc, Ljubljana, Strojeva ul. 7, 
evid. tablico St. S-1Ï180. 12.503 

Rui Avgust, Vfesta 4, Zagorje ob Savi, 
vojàSko in oeebno izkaznico. 12.198 
, SavlnSek Marija,   Maribor,    Pobrežje, 

"ulica  14. d'vizije, prometno  knjižico za^ 
kolo    znamke   »Ideal«,   evid. • Številka 
8~16/12001• ; 1S.205 

•" SérW Rndnlf, ravnatelj moSke kaznil- 
nice v p-, Maribor, Rnzlagova •7,"'- maliwi- 
i,etno spričevalo iz. leta 1924, izdano na 
ženski realni gimnaziji v SuSaku•'— Reki 
na ime Sertič Mira.  ,h   .   , :,.   •   12.197 

.f8eSel- Prantiäka, Brezova, »t. 41. KLO 
Šmartno v Rožni dolini, prometno knji- 
žico za kolo znamke >Maieter«, M. uoliwa 
818870. '     12:163 

Svirčev M4eva, Celje,. Trg.r,ro«ien*:kov 
St, 5; osebno izkaznico',' Izdano od NM 
Celje, dejevno l<n(lžico • žeteiniSke po- 
staje Celje In nindikaino knjižico.   12.176 

Salehar Marija, Ljubl|ana> Dvorska 9, 
osebno (zkažnlro •, f>ilrW5fn knjlžico.za 
kolo,  evid.  St; S-M6249.•:,'   '        12.48t 

eÓUpa Felikg, Ptuj, Cevlj. produktivna 
zadruga, offfbno izkaznico, St. 18, izdano 
od, KLO Lonoova vas, točke, za •.•••••- 
ieSJe, kn}IWr<> ta kolo, St. 41001, St. tab: 
llrie! iqi82-?0• in vojaSko,knjiži^;  , 12.488 

Seme Iran, L}ubHana,"GraćiSce8, ohle- 
«Ino knjižico«  8858.   r      .„    ,12.818, 

Aiménko Matilda, PrévalJ 4f>, ftrtfo, p. 
LniMjana, osebno ; izkaznico in izkaznico 
OF. •      12.80» 

•••• Martin, Vrbno 20, p. Sv. Jurij pri 
Celju, prometno knjižico ža. motorno kolo 
DKV 97 m», St. motorja 864037/50, epoa. 
if. S-02868, St. okvira 506176, dovoljenje 
ministrstva za lokalni promet v Ljubljani 
za.nakup in dobavo motorja ter Šofersko 
izkaznico na ime Sivka Stanko.      12.008 

Su bat Franjo, Ljubljana, Janševa 8, 
oblačilno knjižico serije O, St. 16907, iz- 
dano od Voj. poŠte St.   12265.   ,     12.508 

Tavčar   Marija,   Zalog   81,   LJubljana, 
knjižico za kolo znamke »Kosmos«, evid. 

; at, 8-•842. 1 12418 
Tovarna upognjenega pobUtva, Duplica, 

6 sindikalnih knjižio na ime Mora Mlnka, 
Kramar Francka, UrSi* Julij, Gril Franc- 
ka, Karnar Ana, Roje Slavko in Zamik 
Marija. 12.439 

Trgovsko podjetje »Mleko«, Ljubljana, 
Maistrova ul, 10, evid, tablico osebnega 
avtomobila   >Olfmpfa-Opel«  St.  S-1789, 

Ì2.600 
.Trgovsko, podjetje 0?KZ Dravograd, 

evid. tablico tovornega avtomobila Števil- 
ka S-502Ì5,, , .    12.076 

Tuiié Nikola, vojna poŠta 1266, Bovec, 
plačilno  knjižico serije- M, St. 112554.. 

12.484- 
Upraia NM i« Si ov eni jo Ua podlagi 17. 

člena uredbe o voznikih motornih vozil 
(Uradni list LRS št; 24/170-47) veljavnost 
vozniške knjižice St. 840, izdane od upra- 
ve NM Solkan na ime CrmelJ Vinko» sin 
Jožeta, roj. 17. XII. 1909 v Sv. Križu. 
okrajr Gorica. 11.174 

VaaHJerM Slavko, Vojna poeta št 5812, 
Vrhnika, -oblačilno knjižico serije A Šte- 
vilka 2666- 12.482 

Vesel Apolonija. Ceînjice, KLO Mo- 
ravče, izkaznico za kolo evid. 8t. 4347. 

12.806 
Vidirtajer Franc, Novo meeto, Tavčarje- 

va ul. 12, vojaško knjižico. 12.868 
VindiS Franc, Starke 66, St. Janž na 

Drav. polju, knjižico za kolo, Št. okvira 
2022884, reg, St. S-20-5794. 11.980 

Visočntk Ljudmila, Vidmarje 188, oseb- 
no ižkazoico i» izkaznico pF.       '   12^65 

Vodir Justina, Bohinteka Bistrica 182, 
sindikalno ivlîaznico, izdano od krojaSke 
industrije Bled, izkaznico OF, Izdano od 
OF.<Be*n!ca in mladihsko izkaznico, Iz- 
dano •• MLS Been ira. 12.419 

. Vcijna pašta 8MÌS, LJuhliima, • ratnih 
nalogov niJv imena, Jovan Marko, Kavčič 
Tihomir/ Jovanović Dragoljub, ValenMČ 
tìògdan, Azor •••• inJockovič Diordje, 

12.304 
. Vrtdovnlk Karol, Podgorje 14, Frânko- 
lóvo,' Celje,    prometno knjižico za kolo 
znamke >Puch«, St. okvira 1.547.441. 

-      - ' 12.178 
• -2efjal Ivan, Gâbrovica St. 31, p. Ko- 
men, osebno izkaznico. 12.049 
'Žlgante Petor,'Kranj, Klanec 72, mla- 
dinsko Knjižico, izkaznico OF, udarniSkO 
ižkazni«) I» Noveg* Beograda, udentIPko 
karto «a •.! »rlmeeeïje. 12-201 

•'' ÄnlrfarSIf Janez, Ljubljana, CelovSka 
cedita, blok 83, St. 3, osebno tekaznico, 
izkazH'co ZB in o.profstovollnih dPiavnih 
urah, izkazniro 0F ter sindikalpo, j-ikaz. 
nlco.           . 12.299 

Izdaja »Uradni list LRS«; Direktor in odgrivorn» ufwinikî dr. Rastko Močnik, tlaka •*»•« »Toneta ToniSjca. »d » LfuWjari' 
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2559. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 7. decembra 1949. 
Besedilo; Mestno gostinsko podjetje »Pri 

Gorenjcu« Kamnik. ' 
Izbrišeta ee: Fiere Marija in Kutap 

Rudolf, vpiše ee: 
Fiere Marija, pcelovodja, ki podpisuje 

samostojno,  v njeni  odsotnosti pa 
Sekirnik Franc, upravnik uprave mest- 

nih podjetij; spise finančnega in kredit- 
nega značaja »»podpisuje z enim izmed 
navedenih, 

Nemec Jurij, računovodja, v njegovi 
odsotnotsi pa 

Bervar Ivanka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo ta finance, 
dne 7. decembra 1949. 

Ôt. 2889—III 1949 12.513 

2860. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 1. decembra 1949. 
Besedilo;   Mestno   gostinsko   podjetje 

St. 4, Kamnik. 
Izbrišeta se Lorbek Matilda in Sekir- 

nik Franc ter vpišejo; 
Lorbek Matilda, poslovodja, ki podpi- 

suje samostojno, eptee finančnega in kre- 
ditnega značaja do zneska 250.000 din so. 
podpisuje 

Nemec Jurij, računovodia ali 
Sekirnik Franc, upravnik uprave mest. 

nih podjetij; za večje zneske je [x>"rfetoo 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam- 
nik.     • •>• • 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. decembra 1949. 

St. 2893—III 1949    " '12.259 
• 

2561. 
Sedel: Kamnik. 
Dan vpi«a; 28. novembra 1949. 
Besedilo:   Mestno   gostinsko    podjetje 

št. 5, Kamnik. 
.. Izbrišeta se Resnik Rozalija in Sekirnik 
Franc, ter vpišeta': 

Resnik Rozalija, poslovodja, ki podpi- 
suje samostojno, spise finančnega in kre- 
ditnega značaja do raeeka 250.000 din 
sopodpisuje 

Nemec Jurij, računovodja aH 
Sekimik Franc, upravnik uprave meet- 

nib podjetij j za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam- 
nik, 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo »a financ«, 
dne 28, novembra 1949. 

St.2894-III 1949 12.268 
* 

2562. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisat 7. decembra 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

St. 5, Kamnik. 
Izbrišeta se Resnik Rozalija in Sekir- 

nik' Franc ter vpišejo: 
Resnik Rozalija, poslovodja, ki podpi- 

suje samostojno, v njeni odsotnosti pa 
Sekirnik Franc, upravnik, uprave tnest- " 

nih podjetij; epiee finančnega in kredit- 
nega značaja sopodpisuje % -enim nave- 

2568. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Meso« Kam- 

nik. 
Izbrišeta so Ponikvar Slavko  in Ste- 

klasa Anica ter vpišeta: 
Pirš Ivan, upravnik in 
Smeh Leopoldina, blagajnik ih knjigo- 

vodja, ki podpisujeta v   mejah poobla- 
stil. ' 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo ca finance, 
dne 6. decembra 1949. 

St. 3241-• 1949 12.441 
• 

2561 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 26. novembra 1949. 
Besedilo:   Mestno^» penzijsko   gostišče, 

Kamnik. 
Izbrišeta se': UrSdč Albert in Sekirnik 

Franc ter vpišejo: 
Ufšio Albert, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, spis© finančnega in kredit- 
nega enačaja do zneska 250.000 din so- 
podpisuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnik Franc, upravnik uprave mest- 

nih podjetij; za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLO Kam- 
nik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo ta finance, 

. dne 26. novembra 1949. 
St, 28Ö5-III 1949 12.223 > 

Nemec   Jurij, računovodja,   v  njegovi 
odeotnoeti pa 

,   Bervar Ivanka, blagajniki   * 
Okrajni LO Kamnik, 

t        poverjeništvo za' finance, 
dne 7. decembra 1949.   ; 

jät. 2894—III 1949 12.612 

Sedež; Kamnik. 
Dan vpisa: 23. novembra 1949. 
Besedilo: Servis lokalnih podjetij, Kam- 

nik. 
Izbrišejo ee: Borišek Jože, direktor 

uprave, Smolnik Ivan, glavni tehnik 
uprave, Maeelj Milan, upravnik podjetja, 
in vpijejo; 

Kovač Milan, direktor, ki podpisuje za 
podjetje, skupaj z njim 

Vavpetič Marija, računovodja, v odsot- 
nosti enega od teh pa še - 

Hvala Artur, 'komercialist, do zneska 
2,000.000 din, preko tega zneska pa s pri- 
voljenjem poverjeništva za lokalno indu- 
strijo ih obrt. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo sa finance, 
dne 23. novembra 1949. 

&t. 2989-VIII—1949      12.083 

Sedež: Kamnik, Duplica, 
Dan vpisa: 1. decembra 1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje Ste- 

vilka 3, Kamnik—Duplica. 
Izbrišejo se Tivadar Jožefa, Fiere An- 

ton in Sekirnik Franc in vpišejo: , 
Tivadftr Jožefa, poslovodja, • ki podpi- 

suje samostojno, spise finančnega in kfè- 
dirnega značaja do zneska 250.000 din pa 
sopodpisuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnik Franc, upravnik uprave mest- 

nih podjetif; za večje cneeke, je potreben 
sklep izvršilnega odbora MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. decembra, 1949.   ,, 

' St. 2892—ÏII 1949   '      Ï2.289 
* 

2567. j 
Sedež: Ljubljana. Gradišče 5t. 9. 
Dan vpisa: 2,5. oktobra 1949. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hrana«. 

Vpiše se poslovalnica: Sadje—zelenjava, 
Ljubljana, Zeljàrska s4. 8. 

Ustanovitelj podjetja: RLO IV, Ljublja- 
na, poverjeništvo za trgovino in preskrbo. 

Poslovodja poslovalnice je neposredno 
podrejen upravi v Gradišču št, 3.\ 

Rajonski LO IV Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra 1949. 
Fin. št. 3576/49 11.189 \ 

*v 

2568. 
Sedež: Ljubljana, Jegličeva 10. 
Dan vpisa: 26. novembra 1949. 
Besedilo: Ljudska praln'ca, likainica in 

kopališče RLO III. 
Vpiše se nova podružnica: KrpaJnica, 

Hrvatski trg. 
Izbriše se poslovodja Vabšek Ivana in 

vpiše s 
Baloh Ljudmila, ki zastopa podjetje z 

istimi pooblastili. 
, Rajonski LO III Ljubi jault, 
* poverjeništvo za finance, 

dne 26. novembra 1949. 
fit. Pov 6865/49 12.179 

• 
2569. 

Sedež: Ljubljana, Malgajeva 2. 
Dan vpise: 23. novembra 1949. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO II, Ljub. 

ljana. 
Sedež odslej: Ljubljana, Celovška ce- 

sta 34. 
Rajonski LO II Ljubljana, 
poverjeništvo «a finance, 
dne 23. novembra 1949. 

Fin. št. 10-4410/49        12.058 

2570. ; 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo:   Avtopromet,  Ljutomer. 
Izbriše ee VaupotiČ Alojz,, vpišejo pa 
Topclinjak Franc, ; •       ' 
Simonič Malce in ',   , 
Prelog Alojzija, ki podpisujejo po dva 

skupaj pravno veljavno za podjetje v ob-  • 
eegü določb 88. Člena spi. zakona o ali. 
gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo ia finance, 
dne 6. decembra  1949.       '  ' 

St. 1641 18.474 
• 

2571. 
Sedež; ' Neržinci. 
Dan vpisa: 6. decembra'1949. 
Besedilo: Krajevna sedlarska dtlavnica, 

NorSlncî. 
Izbriše se knjigovodja Cimerman Vlado 

In vpiše 
Rajh Ivan. knjigovodjo. 

Okrajni LO Ljutomu, 
poverjeništvo ia finance, 
dne 6. decembra 1949. 

8t. 1828 12.477 
'"   * • 

2572. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisat 17. novembra 1949. 
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov, 

Maribor. v 

Vpišeta sé obrata: Obrat za izdelavo 
Ščetk, Maribor, Taborska vil. 7,- Obrat ta 
izdelavo Î*ptk4fskih «tr^ev (Koçelli), Ma- 
r'hnr, Vptrinvka ul. 17, 

Mestni L0 Maribor, 
poverjeništvo »a finance, 
•ine 17. noremhra 1949. 

St. Pov. 53 '184 12.S19 
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2673. ' 
Sedež: Maribor, Orožnova ul. 8—10. 
Dan vpiea: 17. novembra 1949. 
Beiediio: Mestna Čevljarska delavnica, 

Maribor. 
Izbriše ee e .pooblastilom za podpiso- 

vanje Beđrač Janez, upravnik in vpiše: 
Dovjak Franjo, obratovodja • istim po- 

oblastilom.     ', 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. novembra 1949. 

St. Fbv. 56/183 12.318 
• 

2574. 
Sedež: Maribor, Partizanska c. 15. 
Dan vpiea: 22. novembra 1949. 
Besedilo: Industrija lesnih proizvodov, 

Maribor, 
Vpile ee • pooblastilom za podpisovanje 
l'ers Alojz, 4pomo5nik direktorja, za 

tehnične zadeve, ki podpisuje v odsotno- 
eti direktorja samostojno, računovodstve- 
ne zadeve pa èkvtpa\ z njim računovodji! 
in njegov namestniki 

Pernuš xMi>ra, knjigovodja, sopodpisuje 
računovodstvene listine, v odsotnosti glav- 
nega računovodje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22, novembra •9. 
St. Pov. 56/187-•-49     12.316 

••     *<  •<•'.      .      • 
2575. 

Sedež: Maribor, Slomškov trg 11. 
Dan vipfsa: 17. novembra 1949. 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje, Ma- 

ribor. 
Izbriše se 9 pooblastilom za podpisova- 

nje Périma Marija, računovodja in vpiše 
t istim pooblastilom 

Kristani? Herbert, računovodja. 
Mestni LP Maribor, 

poverjeništvo (a finance, 
dne 17. novçmbravl949. 

St Pov. 56/182 12520 

8576. 
,    Sedež: Maribor, Tržaška c 16. 

Dan vpisa: 17, novembra 1949. 
Besedilo: Mestne avtomehanične delav- 

nice, MariboT. ! : 
Izbriše ee s pooblastilom za podpisova- 

nje Bedenik Franc, glavni računovodja in 
vpijejo: 

Majcen Kornelij, glavni računovodja, z 
• istim pooblastilom, 

Rak Olga, nižji knjigovodja, namestnik 
glavnega računovodje,      \ ! 

' Zupan Stankov nižji komercialist, na- 
, mestnik ravnatelja, ki podpisuje v njegovi 
odsotnosti. ' 

Okrajni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. novembra 1949. 

' ftt, Pov. 56/181 '        12.314 
•   . 

'   2577. > 
Sedež:.Ptuj, Zg. Breg St. 10. 
Dan vpisa: 6. decemibra 1949. 
Besedilo: Okrajni muni Ptuj. 
izbrise se mlin Jožefa Korošca v Za- 

'   borcih, zaradi prehoda pod upravo KLO 
Zabovéf. ;' ;•// * , " •   . 

Okrajni LO Pro J, 
poverjeništvo za finance, 
dne 6. decembra 1949.   . 

St. 832/1-49 12.472 

2578. 
Sedež: Družmirje. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Družmirje. 
Izbrišejo ee: Zaje Jože, Lomšek Frano 

in Perovec Anton, vpišejo se: 
Cok Anton, odbornik, 
Kranjc Franc, predsednik in 
Leskoväek  Franc, odbornik KLO. 

Okrajni LO Šoštanj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1949. 

&t. 2839/49 11.971 

257«. 
Sedež: Prestranek. 
Dan vpisa: 26. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajni magazin, Postojna. 
Izbriše se Sket PÄel, direktor in vpise 
Garzarti^ Leo, direktor, z istimi po- 

oblastili, ter    ' 
Sket Pavel, pomočnik direktorja, ki bo 

podpisoval za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja. 

Okrajni LO. Postojna, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. novembra 1949. 

&t. 2498/1—49 12.285 
• *     •' 

2580. 
Sedež: Razdrto. 
Dan vpisa: 26. novembra 1949. 
Besedilo: Delavsko-ustužbenska tori- 

stična restavracija; Razdrto. 
Izbrišeta ee pooblaščenca za podpisova- 

nje Celedin Anton, poslovodja in Natlačen 
Franc ter vpiše   "• •"'••-•::;/-v, •"•,-.;v'-V. • 

Simčič Stefan, poslovodja, z istimi po- 
oblastili. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 

, dne 26. novembra 1949. 
St. 2488/1-49 12.284 

• 
2881. , 

Sedež; Senožeče. 
Dan vpisa: 22. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje, 

Senožeče/ 
Vpiše se 
Gorjup Milka, knjigovodja4,  Id podpi- , 

suje vse listine finančnega in kreditnega 
značaja, poleg poslovodje. 

Okrajni LO Postotna, ! 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1949. 

, St. 2482/1--49    ;       12:286 

Iabriei 
2582. ••,-,-'•> ; 

Sotiež: Jarçnina (»Jarenlneki dvor« OLO 
Maribor okolica). 

Dan izbrisat 18, oktobra 1949. v { 
Besedilo: >Ekonomija< oblastnega komi- 

teja Komunistične partije Slovenije, Ma. 
ribòr. V       • '"'   '     •• x' 

Ker ee po navodilu ministrstva za tone- • 
tljstvo LRS št. 256/8-1949 z dne 80. VI. 
1949 registrira pri ipoverjeniStvu za kme- 
tijstvo okraja Maribor' okolica. 

LjudsTri odbor Mariborske oblasti, 
poverjeništvo za finance, 

' i dne 15. novembra 1949. 
* i        St. Povi B/5-1949      l  11Ä06 

2583. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 16. novembra 1949. 
Besedilo: Lekarna OLO Celjo okolica, 

Celje, z vsemi poslovalnicami. 
Zaradi opustitve poslovanja. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. novembra 1949. 

St 2350/2—1949 12.184 

2584. * 
Sedež: f Srednja vas, Bohinj. ' 

4 Dan izbrisa: 19. novembra 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

»Pod lipo« Srednja vas. 
Zaradi prenehanja poslovanja 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19. rimembra 1949. 
St. IX—1683/1/49/Rau       12.026 

2585., 
Sedež: Ihan. 
Dan izbrisa: 24. novembra 1949. 
Besedilo:  »Tobi«   tovarna  barv  Ihan. 
Zaradi združitve podjetij, na podlagi 

odločbe OLO Kamnik št.. VII—2-938/1 
z dne 10. VIII. 1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 24. novembra 1949. 

St. 3710—III 1949 12.188 

2586. 
Sedež: JJamnik. ,, v,; • 

Betsedilo: Kamniška keramika Kam. 
nik. 

Na .podlagi odločbe OLO Kamnik «t ' 
VII—2-938/1 z dne 10. VIII. 1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1949. 

St. 3710—III 1949 ß.186 
• 

2587., ,, ",. 
Sedež: Karanik. 
Dan izbrisa: 24. novembra 1949. 
Besedilo: Okrajna milarna Kamnik. 
Zaradi združitve podjetij na podlagi 

odločbe OLO Kamnik «t. VII-2-938/1 
z. dne 10. VIII. 1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo «a finance, 

' dne 24i novembra 1949.   ' 
        ' fit. 8710—III 1949;    '    12.190 

''  •' ''   * '"''    , 
2588. 

Sedež: Kamnik, > 
Dan izbrisa: 24.-novembra 1949., 

., Besedilo: Okrajno podjetje »Kremen« 
Kamnik. 

; Zaradi združitve, podjetij, na  podlagi 
odločbe OLO Kamnik št VH-2—«38/1 
z( dne 10. VIII, .1949.    „ 

Okrajni LO Kamnik, ' 
•'       poverjeništvo za finance, 

dne "^24. novembTa 1949. 
' *"    St. 3710-111 1949    ,     12.189 

2589., ',-•-. \ ' 
Sedež: Kamnik, Mekinje. 

t Dan Izbrisa: 2. decembra 1949. 
Besedilo: Tkalnica joguardskega svile- 

nega blaga »Svilanit« Kamnik, Mekinje. 
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224. 

\ 
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 217. člena 

ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
izdajam " , 

UKAZ 
O RAZGLASITVI TEMELJNEGA ZAKONA O PRE- 

PREČEVANJU   IN   ZATIRANJU   NALEZLJIVIH 
BOLEZNI 

Razglaša  se  temeljni  zakon  o preprečevanju  in 
zatiranju nalezljivih bolezni, ki ga je sprejela Zvezna 

'skupščina na seji Zveznega zbora dne 17. aprila 1964 
in na seji Socialno-zdrävstvenega zbora dne 17. aprila 
1964. 

P. R. St. 56. 
Beograd, 18. aprila 1964. 

Predsednik 
Zvezne   skupščine: 

Edvard  Kardelj   s.  i 

Pr.dsednik republike: 
Josip •••• Tito g. r. 

Skladno z 8. Členom ustavnega zakona o Izvedbi 
ustave se splošni zakon o preprečevanju in zatiranju 
nalezljivih bolezni (»Uradni list FLRJ« št. 37/48) sprav- 
lja v sklad z ustavo Socialistične federativne republike 
Jugoslavije ter spreminja in dopolnjuje, tako da s* 
besedilo zakona glasi: 

TEMELJNI ZAKON 
O PREPREČEVANJU IN ZATIRANJU NALEZLJIVIH 

BOLEZNI 

'   I. SPLOŠNE DOLOČBE :m- 
v . ,-   ' , 

.       "       1. čten 
;• Za varstvo in napredek zdravja prebivalstva so v 
tem zakonu-določeni'ukrepi,za zdravstveno varstvo 
pred nalezljivimi boleznina, ki ima njihovo prepreče- 
vanje in zatiranje pomen za vso državo. 

.    . X člen ... ;   s.   - 
Preprečevanje In zatiranje nalezljivih bolezni sta 

dolžnost družbeno-političnlh skupnosti in njihovih or- 
'ganov, zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev, 
'skupnosti socialnega zavarovanja in skladov socialnega 
zavarovanja, ostadlh delovnih in drugih organizacij ter 
občanov.   ...   N•, - , 

3. člen -    " 

Preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni or- 
ganizirajo in izvajajo občipo, če ni preprečevanje ta 
zamiranje posameznih nalezljivih bolezni oziroma če 

niso posamezni ukrepi za- zdravstveno varstvo pred 
temi boleznimi po zakonu dolžnost okraja, republike 
ali federacije. 

4. \ člen 
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih 

bolezni neposredno izvajajo zdravstveni zavodi in 
zdravstveni delavci. 

Pri izvajanju teh ukrepov zdravstveni zavodi so- 
delujejo z društvi zdravstvenih đelavcev, z zdravstveno 
službo Jugoslovanske ljudske armade, z veterinarsko 
službo, z organizacijami Rdečega križa, z delovnimi 
in drugimi organizacijami in z občani. 

5. člen 
Stroški za izvajanje predpisanih ukrepov za pre-   ~~ 

prečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni se krijejo 
iz družbenih sredstev skladno z določbami zakona.   *- 

Delovne in druge organizacije in občani plačujejo « 
stroške   za  ukrepe,   predpisane  za .preprečevanje  in || 
zatiranje nalezljivih bolezni, le tedaj, kadar je vj»=." 
konu izrecno tako določeno. • n '} J   * ".-i*-*-. 
—~ •      »rt |» i-i-ot*** u»«- ,*r>xit 

6. člen 
Da se preprečujejo in zatirajo nalezljive bolezni,     » 

so pod zdravstvenim nadzorstvom gägbe, ki prihajajo"/ 
na svojih delovnih mestih v proizvodnji ali prometu 
živil v neposredno dotiko z živili, ter osebe, ki so za-i j 
positene v šolah in drugih otroških in mladinskih za- 
vodih, v zdravstvenih zavodih ter y zavodih in obrtih, 3 
ki  so  prebivalcem  na  razpolago  za  higiensko  nego 
(javna kopališča, brivnice, kozmetični saloni in dr.). 

Zdravstveno nadzorstvo obsega zdravstveni "pre- 
gled pred nastopom dela in zdravstvene preglede v 
delovnem razmerju, ki1* morajo biti  najmanj  enkrat 
na leto. *       • 

— Stroške za zdravstvene preglede iz dragega od-j» 
stavka tega člena plača delovna ali druga organizaçijaj: 
oziroma delodajalec. 

7. člen 
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih 

bolezni vključi na predlog ustreznega zdrav- 
stvenega centra v svoj program zdravstvenih ukrepov 
vsaka družbeno-polltična skupnost in imajo prednost 
prad drugimi zdravstvenimi ukrepi.. 

II. NALEZLJIVE BOLEZNI IN UKREPI ZA NJIHO- 
VO  PREPREČEVANJE IN  ZATIRANJE / 

1. Nalezljive, bolezni 

8. člen ,       , 
Nalezljive bolezni, ki je njihovo preprečevanje in 

zatiranje splošnega^pomena za vso državo, so: 
1) aktivna tuberkuloza (Tuberculosa activa), 
2) akutna otroška paraliza (Poliomyelitis acuta), 
3) Brillova bolezen (Morbus Brffl), 

_4) bruceloza.(Brucellosis), 
5) četrta-spolna bolezen (Lym*ho*r»ntûom» ve- 

nereum inguinale), 

v1« • t./i\ 

f    Lr%'\ 

«h   «M i"      'Ï ' i m* 

wj 
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6) davica (Diphtheria), 
7) ehinokokoza (Echinococcosis), 

* 8) epidemični hepatiti* -(Hepatitis epidemica), 
8) gobavost (Lepra), 

10) griža (Dyseoteria — Enterocolitis), 
11) kapavica (Gonorrhoea), 
12) kolera (Cholera asiatica), 
13) koze (Variola vera), 

1    14) kuga (Pestis), 
15) leiehmanoza   —   kala   azar   (Leishmaniasis   — 

Kala-Azar), f 
16) leptospiroza (Leptospirosis), 

.17) malarija (Malaria), 
18) mehki čanka* (Ulcus molle), 
19) mrtvični krč (Tetanus), 
20) nalezljivo vnetje možganskih mren (Meningitis 

epidemica);*   - 
CU) nalezljiv^ _za6teupIJ£ìnje_s_hrano (Toxiinf ectic 

alimWlaris), " 
22) oslovski kašelj  (Pertussis), 
23) ošpice (Morbilli), 
24) paratifus A, B (Paratyphus A, B), y 
25) pegavica (Typhus exanthematicus), ' 
26) porodnična mrzlica  (Sepsis puerperalis), 
27) povratna mrzlica (Febris recurrens), 
28) rudarska glistavost (Ankylostomiases). 
29) rumena mrzlica (Febris flava), 

• 30) sérozno   vnetje  možganskih   mren   in   moigan 
(Meningitis serosa in Meningoencephalitis), 

31) shistozomiaza (Shlstosomiasis). 
32) sifilis (Syphilis), 
33) smrkavost (Malleus), 
34) steklina  (Lyssa), 
35) Sen (Erysipelas), 
36) škrlatinka  (Scarlatina), 
37) trahom, (Trachoma), 
38) trebušni tifus (Typhus abdominalis), 
39) trihinoza (Trichinosis), 
40) tularemia (Tularemia), 
41) vraniični prisad (Anthrax), 
42) vročica >Q«  (Q-febris). 

9. člen 
Ukrepi za preprečevanje in zatiranje nalezljivih 

bolezni so: prijavljanje; imunizacija;. karantena; de- 
zinfekcija, dezinsekcija in deratizacija; izolacija, pre- 

• voz  in  zdravljenje   zbolelih   oseb  ter   drugi   splošni 
y & • tNranitarno-epidemiološki  ukrepi,  ki jih  določi  •••••. 

**s*  , '£•  repubiišidm  zakonom  Se  predpišejo *še  drugi 
ukrepi za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bor 
lezni iz 8. člena tega zakona ter ukrepi za prepreče- 
vanje in zatiranje drugih nalezljivih bolezni. 

Z. Prijavljanj« 

10. člen 
Obvezno je treba prijaviti: 
1) vsako obolenje ali smrt za katero od bolezn', ki 

BO naštete v 8. členu tega zakonat 
2) vsak sum obolenja za kolero, kugo, pegâvico, 

povratno mrzlico, kozami ali rumeno mrzlico; 
' 3) vsako izločanje kldc trebušnega tifusa, parati- 

fusa A ali B, nalezljivega zastrupljen j a » hranò ali 
griže,; 

4)„vsako poškodbo od stekle živali ali živali, za 
katero ce sumi, da je stekla. 

; Obvezna je tudi prijava gripe v epidemični obliki. 

11. člen 
Vxv . ,   C* zdravstveni zavod ugolovi obolenje ali «mrt, 
^    izločanje klic ali poškodbo, ki mora biti prijavljena, 

i*4 
ali če sumi, da gre za obolenje za katero od bolezni! 
iz 2. točke 10. člena tega zakona ali za gripo v epide-ìA"* y 
mični obliki, mora to prijaviti na način, ki je določenJ 4r"o 
v tem zakonu. 

Obolenje in poškodba ali sum obolenja se prijav- 
lja na podlagi »klinične diagnoze, izločanje •1• po 
kliconoscih pa na podlagi laboratorijskega izvida. 

^ 

i 
4" nI 

14& 

Za nalezljive bolezni, ki jih določi'Zvezni zavod 
,za zdravstveno varstvo, se vselej opravijo laboratorij 
ske preiskave in izid sporoči zavodu oziroma organu, 
ki mu je bilo obolenje za tako boleznijo prijavljeno, 

Ce ugotovi obolenje, sum obolenja, poškodbo ali 
smrt zdravnik, ki ne opravlja službe v zdravstvenem 
zavodu, mora to sporočiti najbližjemu zdravstvenemu 
zavodu. - 

•     12. člen 
Obolenje ali »um obolenja za kolero, kugo, pe-/ , 

gavico, povratno mrzlico, kozami ali rumeno mrzlico L     ^fct>> 
je treba prijaviti po najhitrejši poti (telefonsko, brzo- IO*  i 
javno in pod.) takoj, ko se zanj zve, obolenje za dru-^J t ^ 
gimi boleznimi, poškodbo in izločanje klic, ki jih j« 
treba prijaviti — pa v 24 urah. 

13. člen 
O vsakem obolenju za steklino, brucelozo, vranič4 f 

nim prisadom, ehinokokozo, vročico O. leptospirozcV*^*'^^ 
smrkavosijo, trihinozo ali tuteremijo mora zdravstveni j '   » 
zavod, ki bolezen ugotovi, obvestiti pristo'ni veterinar-v 4 fc 

ski zavod oziroma občinski upravni organ, ki je pri- 
stojen, za veterinarstvo. 

Veterinarski   zavod  oziroma  veterinarski  delavci!  /lüWtt 
morajo obvestiti pristojni zdravstveni zavod oziroma ' 
občinski upravni organ za zdravstvo o vsakem ugo- 
tovljenem obolenju ali poginu živali za katero od bo- 
lezni, ki so naštete v prvem odstavku tega člena. i 

l 
/: 
f, 

'i. 

\j*H«* t 
v<\ 
>> 

>• 
14. člen 

V vsaki družbeno-politični skupnosti se organizira 
evidenčna gibanju nalezljivih bolezni na njenem ob- 
močju, in sicer.ha način, ki je določen v predpisih 
pristojnega organa.  / Ši-tt-2. oV»rj 

3.' ImuniiaeUa 

15. člen 
Obvezna je imunizacija: v 

1) proti kozam, tuberkulozi, davici, mrtvičnemu 
krču, otroški paralizi in oslovskemu kašlju — za vse 
•osebe določene starosti;, 

2) proti steklini — za vse, ki jih je poškodovala 
stekla žival ali žival, za katero se sumi, da je bila 
stekla; ' ' 

3) proti koleri, kozam in rumeni mrzlici — za vse, 
ki potujejo v kakšno deželo, v kateri je katera od teh 
bolezni, ali v deželo, ki zahteva imunizacijo proti tem 
boleznim; 

4) proti trebušnemu tifusu in drugim nalezljivim 
boleznim — za vse, za katere so podane epidemiološke 
indikacije. t- 

. Imunizacija se vrši a cepljenjem in z drug mi imu- 
nizacijsWmi sredstvi. '        ' • 

16. člen j 
Ce se pojavijo koze ali kolera aH Če je nevarnost,/ <"Ww». 

da bi sé pojavila taka bolezen, je obvezna imunizacija jf   ».jUvl 

y 

vj 

"i* 
vseh oseb na ogroženem območju. 
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O obvezni imunizeoiji oseb iz prvega odstavka 
lega Men« odloča zvezni sekretar za zdravstvo in so- 
cialno politiko. Ce se pojavi katera od omenjenih bo- 
lezni, lahko odloČi o obvezni iimmizaciji tudi repub- 
liški sekretar za ^zdravstvo, ki pa mora o tem takoj 
po  .najhitrejši  poti   obvestiti   Zvezni   sekretariat   za 

J zdravstvo in socialno politiko. 
I        Kadar se odredi imunizacija proti kozam ali ko- 
j Ieri, se začasno ustavi imunizacija proti drugim na- 
\~lezljivim boleznim, ki je morda v teku. 

17. člen 

Ce se pojavi epidemija katerekoli nalezljive bo- 
lezni, ki bi lahko neugodno vplivala na zdravje ali 
spravila v nevarnost zdravje oseb, ki se imunizirajo, 
imunizacija hi dovoljena, če se je začela, pa se začasno 
ustavi. 

O začasni ustavitvi imunizacije odloča pristojni 
•upravni organ za zdravstvo na predlog ustreznega za- 
voda za -zdravstveno varstvo. 

1«. člen 

Imunizaoijo opravlja zdravnik; ta poprej pregleda 
vsakogar, ki ga je treba imunizirati. 

Imunizacije smejo opravljati tudi zdravstveni de- 
lavci z višjo aH srednjo medicinsko izobrazbo, vendar 
»arno v navzočnosti zdravnika in pod njegovim nad- 
zorstvom. 

19. člen 
Za imunizacijo se srne uporabiti samo cepivo ali 

drugo imunizacijsko sredstvo, ki Sa je Zvezni zavod 
za zdravstveno varstvo dovolil uporabljati v ta namen. 

"20. člen 
Vsak, kdor se podvrže ohvezni imunizacijl, j« 

obvezno zavarovan po tem zakonu pred možnimi Škod- 
ljivimi posledicami. 

Zavarovalna premija se vračunava v ceno za ce- 
pivo oziroma .za drugo imunizacijsko sredstvo. 

Zvezni izvršni -svet je pooblaščen, da « svojimi 
predpisi določi višino zavarovalnine za tiste, ki so 
zavarovani v smislu prvega odstavka tega člena, 

4. Karantena 

^ 21. člen i. 

Da se ne bi zanesla v državo kolera, kuga, pe- 
gavica, povratna mrzlica, koze ali rumena mrzlica (ka- 
rantenske bolezni) in da se te bolezni zatro, se v* skla- 
du a tem zakonom in obveznostmi po mednarodnih 
sanitarnih konvencijah in drugih mednarodnih pogod- 
bah odrejajo -ukrepi. 

22. člen 

Če se pojavi obolenje -ali sum obolenja za kolero, 
kugo ali kozami, se vpelje karantena. 

Karantena je v tem, da .so omejeni v prostem 
gibanju in da so pod_sj,alno medicinsko kontrolo vsi, 
ki so se raorđa fSeposređnolođ zbolele osebe nalezli 
bolezni. 

28. člen 

'Tisti,  ki eo bili v posredid, dotiM s kom, ki je 
sîbolel za kolero, kugo ah kozami, ostanejo pod stalno 
zdravstveno kontrolo toliko časa, kolikor je določeno 

% za karanteno. 

• 

Kdor je pod edrgssfajeno kontrolo, «e «ne piteto 
gibati, vendar pa se mora vsiK*aaTrôsebno zglasitì pri 
določenem zdravstvenem zavodu v svojem prebiva- 
lišču. 

O uvedbi in prenehanju karantene oziroma zdrav- 
stvene kontrole odloča zvezni organ, ki je pristojen 
za sanitarno inšpekcijo. 

5.   Dezinfekcija,  "dezinsekcija  fa  derafciracija 

24. člen   . 

Obvezne je dezinfekcija izločkov, osebnih in dru- 
gih predmetov ter stanovanjskih in drugih prostorov, 
v katerih je prebivalvkdo, ki je zbolel za kolero, kugo, 
kozami, vraničnim prisadom, davi co. trJEalnaCLJK^" 
eolTÇ paratirüSom~Ä~aii B ali za snu-k^Y°£iÊ- 

•25.  Člen 
- Obvezna je dezinsekcija oseb in osebnih predme- 

tov ter javnih prostorov in •••••••' kadarkoli se pojavi j 
obolenje za pegaydeo, povratno mrzlico, ljugo eli za I 
Brillovo boleznijo? —— 

,   -  -/ » 
26.  člen 

Obvezna je deratizacija' v naseljih, Jukah in pri- 
staniščih, na ladjah in drugih siredstvih javnega pro- 
meta ter- v skladiSčih in drugih delovnih prostoriK, 
kadar se pojavi ali kadar je nevarnost, da bi se poja- 
vila kuga ali tularemlja.        " ."• "• 

••. člen 
Dezinfekcija,  dezinsekcija  in  deratizacija  so  do- 

voljene  samo  s  sreds^ri,  Id  je  njihovo učinkovitost 
ugotovil in uporabo dovolil Zvezni zavod za zdrav- 
stveno varstvo ali republiški  zavod za zdravstveno, 

• varstvo.    -- 

6. Izolacija, prevoz in zdravljenje 

28. člen 
Osebe, za katere se sumi ali ugotovi, da bolehajo 

xa kolero, kugo, kozami ali rumeno mrzlico, se vselej 
izolirajo in zdravijo v zdravstvenih zavodih, ki so za. 
to določeni. """"* *"""* 
^^Osebe, ki zbolijo za steklino, vraničnim prisadom, 

fetavico) otroško pairalizQ,~1obavogtjo, trebušnha.-tiAj- 
\om,J par •••$••••* ali B, pega vico, povratno mrzlico, 

smrkavostjo, mrtvTtnim krčem ali naJezljivim.,ynet- 
je4iuiXK>žgariskih mren — se'mora jo izolirati in zdra- 
viti v ustreznih zdravstvenih zavodih. 

Osebe, ki .zbolijo za kakšno drugo,nalezljivo bo- 
leznijo, se izolirajo in zdravijo v zdravstvenem za- 
vodu ali doma. 

Osebe, ki. zbolijo za kakšno boleznijo iz tretjega 
odstavka tega člena v otroškem ali mladinskem za- 
vodu (otroški domovi, Internati, letovišča, počitni- 
sMdomovi in dr.) ali na m^nskemdelovišču (nrua- 

dinske naselbine in dr.), se tâk"ô1TzoîîW7o"v prostore 
zavoda oziroma deloviSča, ki so za to določeni, če 
se ne izolirajo in zdravijo v zdravstvenem, zavodu. 

29. člen 
Prevoz oseb, ki zbolijo za kakšno nalezljivo bo- 

leznijo, ,je  dovoljen  samo  pod  takimi  pogoji  in  na 
tak način, da je onemogočeno širjenje bolezni. < 

Osebe, ki zbolijo ali za katere se eumi, da so zbo- 
lele za kolero, kugo aM kozami, se prevažajo s sani- 
tetnimi vozili. 0*šebe, ki zbolijo za kakšno drugo na- 
lezljivo boleznijo, pa se sinejo prevažati "tudi z dru- 

_giml voAli. 

4)l 
J 

II 
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7.  bruci ukrepi za preprečevanje in zatiranje    na- 
lezljivih bolezni 

30. člen 

1IrJ^ % Osebe, J^so  prebolele  trebušni /tifus,  paratifue 
h   *•—     ••       A ali B> (••••••^^••••••• &hrano ali grižo, in 
V   "jajtv4*      osebe, za kafëKrse sumi, da prenašajo nalezljive bo- 
M$r\j  ^.       lezni, morajo ostati pod medicinsko kontrolo,  dokler 

[•^        se z laboratorijskim izvidom ne ugotovi, da nimajo 
klic. 

31. člen 
. y proizvodnji in prometu živil ne smejo biti zapo- 
slene osebe, ki bolehajo za kakšno nalezljivo ali para- 
zitarno boleznijo, kd se lahko prenese z živili, in ne 
osebe, ki izločajo 'povzročitelja trebušnega tifusa, 
paoratifusa, A aH B tor nalezljivega zastrupi j en ja s 
hrano ali griže. 

V šolah in drugih zavodih, v katerih prebivajo 
otroci in mladina, v zdravstvenih zavodih ter v za- 
vodih in obrtih za higiensko nego ne smejo delati 
osebe, ki bolehajo za sifilisom v nalezljivem stadiju, 
za trahomom v nalezljivem stadiju ali za aktivno 

| tuberkuIozB.    , *~ 

32. člen 
Otroke in mladino, ki živijo v istem stanovanju 

. z nekom, ki boleha za aktivno tuberkulozo, je treba 
na najprimernejši način izločiti, če ni mogoče izločiti 
bolnika. 

Izločitev v smislu prvega odstaVka, tega Člena 
traja, dokler je nevarnost okužbe, in se opravi sklad- 
no z republiškimi predpisi. 

33. člen 
4<t>*l* I Prepovedano je sprejemati stanovalce v stano-* 

J vanje, v katerem stanuje kdo, ki boleha za 'aktivno 
J  tuberkulozo. 

*~ 34. člen 
Ob veliki epidemiji ali ob elementarni nesreči 

(povodenj, potres, požar, prometna nesreča, nesreča 
v rudniku ali na kakšnem drugem delovišču in dr.), 
ki lahko pripelje do epidemije ali do tega, da zboli 
za nalezljivimi boleznimi veliko število ljudi, odre- 
dijo v Skladu z določbami posebnega zveznega za- 
kona,, v katerem so predpisani ukrepi za take primere, 
organi, ki so s temi predpisi za to pooblaščeni, na • 

, pobudo organov». san: tarne inšpekcije za preprečeva- 
nje in zatiranje nalezljivih bolezni tudi naslednje 
ukrepe: mobilizacijo zdravstvenih delavcev in drugih 
občanov, rekvizicijo opreme, zdravil in transportnih 

• sredstev, začasno uporabo 'poslovnih in drugih pro- 
storov za zdravstveno varstvo in zdravljenje ter do- 
ločitev - posebnih  nalog  zdravstvenim   zavodom. 

35. člen 
Obvezne  so   epidemiološke   preiskave,    kadar   se 

pojavijo ali je nevarnost, da se pojavijo kolera, kuga 
ali koze, kadar se pojavi trebušni tifus, para tifus A 
ali B, pegavica ali povratna mrzlica ali kadar se 
množično  pojavijo  druge   nalezljive  bolezni. 

36. člen 
p       Če naj se umrla oseba izkoplje ali prepelj* dru- 

/ gam, se to opravi na način in pod   pogoji, ki'  one- 
imogočajo širjenje bolezni. 

Za prevoz mrliča iz enega kraja na območju Ju- 
tfgoslavije v drug kraj, kjer naj bo pokopan, je po- 
| trebno dovoljenje za zdra«gtyo_pristojnega upravnega 
organa občine, iz katere naj se mrlič odpelje. 

\\ - 

37.  člen 
Za prevoz mrliča iz Jugoslavije v tujino je po- 

trebno dovoljenje republiškega upravnega organa za 
zdravstvo, ki ga ta da v soglasju z republiškim u- 
pravnim organom za notranje zadeve, za prevoz mrli- - 
ča iz tujine v Jugoslavijo pa dovoljenje Zveznega' 
sekretariata za zdravstvo in socialno politiko, ki ga 
ta da v soglasju vz Zveznim sekretariatom za_ notranje * 
zadeve. 

38. člen 
Stroške v zvezi s prevozom mrliča plača tisti, ki 

prosi za dovoljenje, če nd v posebnlh~pTedpisih ali v 
mednarodnih sporazumih drugače določeno. 

39. člen 
Varstvo   nred   nqJ|s7.1|jiyirrm   boleznimi  se   izvaja /        . 

obvezno   tudi   s fsjç>losnimî\ sanitarno-epidemiološkimi j -*L    v 
ukrepi. Med te .ukrepa spadajo:    skrb za    higienskoK*VT , fi 
neoporečno pitno  vodo, zavarovanje • tekočih  in  sto-    - ^  •fv.4 
ječih vod pred onesnaženjem, odstranjevanje odpad-l e'v* 
nih snovi,  skrb  za eanitarno-higiénske    razmere    v y 
javnih stavbah, na javnih prometnih sredstvih in na. l 
javnih mestih. \ 

Pogoji in način izvajanja 'ukrepov iz prvega od- \ 
stavka tega člena se predpisujejo in ti ukrepi odre- j 
jejo v skladu zvzakonom. "T ^/  - 

III.   PRAVICE   IN   DOLŽNOSTI   DRU2BENO-POLI- 
TICNIH  SKUPNOSTI 

40. ölen 

Občina predpisuje in določa v skladu z zakonom 
ukrepe za varstvo 'pred nalezljivimi boleznimi, orga- 
nizira in izvaja take ukrepe, za katere je predpisano, 
da so dolžnost družbeno-politiene skupnosti, skrbi za 
izvajajijejikrepov za preprečevanje in zatiranje na- 
lezljivih bolezni' in zagotavlja v ta namen potrebna 
materialna-siredstva, če ni v zakonu ali v drugih na 
p6dìagi zakona izdanih predpisih določeno; da o- 
pravlja posamezne take zadeve in da zagotavlja sred- 
stva za izvajanje posameznih ukrepov za varstvo pred 
nalezljivimi boleznimi kakšna druga družbeno-poli-^' 
tična skupnost ' ? 

41. člen 
Okrajj? skladu z republiškim zakonom predpisu- 

je in|jToloča\ukrepe za varstvo pred nalezljivimi bo- 
leznimi, organizira izvajanje takšnih ukrepov ob 
epidemiji, ki ogroža dve ali več občin ali ves okraj, 
skrb* za izvajanje ukrepov za varstvo pred nalezlji- 
vimi boleznimi na območju okraja in zagotavlja ma- 
terialna sredstva, potrebna za izvajanje posameznih 
takih ukrepov v primerih, ki jih določa zakon. 

42. člen 

Republika predpisuje ukrepe za preprečevanje in 
zatiranje nalezljivih bolezni, poleg tega pa določa 
take rfkrepe, ••••• je v zakonu tako določeno, orga- 
nizira ukrepe za varstvo pred nalezljivimi boleznimi 
ob epidemiji, ki ogroža dva ali več okrajev, skrbi za 
izvajanje ukrepov za varstvo pred nalezljivimi bo- 
leznimi na območju republike in zagotavlja po- ' ' 
trebna materialna sredstva za izkorenitev posameznih 
bolezni ter za izvajanje drugih ukrepov za varstvo 
pred nalezljivimi boleznimi ob epidemiji, ki ogro- 
ža dva ali več okrajev — kadar ima izvajanje takih * 

v ukrepov pomen za vso republiko. 
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43. člen 
Federacija- skrbi za varstvo jugoslovanskega 0- 

zemlja, da se nanj ne zanesejo in na njem ne razširijo 
kolera, kuga ali koze, s tem da organizira sanitarno 
nadzorstvo na meji in da odreja ustrezne ukrepe za 
zdravstveno varstvo pred temi boleznimi, in zago- 
tavlja v ta namen potrebna materialna sredstva, ka- 
kor tudi sredstva za izvajanje ukrepov za varstvo 
pred nalezljivimi boleznimi ob epidemiji, ki ogroža 
dve ali več republik — kadar ima izvajanje takih 
ukrepov pomen za vso državo. 

Federacija po svojih organih in po Zveznem za- 
vodu za zdravstveno varstvo spremlja gibanje nalez- 
ljivih bolezni v Jugoslaviji in v tujlnj, obdeluje, pro- 
učuje in objavlja o tem podatke ter določa normati- 
ve in standards'na področju zdravstvenega varstva 
za preprečevanje in zatiranje nalezljivih    bolezni. 

44. člen 

j     Izvajanje   s   tem   zakonom   predpisanih   ukrepov 
^nadzorujejo organi sanitarne  inšpekcije. 
i "     Pri   izvrševanju   nadzorstva   so   pristojni   organi 
sanitarne inšpekcije upravičeni: 

1) prepovedati' osebam, ki zbolijo za določenimi 
rialezlj ivimi boleznimi, in osebam, ki izločajo klice 
takih bolezni (kliconoscem), delo na določenih delov- 
n!h mestih, na katerih lahko spravijo v nevarnost 
zdravje  drugih;,  (Jî.tVH 

2) odrediti zoravstvem* pregled oseb in materiala, 
da se  raziačejo nalezljive bolezni;   - 

3) odrediti, da' se otroci in mladina izločijo iz 
sredine, v kateri živi oseba, ki je zbolela za aktivno 
tuberkulozo, ali da se izloči tak bolnik;/ Ìf.èt+• 

4) prepovedati gibanje in odrediti izločitev oseb, 
za katere se sumi, da so se morda nalezle kakšne 
karantenske bolezni;  i. f , t''/f ^. 

5) prepovedati zbiranje ljudi po šolah, kinodvo- 
ranah, javnih lokalih in na drugih javnih mestih, 
dokler ne mine nevarnost  epidemije; 

-6) odrediti   dezinfekcijo,   dezinsekcijo   ali   derati-     .     *£«» 
racijo," da se uničijo pWasoöftaiji,*bolezni; lb fL**m H- • A** 

*$•*?»* 

v 

skupnost, ki je po zakonu dolžna plačevati stroške z 
izvajanjem ustreznih ukrepov, če ni za posamezne na- 
lezljive bolezni oziroma za posamezne ukrepe v za- 
konu določeno, da jih plača kakšna druga družbeno- 
politična skupnost. ••- • 

2 zakonom se lahko predpiše, da plača del 
stroškov za preglede in zdravljenje aktivne tuber- 
kuloze zbolela - oseba. « ^~ 

'   47. člen 
Kdor zboli za nalezljivo boleznijo, se mora rav- 

nati po predpisanih ukrepih in navodilih zdravstve- 
nega zavoda, ki mu daje medicinsko pomoč, zlasti 
glede varstva^ njegove okolice pred boleznijo.     """" 

Posebna' dolžnost nekoga, ki stalno ali občasno 
izloča klice kakšne nalezljive bolezni (kliconosec), je, 
da se ravna po določenih ukrepih in navodilih, ki 
jih da zdravstveni zavod ali zdravstveni delavec. 

48. člert    .;.   '„     .:,.,. 
.• 

Vsak občan ter vsaka delovna in druga organi- 
zacija mora omogočiti državnim organom, zdravstve- 
nim zavodom in zdravstvenim delavcem, da opravlja- 
jo predpisane zdravstvene preglede oseb, stavb in 
proizvodov, da jemljejo za /preglede potreben mate- 
rial in da opravljajo druge predpisane oziroma do- 
ločene ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalez- 
ljivih  bolezni. - 

49» člen 

Vsak zdravstveni zavod in vWk zdravstveni de- 
lavec, ki pri opravljanju svojega dela odkrije nalez- 
ljivo obolenje, mora storiti predpisane ukrepe, da se { • l ^ 
prepreči in zatre nadaljnje širjenje bolezrii.-sin naj- V'"- 
nujnejše sanitarne ukrepe, ki jih terja narava bolez< 
ni, ter poučiti zbolele osebe in druge osebe iz nji' 
hove okolice, kako naj se varujejo te bolezn». 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

" Je?*' 

7) odrediti izolacijo "osebT~Tcr*V'**2bo1èîe ža  dolo- jp •- clen >   y 
ceno nalezljivo boleznijo, in njihovo zdravljenje-•^5:*-^i*.   •* denarno,ka£nijo_do^ü^>Op dinarjev se kaznuje 

""    " ' ••• ..«.- ....__       za  prekršek ftdtSvstvint  zavra!:I 

1) če, ne prijavi v določenem, roku obolenja ali 
smrti za "nalezljivo boleznijo, izločanja klic doletene 

"nalezljive bolezni, poškodbe'po stekli živali ali živali, 
za katero se sumi, da je stekla, ali če ne prjjavi 
suma, da gre za »obolenje za določeno nalezljivo bo- 
leznijo (prvi in drugi odstavek 11. Člena in 12. člen); 

2) če ne izvrši laboratorijskih preiskav določene 
nalezljive  bolezni  in  ne sporoči laboratorijskega iz- 
vida zavodu oziroma organu, kateremu* je bilo obo-- 
lenje za to boleznijo "prijavljeno (tretji odstavek 11. 
člena); ', ' 

3) če  ne  obvesti  pristojnega  veterinarskega  za-^- 
Voda oziroma občinskega upravnega organa za vete- 
rinarstvo,  da  je  bilo  ugotovljeno  obolenje  za  dolo- 
čeno  nalezljivo  boleznijo   (prvi  odstavek  13.  člena); 

4) če ne opravi imunizacije, če jo opravi s sred- 
stvom, ki ga ni bilo dovoljeno uporabiti, ali če je\ 
ne opravi tako, kot to določa zakon ali kakšenNdrug 
na podlagi zakona izdan predpis (15., 18. in 19. člen); 

5) če ne stori predpisanih ukrepov, da se prepreči 
in zatre nadaljnje^, Širjenje nalezljive bolezni, ali 
najnujnejših sanitarnih ukrepov, ki jih terja narava 
bolezni (49. člen)%; •* 

Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba zdravstvenega zavoda, ki stori 
kakšno dejanje iz prvega odstavka tega Člena. 

8) odrediti druge predpisane splošne . sanitarno- 
epidemiološke  ukrepe.   2>&t, t

l*w ' 
Ukrepi iz drugega odstavka tega člena proti po- 

sameznikom in proti posameznim delovnim in dru- 
gim^.o,ïganizaoijam se odrejajo z"odločbo, " izdano v 
upravnetn—potftopliii. Pritožba zoper tako odločbo ne 
zadrži njene izvršitve. -' ^ 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI OBČANOV,- ZDRAV- 
STVENIH     ZAVODOV     IN     DRUGIH    DELOVNIH 

ORGANIZACIJ 

45. člen 
Vsakdo ima •••°• izkoristiti ukrepe za zdrav- 

stveno varstvo pred nalezljivimi boleznimi, ki so 
določene v tem zakonu; kdor zboli za tako boleznijo, 
pa  ima  pravico  in  dolžnost  se  zdraviji  od  nje. 

46. člen 

Stroški z zdravljenjem nalezljivih bolezni in 
stroški z izvajanjem drugih predpisanih ukrepov za 
preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni zdrav- 
stveno zavarovanih oseb se krijejo iz skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja po predpisih o tam zavaro- 
vanju.  * • \ . 

Stroške z zdravljenjem nalezljivih bolezni in z 
izvajanjem drugih predpisanih .ukrepov,za prepreče- 
vanje in zatiranje nalezljivih bolezni za osebe, ki ni- 
so' zdravstveno zavarovane, ter stroške zdravstveno 
zavarovanih oseb, ki'še ne'"krijejo pò predpisih o 
zdravstvenem  zavarovanju^  trpi    družbeno-politJična 

t       i 
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51. Sien 
Z denarno kaznijo do 500:000 dinarjev se kaznuje 

, za prekršek delovna ali druga organizacija: 
\ \ Jr      * 1)  ce  sprejme na  dielu  IWlWVma 'ôïïdrB  na  delu 

V   **      >••/"'osebo, za katero je ugotovljeno, da je zbolela za do- 

.^° 

<t> fh 
*% 

i*** 
1 

v^»A 

*>,] 

i*1 
i 

^" 

ločeno nalezljivo boleznijo ali da izloča klice take 
bolezni, aid če he poskrbi za periodične zdravstvene 
preglede oseb, ki so zaposlene na določenih delovnih 
mestih (6. in 31. člen); - 

2) če «ne opravi dezinfekcije, dezinsekcije ali de- 
ratizacije, ko bi to morala storiti, ali jo opravi s 
sredstvom, ki ga ni bilo dovoljeno uporabiti (členi 
24 do 27); 

3) če osebe, ki je zbolela za določeno nalezljivo 
boleznijo in se zdravi v zdravstvenem zavodu, ali je 
zaposlena v delovni organizaciji ali je v kakšnem 
otroškem -adi mladinskem domu ali pa na mladin- 
skem delovišču, — ne izolira '(28. člen); 
14) če ne ravna po odredbi pristojnega organa 

Barattarne inšpekcije, ki je odredil določen ukrep za 
varstvo pred nalezljivo boleznijo. (44. člen). 

Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba delovne ala druge organizacije, 
ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

52. člen 
Z denarno kaznijo do 500.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek veterinarski zavod, če ne obvesti pri- 
stojnega zdravstvenega zavoda oziroma občinskega 
upravnega organa ;ea zdiraivstvo o vsakem obolenju 
ali pogtnu živali za določeno nalezljivo boleznijo 
(drugi odstavek 13. člena). 

— Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba veterinarskega zavoda, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

•    53. člen 
Z denarjo kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek posameznik: 
1) če sprejme na delo oziroma obdrži na delu ose- 

bo, ki je zbolela za določeno nalezljivo boleznijo, aH 
kliconosca take bolezni ali če rie poskrbi za periodične 
zdravstvene preglede oseb, ki opravljajo določena dela 
(6. in 31. člen); 

2) če'ne poskrbi za dezinfekcijo, dezinsekcijo ali 
deratizacijo, kadar bi moral to storiti, ali'cé jo opravi 
s sredstvom, ki ga nd bilo dovoljeno uporabljati (členi 
24 do 27); 

3) če ne ravna po odredbi pristojnega organa sa- 
nitarne inšpekcije, ki je odredil določene ukrepe za 
varstvo pred nalezljivo boleznijo (44. in 47. člen); 

4) če, pristojnemu organu, zdravstvenemu zayodu 
ali zdravstvenemu delavcu' onemogoči predpisane 
zdravstvene preglede ali mu noče dati potrebnega ma- 
teriala za pregled, ki mu je namen preprečevanje in 
zatiranje nalezljivih bolezni (48. člen). 

.54. člen 
Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

* prekršek: 
1) zdravnik, če ne sporoči najbližjemu zdravstve- 

nemu zavodu, kadar ugotovi obolenje, sum obolenja, 
poškodbo ali smrt, ki mora biti prijavljena (četrti od- 
stavek 11. člena); •    •   > _ *        ' 

2) veterinarski delavec, če ne obvesti pristojnega 
zdravstvenega zavoda" oziroma občinskega upravnega 
organa za zdravstvo o obolenju ali poginu živali za do- 
ločeno nalezljivo boleznijo (drugi odstavek 13. člena). 

55. 'člen » - 

Z denarno kaznijo do 15.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek posameznik;     , 

1) če medtem, ko je v "delovnem razmerju, noče 
na zdravstveni pregled (6. Člen); 

2) če neutemeljeno odkloni imunizacijo pred do- 
ločenimi nalezljivimi boleznimi (15. in 16. člen); 

3) če se ne pusti izolirati v prostorih, ki so za to 
določeni, kadar zboli za določeno nalezljivo boleznijo 
(28. člen). 

Enako se kaznuje tudi, kdor sprejme koga na 
stanovanje, če stanuje v stanovanju kdo, ki boleha za 
aktivno tuberkulozo (33. člen). 

Za dejanje iz 2r in 3. točke prvega odstavka tega 
člena se kaznuje za prekršek z enako kaznijo roditelj 
oziroma skrbnik, kadar se obveznost tiče mladoletne 
osebe ali osebe pod skrbstvom. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

56. člen 
Zvezni izvršni svet izdaja v mejah svojih pravic 

in dolžnosti predpise za izvrševanje določb iz medna- 
rodnih pogodb; ki se nanašajo na sanitarno kontrolo 
meja Jugoslavije in na preprečevanje in zatiranje ka- 
rantenskih bolezni. 

57. člen     . ' 

Zvezni sekretar za zdravstvo in socialno politiko 
izdaja natančnejše predpise: 

l)-o zdravstvenem pregledovanju oseb, ki delajo 
na mestih ali delih, na katerih prihajajo v neposredno» 
dotiko z živili, oseb, ki po šolah in drugih zavodih- 
prihajajo v dotiko z otroki in mladino, in oseb, ki de-*i 
la jo v zdravstvenih zavodih ter v zavodih in obrtth za?) 
higiensko nego prebivalstva (6. člen); ' 

2) o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki 
so prebolele trebušni tifus, paratifus A aid B, na- 
lezljivo zastrupljenje s hrano ali grižo (30. člen); 

3) o prijavljanju nalezljivih'bolezni in o njih evi- \• U*4 

denci (12. in 14. člen); . ^S***""' 

4) o pogojih in načinu obvezne imunizacije proti ».vrt 
nalezljivim boleznim (15. člen); . ^ 

5) o pogoju in načinu dezinfekcije in dezinsekcij e       r 
oseb in osebnih predmetov ter dezinfekcije, dezinsek- 
cije in deratizacije prevoznih sredstev v medrepubli- 
škem in mednarodnem prometu (členi 24, do 27); - 

6) o pogojih in načinu prevoza mrličev (36. člen). 50W. 
Zvezni sekretar, za zdravstvo in- socialno .politiko      *"" 

določa  na predlog  Zveznega  zavoda  za  zdravstveno 
varstvo normative in standarde na področju prepre- 
čevanja in zatiranja nalezljivih bolezni. 

58. člen- ( 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati: 
1) splošni zakon o preprečevanju in zatiranju na- 

lezljivih bolezni (»Uradni list FLRJ« št. 37/48); * ' 

2) uredba  o  zatiranju  spolnih  bolezni   (»Uradni 
list FLRJ« št. 99/48); 

3) uredba b zatiranju trahoma (»Uradni list FLRJ« 
št. 99/48);   , - 

4) uredba o zatiranju endemičnega sifilisa (»Urad- 
ni list FLRJ« št 23/49); . '   ,  v 

5) odlok   o   obveznem ' prijavljanju   tuberkuloze 
(»Uradni list FLRJ« št. 24/55);  .    ' 

6) odlok o cepljenju, prebivalstva proti nalezljivim 
boleznim (»Uradni list FLRJ« št. 24/57); 

i1    • 

7) odredba o cepljenju proti tuberkulozi (»Uradni     - 
list FLRJ« št, 28/50 in 46/51); • 

'   -6) odredba o obvezni izločitvi obolelih za akutno 
otroško paralizo (»Un*d»i list FLRJ« št 34/56). 
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59. Men 
Dokler rte bodo izdani predpisi za izvrševanje tega 

zakona, vendar najdalj še trLjnesece od njegove uve- 
ljavitve, ostanejo v veljavi,.in se v skladu s tem za- 
konom uporabljajo naslednji predpisi: 

1) pravilnik o prevozu mrličev (»Uradni list FLRJ« 
št. 55/48); 

2) pravilnik o cepljenju proti davici (»Uradni list 
FLRJ« št. 10/49) ;_ 

3) splošno navodilo o prijavljanju, pregledu, zdrav- 
ljenju in -evidenci spolno bolnih oseb (»Uradni list 
FLRJ« št. 56/49); 

4) splošno navodilo o prijavljanju, pregledovanju, 
zdravljenju in evidenci oseb, zbolelih za trahomom 
(»Uradni list FLRJ« št. 67/49); 

5) pravilnik za izvajanje odloka o cepljenju pre- 
bivalstva proti nalezljivim boleznim (»Uradni list 
FLRJ« št. 24/58 in 11/60); 

6) odredba o spremnici za prevoz mrličev (»Uradni 
list FLRJ« št. 11/60). 

60. člen 
Za izvrševanje tega zakona skrbi Zvezni sekre- 

tariat za zdravstvo in socialno politiko. 

61. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi 

v »Uradnem listu SFfìJ«. 

225. 
%Q% »V, *4(, V 

Na podlagi 1. točke prvega odstavka .217. člena 
ustave Socialistične, federativne republike Jugosla- 
vije izdajam 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA  O  UREDITVI RAZME- 
RO   V   ZVEZI  Z  RAZPOLAGANJEM   S   SREDSTVI 

DRUŽBENIH   INVESTICIJSKIH   SKLADOV 

v Razglaša se zakon o ureditvi razmerij v zvezi z 
razpolaganjem s sredstvi družbenih investicijskih 
«kladov, loi ga je sprejela Zvezna skupščina na seji 
Zveznega zbora dne 17. aprila 1964 in na seji Gospo- 
darskega zbora dne 17. aprila 196$. 

P. R. št. 53. 
Beograd, 18. aprila 1964. 

Predsednik 
Zvezne  skupščine: 

Edvard Kardelj s. r. 

Predsednik republike: 
Josip Bros Tito s. r. 

2. člen 
Določba 1. člena tega zakona se nanaša tudi na 

dotacije, ki so bile dane iz družbenega investicijskega 
sklada ene družbeno-politične skupnosti družbenim 
investicijskim skladom drugih družbeno-političnih 
skupnosti pred uveljavitvijo tega zakona TA pospeše- 
vanje gospodarskega razvoja na določenem območju 
družbeno-politične skupnosti. 

Določba prvega odstavka tega člena se nanaša 
tudi na dotacije, dane iz republiškega družbenega in- 
vesticijskega sklada republiškemu skladu za razvoj 
gospodarsko nezadostno razvitih območij. 

3. člen 
Sredstva družbenih investicijskih skladov odprav- 

ljenih okrajev, ki so bila na podlagi republiškega za- 
kona o območjih občin in okrajev razrvorejena v druž- 
bene investicijske sklade novih občin, so sredstva 
družbenih investicijskih' skladov teh občin. • 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«.   ' 

ZAKON / 
O UREDITVI RAZMERIJ V ZVEZI Z RAZPOLAGA- 
NJEM S SREDSTVI DRUŽBENIH INVESTICIJSKU! 

SKLADOV 

1. člen 
Določba 18. Člena uredbe o družbenih investicij- 

skih skladih (»Uradml Ust FLRJc št. 22/66, •/57 ta 
12/60), s katero se prepoveduje dajanje, dotacij iz 
družbenega investicijskega sklada ene družben0-po- 
litične skupnosti - družbenim investicijskima skladom 
drugih družbeno-političnih skupnosti, ne velja za do- 
tacije za pospeševanje gospodarskega razvoja. 

\K      226- 
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 217. člena 

ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
izdajam 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA   O   SPREMEMBAH   IN 
DOPOLNITVAH   ZAKONA   O   ORGANIZACIJI   JU- 

GOSLOVANSKIH   ŽELEZNIC 

Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic, ki ga 
je sprejela Zvezna skupščina na seji Zveznega zbora 
dne 17. aprila 1964 in na seji Gospodarskega zbora 
dne 17. aprila 1964. 

Predsednik   republike: 
Josip Broc Tito s. r. 

P. R. št. 54. 
Beograd,  18.  aprila  1964. 

Predsednik i 
•  Zvezne   skupščine: 
Edvard Kardelj s. r. 

ZAKON 
O  SPREMEMBAH IN  DOPOLNITVAH  ZAKONA  O 

ORGANIZACIJI JUGOSLOVANSKIH ŽELEZNIC 

1. člen. 
V 3. členu zakona o organizaciji jugoslovanskih 

železnic (»Uradni list SFRJ« št. 15/63) se drugi od- 
stavek spremeni in se glasi: 

»Enotne tarife za prevoz potnikov in blaga pred- 
pisuje Skupnost JZ.« 

Za petim odstavkom se dodajo trije novi odstavki, 
ki se glasijo: 
• »2elezniška fa-ansportna podjetja določajo višino 

.železniških pristojbin za postranske" storitve železnice, 
zvezane z železniškim prometom, ki so predpisane v 
tarifah iz prvega in tretjega odstavka tega Çlena. 

Tarife iz prvega In tretjega odstavka tega člena 
eo pod kontrolo cen, ki jo opravlja Zvezni zavod za. 
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cene v smislu zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni 
list FLKJ« si, 30/62), in sicer v sestavu ravni tarif, 
ki ji« določi Zvezna skupščina skladno s 4. členom 
zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic (»Uradni 
list SFRJ« žt 15/63). 

Določbe o kontroli pristojbin iz šestega odstavka 
tega člena so v republiških predpisih.« 

ju z Zvez- 
2. člen 

V 9. točki 57. člena se besede: »v 
ntm izvršnim svetom« črtajo. 

3. člen 
V 3. točki prvega odstavka G3. člena se besede: »v 

soglasju z Zveznim izvršnim svetom« črtajo. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati   osmi   dan   po   objavi   v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

227. 

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 217. člena 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
izdajam 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA ,0 SPREMEMBI ZAKO- 
'   NA O JUGOSLOVANSKEM RDEČEM KRIZU 

Razglasa se zakon o spremembi zakona o Jugo- 
slovanskem Rdečem križu, ki ga je sprejela Zvezna 
skupščina na seji.Zveznega zbora dne 17. aprila 1964 
in na seji Socialnc-zdravstvenega zbora dne 17. apri- 
la 1964. 

Predsednik republike: 
Josip  Broi  Tito   s.r. 

-   P. R. št 57. 
Beograd, 18. aprila 1964. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Edvard Kardelj  s.r. 

/      ZAKON 
O   SPREMEMBI   ZAKONA   O   JUGOSLOVANSKEM 

RDEČEM KRIZU 

il. člen 
V zakonu o Jugoslovanskem Rdečem križu («Urad- 

ni list FLRJ« št. 59/46) se 11. člen spremeni in se glasi: 
»V tednu Rdečega križa se pobira za Jugoslovan- 

ski Rdeči križ na vseh prevoznih sredstvih v javnem 
prometu za vožnjo, izven lokalnega prometa po 1 dinar 

'na vsakih 100 dinarjev oziroma začetih 100 dinarjev 
vozne cene ta po 5 dinarjev na vse poštne pošiljke 
v notranjem prometu, razen na revije in časnike in 
na postne pošiljke, ki jih pošiljajo državni organi in 
sam Jugoslovanski Rdeči kril« 

2. «Jen 
Ta zakon začne veljati osimi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. « 

228. 

Na podlagi 178. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije je sprejela Zvezna skup- 
ščina na seji Zveznega zbora dne 17. aprila 1964 

ODLOK 
O  SPREMEMBAH  IN  DOPOLNITVAH  ODLOKA  O 
ZAČASNI   UREDITVI   POVRAČIL   ZVEZNIM   PO- 
SLANCEM   IN   FUNKCIONARJEM,   KI   ••   VOLI 

ALI IMENUJE ZVEZNA SKUPŠČINA 

1. V prvem odstavku 7. točke odloka o začasni 
ureditvi povračil zveznim poslancem in funkcionar- 
jem, kd jih voli ali imenuje Zvezna skupščina (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 29/63 • in 45/63) — (v nadaljnjem 
besedilu: »odlok«) se v sedmi vrsti za besedami: »U- 
stavnega sodišča Jugoslavije« postavi vejica in dodajo 
besede: »predsednik Vrhovnega sodišča Jugoslavije, 
zvezni javni tožilec, predsednik Vrhovnega gospodar- 
skega sodišča«. 

V drugi vrsti četrtega odstavka se besede: »iz 
prejšnjega odstavka« nadomestijo z besedami: »iz 
drugega in tretjega odstavka te točke«. 

2. Točka 8 se spremeni in se glasi: 
»8. Sodniki Vrhovnega sodišča Jugoslavije in sod- 

niki Vrhovnega gospodarskega sodišča imajo na račun 
stalnega mesečnega povračila za opravljanje funkcije 
pravico do povračila za osebni dohodek po 7. točki 
tega odloka. / 

Sodniki Vrhovnega sodišča Jugoslavije s funkcijo 
predsednika oddelka pri Vrhovnem sodišču Jugosla- 
vije imajo pravico do posebnega dodatka za opravlja- 
nje funkcije, ki znaša 25.000 dinarjev na mesec. Dru- 
gi sodniki Vrhovnega sodišča Jugoslavije in sodniki 
Vrhovnega gospodarskega sodišča imajo pravico do 
posebnega dodatka za opravljanje -funkcije, ki znaša 
20.000 dinarjev na mesec«, 

3. V prvi in drugi vrsti 9. točke in v tretji'vrsti 
15. točke se besede: »iz 8. in 7. točke« nadomestijo 
z besedami: »iz 6.. 7.Nin 8. točke«. 

4. Stalno mesečno povračilo in posebni dodatek 
za opravljanje funkcije predsednika Vrhovnega sodi- 
šča Jugoslavije, zveznega javnega tožilca, predsednika 
Vrhovnega gospodarskega sodišča, sodnika Vrhovnega 
sodišča Jugoslavije in sodnika Vrhovnega gospodar- 
skega sodišča po tem odloku tečeta od 1. januarja 
1964/ 

5. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu SFRJ«. 

Zvesti»  skupščin» ~" 
AS št. 114. 

Beograd, 18. aprila 1964. 

• Predsednik 
Zveznega  odbora: 

Mijalko Tođorović s. r. 

,       Predsednik 
'Zvezne skupščine: 

Edvard Kardelj  s. r. 

229. • 

Na podlagi i. točke prvega odstavka 47. člena 
zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v létu 1964 
(»Uradni löst SFRJ« št 52/63) izdaja Zvezni izvr- 
šni svet ' 

ODLOK 
O NAJVIŠJIH PRODAJNIH CENAH ZA ZDROBLJE- 
NO  SOJO IN   POGAČE  IZ  SOJE,  F1UDELANE   V 

LETU •4 IN V NASLEDNJIH LETIH . 

1. Za zdrobljeno sojo in pogače iz soje, pridelane 
v letu 1964 in v naslednjih letih, znaša najvišja pro- 
dajna cena: 
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••••••• •••••••••• no ••••••••, ry- 
6irrKa •••••••••••••• •••••••••••• •• 
••••• ••••• • •••••• •••••• ••••• ••- 
••••••. a •• •••••• ••. 15. •••••• o 
•••••••••••• •••• y •••• ••••••• 
••—39. •••••••••• •• •••••••• •••••• 
o •••••••^•••• ••••. •••••• ••••••: 

••••• ••••••^ ••••• 18. VlH 19W. •••••• 
y •••••••••. PHP, •• ••••• ••••• •••. 
••••• ••• • •••••• •••••• ••••••••, 
•••••• •, •••• I960, •••••• y •••••• 
••••, •• ••• ••••• • ••••• •••••- •••. 
•••••, •••••••• •• ••••••••••••• ••- 
•••••••••» ••••• •••• ••••••••••. 

•    ••. 18-238/5 •• 27. • 1964. " • «0»- 

PRIKUPLJANJE   PQNTJDA   poLJOPur- 
VBEDNo - umtrsxmjSKoe  KOMBINA- 

TA U ĆUPRIJI 
Poljoprivredno-lndustrljski' kombinat u 

Ćupriji, u smislu tač. 7 Naredbe o usta- 
vima, za uvoz opreme i materijala, za In- 
vesticionu Ugradnju (»SI. Ust SFKJ<r, br 
31/•>, objavljuje prikupljanja ponuda za- 
nabavku opreme, za svoj Pogon Šećerane 
Iz uvoza: 

Bateriju od 1« kom. puno-»u tematskih 
centrifuga 1 to: 

a> 2 kom. ptino-autdmatskln centrifuga 
za C aflnaciju, sa 1.000—1.500 obrtaja  na 

. Jedan minut, kapaciteta 590—30» kgr. po 
jednom punjenju; 

b) 8 kom. puno-automatskih centrifuga 
za A produkt '(krf-stal.. sa 1.000 O/min., ka- 
paciteta 500*600 kgr. po jednom punjenju? 

c) 3 kom. puno-automatskih centrifug» 
za rartoadu (kocku) sa 1.000- 0/mtn.. kapa- 
citeta 500—600 kgr. po Jednom psmjenju. 

Ponude za Isporuku navedene opreme 
moraju sadržava«: cetra, najkraći rok 
isporuke, tehnički opte opreme, uslove 
plaćajna, referenc listu, kao i odgovara- 
juće prospekte i kataloge. 

Rok. podnošenja ponude je 7 dana od 
objave u »Službenom Meto STRJ«. 

Za sva bliža obaveStenja po ovom pred- 
metu pbrattte se na ovaj Kombinat, HI 
na Pređuzece »Jugatehn»« — uvoz-izvoa 
Bcoerađ, Kn« Mihajlova br,. i, C * 

PRIKUPLJANJE PONUDA   ZA  ••••••- 
ELEKTKANU »MOMTAt — ••• UZEĆE 

U* •••••••• U SVTLAJNCtl 
U vezi oglas* u »SI. Mstu SFRJ», br. 12/0* 

— Prikupljanje ponuda za Termoelektra- 
nu »Morava« — pteduzeee u izgradnji u 
Svilajncu daje se aledeća Izmena: 

Rokovi za podnošenje ponuda su: 
Za ti»rboa*reg*t (I) do 4. V 18«. god. 

do/14 časova. 
Za ostalo (U—V) do 15. V 1,904. god. do 

if časova. 
Termoelektrana »Morava« — pređuzece 

u izgradnji — komisija za prikupljanje 
ponuda za TE »Morava«. B 050 

OBJAVA   O   peiKVPtiANUU   PONUDA 
••    INVEWT-IMPOAT    BEOGRAD,    TE- 

BAZMK i- 
Na osnovu -Naredbe o tatovima za uvoa 

oprem« 1 matertjBla za investicionu iz- 
gradnju (»31. list SFBJ«,. br. Ï1/03) raspi- 
suje se prikupljanje pouuda za kupo- 
vinu stedeee investicione •••••••: 

1, Maäine za liven] e pod prWskon» 
*> ko-m. _ ,„   . 

3. •••••  za  koloidno livenje  1» kom. 
3. Vertikalna glodalica 3 kam. 
4. Brusili«* za ravno brušenje 1 kom. 
,i. Kordinataa buäülca 1 koro. 
•v Maälna za ozubljenje 1 kom. 
7. Sestovretenl automat 1  kom. 
t. Revolver strug 1 kom 
ft. Kopirna glodalica l kora. 

10. Univerzalna brusilica 1 kom. 

U OKVIRU- »ZBIRKK SAVEZNIH PROPISA« 
IZAŠAO JE'IZ STAMPE 

OSNOVNI   ZAKON 
O IZBORU RADNIČKIH SA VETA I 
DRUGIH ORGANA UPRAVLJANJA 

U RADNIM ORGANIZACIJAMA 
sa. ekspezeom TKAJCA GRUJOSKOG, saveznog sekretar» 

za zakonodavstva i organiaaelju 
Izdanje latinicom 

CENA 140 DINARA 

Poradžbme prima SLUŽBA PRODAJE NOVIN- 
SKE USTANOVE SLUŽBENI LIST SFRJ — Beo- 
grad, Jovana Btstića 1 (iza zgrade Beogradskog gra- 
fičkog zavoda)L Telefon 51-671. Poštanski fah 226V 
Ziro-raëun •-13#02-••> 

. 11. Univerzalna glodalica 3 kom. 
12. Univerzalna ostrllica 1 kom. 
13. Stubna buSilica 2, kom. 
Bliža obatveätenja t tehnički podaci 

mogu se dobiti u Preduzeću Invest- 
lmport. 

Ponude se dostavljaju u' roka od IO 
dan» od dana objavljivanla u »SI. listu 
SFRJ« u ptemenoj, formi i•., zapeeaeenoi 
Srovertt na gornju adresu sa nainakom 
»Za komisiju za prikupljanje ponuda« u 
4 pri-merka. 

Vonude moraju da sadrže najkraći rok 
1•••••••, tehnićki opis opreme sa odgo- 
varajućim prospektima, kao i ostale 
uslove prodaie. 

Invest-Import, P-reduzeće za izvoz i 
uvoz oprem«. B •«• 

PUllIUPUAPUHT  PONUDA   ZA   GKABE- 
VINSKO     PRKDUZECK     »umROGKAD- 

NJA« U SARAJEVU 
Na osnovu Naredbe o uslovima za uvoz 

opreme l materijala za investicionu iz- 
gradnju (»Službeni list SFRJ«, br. 31/63). 
Građevinsko preduzeće »Htđrogradnja« 
Sarajevo, Vuka Karadzics broj 3 
raspisuje 
Konkurs za •••••••••* poneda za ki»po- 

vinu opreme U o»oza • to 
1. Univerzalni bager opremljen Čeonom 

kaäikom zapremine 2.S-3 mr, pogon alter- 
nativno sa diesel l električnim motorom 
komada 1 _, 

Z. Damperl zapremine. korpe cea 15 m» 
za transport kamena sa diesel pogonskim 
motorom, komada « 

3. Buldožeri težine ZO tona sa hidra- 
nltcnlm. mehanizmom; za kretanje noia, sa 
diesel' pogonskim, motorom, komada î 

4. Lokomotive za kotosjek 15» mm ta 
vocrrom. sitom, ccai •0 kg alternativno sa 
diesel motorom t etektrićne sa akumulay 
torskto baterijama- maksima-Ina brzica 
kretanja da II km/li, komada 4 

5. Kolne buiffice pokretne- na pneumat- 
skim tofckovlma sa zračnim čekićem • 
buäotine IM mm dubina bufotlne do 30 
metara, komada ï . 

6. Pneumatski buîacl Sekići teline ce* 23 
kg sa pneumatsJtimi podupiračima, ko- 
mada 29 -   ,.«.« 

7. Vibratori za beton 0 75. mm Sa lìOOO 
trekveeclj* e mi»Bti aiternatlvno pne- 
umatski 1 električni pogon, komada 20 

8. Zračne pumpe za muljevitu vodu ka- 
paciteta 800—1200 litara/min.,  komada 4 

9. Pokretni kompresor za zrak kapaci- 
teta 9—12 m' pritiska 8 At sa diesel po- 
gonskim motorom, komada 2 « 

10. Pokretni električni aparat za vu.1- 
kaniziranje gumenlli transportnih trak» 
do maksimalne Širine 1000 mm, komada 1 

11. Uređaj za montažu i demontažu 
guma teäkth voaila,. komada 2 

l*. Uređaj za betoniranje tunela 0 9 m 
obuhvata: teleskopsku oplatu i opremu 
za pneumatski transport i ugradnju be- 
tona u oplatu, komplet 1. 

Ponude za l»toruku- navedene oprem* 
trebe da sadrže: 

«ehniéki opis uređaja — opreme sa ka- 
•taloiima i prospektima, 

cijene Iramko Jugogranlca, 
najkraći i najduit rok isporuke, 
uelove- pliacanja, 
listu rezervnih dijelova za dvogodisnjt 

rad sa pojeđhračnlm cijenama. 
Bok •» podnošenje ponuda ističe 15- dana 

po objavljivanju ovog konkursa. 
Sva' obeveätenja u vezi konkursa mog« 

se- dobiti od» komisije- predazeca za pri- 
kupljanje ponuda. 

Ponude se mogu podnljđM i neposredno 
u naznačenom roku- komisiji za prijem 
ponuda O. P. »Bidrogradnja* Sarajevo, 
Vuka Karadzics •. 3 •e 

PRIKUPLJANJE   PONUDA    ZA   KUPO- 
VINU     OSNOVNIH     SIIBDSTAVA-     •• 
»TISA«   INĐUSTItlJK  ODECE I   RUBLJA 

U    PRINUDNOJ   LIKVIDACIJI,   ADA 
»Tisa« Industrija odeée i rublja u pri- 

nudnoj likvidaciji u Adi. na osnovu čl. 
66/b Uredbe o izmenama l dopunama 
Uredbe o prestanku preduzeča i radnji 
(iSlužbenl Est •*••«, br. 52/82) 1 ReScnja 
OkruinoR privrednog &uda Subotlca br 
L. W6.1 od ZÏ.. X 1963. godine, objavrjuje 
prikupljanje ponuda, ja kunovinu:   •*- 

Celokupnih osnovnih sredstava predu- 
zaća. tj. zgrade sa kompletnom opre- 
mo» za proizvodnju konlekcije. u ukup- 
no!   vrednosti od 60,582.000 dinara. 

Ponude za kupovinu osnovnih sredsta- 
va treba dostaviti pismeno na gornju 
adresu najkasalj* do 30. aprila 1964 go- 
dine. • . 

»Tisa* Industrija odeee l rublja u P«- 
iiBdnoj likvidaciji u .Adi, Lenjtaova ui. 
br. 12. • A » 
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OBJAVA    ZA    JAVNO    PRIKUPLJANJE 
PONUDA   ZA   TEKIG-INVEST   U   BEO- 

GRADU 
Objavljujemo Javno prikupljanje po- 

nuda za nabavku sledeče opreme za Iz- 
radu pamučne trikotaže, 1 to: 

S kom. okruglopletaće maâtne Felnripp 
14", 16", 18" finoće 15 

4 kom. okruglopletaće maStae 30". fi- 
noće 18 

1 kom. mašina za ćupavljenje 180 cm 
1 kom. kalander 180 cm 
1 kom. pegle za peglanje donjeg rublja 
1 kom. aparat za legovanje 
1 kom. aparat za   prevrtanje   pletenine 
44 kom. raznih Šivaćih mašina za kon- 

lekcionlranje 
4 kom. aparata za sečenje tekstila 
• kom. laboratorijskih aparata. 
Molimo zatateresovane da se" za bilie 

podatke obrate odmah na adresu Teklg 
Invest, Beograd, 7 Jula 9. 

Ponude  sa prospektoma primamo naj- 
\ kasnije u roku od 15 dana od dana objav- 

ljivanja u »Službenom listu SFRJ«,   • 651 

••••••••••• HA ••••••••••••• 
•••••••  „•••• ••••••••"   •.   ••- 

•••••• 
Ce •••••• •••••••• •• •••••••• •••- 

•••••••• •• ••••••••••••• ••••••• 
„•••• ••••••••" •. ••••••••. 
••••••••••••• •••••• no •••• ••••- 

••• e Jopro •••••••••, •••••• ••• ••••- 
••••• ••••••••• ••• ••••••. 

•• ••••••••••••• ••••••••• ce ••••- 
•••• ••••• •••••••••, •••••••••••• 
••• ••••••••• ••••••• •• •. ••••••- 
••••. 

Ce •••••••••• •••• •••••••••• •• •• 
•••••••• •••••• •••••••••.• co •••••• 
•• •••• •• 30 •••• no •••••••••••• •• 
••• ••••••• •• „••••••• •••• ua 
••••". •••••••••••• ••••••••• no 
••••••• •• •••• •••• •'• ce •••••••••• 
•• ••••••• •••••••, •• ••• ••••••• 
••• •••••••••• •• ••••• •• •• ••••••• 
•••• •••••••••>• ••• ce ••••••••• »• 
•••••••••••• •••• • ••••• ••••••••. 
•• •••••••••• •• •••••••••••• ••• 

« •'• ••••• ••••••••• •• •••••••••••• 
•••• ce •••••••••• ••••••• •••• •••• 

•  ••• ina 13   v 1*84   •••. •• 8 ••••••. 
••••••••••• ce •••••••••••• cure •••- 

••••••• •••••• ••••••• •• •• ••••••• 
•••••• •••••••, •• ••••••••• •'• ••••• 
•••••••. • 600 

••••••• '••••••••• JA •••••• 
t •• ••••••• •••••••••• • •••- 

•••••••• ••••••• — •••••••• 
•••••••••• ••••••••••• • •••- 
••••••• •••••••• •••••••• 
••••• • ••••••••, ••••0•• ••••• 

••••  82 
••••••• •••••••• •••••• ••••••• 

••••••••• •••••• •••• 0312/43 •• 30 
••••• •4. ••••••, •••••• •• ••••••• 
•••••••••• • ••••••••••• ••••••• 
••••••••-•••••••• •••••••••• ••••- 
••••••• • •••••••••• •••••••• •••- 
••••• ••••• •• ••••••••, •••••••• •• 
y ••••••• •••••••••••. 
•••••••• ce- ••••••••• • ••••••• 

•••••• ••••••••• •••••••••••* y ••- 
•••••• ••••••••••• •• y •••• •• 30 
•••• •• •••• •••••••••||.• •••••• •••- 
•••• •••••• ••••••••••>• ••••••• •• 
•••••• ••••• ••••••••. 
••••••••••• noja •••• ••••••••••• 

••••• •••••••••• •••• •••• ce ••••••• 
y •••••. • 
•••••••••••«  ••••••••. 521 

PRIKUPLJANJE    PONUDA    ZA    UVOZ 
OPREME ZA TERMOELEKTRANU PLO- 

MIN,   SNAGE  REDA  100  MVV. 
Ovim se oglašava, ' da se rokovi za 

S??,t.aÏÏLp,onïïtIa oWavljenl u .Službenom 
listu SFRJ«, br. 12/64 a u vezi prikupljanja 
ponuda za termoelektranu Plomin, mije- 
njaju i to: ( 

i?aongrrU,pu furWnskog postrojenja umje- 
•  rok 4' vmtscca Wi' ob:)avl3uJe se novl 

•1••48•••,«!?•,•2•8•08 Postrojenja umje- 
V 1984       .        obJev«ul'e «e "»vi  rok  15. 

•••••••••• IV •••••••••• 
•••• • •••••••• — •••••• 

••••••••••• ce ••• •••••••••••••• 
•••• •• he •• 5 •••• 1964. •••. •••••• 
••• •• ••••••••• •••••••• ••••• •• 
••••••••••• ••••••• ••••••••• y 
•••••• ••••• ••••••••••• y •••••••••. 

3 383 

••••••••  ••••••••••• •••  ••- 
••••••••• ••••••••• •••••••- 
••••   •••1•••   „•••••.••"   •   ••- 

•••• 
••••••• •••••••• •••••••••• •••> 

y •••••••••, •. ••. 6763 •• 6. ••••• 1964. 
•••••• ••••••• je •••••••• •••••••• 
••••••••••• ••• ••••••••••• ••••••- 
••• ••••••••••• •••••• „•••••••" y 
••••••. 
•••••••• Je •• Je »••••••• •••••••- 

••••• •••• ••••••••, na Je •••••••- 
••••« •••••••• ••••••••••• ••••••••. 
••••• •••••••••••• •••• ••••••••• 

•• ua ••••••• ••••• •••• ••••••••••• 
• ••••••• ••••••••••• ••••• •••••••- 
•• ••••••••••, •••••• ••, 69. •••••• o 
••••••••• ••*•••••• u •••••. 
•••••••• Je 5•••••• ••••• •• ••••- 

•••»  •••••••••  •  •••••.. 
•• •••••••• •••••••••• •••• y ••- 

•••••••. • 157 
  • 

PRISILNA     LIKVlbACIJA     GOSTILNE 
»NA   VASI«   LJUBLJANA,   VODNIKOVA 

C. 101 
Prisilna likvidacija Je uvedena s skle- 

pom L 2/64-10 z dne 8 4. 1964. Likvidacij- 
ski upravitelj Je Šinkovec Ivan, upokoje- 
nec, Ljubljana, Breg 16. Oglas uvedbe pri- 
silne likvidacije Je bil nabit na sodno 
desko dne 9. 4. 1964. Dolžniki se pozivajo, 
da svoje dolgove takoj poravnajo, upniki 
pa, da svoje terjatve prijavijo sodišču v 
roku 30 dni. 

Narok za preizkus priglašenih terjatev 
bo 18. 5. 1964  ob 8. url pri tem sodišču. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Ljub- 
ljani. • Lj 108 

•••••••• » •••••••••••    3EMJO- 
••••••••    •••••••    •    •••••••• 

•••••••••••• sehe •••••••• •••- 
••••••• •••• y ••••• ••••••• •. ••. 
3/61 •• 20. IX 1963. •••••• ••••••••• Je 
•••••••• •••••••• ••••••••••• •••- 
•»••••••••• ••••••• y ••••••••. 
•• ••••••••••••• rena ••••••••• 

•••••••••• •••• y ••••. H 214 

••••••••••• HA  ••••••••••••• 
••••••• „•••••• ••••"  ••  •.  ••- 

•••••• —  •••••••• 
Ce •••••• •••••••• •• ••••••!1• •••- 

•••••••• •• ••••••••••••• ••••••• 
„•••••• ••••" •• •. •••••••• — ••- 
••••••. 
•• ••••••••••••• •••••• ce •••••••• 

•••••• •. ••••••••••, •••••• •• •••• 
1•••. . 

•• ••••••••••••• ••••••••• ce ••••- 
•••• •••••• ••••••••, ••••••••• •• 
••••••••••• •••••••• ••••••• — ••- 
••••. 

Ce •••••••••• •••••••••••• •••••• 
•••••••••• •• •• •• •••••••• •• •••- 
••••••••••• ••••• co •••••••••• ••••- 
••, •••••••• •• ••• •• 30 •••• no ••••- 
•••••••• •• ••••••• •• „••••••• •••• 
•• ••••", a •••••••••• •••••• •••••- 
•••• •• •• ••••••••, •• •••••• •••. 

••••••••• •• •••••••••• •• ••••••- 
•••••• ce •••••••• •• 5. ••• 1964 •••. 
•• 9  ••••••. • 599 

PRISILNA LIKVIDACIJA SOBOSLIKAR- 
SKE LICILACKE RADNJE »KRIN«, ZA- 

GREB — 6TENJEVAC 
Otvoren je postupak prisilne llkvida- 

oije nad SobosUkarsko llčilaćkom rad- 
njom »Krin«, Zagreb — Stenjevac, rje- 
šenjem OPS Zagreb, L-3/64-10 od 7. IV 
1864. 

Likvidacionl sudac je Danijel Gamber- 
ger, a likvidacionl upravitelj dr Josip 
Trgovčevlć Zagreb, Ilica 196/1. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 
dana prijave tražbine, a dužnici da odmah 
podmire dug. 

Ročište za ispitivanje tražbina održat 
će se 15. V 1964. u 8 sati u OPS Zagreb, 
u Soc. revolucije 15/IIIisoba br. 4. 

Okružni privredni sud Zagreb.       Z 288 

PRODUŽENJE   ROKA   ZA   PRIKUPLJA- 
NJE PONUDA ZA IZGRADNJU TERMO- 
ELEKTRANE   TRBOVLJE   II   U   TRBOV- 

LJU 
Produžuju se rokovi za prikupljanje 

ponuda, koji su bUi objavljeni u »Službe- 
nom listu SFRJ« br. 12/64 1 to: 

1) Rok za podnošenje ponude za opremu 
pod tackom 1. produžava se do 4. maja 
1964   godine. 

2) Rok za opremu pod tackom 2. do 9. 
produžava se do 15. maja 1964. godine 

Elektrana Trbovlje. T 107 
T" 

SODNE •••• 
•••• ••• ••••••••• •••••••••••• 

•••. •••••••• ••••••, •••. •• ••••••••, 
••^••• •• •••••• y ••. •••••••••. ••- 
••••••••• ••. 22, •••• je •••• •••• » 
••••••• 1961. ••••••, a ••• •••• ••••- 
••• ••••••• •••• ce ••••••• •• ••••• 
•••• y ••. ••••••••• •••••••• ••. 23 
•••• •••• ••• •• ••••••••• •••••- 

••• •• ••" •• ••• ••• •••••••• ••••- 
•• •••••• •••• ••••••••. •••• •• ••- 
••• y •••• ••••••••• ••••••••••. •• 
ce •••• ••••• •••••••• ••• ••• •••• 
••••, ••• •••••••• •••. •••••••• ••- 
••••, •••••• ••••• ••••••••••• •• 
•.•••••• •••••••, •• ce •••• ••••• •••• 
• ••••••• •• 0-53S/63 • •• y pony •• 
••••• •••••• •••• no ••••••••••• 
••••• ••••••. 
••••• •••• •••• •••••••• he •••• 

••••••• ••••••••• ••••••• •••••- 
•••, ••• •••••••••••• •••••••. 
•••• ••••••••• ••• y ••••••••. • 641 

•••• •••••••••• ••••• y ••••. ••- 
••••••• •••• ce •••••••• no •••••••• 
•••••• ••••••••• •• ••••. ••••••••• 
•• •••••••••• •••••• ••••••••• •••• 
••••••••• ••••••• ••••••••: 
••••• •• •••••• •••••• ••••••••• • 

••••,. ••••••••• ••• •••••• 864771 ••• 
•••••• •••••• ••••••• •••• •••••: „•• 
•••••• • •••••• — i. ••••••••". 
•••••• ce •••••••• •••• •• ••••••- 

••• ••••••••• •• •• ••••• ••••• ••••, 
••••••••• ••• •••••••••• y •••• •• 
60 •••• no ••••••»•••• •••• ••••••, ••• 
he ce y ••••••••• no •••••• ••••• •••• 
••• •••••••• ••••••••••. 
•••••••• ••• ••••. •••••••••. • 550 

Na prošnjo podjetja »Ljubljana-Trans- 
port«, Ljubljana, Celovška e. 164, st uvede 
amortizacijsko postopanje v .svrho amor- 
tizacije spodal navedenih vrednostnih pa- 
pirjev, ki so bili prosilcu baje ukradjeni, 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi 
svoje pravice v času 2 mesecev po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«, sicer se bo po 
proteku tega roka proglasilo, da so vred- 
nostni papirji Izgubili svojo pravno ve- 
ljavnost. 

OznametiHo vrednostnih papirjev: 
ček podjetja »Ljubljana-Transport« št. 

458273 
ček podjetja »Ljubljana-transport« št. 

458274 <r 
ček podjetja »Ljubljana-Transport« št 

453467. 
Občinsko sodišče II v Ljubljani.    LJ 94 

••• ••••• •••• •••••••• Je •••••••• 
•• •••••••••• ••••••••• •••••••• ••- 
••••••• ••••••: Dp. 06522, ••••• •• ••• 
••••• •••••••• •• ••••• a •• ••••• 
•• 50.000 •••••• • ••. •••• 00448 •• ••• 
•••••••••• •••••••• «• •••••, •• ••- 
>ioc •• 50.000 ••••••, ••••••• •• ••••- 
••••• ••••• y ••••• no ••••••••••-• 
•••••••. 
•••••• ce ••••• y ••••• ce •••••• 

•••••••• •••••• ••••••, •• o •••• ••- 
••••• ••••• •••• ••• ••• ••••••• ••••• 
— •••••••• ••••• •••••••••• • •••• 
•• 60 •••• no ••••••••••• ••••••, •%• 
he no •••••• •••• •••• •••••• •••••••• 
•••••• •••• •••••••• •••••••••. 

••••••••• ••• y •••••. • 79 
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••• •••• •••• •••• ce •••••••• •* 
•••••••• ••••••••• •••• ••. 590701 •• 
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OOćinskd sud • u Zagrebu objavljuje 
da Je po prijedlogu Safar Hermine iz Za- 
greba, Brezovlćka 19 poveden postupale 
za amortizaciju čekova koje je izdala Iz. 
VI 1963. Komunalna banka Zagreb, fili- 
jala 400-18-703 na Ime Safar Hermine 1 to: 

ček br. 290.476 na 41.995 din, cek br. 290.479 
na 50.000 din., cek br. 290.4$) na din. 50.000. 

Poziva se svako ko Je u posjedu tih če- 
kova da ih pokale ovom sudu 1 stavi 
event, prigovore protiv ponlstaja sve to 
u roku od 2 mjeseca. Ukoliko ta] rok 
Istekne 1 nitko ne stavi prigovor Čekovi 
će se ponlstlM. 

Općinski sud m Zagreb. Z • 

Općinski sud u Bjelovaru objavljuje da 
je pokrenut postupak za ponlstaj barira- 
nog ćeka br. 595333, koji glasi na iznos 
od Din. 82.209, izdat pa Komunalnoj banci 
u Bjelovaru. 

Poziva se svatko, tko o čeku nešto zna- 
de da u roku od tri mjeseca podnese pri- 
govore prbt(v navedenog postupka, Jer će 
se u protivnom pomenutl ček proglasiti 
nevažećim. 

Općinski sud u Bjelovaru. B 659 
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* •••••, 
•••••••• ••••• ••••••••• •••••••• 

Je •••. •••••••• •••••••••,, •• •••••• 
••••••••••>• ••••••••. 
••••••••• ytonóp ••••••• je ••••- 

••• CO ••••• •••• y ••••••••. ••. 5970 
•• 18. • 1964   ••••••. 
••••••• ••••••••• ••• y ••••••••. 
••. 622/64 •• 1. IV 1964. ••••••.      • 623 

Pri Okrožnem gospodarskem sodlaču v 
LJubljani se Je dne T. 4. •4 pod Rg Vili 

•1072/2 pri Poslovnem združenju »Smelt« — 
skupnost metalurSko-kemlJske tn elek- 
trične tehnologije. LJubljana, vpisalo sie- 
dete zunanjetrgovinsko poslovanje zdru- 
ženja: , 

1) Izvoz. In uvoz blaga v mejah bd točk 
l.do 6 tlena 55 zakona o prometu l)laga 

.   In storitev s tujino; 
S) Izvajanje Investicijskih del v tujini. 
Okrožno gospodarsko sodišče v Ljub- 

ljani. Lj 1P2 

Pri Okrožnem gospodarskem sodišču v 
\ LJubljani se •• dne 3. 3. 1964 pod Rg V 

808/23 pri podjetju »Termlka«, montažno 
in industrijsko podjetje za toplotne, hla- 
dilne In akustične Izolacije v LJubljani 
Izbrisal dosedanji direktor Jan Jože in 
vpisal Baje Franc, ki kot v. d. direktorja 
podpisuje tudi v zunanjetrgovinskem po- 
slovanju podjetja,^ 

Okrožno gospodarsko sodiate v LJub- 
ljani. - LI 104 

1ZQUBL0EKE LISTINE 
SAOBRAĆAJNU DOZVOLU za teretnu 

prikolicu marke »Crvena zastava«, reg. 
oznake. 14-75-OS, izdatu od OUP, Osijek 
•/•,/?" oßlaSavamo nevažećom. — Indu- 
strHsko-poljoprlvrednl kombinat »••1- 
jek« — Pogon ratarski Dalj. b 122 

OFICIRSKU lienu legitimaciju broj,4816/48 
seril? ^P;î?9,-0• oßlasavam nevažećom. 
— VlaSić Mijo, Remetinec. R 93 

LIČNU KARTU reg. broj 3901, ser. broj 
0212111 — Rijeka, oglaSavam nevažećom. 
— Mavrlnac cvetko, Rijeka. R 92 

SVEDOCANSTVO IV razreda izdatog od' 
Osnovne Škole u RastaSnlcT 1949/50 god. 
oglaSavam nevažećom. — Radovanovlć 
Jovo. Rastaänlca. R 95 

ZDRAVSTVENU KNJI2ICU broj 243912, 
izdatu* u Splitu   oglaSavam nevažećom. 
— Rogoslć Marija, Omlä. ' O 100 

REGISTARSKU   TABLICU   br.  KA-23-37, 
oglašavamo nevažećom. — Drvno-lndu- 
strljsko poduzeće. Ogulin. O 103 

ZDRAVSTVENU KNJI2ICU broj 67231, 
oglaSavam nevažećom. — Laean Marija, 
Šibenik. I S 83 

ZDRAVSTVENU KNJIŽICU broj S43387, 
izdatu u Varaždinu, oglaSavam nevaže- 
ćom. — Kovačlć   Stjepan,   Sćepanje 91. 

S 85 
VOJNU KNJIŽICU izdatu od VP 2175(13 

Slav Požega, oglaSavam nevažećom *• 
Omerović Hakija, Vltinlca. V 244 

BARIRANI CEK br. AD 411487, na Šum- 
sko gospo. druStvo Jarjevlca, Kutina, 
oglašavamo nevažećim. — Željezničko 
transportno poduzeće, Gareanički Bre- 
stovac. G 177 

SVEDOCANSTVO br. 119/59, izđato od 
Osnovne škole Vefljun — SRH. oglaSa- 
vam nevažećim. — Radulović-Kvrglć 
Mile, Gudurlca. G 184 

SAOBRAĆAJNE DOZVOLE za traktor 
prikolicu i plato kola broj ZG 128-52, 
15-92-ZG l 1C-20-ZG, oglaSavamo nevaže- 
ćim. — Skladišta Zagreb. Z 292 

••••••• ••••••• ••, 357/11. •••••• 
•• ••• y ••••••, ••••••••• ••••- 
•••••. — •••••••• •••••, ••••- 
••••. K 284 

••••• •• 144806, • •••• ••. 581. •••••• 
•• •••-• •••••, ••••••••• ••••••- 
•«•. — •••••• flparoÄyb. ••••••. • 81 

•••••••   ••  •••••  ••.   6553   ••••••   y 
• ••••• ••••, ••••••••• •••••••••. — 
•••••••••• ••••••••, ••••••.     • 80 

••••••• ••••••• ••, 1220. ••••••- 
•••• „A", •••••• •• •••-• •••••, 
••••••••• •••••••••. — •••••••-••- 
•••, •••••. Iti 83 

••••• •••••••, •••••• •• •• 4542/51 
•••••••, ••••••••• •••••••••. — 
•••••••••••• ••••••, ••••••••. • 103 

••••••• ••••••• •••• 340. ••••••••• 
„•", •••••• •• ••• •••••••, ••••- 
••••• •••••••••. — •••••••• •••••, 
••-•••••. • • 

••••• ••••• per. ••. 1747. •••••• ••. 
4784088/62, •••••• y ••••••••, ••••- 
••••• •••••••••. — ••••••« •••• 
••••, ••••••. C 587 

••••••••••••• o ••••••••• •••••••• 
•••••, •••••• y •••••.••• 1951. •••. 
••••••••• •••••••••. — •••••••••• 
••••••••, ••••••. C 594 

•••••••••••• IV ••••••• ••••••» 
••••• ••. 92/50, •••••• •• ••••• • 
••••••••• ••••••••• •••••••••. — 
•••••••_•••••, •••••••. C 593 

••••••• ••••••• •••• 117«. ••••••- 
••• •••••••••. — •••••• ••••••••, 
••••••. C 591 

•••••• ••, 4522/58. ••••• •• ••••••••- 
•••••••••••• ••••••••• y ••••••••, 
••••••••• •••••••••. — '•••••• 
•••••, ••••••••. C 589 

••••••• ••••••• •••• 3244. •••••• 
•• •••-• ••••••, ••••••••• ••••- 
•••••. — •••••,••••• . ••••••, ••• 
•••••••. "» I C 588 

••••••• ••••••• ••••| 59*6, ••••••- 
•••• ,,•. •". •••••• •• •••-• ••••- 
••••, ••••••••• ••••••••••. — •••••• 
•••••. ••••••••. C 584 

••••••••••• ••••••• •••• 2344, 
•••••• •• ••••. — •••••••• y •••- 
••••, ••••-••••• •••••••••. — •••- 
•••• •••••••, ••••••••. C 583 

•••••• ••••• per. ••. 35304 •••. ••. 
415S128. ••••••••• •••••••••. — •••- 
••• •••••••, ••••••••, •    C 579 

•••••••••••  •••••••,   ••••••   y 
. ••••••, ••••••••• •••••••••. — 

•••••• •••••••••, ••••••. •.5•8 
••••••• ••••••• •••] 784. ••••••- 

•••• „•". •••••• •• •••-• •••••••- 
•••, ••••••••• •••••••••. — ••••• 
Aure.  •••••••. ,      C 575 

••••• •••••••••••• ••. 15734, ••- 
•••• 23. I .1980. •••.. ••••••••• ••••- 
•••••. — ••••••••• •••••, ••••- 
•••••. •        P 94 

••••••• ••••••• •••• 73, •••••••••• 
„•", ••••••••• •••••••••. — •••- 
••••••• •••••••, •••• ••••••••••••. 

P »l 
••••••• ••••••• bpoj 2•4, ••••••- 

•••• „•". •••••• •• •••-• •••••••, 
••••••••• •••••••••. — •••••••• 
••••••,  •••••••. • 307 

••••••• ••••••• •••• 1018, ••••••- 
•••• „A", ••••••••• •••••••••. — 
••••• •••••••, •••••. rt 303 

•••••••••••• IV ••••••• ••••••• 
•••••, ••••••••• »••••••••. — •••- 
••••• ••••, ••••. • 295 

••••••• ••••••• •••• 2145, •••••• 
•• •••-• •••••••, ••••••••• ••••- 
•••••. — ••••• •••••, •••••••, • 29* 

••••••• ••••••• •••• 794, ••••••- 
•••• A

1
 • •, ••••••••• •••••••••. — 

MtinojKOBHh ••••••, •••••••••. • 290 
••••• •••••••••••• •••• 45123. ••- 
•••• •, •••••• •• •• 3215 ••••••> 
••••••••• •••••••••. — •••••• ••- 
••••. •••••••. • 293 

••••• ••••••• •••••••, •••••• •• 
•• 5573. ••••••••• •••••••••. — ••- 
•••• ••••••, •••••••. • 292 

•••••••••••• •••. •••••••, ••••- 
••••• •••••••••. — •••••• •••••••, 
•••••••. • 291 

••••••• ••••••• •••• 312, •••••• •• 
•••-• •. •••••. ••••••••• ••••••- 
•••. — •••••••••••• •••••, •••••- 
••••. II 287 

••••••• ••••••• •••• 78«, ••••••- 
•••• .,•" •••••• •• •••-• ••••••••, 
••••••••• •••••••••. — •••••••••• 
•••••, ••••••••. • 289 

••••••• •••••••4 •••• 223, •••••• 
••• •••-• •••••, ••••••••• ••••••- 
hOM. — ••••••••• •••••, neh.      • 285 

••••• ••. 601730. ••••• •• •••-• •••- 
••••. ••••••••• •••••••••. — ••- 
••• ••••••••••, •••••••. • 288 

••••••••••• ••••••• ••. 400, O 
••••••••• •••••••••••• •••••••, ••- 
•••• •• ••• neh, ••••••••• ••••- 
•••••. — •••••• ••••••, neh. • 284 

•••••••••••• ••. 127/47, ••••••••• 
•••••••••. .— . •••••••• ,, •••••je, 
••••. ' .,»,;.%   .  ,.   • ,,,      • 283 

•••••••••••• •••. ••••••• ftpoj 
6057, •••••• 0001-0, ••••••••• ••••••- 
hoM. — ••••••• •••••••• •••••••, 
•••••••. • 282 

••••••••••• ••••••••••• 68272, 
••••••••• •••••••••. — ••••••••. 
••••. •••••. 099 

••••• •• ••••• ••. 564862/274, «•••• •• 
•••-• •••••••. ••••••••• ••••••- 
•••.  — ••••••• ••••1*••,  •••••••. 

• 281 
••••• ••••••• ••. 638219/74, ••••- 
••••• •••••••••. — ••••••••• •••- 
••. •••••••••. • 280 

•••••••••• ••••••• •• •••••- 
••••• ••••• •••• 19532, ••••••. •• 
•••••••••••^•••••• y ••••••••. ••••- 
••••• •••••••••. — ••••••••••••• 
••••••••," ••••••••••. • 279 

••••••••••• ••.••••• ••<•• 3456, 
•••••• •• •• 2217 •••••••. ••••••••• 
•••••••••. — ••••••••• •••••, •••- 
••••. • 278 

••••••••••• ••••••• •••• 26837. 
••••••••• •••••••••. — •••• ••••, 
•••••. . '       T 185 

••••••••••• ••••••• •••• 10293, 
••••••••• •••••••••. — ••••• ••- 
••••   •••••••. T 164 

••••• ••••• per. ••. 6717, •••. ••. 
004383 •••••• •• •••-• ••••••••. ••••- 
••••• •••••••••. — ••••• •••••, 
••••••••. •   T 163 

IMCOHI Cpo] 649481, ••••• •• ••• •••- 
••••. ••••••••• •••••••••. — ••••• 
••••, •••••••. «70 

••••• ••. 215852. ••••• •• ••• •••- 
••••, ••••••••• •••••••••. — •••••- 
KOBHh •••••. •••••••. 469 

••••••• ••••••• •••• 3194, •••. „•". 
•••••• •• ••• •••••••, ••••••••• 
•••••••••. — •••••••• •••••. •••- 
••••. ( 487 

•••••••• •••••• •••• ••••••••• ••. 
973822 • 973823 •••• •• ••••••••• •••• 
30 ••••• 1984. ••••••, •••••••••• ••- 
•••••••. Ha •••••••• •••••• •••••- • 
•••• Je ••••••••••• ••• '„••••••••••"- 
•••••••. — •••••••••.••• ••••••••• 
„••••••••", •••••••. • 93 



Sreda, 22. aprila 1964. URADNI  LIST  SFRJ Številka  17. — Stran VII. 

PROMETNO DOVOLJENJE št. 17-04 LI 
prekllcujemo. — SGP Slovenija ceste, 
LJubljana, Kavčičeva 68. LJ 97' 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE »F« kategorije 
št. 146 preklicujem. — Lutar Vladimir, 
Sebeborci 61, p. Martjancl. S 54S 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE št. 1350 »A« 
In »B« kategorije, Izdano od ONZ Mur- 
ska Sobota, preklicujem. — JeloVac 
MUenko, Cernelavcl 48, p. Murska So- 
bota. C 44 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE št. 10045. Iz- 
dano v Stbenlku, preklicujem, — Cevgot 
Albert,  Šmarje pri  Kopru. S 77 

PROMETNO DOVOLJENJE št. 292 pre- 
klicujem. — Ruparčlč Alojz, Retje 47, 
p. Loški Potok. R 86 

OROŽNI LIST lovske puške št. 236, Izdan 
v Slov. Bistrici, preklicujem, — Tram- 
šek Fredl, Pragersko 6. P 259 

EVIDENČNO   TABLICO   In   PROMETNO 
DOVOLJENJE št. LJ 16-193 preklicujem 

— Podržaj Ciril, Ig 88 pri LJubljani. I 53 
POTNI LIST št. 501821 preklicujem. — 

Jagodnik Alojz, Ilir. Bistrica. I 52 
VOZNIŠKO DOVOLJENJE »A« in »B« ka- 

tegorije št 7425, izdano od TNZ LJub- 
ljana, preklicujem. — Kristan Lovro, 
Ljubljana, Titova 24». LJ 100 

PROMETNO DOVOLJENJE št. 116 m, VO- 
ZNIŠKO DOVOLJENJE »A« in »B« ka- 
tegorije št. 7908, izdano od TNZ LJub- 
ljana, preklicujem. — Janežič Jože, 
LJubljana, Breg 16. LJ 89 

VOZAČKU DOZVOLU broj 1557 od 29 II 
1961. izdam od SUP Vinkovci, oglaša- 
vam nevažećom. — Bulat Stojart, Vin- 
kovci. V 839 

ZDRAVSTVENU KNJIŽICU oglašavam 
nevažećom. — Grbe Milan, Delnice. 

' D 114 
SVJEDODŽBU broj 89 od VII raz. Sk. 

1961/62, izdatu od Osn. škole Selnica, 
oglašavam nevažećom. — Novak Marija, 
Zelavec. Z 285 

PECAT pravougaonog formata sa tek- 
stom: »Primorje« trg. poduzeće Makar- 
ska -, prodav. br. 36, oglašavamo neva- 
žećim". — »Primorje« trg. poduzeće Ma- 
karska. M 176 

••••••••••• ••••••• •••• 3750, 
•••••••••• •••••••••, — ••••••• •• 
•••••••••••• ••••• „•••••••". Top- 
ne ••••••. • 162 

••••• ••••••• ••••••• •••• me. 
••••••••• •••••••••. — ••••••• 
•^•••••, ••••••••. • 51 

••••••• ••••••• •••• 274, •••••• 
•• •••-• ••••••••, ••••••••• ••- 
•••••••. — ••••••••• ••••••, •••- 
•••. O 95 

••••••• ••••••• •••! 1308, •••••• 
•• ••• ••••••, ••••••••• ••••••- 
•••. — ••••• •••••• ••••••••••••••, 
••••••. • 605 

••••••••••• ••••••• •••• 1438, 
•••••• y ••••••• •••••, ••••••••• 
•••••••••. — ••••• ••••, •••••. 

• 261 
••••• •••••••, •••••• y •••••, 

••••••••• •••••••••. — ••••••••- 
••• ••••, ••••• T 152 

••••••• ••••••• •••• 366, ••••••- 
•••• „•", •••••• •• •••-• ••••••, 
••••••••• •••••••••. — •••••••- 
••• ••••, •••••••••• 57. • 76 

••••••• ••••••• •••• 7563. •••••• 
•• •••-• •••• •••. ••••••••• ••••- 
•••••. — ••••• ••••••. •••••.     • 5* 

•••••••••,•• ••••••• per. •••• 
C 178-90, •••••••••• •••••••••. — ••- 
•••••••••. ••••• ••••••••. • 607 

•••••••••• ••••••• •• •••••- 
••••• ••••• •••• 5064, ••••••••• 
•••••••••. •*- ••••• •••••••. ••••- 
•••. i • 608 

••••••••••• ••••••• •••• 39/1. 
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•••••• ••••••• 6«JO1 280-207-332, 
•••••• •• •••••••••• 6aitxe 10J-11-620- 
2-1 y ••••••••. ••••••••• •••••••••. 
— ••••• ••••••,  •••••••. 498 

••••••••••• ••••••• •••••••• ••- 
•••••• •••••• ••••• „TAM", ••••- 
••••••• •••• •-3815, •••••••••• Bojne 
••••• 5510-12 ••••••••, •••••••••• 
•••••••••.   —  ••  5510-12  ••••••••. 

C 572 
•••••• •••••••• ••• •• 469274 
••••••••• •• ••••••••••• ••••••••• 
„••••••••" — ••••••• •••••••• 29 
• 1964. •••••• •• ••••••••••) •••- 
•••• •••••, •••••••• Ce •••••••••. 
— „••••••••",  •••••••-, • 613 

COOBPAK'AJHATA   ••••••   ••.   1298 
•• •••••••••• •••• ••••• „••••••- 
•••", per. ••. ••-2298 •• •••••••• »a 

-•••••••••.   —   ••••••••••,   ••••••. 
C 566 

COOBPAK'AJHATA •••••• ••. 938 •• 
••••••••••   ••••   •••••   „•••••••", 
per. ••. ••-1930 ce •••••••• •• ••••- ' 
•••••. — „••••••••••", ••••••. C 566 

••••••••••• ••••••• ••••••• 
•• ••••••••••, ••. 1549 ce •••••••• •• 
»••••••••.   —   „••••••••••",   ••••••. 

C 566 
••••••• ••••••• •••• 5297, •••••• 
•• •••-• ••••••, ••••••••• ••••••- 
hoM.  —  ••••••••••  •••••.  ••••••. 

C 564 
••••••• ••••••• •••• 4127. ••••••- 

•••• „•", ••••••••• •••••••••. — 
•••••••• •••••, •••••>•. C 565 

••••••••••• ••••••• •••! 53, 
•••••• •• •• 9010 ••••••••, •••••«- 
••• •••••••••. — •••••••••• ••••- 
•••, •••••••. 3 284 

••••••• ••••••• •••• 770, •••••• 
•• ••• «••••••••, ••••••••• •••*- 
•••••. — ••••••• •••••••, ••••- 
••••. K 275 

••••••• ••••••• •••• 68. •••••••••• 
„•". ••••••••• •••••••••. — •••- 

'her ••••••, •. ••••••••. • 116 
••••••••• ••••••• ••••••• ••. 

3169, •••••••••• „A", •••••• •• ••• 
••••••, ••••••••• •••••••••. — ••- 
••••• ••••••••••, ••••. K 274 

••••••••••• ••••••• •••• 7. ••- 
•••• •• •• 9010-• ••••••••. ••••-••- 
••• •••••••••. — •••••• ••••••••, 
••••••••. K 285 

••••••• ••••••• •• ••••• «pol 4, 
•••••• •• ••••-•••• ••••••• ••••- 
hHH, ••••••••• •••••••••. — •••••• 
•. •••••••, •••••••••, • 645 

••••••••••• ••••••• •••• 1033». 
•••••• •• •• 2270 ••••••••, ••••••- 
••• •••••••••. — ••••••••• •••••- 
•••, ••••••••. K 277 

••••• ••. 373082, ••••• •• •••-• ••- 
•••, ••••^••••-•'•••••••••. — ••••- 
••• •••••. •••••. • 46 

••••••••••• ••••••• •• ••••• ••. 
4S04, •••••• •• ••• y ••••• ••••, 
••••••••• •••••••••. — ••••••••• 
•••••••, •••••.. • 17 

••••••• ••••••• per. ••. 763, ItaT. 
„A", •••••• •• ••• •••••, ••••••- 
••• •••••••••. — •••••••• •••••, 
•••••••. K 265 

••••• •••] 351163. ••••• •• .••• •••- 
••••. ••••••••• •••••••••. — •••••• 
••]••, •••••. 519 

••••• •••••••••••• •••• 5990. ••- 
•••• „•", •••••• •• •• 2067 y •>•••.•- 
im, ••••••••• •••••••••. — •••••• 
••••••••, •••••••. 48t 

•••••••••• •••••••••••• 3« 
•••••••••• ••••• •••• 651. ••••••- 
••• •••••••••. — •••• ••••••. •••- 
••••. 520 

•••••••• •••••••••••• •••• ••- 
•••. 6439. •••• ••••••' ••••••• •••••- 
••••••• 170/62 y ••••••••. ••••••••• 
•••••••••. — ••••••••• ••••••, 
•••••• ••••••. A 23 

••••••• •••••••/ •• ••••••• •••• 
„••••••• 615". per. •••••• •• 10-54. 
••••••••••) neeaxtehoH — ••••-•••• 
••••••• „••••• ••••••••". ••••• 

• M 

••••• KAPTV ••. 1012/62. •••••• y ••- 
•••>•»• — •••••. ••••••••• ••••••- 
hoM. — •••••••••• •>•••••, ••••- 
••••. • 634) 

••••••• ••••••• •••• 710, ••••••- 
••••   „•",   ••••••   ••   •••-•   •••••- 

< ••••. ••••••••• •••••••••. — ••- 
••• •••••, •••••• ••••. • 236. 

••••••••••• ••••••• ••. CK 26-••, 
•••••• y ••••••, •••••••••• ••••- 
»ehoM. — •••••••• • ••••••••-•••- 
•••••  •••••••••.  „•••••••", ••••••. 

C 561 
••••••• ••••••• Gpç) 2182. ••••••- 

•••• „•" • •••• 704 •••••••••• „•" 
•••••• •• ••• •••••••, ••••••••• 
•••••••••. — ••••• . •••••, •••••• 
•••••. • 238 

PROMETNO DOVOLJENJE MB 15-123, 
izdano v Mariboru, prekllcujem. — Da- 
mijan Joie, Morje 14, p. Fram.      M 167 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE St. 2136. Izda-" 
no od TNZ Maribor, prekllcujem. — 
Damijan Joie, Morje 14, p. Fram.   M 166 

ZDRAVSTVENO IZKAZNICO št A 397959, 
prekllcujem. — Lelja Lojze, Bled. C. 
svobode 8t   5. B 637 

EVIDENČNO TABLICO CE 36-48 prekll- 
cujemo. — Kmetijska zadruga Šoštanj 
PO Velenje. V 234 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE »F« katego- 
rije Sf. 6033, Izdano od TNZ Murska So- 
bota, prekllcujem. — Ilare Ivan, Zlhtava 
5, p. Videm 6b Sčavnici. Z 18 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE »F« katego- 
rije §t. 611, prekllcujem. — Urek Martin, 
Spodnji plavž 3, p. Jesenice. S 560 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE «A«. »B«, »C* 
kategorije it 466 prekllcujem. — Po- 
točnik Emil, Vitanje 103. V 233 

VOZNIŠKO KNJIŽICO it. 18111, Izdano 
od TNZ Ljubljana, prekllcujem. — Vln- 
tar Stane, Ljubljana. Praäka I33a. LJ 103 

PROMETNO DOVOLJENJE Lj 57-93 za 
tovorni   avtomobil  TAM  prekllcujemo. 
— »DINOSc Ljubljana. Lj 107 

AMATERSKO VOZNIŠKO DOVOLJENJE 
»A« kategorije 5t I860, Izdano od TNZ 
Celje, prekllcujem.' — Jagodiö Edvard, 
Grlice n. h., p. Podplat. G I7Î 

AMATERSKO VOZNIŠKO DOVOLJENJE 
»A« In »Bt kategorije St. 2293, Izdano 
od TNZ Ptuj,' prekllcujem. — Kampl 
Stanko, Draienol 25, p. Hajdina pri 
Ptuju. D 112 

AMATERSKO VOZNIŠKO DOVOLJENJE 
»A« kategorije «t. 268», Izdano od TNZ 
Maribor, prekllcujem. — Voänlk Roža, 
Maribor, Grizoldova 30. M 174 

AMATERSKO VOZNIŠKO DOVOLJENJE 
prekllcujem. - Seltč Srečko, Velenje, 
Bračičeva 2. V 235 

PROMETNO DOVOLJENJE in REGISTR- 
SKO TABLICO LJ 18-379 prekllcujem. — 

"GllnSek Janez, Ljubljana - Släka, Cer- 
netova 39. M 71 

EVIDENČNO TABLICO CE 11-24» pre- 
kllcujem. — Kriöej Alojz, Zavodnje 20, 
p. Šoštanj.   , Z 267 

PROMETNO DOVOLJENJE za tovorno 
vozilo MB 36-37 preklicujemo. — Agro- 
transport, Ptuj. P »* 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE ät. 6385. Izdano 
od TNZ Ljubljana, prekllcujem. — Lu- 
bej Bojan, LJubljana,  Vošnjakova 8. 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE St. 6547, Izdano 
od ONZ Kranj  dne 6. •• 1960. prekll- 

* cujem. - Azman Alojzi], Jesenice. 
Ukova 12 ^ J 11 

POTRDILO     O     ZNANJU    PROMETNIH 
PREDPISOV »t. 37/31, izdano v Črnomlju 

dne 31. 12. 1059, prekllcujem. — He- 
nlgman Jakob, Belokranjsko g">db. 
podjetje. Črnomelj. D '03 

REGISTRSKO TABLICO »PREIZKUŠ- 
NJA« 3-1121, izdano od TNZ LJubljana 
— Center dne 22. 3. 1964, preklicujemo. 
— Trg. podjetje »Petrol«, LJubljana, 
Voänjakova 2 .   J-J*J 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE A, B, C, D. BE 
CE in DE kategorije St. 863, izdano od 
ONZ Kranj dne 10. 1. IMI, prekllcujem. 

•_ Klančar Janko, Kokrica 169, p, Kranj. 
K 264 

PROMETNO DOVOLJENJE ät. Lj 15-8« 
prekllcujem. — Bizjak Stanislav, LJub- 
ljana. Jurčičev trg 2/II. LJ 93 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE St. 4M, izdano 
od OLO Dravograd, prekllcujem. — Jev- 
inuc Viktor, Dravograd, Podgradom 19. 

D 102 
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1) za zdrobljeno   sojo 
2) za sojine   pogače 

din/kg 
•     75 
•     82 

2. Ceni iz 1. točke tega odloka veljata kot najvišji 
proizvajalčevi prodajni ceni za blago, franko naloženo 
na vagon ali ladjo na proizvajalcu najbližji nakla- 
dalni postaji. 

V cenah iz 1. točke tega odloka ni vSteta vred- 
nost embalaža. 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan. po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. ' / 

R. p. št. 50. 
Beograd, 15. aprila 1964. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Petar Stambolić t. T. 

230. * 

Na podlagi prvega odstavka 7. Člena zakona o zvez- 
nem proračunu za leto 1964 (»Uradni list SFRJ« št. 
52763) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
6  REGRESU  ZA  ZDROBLJENO   SOJO  IN  SOJINE 

POGAČE 

1. Gospodarskim organizacijam, ki predelujejo 
oljnice (oljarnam), se prizna regres 35 dinarjev za 
vsak kilogram zdrobljene soje in sojinih pogač, ki 
jih prodajo doloienim proizvajalcem krmil po cenah 
iz odloka o najvišjih prodajnih cenah za zdrobljeno 
sojo in pogače iz soje, pridelane v letu 1984 m v na- 
slednjih letih (»Uradni list SFRJ« št. 17/64). 

2. Regres po tem odloku se izplačuje iz zveznega 
proračuna. 

3. Zvezni sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo 
izda v soglasju z Zveznim sekretariatom za finance 
natančnejše predpise o načinu, postopku in pogojih za 
'uveljavljanje regresa in določi proizvajalce krmil, ki 
jim bodo oljarne prodajale zdrobljeno sojo in sojine 
pogače proti pravici do regresa po tem odloku. 

4. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

\ 
R. p. št. 52. 

Beograd, 15. aprila 1964. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Petar   Stambolić  s.   r. 

231. 

Na podlagi 70. člena temeljnega zakona o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad živili (»Uradni list FLRJ« št. 
17/56 in 52/61) in 60. člena zakona o proračunih in o 
financiranju samostojnih zavodov (»Uradni list FLRJ« 
.št. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 in 13/63) v zvezi z 
51. Členom uredbe o izvajanju temeljnega zakona o 
zdravstvenem nadzorstvu nad živili (»Uradni list 
FLRJ« st 31/56) izdaja-Zveznd izvršni svet 

ODLOK 
O   PRISTOJBINAH   ZA   ZDRAVSTVENI   PREGLED 

PRI UVOZU ZIVIL 

1. Za zdravstveni pregled pri uvozu živil in suro- 
vin za proizvodnjo živil ter predmetov splošne rabe, 

1.200 dinaorjev od 

ki so pod zdravstvenim nadzorstvom (v nadaljnjem 
besedilu: »živila«), zaračunavajo organi sanitarne in- 
spekcije tele pristojbine: 

1) za vagonske in kamionske pošjljke in za po- 
tiljke v kamionskih priklopnikih, ne glede na težo 
pošiljke — 1.200 dinarjev od transportnega sredstva 
(vagon,   kamdon-tovornjak,   priklopnik); 

2) za ladijske pošiljke: 
a) za pošiljke do .1.000 ton 

vsakih 10 ton; 

b) za pošiljke nad 1.000 ton — 1.000 dinarjev od 
vsakih 10 ton; 

3) za kosovne pošiljke — 500 'dinarjev od kosa; 
4) •• pregled ostankov tovora po čiščenju ladje 

oziroma vleka (Slepa) — 6.000 dinarjev od ladje ozi- 
roma vleka. 

Poleg pristojbine za pregled pošiljk iz prvega od- 
stavka te točke pod 1) in 3) plača uvoznik tudi stroške 
za laboratorijske preiskave, ki se opravio na zahtevo 
organa sanitarne inšpekcije, pristojnega za zdravstve- 
ni pregled živil, in sicer po računu, ki ga izpostavi 
zavod, ki je vzorce preiskal. ,- 

2. Ce opravi uslužbenec, ki je pooblaščen za 
zdravstveni pregled živil, pregled ponoči ali izven 
svojega rednega delovnega časa,- se pristojbina iz 1. 
točke lega odloka poveča za 50*/t. 

Z nočnim pregledom je nv'šljen pregled, ki ga 
opravi uslužbenec med 19. in 6. uro v dobi od 1. aprila 
do 31. oktobra oziroma med 17. in 7. uro v dobi od 1. 
novembra do 31. marca. 

Če uvoznik ne pripravi pravočasno za pregled pri- 
javljenih živil, uslužbenec, ki opravlja zdravstveni 
pregled, pa pride ob določeni uri. na razkladališče, 
mora plačati uvoznik za vsako uro 500 dinarjev za- 
mudnine.    v _ ~"'~- 

3. Pristojbine iz prvega odstavka 1. točke in iz 2. 
točke tega odloka se vplačujejo na poseben račun 
Zveznega sekretariata za zdravstvo in socialno poli- 
tiko oziroma v predračun dohodkov in izdatkov tiste- 
ga organa sanitarne inšpekcije, ki ga zvezni inšpek- 
torat pooblasti za take preglede. 

4. Uslužbencu, ki je opravil zdravstveni pregled 
živil iz 1. točko tega odloka, gre plačilo, kolikor določi 
Zvezni sekretariat za zdravstvo in socialno poldtiko 
v soglasju z Zveznim sekretariatom za proračun in 
organizacijo uprave. 

Plačilo te prvega odstavka te točke se izplačuje 
iz sredstev, ki se v smislu 3. točke tega odloka vpla- 
čujejo v predračun dohodkov in izdatkov pooblašče- 
nega organa santtaorne inšpekcije, uslužbencem Zvez- 
nega sanitarnega inspektorata pa iz sredstev, vpla- 
čanih na poseben račun Zveznega sekretariata, za 
zdravstvo in socialno poWtikp. 

5. Pristojbine, zaračunane po tem odloku, so na- 
menjene za izvajanje in napredek službe sanitarnega 
nadzorstva nà meji. 

Letni načrt porabe sredstev iz prvega odstavka 
te točke predpiše Zvezni sekretariat za zdravstvo iti 
socialno politiko v soglasju z Zveznim sekretariatom 
za proračun in organizacijo uprave. 

6. Od dohodkov od pristojbin za zdravstvene pre-' 
glede pri uvozu živil Zvezni sekretariat za zdravstvo 
in socialno politiko ozdroma organ sanitarne inšpek- 
cije ne plačuje prispevkov in  ne davkov iz, prvega 
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odstavka 60c člena zakona o proračunih in financi- 
ranju samostojnih zavodov. 

7. Ce kraj, v katerem se opravi zdravstveni pre- 
gled živil, ni obenem tudi sedež organa, Cigar usluž- 
benec opravlja zdravstveni pregled, gredo potni stroš- t 
ki uslužbenca, ki opravi zdravstveni pregled živil, na 
račun uvoznika, obračunavajo pa se po predpisih o 
potnih in drugih stroških javnih uslužbencev 

8. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem lisfu SFRJ«. 

R. p. št. 49. 
Beograd, 8. aprila 1964. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Petar Stambolić   & r. 

232. 

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o 
zveznem proračunu za leto 1964 (»Uradni list SFRJ« 
št 52/63) izdaja Zvezni izvršni avet 

ODLOK 
O   SPREMEMBI   ODLOKA   O   PREMIJI   ZA. SOJO 

V LETU 1964 

1, V 1. točki odloka o premiji za sojo v lefû 1964 
(»Uradni list SFRJ« št. 1/64) se besede: »v letu 1964« 
nadomestijo z besedami: »do 31. julija 1964«. 

2. Ta odlok začne veljató osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 51. 
Beograd, 15. aprila 1964. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Petar Stambolić s. r. 

233. 

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o zvez- 
nem proračunu za leto 1964 (»Uradni list SFRJ« št 
52/63) izdaja Zvezni Izvršni svet 

ODLOK. 
O DOPOLNITVAH ODLOKA O PREMIJAH ZA ZI- 

VINO V LETU 1964 

1. V prvem odstavku 1. točke"odloka o premijah 
za živino v letu 1964 (»Uradni list SFRJ« št. 1/64) se 
v razdelku B za določbo pod Sf dodajo tri nove do- 
ločbe, ki se glasijo: 

»7) za, pitana teleta pasme »buša«, stara do 
6 mesecev, in sicer za I. in II. vrsto —   —   — 

8) za pitane mlajše junce in junice pasme 
»buša«, stare do 18 mesecev, z mlečnimi zobmi, 
m sicer za I. in II  vrsto —   —   —           — 

' 9) za pitane s.tarejše junce in junice — mla- 
da goveda pasme, »buša«, stare od 18 do 36 me- 
secev, ki imajo največ štiri stalne zobe. in sicer 
za I. in JI. vrsto —   —   —   —   _   —   _   —   45«. 

2. Za razdelkom B se doda nov razdelek 'C, ki se 
glasi: 

»C. Perutnina 

Za Pitane piščance »brojlerje«, in sicer za 
I. in II. vrsto -—   —   __^__       __   45«. 

80 

45 

3. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu SFRJ«. 

R. p. št. 53. . 
Beograd, 15. aprila 1964. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Petar   Stambolić   s.   r. 

234. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št 16/60 in 30/62) izdaja Jugoslo- 
vanski zavod za standardizacijo 

ODLOČBO 
O JUGOSLOVANSKEM STANDARDU S PODROČJA 

PROIZVODNJE IN PREDELAVE NAFTE 
v 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
•uje tale jugoslovanski standard: 
Jemanje vzorcev nafte in naftnih pro- 

izvodov  —   —   —   —   —   —   —   JUS •.•8.0• 

2. Jugoslovanski standard iz 1. točke te odločbe je 
objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v po- 
sebni izdaji, Id je sestavni del te odločbe. 

rt- 
3. Jugoslovanski standard iz 1. točke te odločbe je 

obvezen in velja od 1. junija 1964. 

St. 22-2670. 
Beograd, 10. aprila 1964. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda 

za standardizacijo: 
ing. SlavoIJub Vitorovlć s. r. 

235. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št 18/60 in 30/62) izdaja Jugoslo- 
vanski zavod za standardizacijo 

i 

ODLOČBO 
O JUGOSLOVANSKm STANDARDIH S PODROČJA 

GRADBENIŠTVA 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde:   • 

Tehnični pogoji za kamene agregate za- 
izdelavo sodobnih vozišč —   —   —   JUS B~B3.O50 

Tehnični pogoji za izdelavo betonskega 
cestišča   —   —   —   —   —   —   —   JUS U.E3.020 

fóase za zalivanje sestavkov na ce- 
stiščih' t—   —   —   —   —   —   —   JUS U.M3.095 

2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te -odločbe 
je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v po- 
sebni Izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 
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3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe 
so obvezni in veljajo od 1. julija 1964. 

St. 18-2672. 
Beograd, 10. aprila 1964. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda 

za standardizacija: 
ing. Slavoljub Vitorović $. r. 

236. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25. Člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št 16/60 in 30/62) izdaja Jugoslo- 
vanski zavod za standardizacijo ~ 

ODLOČBO 
O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA SEME 

IGLAVCEV 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde: 

Seme Iglavcev: 
Določanje  čistoče  semena     —   —   —   JUS D.Ž1.103 
Določanje teže 1000 semen  —   —   —   JUS D.Z1.106 
Ugotavljanje okuženosti semena z gld- 

*      vicami    __'—__-__   JUS D.Z1.108 

Ugotavljanje okuženosti semena z in- 
setti —   _   —   —   —.—   —   —   JUS D.Z1.109 

2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe 
je objavil Jugoslovanski- zavod za standardizacijo • 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

.3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe 
to obvezni in veljajo od 1. julija-1964. 

St. 06-2668. 
Beograd, 10. aprila 1964. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda 

za "standardizacijo: 
% Ing. Slavoljub Vitorović s. r. 

237. 

Na podlagi prvega odstavka 4. Člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 iri 30/62) izdaja Jugoslo- 
vanski zavod za standardizacijo 

ODLOČBO 
O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH  ZA LESENO 

EMBALAŽO 

_^   1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde: 
Lesena embalaža:    J 

Zaboj za pekovski kvae — tipa A — JUS D.F1.402 
• Zaboj za pekovski kvas — tipa B — JUS D.Fl.403 
ZaboJ-zà pek'ovslü kväs — tipa C" — JUS D.F1.404 
Zaboj za pekovski kvas —"tipa D -• JUS D.F1.405 

2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe 
je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe so 
obvezni in veljajo od 1. julija 1964. 

St. 06-2669. 
Beograd, 10. aprila 1964. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda 

za standardizacijo: 
ing. Slavoljub Vitorović s. r. 

238. 

Na podlagi 3. točke 3. Hena in ,21. člena uredbe 
o organizaciji in delu*. Zveznega zavoda ža statistiko 
(»Uradni list FLRJ« št. 51/57 in 12/60) ter 2. točke pod 
5) odločbe o načrtu statističnih raziskovanj za leto 
1964 (»Uradni liât SFRJ« št. 51/63) izdaja Zvezni za- 
vod za statistiko ' 

O DÌ. O C B o 
O REDNI MESEČNI ANKETI O DRUŽINSKIH PRO- 

RAČUNIH " 

1. Zvezni zavod za statistiko organizira redno me- 
sečno anketo o družinskih proračunih, ki se bo oprav- 
ljala vsak mesec v vsej Jugoslaviji. 

2. S 1. majem Ì964 se začne redna mesečna anketa 
o družinskih proračunih. . > 

V anketi sodelujejo vsi zavodi za statistiko, na 
katerih območju se vrši anketiranje (Zvezni zavod za 
statistiko, republiški, pokrajinski in okrajni zavodi za 
etàtistiko ter občinski organi za statistiko). 

3. Anketiranih bo približno 1.200 izbranih gospo- 
dinjstev, ki bodo vsak mesec dobivali dnevnik in 
vanj vpisovali vse svoje denarne in druge prejemke 
in izdatke v mesecu. 

4. Priprave, organizacijo in samo redno' mesečno 
anketo o družinskih proračunih bo vodil/Zvezni zavod 
za statistiko po republiških, pokrajinskih in okrajnih 
zavodih za statistiko ter po občinskih organih za sta- 
tistiko. .  , * 

5. Podatki, ki bodo zbrani z redno mesečno an- 
keto o družinskih proračunih, bodo namenjeni iz- 
ključno le za statistiko in se ne x smejo uporabljati 
v noben drug namen. 

6. Gospodinjstva so po 21. členu uredbe o organi- 
zaciji -in delu Zveznega zavoda za statistiko dolžna 
dajati natančne odgovore na vsa v dnevniku postav- 
ljena vprašanja. 

7. ^Stroški tza redno mesečno anketo o družinskih 
proračunih gredo na račun predračuna dohodkov in 
izdatkov Zveznega zavoda za statistiko.       '• 

8. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. '        - '' 

St. 95-3157/1. 
Beograd, 11. aprila 1964. 

N . "      Namestnik direktorja 
Zveznega zavoda za 

statistiko: 
Ibrahim Latifić s. r.   - 
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239. 

Na podlagi drugega odstavka 28. člena in 29. 
člena uredbe o organizaciji in delu organov carinske 
službe (»Uradni list FLRJ« št. 4/63) izdaja Carinska 
uprava 

ODLOČBO 
O USTANOVITVI CARINSKE  IZPOSTAVE NA LE- 

TALIŠČU »LJUBLJANA« PRI BRNIKIH 

1. -Ustanovi se izpostava carinarnice Ljubljana s 
sedežem na letališču »Ljubljana« pri Brnikth, ki bo 
opravljala zadeve carinskega nadzorstva in carinjenja 
blaga v mednarodnem zračnem prometu na tem le- 
tališču. 

2. Izpostava carinarnice Ljubljana s sedežem na 
letališču »Ljubljana« pri Brnikih začne z delom 1. 
maja 1964. 

3. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu SFRJ«. 

St. 963/1. 
Beograd, 13. aprila 1964. s f 

Direktor 
Carinske uprave: 

Milovan Djokanović s. r. 

240. 

Na podlagi prvega odstavka 56; ,clena temeljnega 
zakona o varstvu živine pred živalskimi kužnimi 
boleznimi (»Uradni list FLRJ« št. 26/54 in 52/61) ob- 
javlja Zvezaia veterinarska upAva 

SEZNAM 
VETERINARSKIH  CEPIV  •  ZDRAVIL,   ZA   KA- 
TERA JE BILO IZDANO DOVOLJENJE ZA PROMET 

V JUGOSLAVIJI 

Zvezna veterinarska uprava je izdala v času od 
1. Januarja dp 3.1. marca 1964 dovoljenja za promet . 
naslednjih  veterinarskih  cepiv in zdravil: 

•        1. Veterinarskemu  zavodu   —  Subotica  s«: 
Cepivo leptospiroze prašičev, tekočina v stekleni- 

čicah po 50, lOv, 250 in 500 ccm pod št. 02-1282/1 z dne 
18. marca 1964. 

Sestava cepiva: monovalentno inaktivirano alaun 
cepivo, pripravljeno iz L. Pomona s kultiviranjem na 
Korthoffovoj podlagi, umrtveno 9 formalinom in kon- 
zervirano z 0,5"/o fenola; _   * 

' 2. Veterinarskemu zavodu — Zemun z»: 

Sulfapen ad us. vet, prah v plastičnih prašilnikih 
po 50,0 g, pod št. 02-605/1 z dne 18. marca 1964. 

Sestava preparata: sulfamilarnidurn 10,0 g, peni- 
cillin G 100.000 i. e. in Saccharum lactis 100:0 g; 

3. Zitarskemu prehrambenemu kombinatu »Đuro S»- 
'      laj« ~ Valpovo la: _ 

1) VoJpo-soJza goveda in ovce, valj belkaste barve 
v papirnatih škatlah po 10 In 25 kosov, pod št. 02-796/5 , 
z dne 18. marca 1964. 

Sestava preparata: v 1.000 g — 932,560 g kuhinj- 
ske soli, 40,0 g kalcija, 3,20 g železa, 0,25 g bakra, 
0,50 g mangana, 0,049 g kobalta, 0,032 g joda, 0,16 g 
cinka in 2,50 g magnezija; 

2) Valpomin kostotvor, bel prah v papirnih vre- 
čah po 20 in 40 kg in v polivinilskih vrečah po 5 in 10 
kg, pod.št. 02-797 z dne 18. marca 1964. 

Sestava preparata: v 1.000 g — 252,4 g kalcija, 
81,0 g fosforja, 100,0 g kuhinjske soli, 0,225 g bakra, 
0,546 g železa, 0,003 g kobalta, 0,375 g mangana, 0,004 
g joda, 1,5 g cinka, 0,585 g magnezija in 30.000 i. e. 
vitamina D-3; 

3) Valpomin, mineralna zmes za goveda in ovce, 
sivkast prah v papirnatih vrečah po 5, 10, 20 in 40 kg, 
pod št. 02-964/1 z dne 18. marca 1964. 

Sestava preparata: v 1.000 % — 228,9 g kalcija, 
62,0 g fosforja, 200,0 g kuhinjske soli, 0,6 g železa, 
0,187 g bakra, 0,1 g mangana, 0,022 g kobalta, 0,004 
g joda. 0,04 g cinka in 11,250 g magnezija z zmletim 
koriandrom kot podlago; 

4) Valposan, specialen, krmni dodatek za prašiče, 
sivkasto bel prašek v škatlah po 0,5 in po 1,0 kg, 
pod št.  02-1354/1  z dne  18.  marca  1964.' 

Sestava preparata: v 1-000 g — 230,0 g surovega 
proteina, 72,0 /(kalcija, 22,0 g fosforja, 68,0 g na- 
trija in 17.0 g magnezija; mikroelementi: 1.300 mg že- 
leza,- 90 mg bakra, 430 mg mangana, 4 mg kobalta, 
2 mg joda in 1.800 mg cinka; vitamini: 130.000 1. e. 
A, 13.000 i., e. D-3, 270 meg B-12, 54 mg B-2, 130 mg 
pantotenske kisline,-260 mg niacina in 3.500 mg holina; 
antibiotiki: 270 mg aureomicina in 270 mg teramicina; 

5) Valpovka, živalska sol i fenotiazinom za go- 
veda, ovce in divjad, valj, težak'0,85 kg v papirnatih 
škatlah po 10 In 25 kosov, pod št 02-948/1 z dne 18. 
marca 1964. ~   ' .i-•.   *••.•  •   .•>-\-,   >•* 

Sestava preparata: v 1.000 g — 832,560 g kuhinjr 
ske soli, 100,0 g fenotiazina in 40,0 g kalcija; mikro- 
elementi: 3,2 g železa, 0,25 g bakra, -0,5 g manganu. 
0,048 g kobalta, 0,032 g joda, 0,16 g cinka in 2,5 g ma- 
gnezija. 

4. Firmi Carlo Erba — Milano, Italija, sa: \ 

Hemispray, tekočina* v steklenlÄcah po 165,0 g 
s škropilko, pod^ št. 02-980/1 ž dne 18. marca 1964. 
Zastopnik »Jugoslavia-Commerce« — Beograd. 

Sestava preparata: 100,0 g 5%-ne raztopine klo- 
ramienikola in "do 165,0 g propelatora, 

St. 323.5-114/64. 
Beograd, 31. marca 1964. 

Direktor 
Zvezne   veterinarske   uprave: 

dr. Sava Mihajlović S- r. 

241. 

Na podlagi 7. točke 82, člena in 4. točke 95. člena 
zakona o organizaciji'jugoslovanskih pošt, telegrafov 
In telefonov (»Uradni list FLRJ« št. 50'60 in 16/61) 
izdaja -Skupnost   jugoslovanskih   pošt,   telegrafov   in 
telefonov 

4 

OD L O C B O 
O     SESTI     SERIJI     PRILOŽNOSTNIH     POSTNIH 
ZNAMK Z  MOTIVI IZ  JUGOSLOVANSKE  FAVNE 

Dne 25. maja 1964 pride v prodajo šesta serija 
priložnostnih poštnih' znamk z motivi iz jugoslovanske 
favne (metulji). 7 
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Serija teh znamk ima šest vrednosti z naslednjimi 
motivi v naslednjih barvah: ^ 

1) znamka za 25 dinaijev, dnevni pavlinček (Va- 
nessa io), okerasta temno rjava, rjavo rdeča in modra; 

2) znamka za 30 dinarjev, pogrebec (Vanessa anti- 
opa), modra, temno sepia, temno rdečkasto- rjava in 
rumena; 

3) znamka za 40 dinarjev, oleandrov metulj (Daph- 
nis   nerii),   olivna,   rjava,   modro   zelena   in   rožnata; 

4) znamka za 50 dinarjev, apolon (Parnassius 
apollo), vijoličasto modra, črna, rdeča in svetlo 
rumena; 

5) znamka za 150 dinarjev, veliki nočni pavlinček 
(Saturnia pyri), zeleno siva, temno rjava, lososto 
rdeča in oranžno rumena; 

6) znamka za 200 dinarjev — lastovičar (Papilio 

machaon), rdeča, črna, modra in rumena. 
Na vseh znamkah je pod motivom napis »Jugosla- 

vija«, in sicer na znamkah za 25, 40 in 150 dinarjev 
v cirilici, na znamkah za 30, 50 in 200 dinarjev pa v 
latinici. Latinsko ime metulja je na vsaki posamezni 
znamki v gornjem desnem kotu, vrednost pa v 
zgornjem levem kotu. Na vsaki znamki je na desni 
strani letnica 1964«. 

Te znamke bodo v prodaji pri vseh večjih poštah, 
za frankiranje poštnih pošiljk pa bodo veljale do 24. 
novembra 1964. 

St. 01-243/1. 
Beograd, 3. aprila  1964. 

Skupnost jugoslovanskih poŠt, telegrafov in telefonov 

f Generalni direktor: 
, Prvoslav   Vasiljevic s. r. 

242. 
J 

Na podlagi 7. točke 82. člena in 4. točke 95. čle- 
na zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, tele- 
grafov in telefonov (»Uradni list FLRJ« št. 50/60 in 
16/61) v zvezi z 11. členom zakona o Jugoslovanskem 
Rdečem križu (»Uradni list FLRJ« št. 59/46 in 17/64) 
izdaja Skupnost jugoslovanskih, pošt, telegrafov in 
telefonov 

ODLOČBO 
O DOPLAČILNI POSTNI ZNAMKI V TEDNU RDE- 

ČEGA  KRIZA  V  LETU  1964 

Na dan 27. aprila 1964 pride v prodajo doplačilna 
poštna znamka za 5 dinarjev ob tednu Rdečega križa 
v letu 1964. 

Slika na znamki simbolizira aktivnost Jugoslovan- 
skega Rdečega križa v pomoči človeštvu. 

Na desnem robu znamke je napis »Jugoslavija«, 
na spodnjem delu znamke pa napis »Nedelja Crvenog 
krsta« z letnicama »1944« in »1964«, ki zaznamujeta 
dvajsetletnico obnovljenega Jugoslovanskega Rdečega 
križa. Vrednost je označena v spodnjem desnem kotu. 
Napisi na znamki so v latinici. Karva znamke je 
modra, rdeča, črna in svetlomodra. 

Ta znamka bo obvezna doplačilna poštna znamka 
v tednu Rdečega križa od 3. do 9. maja 1964. 

St.   01-4106/1. 
Beograd, 3   aprila  1964. 

i 

Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov 

~ Generalni   direktor: 
Prvoslav  Vasiljevic  s.  r. 

IZ URADNIH LISTOV 
SOCIALISTIČNIH REPUBLIK 

SLUŽBENI GLASNIK SOCIJALISTIČKE 
REPUBLIKE SRBIJE y 

»Službeni glasnik Socijalističke Republike Srbije« 
objavlja v 8. številki z dne 29. februarja 1964: 

odločbo o imenovanju republiškega secretar j a v 
Republiškem izvršnem svetu;   . 

odločbo o imenovanju podsekretarja v Republi- 
škem izvršnem svetuN 

odredbo o storitvah, ki so zajete s kontrolo cen. 

V 9. številki z dne 7. marca 1964 objavlja:   - 
sporočilo o poslovnih območjih, na katerih lahko 

sklepajo podjetja za obdelovanje tobaka in tobačni 
kombinati pogodbe o pridelovanju in oddaji tobaka. 

V 10. številki z dne 14. marca 1964 objavlja: 
uredbo o pooblastitvi Republiškega sekretariata za 

industrijo, da opravlja določen^ zadeve iz zakona o 
elektrogospodarskih organizacijah; 

odlok o premiji za kravje mjeko v létu 1964; 
odlok o dopolnitvi odloka^ o financiranju posa- 

meznih samostojnih zavodov; 
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

uvedbi skupne splošne službe za republiške upravne 
organe; 

odločbo o spremembi odločbe o samostojnih zavo- 
dih, ki se financirajo na načelih dohodka; 

odločbo o spremembah in dopolnitvah odločbe o 
ustanavljanju gozdnogospodarskih območij; 

odločbo o razrešitvi in imenovanju članov fakul- 
tetnih svetov Univerze v Beogradu; 

odločbo o razrešitvi in imenovanju članov sveta 
Univerze v Novem Sadu; 

odločbo o 'razrešitvi in imenovanju predsednika, 
podpredsednika in čjanov upravnega odbora Gospo- 
darske banke Socialistične repub'ike Srb je; 

odredbo^o prednostnem redu. po katerem se do- 
bavlja električna energija odlemalcem; 

navodilo o pogojih in načinu izplačevanja premije 
za kravje mleko v letu 1964; 

odločbo o strokovnjakih, ki so v letu 1964 lahko 
imenovani za zdravstveno kontrolo objektov za pro- 
izvodnjo sadilnega materiala; 

sklep o potnih in drugih- stroških članov skup- 
ščine RepubMSke skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev', 



Stran »4. — Številka 17. tmAÖNI WST SFRJ Sreda. ». aprila 1964. 

pogodbo o socialnem zavarovanju glasbenikov 
jazza in zabavne glasbe v Socialistični republiki 
Srbiji; 

pogodbo o socialnem zavarovanju poklicnih šo- 
ferjev, lastnikov osebnih in tovornih avtotaksijev, 
Beograd. 

V 11. Številki z dne 21. marca 1964 objavlja: 
odlok o financiranju Gospodarske zbornice Soci- 

alistične   republike   Srbije   in   gospodarskih   zbornic 
avtonomnih pokrajin in okrajev v letu 1964; 

odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o zmanj- 
šanju' dohodnine posameznim obrtnim delavnicam za 
leto 1963 tudi za leto 1964;   . 

odločbo o razrešitvi in imenovanju predsednika in 
Članov Republiške komisije za obrambo pred elemen- 
tarnimi nesrečami v Socialistični republiki Srbiji; 

odločbo o razrešitvi in' imenovanju članov sveta 
.Zavoda za zaposlovanje delavcev Socialistične repub- 
like Srbije; 

odločbo o imenovanju članov sveta Višje tekstilne 
tehnične šole v Beogradu; 

odločbo o razrešitvi in imenovanju članov sveta 
Višje šole za socialno"delavce v Beogradu; 

odločbo o imenovanju članov sveta Višje upravne 
šole v Beogradu; 

odločbo o imenovanju članov sveta Višje tek- 
stilne tehnične šole v Leskovcu; 

odločbo o imenovanju članov »veta Višje peda- 
goške sole v Nišu; 

odločbo o imenovanju članov svete Višje ekonom- 
sko-komercialne šole v Nišu; 

odločbo o razrešitvi in ' imenovanju članov sve- 
ta Višje strojne tehnične šole v Nišu;        '  ' *- 

odločbo o'imenovanju članov sveta Višje uprav- 
ne šole v Nišu; 

odločbo o razrešitvi in imenovanju članov fakul- 
tetnih svetov Univerze v Beogradu. I 

V 12. številki z dne 28. marca 1964 objavlja: 
'zakon o pečatu Socialistične republike Srbije in 

0 pečatih državnih organov v Socialistični republiki 
Srbiji; 

zakon o javnih cestah in drugih prometnih zve- 
zah; 

zakon o ureditvi in uporabi mestnega zemljišča; 
zakon o pomilostitvi; 

zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvajanju temeljnega zakona o gozdovih; 

zakon o prenehaju veljavnosti zakona o uvedbi 
dovoljenja za prebivanje v mestih; 

sklep o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča 
Srbije: ' 

sklep o imenovanju republiških sekretarjev v Re- 
publiškem izvršnem svetu; 

pravilnik o delu izdelovalnic pečata-Socialistične 
republike Srbije in pečatov državnih organov v Socia- 
listični republiki Srbiji; 

navodilo o velikosti pečatov in štampljik držav- 
nih organov ter o njihovi hrambi in uporabi. 

NARODNE NOVINE 
SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE 

HRVATSKE 

»Narodne novine«, uradni list Socialistične repu- 
blike Hrvatske, v 6. številki z dne 20. februarja 1964 
nimajo uradnega- dela. 

V 7. Številki t dne 27. februarja 1964 objavljajo: 
odlok o ustanovitvi družbenega sklada mesta Za- 

greba za visoko Šolstvo; 

odlok o številu članov ih o sestavi upravnega od- 
bora republiškega družbenega sklada za šolstvo; 

odločbo o razrešitvi direktorja «avoda za pospe- 
ševanje strokovnega izobraževanja; 

odločbo o imenovanju direktorja Zavoda za po- 
speševanje strokovnega  izobraževanja; 

odredbo o posameznih storitvah, ki so zajete s 
kontrolo cen. 

V 8. številki z dne 5. marca 1964 objavljajo: 

odlok  o  financiranju  Gospodarske  zbornice   So- 
cialistične republike Hrvatske in okrajnih gospodar- 
skih zbornic v letu 1964; 

odlok o odstotkih od letnega predpisa dohodnine, 
po katerih se bo plačevala dohodnina v letu- 1964; 

odlok o spremembi odloka o višini pristojbin, ki 
se plačujejo za cestna vprežna vozila; 

odlok o ustanovitvi Ekonomskega sveta Izvršne- 
ga sveta Sabora; 

sklep o imenovaaju predsednika in članov Eko- 
nomskega sveta Izvršnega sveta Sabora; 

odločbo o imenovanju šefa Republiškega pro- 
tokola; 

poročilo ovizidu nadomestnih volitev za poslanca v 
Gospodarski zbor Sabora Socialistične republike Hr- 
vatske v volilni ©not: 17 — Djakovo; 

popravek zakona o Ustavnem,»sodišču. Hrvatske, 

V 9. -Številki z dne 12. marca 1964 objavljajo: 
poslovuik Ustavnega sodišča Hrvatske; 

odločbo o imenovanju stalnih sodnih izvedencev 
pri Višjem gospodarskem sodišču v Zagrebu in pri 
okrožnih   gospodarskih   sodiščih   v   Socialistični   re- 
publiki Hrvatski za leto 1964. 

V 10. številki E dne 19. marca 1964 objavljajo: 

odlok  o  spremembi odloka  o  plačevanju hono- 
rarnega pouka, nadurnega dela in pouka za izpopol- 
njevanje, specializacijo in pripravo doktorata na fa- 
kultetah, akademijah in visokih šolah; 

odlok o spremembi v sestavi Odbora za družbene 
službe Izvršnega sveta Sabora; 

odločbo o razrešitvi predsednika Komisije za te- 
lesno kulturo; 

odločbo o imenovanju predsednika Komisije za 
telesno kulturo; 

seznam strokovnjakov, ki smejo opravljati zdrav- 
stveno kontrolo objektov za proizvodnjo sadnega in 
trsnega sadilnega materiala; 

sklep o potrditvi zaključnega računa skladov in- 
validskega in pokojninskega zavarovanja ih otroškega 
dodatka za leto 1963; 

sklep o potrditvi zaključnega računa sklada ob- 
veznega zdravstvenega pozavarovanja skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev za leto 1983; - 

sklep o finančnem načrtu skladov invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja- in'otroškega dodatka za 
leto 1964; 
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sklep o izvajanju obveznega pozavarovanja komu- 
nalnih' skladov osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
kmetov in o višini premije za to pozavarovanje v letu 
1864. 

V 11.  številki z dpe 26. marca  1964 objavljajo: 
zakon o pečatih in žigih z grbom Socialistične re- 

publike Hrvatske: 
odlok o premijah in regresih, ki se bodo dajali 

na področju blagovnega prometa in kmetijstva; 

odlok o potrditvi sprememb statuta Zavarovalne 
skupnosti Socialistične republike Hrvatske; 

odlok o trajanju mandata polovici članov Ustav- 
nega sodišča Hrvatske; 

sklep o izvolitvi predsednikov okrožnih sodišč v 
Zagrebu in Sisku. 

URADNI  LIST  SOCIALISTIČNE  REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

»Uradni list Socialistične republike Slovenije« ob- 
javlja v 5. številki z dne 13. februarja 1964: 

zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov; 

odlok o sprostitvi sredstev posebne obvezne re- 
7wve skladov \z leta 1962; 

odlok o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno 
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela 
proračunskega prispevka iz osebnega dohodka delav- 
cev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji; 

odlok o potrditvi zaključnega računa republiškega 
investicijskega sklada za leto 1962; 

sklep o imenovanju 5 članov v upravni odbor 
sklada SR Slovenije za šolstvo;' 

sklep o imenovanju članov upravnega odbora vod- 
nega sklada SRS; - 

sklep o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča.    - 

V 6. številki z dne 20. februarja 1964 objavlja: 

odločbo o določitvi organov, pri katerih bo na- 
pravljen preizkus po prv^m odstavku J8.  Člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 
uslužbencih; 

pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika 
o izvajanju del in knjige obračunskih izmer; 

odredbo o prenehanju veljavnosti odredbe o mar- 
žah v trgovini na debelo; 

navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno omrež- 
je Jcomunalnih naprav in napeljav pri graditvi ko-1 

munalnih objektov.- 

V 7. Številki z dne 27. februarja 1964 objavlja: 
zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi 

vozili v lasti zasebnikov; 

zakon o organih upravljanja v šolah in drugih 
vzgojnih in izobraževalnih zavodih; 

zakon o določitvi dela stanovanjskega prispevka, 
ki se vplačuje v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
tiste občine, na katere območju ima sedež izplačevalec 
delavčevega osebnega dohodka; 

r zakon ,o začetku, .uporabljanja določb kazenskega 
zakonika o oddaji v disciplinski center; 

zakon o prenehanju veljavnosti zakona o občin- 
skih ljudskih odborih ip. zakona o okrajnih ljudskih 
odborih;      *- 

priporočilo o ustanavljanju in delu centrov za 
socialno delo; 

priporočilo za delo zdravstvenih centrov; 
sklep o razrešitvi sodnika Višjega gospodarskega 

sodišča SR Slovenije in sodnikov okrožnih sodišč. 

SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE 
BOSNE I HERCEGOVINE 

»Službeni list Socijalističke Republike Bosne i 
Hercegovine« objavlja v 7. številki z dne 21. febru- 
arja 1964: 

odredbo o tem, da je tudi tarifa za prevoz pot- 
nikov in blaga v javnem cestnem prometu pod kon- 
trolo cen; 

navodilo za obračunavanje in plačevanje prispev- 
ka za zdravstveno zavarovanje kmetov; 

sklep o stopnjah osnovnih prispevkov za invalid- 
sko in pokojninsko zavarovanje in o stopnji otroškega 
dodatka v letu 1964; 

i/Inaneni načrt dohodkov in izdatkov skladov in- 
validskega in pokojninskega zavarovanja in otroškega 
dodatka za leto 1964; 

sklep o višini režijskega dodatka za stroške, ki 
jih ima služba za izvajanje invalidskega in pokrajin- 
skega zavarovanja in otroškega dodatka, in o načinu 
njegovega„izločanja iz sredstev, doseženih z osnovnimi 
prispevki. 

SLUŽBEN  VESNIK  NA   SOCIJALISTIČKA 
REPUBLIKA MAKEDONIJA 

»Služben vesnik na Socijalistična Republika Ma- 
kedonija« objavlja v 1(K številki z dne 20. marca 1964: 

odlok o pogojih in načinu, ob katerih se bodo 
dajali krediti za industrijo in rudarstvo iz""isredstev, 
ki so predvidena v 10. in 11. členu zakona o usmer- 
janju in uporabi sredstev republike; 

odlok o pogojih in načinu, ob katerih se bodo da- 
jali krediti za gradbeništvo iz sredstev, ki so pred- 
videna v 10. in 11. členu zakona o usmerjanju in 
uporabi sredstev republike; 

odlok o pogojih in načinu, ob katerih se bodo 
dajali krediti iz sredstev, ki so predvidena v 10. čle- 
nu zakona o usmerjanju in uporabi sredstev repu- 
blike; 

sklep o imenovanju člana Odbora Izvršnega sve- 
ta za, organlzaeijsko-politična vprašanja; 

od oS!?o o razrešilvi pomočn ka republiškega seke- 
tarja za zakonodajo in organizacijo; 

odločbo o razrešitvi glavnih inšpektorjev za jav- 
ne ceste in za javni promet. 

V 11. številki z dne 25. marca 1964 objavlja: 
zakon o organizaciji cestnega prevoza; 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene 
službe; 

zakon o posojilih, ki se dajejo iz stanovanjskega 
sklada mesta Skopja; 

sklep o uvedbi dodatka na osebno pokojnino in 
odpravnino osebam,, upokojenim po, odloku o pri- 
znavanju in odmerjanju pokojnine po 80. in 132. 
členu zakona o pokojninskem zavarovanju; 

sklep o razrešitvi In izvolitvi predsednika Viš- 
jega gospodarskega sodišča V Skopju in sodnikov 
Vrhovnega sodišča Makedonije; 
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odlok, o ustanovitvi Komisije za raziskovanje ob- 
močij občin in okrajev Socialistične republike Ma- 
kedonije; 

odločbo o razpisu volitev poslanca v Prosvètno- 
kulturni zbor Sobranja Socialistične republike Ma- 
kedonije v volilni enoti Bitola I. 

navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila 
o pogojih in načinu reje koz sanske pasme; 

popravek odločbe o imenovanju upravnega- odbo- 
ra republiškega sklada za pospeševanje knematogra- 
fije in odločbe o imenovanju upravnega <dbora sklada 
Njpgoševe nagrade. 

SLUŽBENI     LIST     SOCIALISTICHE     REPUBLIKE 
CRNE.GORE VSEBINA: 

»Službeni list Socijalističke Republike Crne Gore« '                                                                            Stran 
objavlja v 4. številki z dne 20. februarja 1964: " ^ ••••   o   razèlaeitvi   temeljnega   zakona 0 

odlok o pogojih In načinu uporabe sredstev druž- preprečevanju    in     zatiranju    nalezljivih 
benega investicijskega sklada Socialistične republike bolezni     —   —   —   —   —   —   —   —t   —     321 
Crne gore in sredstev iz zveznega sklada za gospodar- Temeljni  zakon  o  preprečevanju  in  zati- 
sko nezadostno razvita območja v letu 1964; ranju nalezljivih bolezni —   —   —   —   —     321 

,   odločbo o imenovanju upravnega odbora servisa 225. Ukaz o razglasitvi zakona o ureditvi razme- 
za transportne storitve republiškim organom in za- rij v zvezi z razpolaganjem s sredstvi druž- 
vodom; benih investicijskih skladov —   —   —   —     327 

odredbo o prenehanju veljavnosti odredbe o dolo- Zakon o ureditvi razmerij v zvezi z razpo- 
čanju marže v trgovini na debelo. laganjem s sredstvi družbenih investicijskih 0 skladov.   —   —   —   ~-   —   —   —   —•   —     327 

V 5. številki z dne 29. februarja 1964 objavlja: 226. Ukaz o razglasitvi zakona o spremembah in 
sklep   o  soglasju   k  programu  del  republiškega dop°Ì.nÌtvalì za,kona ° .^»«Ifflclji jugoslo- 

cestnega sklada za leto 1964; vanskih ^leznic "   ~    327 

.....               .    _        .     ,      .             on/»,-, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
letu 1964- fmanolran,u ^I**33"»«* zbornice SRCG 0 organizaciji jugoslovanskih železnic 327 

' 227. Ukaz o razglasitvi zakona o spremembi za- , 
odločbo o imenovanju članov sveta Republiškega kona  o Jugoslovanskem Rdečem  križu —     328 

zavoda za produktivnost- dela, ki jih imenuje Izvršni Zak<m Q spremembl zakona o Jugoslövan- 
svet;                                     ' skem Rdečem križu —   —   —   —   — *üfcr«. 328 

odločbo o spremembi odločbe o imenovanju Komi- 228. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
sije Izvršnega sveta Skupščine SRCG za delovni čas; 0 začasni Ureditvi povračil zveznim poslan»- " 

odločbo   o   imenovanju   pomočnika   republiškega' -       «>m i« funkcionarjem, ki jih voli ali ime- 
sekretarja za prosveto; n"Je Zvezna skupščina    —   —   —   —   -^   328 

....            .          -   .      j.   i i   j     T.      un**, -„ 229. Odlok o najvišjih prodajnih cenah za zdrob-" 
.'„J&"f °   °.lmenovaiW   ^rektorja   Republiškega ijeno ^« m pogače iz s^je, pridelane v letu! 

zavoaa za cene,                                                    • 1964 m y naslednjih içuh _   _   _   _   Xj     328 
odločbo   o   imenovanju   sveta  Republiškega  kul- 230. Odlok o regresu za zdrobljeno sojo in sojine 

turno-umetniškega centra; pogače                            *—       —-    329 
odločbo o imenovanju  članov sveta  Seizmološke 231. Odlok_p..pristojbinah zà zdravstveni pregled 

postaje v Titogradu, ki jih imenuje Izvršni svet; pri uvozu živil    —   —   —--__•---•-—-»—     329 
odločbo o imenovanju Republiškega znanstvenega 232. Odkrtfo^premembi odloka o premiji za sojo 

"sveta; v letu 1964    —   —   —   —   —   —•   —   r-J    330 

odločbo o imenovanju upravnega odbora Gospo- m °<"ok °,d1
0p?1

ol
tvah °^o]s& ° PremiJah zai   _. 

darske banke SRCG; "•, " -        živino v letu 1964 -330 
. ~   ',, ».          .          .    .     .,              *    .             .. 234. Oaločba o jugoslovanskem standardu s PO- 
TI. £    b?. ? LT£2vaj}iu)v"

all0v ,uPraVnega od*°ra             dročja proizvodnje in predelave nafte 330 Uradnega lista SRCG, ki jih imenuje Izvršni svet;' „„   _., ..         .       ,         ,..    .     ,    ...           . 
235. Odločba o jugoslovanskih standardih s pod- 

odlocbo   o   imenovanju   članov   sveta   Centralne ročja gradbeništva    —   —   —   —   —   —     330 
knjižnice, na Cetinju, ki jih imenuje Izvršni svet; m odločba   o   jugoslovanskih   standardih   za. 

odločbo o imenovanju članov sveta Državnega ar- seme  iglavcev      —   —   —   —   —   —   —•     331 
hiva na Cetinju, ki jih imenu je. Izvršni svet;" 237  ^^   0   jugoslovanskdn   standardih   za 

-pravilnik o knjiženju dohodkov od taks za,proiz- leseno embalažo —   — . —   —   —   —   —     331 
vajalno priprave in za predmete v državljanski last- 238. Odločba o redni mesečni anketi o družin- 
n nl'                    „;           -,                        - skih proračunih   —   —   —   —   —   —   —   <331 

odločbo o listi strokovnjakov, ki opravljajo nad- „„  0dloeba . U4tanovitvl carinske izDOstave na 
zorstvo nad strokovnim dçlom zdravstvenih zavodov, Z39, £?:„•• °• ^••••••^ n^tih        —   —     332 
zdravnikov In  drugih  zdravstvenih  delavcev v letu letališču »Ljubljana« pn Brnikih 332 
1964;                                            <                                     : 240. Seznam veterinarskih cepiv in zdravil, za       ' 

odločbo o seznamu strokovnjakov za zdravstveno '      ka
T^JîJ^° izdan° dovol^e » ^l* ' -,, 

•kontrolo objektov *za proizvodnjo sadilnega materiala v Jugoslaviji —   —   —   —    ,                          ^ 
V letu ?%4; 241. Odločba o šesti seriji priložnostnih.poštnih 

odločbo o seznamu objektov za proizvodnjo sa- •••• z motivl te t°V*anatiie favne -    332 
dilnega materiala, na. katerih so bile ugotovljene v 242. Odločba o doplačilni-poštni znamki v tednu 
letu   1964   nevarne   rastlinske   bolezni   in   škodljivci;, Rdečega križa v lefu 1964    —   —   —   —    333 

- Izdaja   -Časopisni    zavod   »Uradni   list   SFRJ« Beograd,   Jovana   Ristića   1, Pošt. predal 226. 
Direktor   in   odgovorni   urednik   Ljnbodrag Đurif, dica Jovana Ristića 1. 

Tiska Beograjski grafični savođ, Beograd 
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PoStnina platans v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik VI. v Ljubiian» dne 27. decembra 1949. Številka 39. 

VäBBIJüA 
240. Ukaz o določitvi Mizarske delavnice v Rogaäkl Slatini za 

podjetje republiškega pomena. 
241. Ukaz o določitvi Okrajne oljarne, Frani pri Mariboru za 

podjetje republiškega pomena. 
242. Ukaz o razglasitvi okrajnih in krajevnih državnih mlinov 

za podjetja oblastnega pomena. 
243. Uredba o fakultetah in katedrah univerze in visokih Sol. 
244. Uredba o organih in •••••• osebju univerze, visokih Sol 

in samostojnih fakultet. 
245. Uredba o tem, katera resorna ministretva sodelujejo v za. 

devah visokega Šolstva,- 
246. Uredba o sestav,  in delu visokošolskega sveta. 
247. Uredba o ustanovitvi in  delu samostojne agronomske In 

gozdarske fakultete v LjuMjani. 
248. Uredba o sestavi in delu  umetniškega sveta. 
349. Uredba o odpisu  državnih terjatev,  naslalih po finančnih 

predpisih, veljavnih do osvoboditve1, in o izbrisu zastavne 
, pravice zanje. \ 

250. Uredba o izbrisu zastavne pravice za terjatve blvüh kxe. 
ditnđh zadrug. 

251. Uredba o ukinitvi uredbo o organizaciji odkupa mleka, 
mfeümh iadelkov, jajc, perutnine in divjačine • o usta- 
novitvi Glavne direkcije za odkup in promet f« tem blagom. 

252. Uredba o uMnitvi uredbe o organizaciji odkupa alkoholnih 
pijač, sadja in zelenjave In o ustanovitvi Glavne direkcije 
za odkup in promet e tem blagom. 

253. Uredba o odpravi uprave za povzdigo gozdov, 
254. Pravilnik o opravljanju Izpite za k&ooperaterje. 
255. Odredba o določitvi koU&n vina in žganja, ki jih smeje 

proizvajalci sami porabiti brez plaKla davka od prometa 
proizvodov v eni proizvajalni dobi. 

256. Odredba o spremembi odredbe o plačah hišnikov. 
257. Odredba o sprememba odredbe o plačah gospodinjskih po. 

mocitfc. . . 
258. OdloSba o ustanovitvi Direkcije odkupnih podjetij Mari- 

borske oblasti. 

PHEŽIDtf LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
240. 

.„„„,, Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije t-O 
predlogu, vlade  LR  Slovenije 

ukaz 
o določitvi Mizarske delavnice v Rogaški Slatini 

za podjetje republiškega pomena 

Za podjetje republiškega pomena se določi Mizarska 
delavnica v Rogaški Slatini, ki Je bila do sedaj mizar- 
ski obra<t v sklopu okrajnega gradbenega podjetja Polj- 
čane, - 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije, 
U 8t. 1•7 • 

Ljubljana dne 24. decembra 1949. 
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 

, LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Sekretar: Predsednik: 

France Lubej 1. r. Josip Vidmar L r. 

.241.     -,     .     .     ^ 
Na podlagi 10, točke 72. člena «stave LR Slovenije 

izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po 
'iredlogu vlade LR  Slovenije 

ukaz 
o določitvi državnega gospodarskega podjetja lokal- 

nega pomena za podjetje repnbHSkega pomena 

Okrajna oljarna, Frani  pri Mariboru se določa za 
•yjjetje republiškega pomena. 

Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije. 

U St. Î68, 
Ljubljana dne 24. decembra 1949. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE   ,   ' 
LJUDSKE REPUBLIKE StOVENIJR^^; 

Sekretar: Predsednà 
France Lubej l. r. Josip Vidmar L r. 

242 
/ 

Na podlagi 10, točke 72. člena ustave LR Slovenije 
v zvezi z 21, Členom splošnega zakona o ljudskih odborih 
ün na predlog vlade LR Slovenije izdaje Prezidij Ljud- 
ske skupščine LR> Slovenije 

ukaz       ) 
o razglasitvi okrajnih in krajevnih državnih mlinov, 

za podjetja oblastnega pomena 

Za podjetja oblastnega pomena' se določajo: 
i. .Okrajni mKìi Oplotoica (Poljčane) 
2. Okrajni mlin Slov. Konjice (Poljčane) 
3. Krajevni mlin Zre$e (Poljčane) .   " 
4. Mestni mlin Poljčane 
5. „Krajevni mlin Bkto /Poljčane) 
6. Okrajni mlin Dol. Lendava z vsemi obrati 
7. Krajevni  mito Gaberje (Lendava) > 
8. Okrajna  mlin Cezanjevci  (Ljutomer). 
9 Okrajni mlin ( Skpttnci (Ljutomer) 

10. Okrajni mlin Grabe (Ljutomer) 
11. Okrajni mlin Ra^doslavci (Ljutomer^ 

i 12. Mestni mKn Maribor z vsemi obratf-' 
13, Krajevni mlin, Jurovskf dol (MaHboryO^oUca) 
14 Krajevni mlin Fram (Maribor' okolica) 
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lö, Okrajni iniin Fram   (Maribor okolica) • obema 
obratoma 

16. Diurni liilin Cirktiica pri St. liju (Maribor oko- 
iicaj 

17. Okrajni   mlin   Zg.   Kungota-PJintovec   (Maribor 
okolica) 

18. Okrajni mlin Kozjak. (Maribor okolica) 
19. Krajevni raliu Dankovci (Murska Sobola) 

•~*20. Krajevni mlin Lueova (Murska Sobota) 
.   21, Krajevni] niliij Kuznm   (Murska Sobota) 

22. Krajevni -mlin Serdioa  (Murska Sobota) 
23. Krajevni mlin Sv. Jurij-Kogaševcl   (Muty Sobota) 
24. Krajevni mlin. Sotina (Murska Sobota) 

1' 25.'Krajevni mlin Peskovcl (Murske Sobota) 
•, Okrajni uiliu Murska Sobota 
27.: Okrajni mlin Hodoš (Murska Sobota) 
28. Okrajni mlin jBeltinoi (Murska Sobota) 
29. Okrajni mlin Bako/vcl (Murska Sobota) 
30. Okrajni mlin Puconci   (Murska Sobota) 
81. Okrajni mlin Skakovci (Murska Sobota) 
32. Okrajni mlin Sebebbrci (Murska 'Sobota) 

;;83. Okrajni mlin Pertoča (Murska Sobota) 
34. Okrajni mlin Mlajtinci (Murska Sobota) 
35. Okrajni mlin Vuzenica (Dravograd) 
86. Okrajni  mlin Mežica  (Dravograd) 
37. Krajevni mlin Šmartno pri Slovenjem Gradcu 

(Dravograd) 
38. Okrajni mlin Ptuj z obema obratoma 

""89." Krajevni mlin Zabovci  (Ptuj) 
40. Okrajni mlin Središče ob Dravi  (Ptuj) 
41. Okrajni mlin Trate (Radgona) 
42. Okrajni mlin Crnci-A|.ače (Radgona) 
43. Krajevni mlin Zepovci ' (Radgona) 
44. Krajevni mlin Hrastje-Mota (Radgona) 
45. Krajevni n$u Konjišče (Radgona) 
46'Okrajni mlin Domžale z vsemi obrati (Kamnik) 

,flfo Okrajni mlin Homec z vsemi obrati (Kamnik) 
, j 4^.|Q|kr^ni ,plin  Vir z obema obratoma  (Kamnik) 

49. Okrajni "mlin  Skolja  Loka  z obema obratoma 
(Kranj) 

60. Okrajni mlin Trata-Skofja Loka (Kranj) 
51. Okrajni mlin Breg pri Kranju (Kranj) 
52. Krajevni mlin Retnje (Kranj) 

'. ! 63. «Krajevni mlin Križe (Retuje^Kranj) 
"f &; Okrajni nilin Slov.Javomik (Jesenice) 
»I'-feßL'Okrajni mlin Za pule (Jesenjce) 

66. Okrajni mlin  Globoko (Jesenice) 
57  Krajevni mlin Grosuplje (Grosuplje) 
58. Krajevni mlin Sti&ia (Grosuplje) 

";î'B9; Okrajni mlin Kočevje (Kočevje) 
60. Okrajni mlin >Zorac Crnomeij (Omomelj) 
61. Okrajni mlin Mačkoveo (Novo mesto) 
62. Nacionalizirana imovina mlina Majdič-•••• 
63. MLO -'mlinsko podjetje'Medlog (Celje) 
64. Krajev«! mliin Vitanje, (Celje'okolica) 
65 Krajevno podjetje valjčni thliti Vrbje pri Žalcu 

(Celje okolica) . 
66 Krajevno podjejfe valjčni mlin Sv. Peter v Sa- 

"vlnjski dolini 
67. Krajevhl mlin Vrbno pri Sv. Juriju pri Celju 

(Celje okolica) 
68. Krajevno podjetje valjčni mlin Bistra, p. Borov- 

nica , (Ljubljana okolica) 
69. Krajevno podjetie *Žitomel« Vrhnika (Ljubljana 

okolica) ' 
^70.' Krajevni mlin Berlcevo (LJubljana okolica) 

71. Krajevmi mlin Gameljne (Ljubljana okolica) 
72. Mlin okrajne lesne industrije Podpeč,   p. Pre- 

serje 
73. Krajevni mlin Logatec (Ljubljana okolica) 
74. Okrajno proizvodno podjetje Trbovlje, sedež (Tr. 
.   bovlje) Zagorje, obrat mlin (Trbovlje) 

75. Okrajni mlin Sevnica (Kräko) 
.70. Okrajni mlin Ajdovščina (Gorka) 
77. Krajevni mlin Bilje (Gorica) 
78. Krajevni mlin Vrbovo (Gorica) 
79. Krajevni mlin Miren-Orohovlje (Gorica) 
80. Mestni mlin Solkan (IL'iica) 
81. Krajevni mlin Renče (Gorica) 
82. Krajevni mlin Ozeljan (Gorica) 
88. Krajevni mlin Vipoiže (Gorica) 
84. Okrajni mlin Cerknica (Postojna) 

Ta ukaz izvrši vlad« LR Slovenije, 
U St. 169 
Ljubljana dne 24, decembra 1949, 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France LubeJ 1. r. Josip Vidmar L r. 

UREDBE. ODREDBE. M VODILA • ODLOČBE 
VLADF LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

243. 

Na podlagi (J. člena zakona o ureditvi visokega šolstva 
v Ljudski Republiki Sloveniji izdaja vlada LRS po pred- 
logu ministra za znanost in kulturo LRS 

uredbo 
o fakultetah In katedrah univerze In vlsoKih šol 

1. člen 
Univerzo in visoke šole sestavljajo fakultete, na ka- 

terih se poučujejo skupine sorodnih ved, naštetih v 8. dò 
5. členu zakona o ureditvi visokega Šolstva v Ljudski Re- 
publiki Sloveniji. 

2. člen 
Univerzo v Ljubljani sestavljivo: 
1. prirodoslovno-matematična fakulteta, 
2. filozofska fakulteta, 
3. pravna faikulteta, 
4. ekonomska fakulteta. 

3. Člen 
e 

Tehniško visoko solo v Ljubljani sestavljajo tele fa- 
kultete: 

1. arhitekitska fakulteta, 
2. elektrotehniška fakulteta, 
8, gradbena faikulteta, 
4. kemijska faikulteta', 
5. rudaTsko-metalurška fakulteta, 
6. strojna fakulteta. 

4. člen 
Medicinsko visoko solo v LJuolJani sestavljata: 
1. medicinska faikulteta in 
2. stomatološka fakulteta. 



Štev, m — 27.  ••. 1949 URADNI,LIST • Stran m 

5. Sien 

Univerza, visoke šole jn samostojne fakultete imajo 
tele temeljne naloge: 

1. izobražujejo visoko kvalificirane strokovnjake na 
posameznih področjih znanosti in tehnike, 

2. razvijajo znanstveno raziskovalno delcrin sodelujejo 
pri znanstvenem reševanju nalog kulturne, gospodarske 
in tehnične izgraditve države, 

3. poučujejo in vzgajajo študente v duhu marksizma- 
leninizma in razvijajo pri njih ljubezen In vdanost socia- 
listični domovini FLRJ in stvari socializma sploh, 

' 4. skrbijo za popularizacijo znanosti in tehnike. 

8, člen 
Na fakultetah je katedra osnovna učna • /nunstyena 

enota. Katedra obsega eno ali več sorodnih znanstvenih 
panog. 

Katedro vodi šef katedre, ki ima lahko namestnika. 

7. člen 
O ustanovitvi in Ureditvi nove in o odpravi obstoječe 

katedre odloČi po predlogu fakultetnega sveta univerzi* 
tetni svet, oziroma svet visoke šole. 

O ustanovitvi in ureditvi nove in o odpravi obstoječe 
katedre na samostojni fakulteti odloči njen fakultetni svet. 

Odločba velja, če jo potrdi minister za zn.ui <\ .n kul- 
tur«. 

8. plen 

Katedre imajo lahko institute, zavode, kantete, la- 
boratorije, seminarje in podobno za potrebo pedagoškega, 
in znanstvenega raziskovalnega dela. 

9; $eo 
«Fakulteta se lahko deli na oddelke. 
Oddelek vodi predstojnik pd.de)ka, ki imj lahko na- 

mestnika. 
0 ustanovitvi oddelka fakultete odloči z dovoljenjem 

ministra za znanost in kulturo po predlogu fakultetnega 
svatp univerzitetni svet oziroma svet visoke šoje, o Usta- 
novitvi oddelka samostojne fakultete pa fakultetni s^et z 
dovoljenjem ministra za znanost in kulturo. 

10, člen 
Učne načrte in programe za posamezne predmete na 

fakultetah sestavijo fakultete ob sodelovanju resornih mi- 
nistrstev, potrdi pa minister za znanost in kulturo, po pred- 

* logu univerzitetnega aveta, sveta Visoko šftle •»•••• fa- 
kultetnega sveta samostojne fakultete. 

Ur Mm 
T« uredba volja od ójneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
.'     St. S-zak 778 

Ljubljana dne 28. decembra 1Ö4Ö. , 

•   Minister 
za j&niipost in kulturo LR.S:    Predsednik vlade \•\ 

Dr. Jože Potre 1, r. Miha Marinko 1. ç, 

244. 

NR podlagi 1•, člena zakona o ureditvi visokega šol- 
stva v Ljudski Republiki Hluvepijj izdaja vlada LKb po 
predlogu ministra za znanost in kulturo LRS 

vrectëp 
o or^njh in ••••• oiebJH uniyerze, ••••••• Sol 

in samostojnih fakultet 

i. dien 
Organi univerze so: univerzitetni' zbû/r, univerzitetni 

svet in rektor, organi vi&okil) M pa; zbor vjsgke šole, 
svet visoke šole in rektor. 

Organi fakultet §o: fakultetni svet jp dekan, 

A. Univerziteti^ zbor in  jj0oP vjsoku frfo' 

2. člen 

Univerzitetni zbçr odroma zbor vjsgkg M% sestavlja- 
jo vsi redni in izredni profesorji, doceptj, predavatelji m 
honorarni predavatelji. 

Zbor si izvoli delovno' predsedstvo. 

&, tffen 
Zbòr je pristojen: 
1. za izvolitev rektorja in prorektorja; 
2. za razpravljanje in sklepanje o rektorjevem teti 

nem poročilu; 
8. za načelno razpravljanje g pjanu dela fafcultet t§f 

o vprašanjih znanstvenega jn ličnega dela uniygrge ozi- 
roma visoke šole in daje o tem »VOJepredjcge minjftru za 
znanost in kulturo; '• 

A. za podelitev naslova častnega doktorja', pf\ ra* 
pravljenju in sklepanju o. fem sodelujejo sfuno redjii »in 
izredni profesorji.      " ' 

4-. èie« 
ghjr &e mtem na redni sestanek ob kmm in «a* 

četku vsakega šolskega leta, po potrebi pa se lahko skli, 
če tudi na izredni sestanek. 

Zbor sklicuje rektor. 
Na obrazloženo zahtevo univerzitetnega sveta oziroma 

sveta visoke šole ali pa tretjine članov, ki sestavljajo uni- 
verzitetni sfeor, je rektor ••' eklieati univerzitetni 
zfeöp pa izredni sestanek, ig eieer- najpozneje 15 dni po 
prejemu zahteve. Predlagatelji morajo priložiti predlogu 
4•6¥•1 red za, JSFeflnj sejtenek; fcfeofg, 

Ifeor sklepa, «oljavno, če Je •••• n§}manj dve 
tretjini çlaPQV. Sfetep *bjora. Je veAJawn, fe |e wnj glaeo. 
vala večina navdih teov. 

UBive^itetei «ber mtma, ?fcar *i**e lote ai pred- 
PUS posjovnjb aa SVf# dete. 

B. Univerzitetni svet in svet visoke gole 

5. Hen 

Univerzitetni svet oziroma svet visoke Šoje seitavJja- 
jo: rektor kot predsednik, prorektor, dekani in prodekani 
vseh fakultet. :   • 

Svet sklepa veljavno, če je navzočih najmanj dve 
treljiui članov. Sklep*evefa je velove?», &e je»n| gla^ 
vala večina navdih ÇlaflOV,      >        •   -   :• •«-  
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6.. člen 
Svet razpravlja in odloča o vseh važnejših, splošnih 

in skupnih vprašanjih univerze oziroma visoke šole, po- 
sebno pa: 

1. razpravlja o delovnih načrtih fakultet in jih pošilja 
v potrdite\ ministru za ananost in kulturo; 

, 2. razpravlja o vseh vprašanjih in predlogih, ki mu 

jih pošlje fakultetni svet; 
3. daje svoje mnenje in predloge ministru za znanost 

in kulturo glede pouka in nastavitve učnega osebja in 
glede imenovanja šefov kateder, predstojnikov oddelkov 
fakultet ter njihovih namestnikov; 

4. odloča po predlogu fakultetnega sveta o ustano- 
vitvi in ureditvi oziroma odpravi kateder ter o ustanovi. 
tv i in odpravi oddelkov fakultet in pošlje svojo odločbo v 
potrditev ministru za znanost in kulturo; 

5. daje univerzitetnemu zboru oziroma zboru visoke 
šole predloge za podelitev naslova častnega doktorja; 

6. razpravlja o predračunu dohodkov in izdatkov uni- 
/     verze oziroma visoke šole; 

7. ustanavlja posebne komisije za opravljanje dolo- 
'    cenili nalofj. , 

C. ftektor 

7. ölen 
Rektor predstavlja univerzo oziroma visoko »olo in 

vodi njeno delo. 
Pri delu pomaga rektorju prorektor, ki nadomešča 

rektorja, kadar je odsoten.       ', i, 
Rektorja in prorektorja izvoli uaiver|jtetni zbor ozi- 

róma zbor visoke šole za dve leti, in sicer rektorja iz- 
med rednih, prorektorja pa izmed rednih ali izrednih 
profesorjev. 

' Izvolitev rektorjev in prorektorjev potrjuje predsed- 
sedoik vlade URS. 

Rektorji In prprektorji so odgovorni za svoje delo 
univerzitetnemu zboru visoke šole in ministru za znanost 
in kulturo. 

D. Fakultetni svet 

• 8. Sen k 

,,: Fakultetni svet sestavljajo vsi redni in izjednd pro- 
fesorji, docenti in predavatèl|i. Predsednik fakultetnega 
sveta je dekan. 

Kadar je na dnevnem redu razpravljanje o načrtih 
znanstvenega in učnega dela fakultete ali kateder, priso- 
stvujejo seji fakultetnega sveta tudi lektorji, honorarni 
predavatelji in višji asistenti • pravico razpravljanja. 

." Dekan lahko tudi sicer pokliče na sejo fakultetnega 
svela tudi lektorje, honorarne predavatelje in- višje 
asistente, ki v takem primeru sodelujejo ] ri razprav- 
ljanju.    ,,.      ,_ ,,   . ', ., • \ ? .., 

' ••       • 9. Sen 
Fakultetni svet odloča o vseh » važnejših vprašanjih 

fakultete, posebno pa: 
1. razpravlja o načrtih znanstvenega in učnega dela 

fakultete in kateder; 
;, 2. razpravlja,o ustanovitvi, spajanju in odpravi od- 

delkov,- skupin in kateder ter daje o tem, predloge uni- 
verzitetnemu svetu oziroma svetu visoke Šole; 

3. volt dekana in prodekana; 
4. predlaga univerzitetnemu svetu razpis natečajev 

za dopolnitev učnega in pomožnega osebja, daje po uni- 
verzitetnem svetu ministru za znanost in kulturo strokov- 
ne ocene o priglašenih kandidatih; predlaga V° potrebi 
univerzitetnemu svetu oziroma svetu visoke šole, da 
povabi brez razpisa za rednega ali izrednega profesorja 
ali za docenta priznanega znanstvenega ali strokovnega 
delavca; 

6. daje pTedloge za imenovanje vodij institutov, za- 
vodov, kabinetov, laboratorijev in seminarjev, ki so se- 
stavni del katedre; 

G. predlaga gostovanja priznanih strokovnjakov iz 
države ali iz inozemstva, ki naj bi predavali na univerzi 
oziroma visoki šoli; 

7. razpravlja o razrešitvi učnega in pomožnega učne- 
ga osebja ter daje o tem predloge; 

8. predlaga ministru za znanost in kulturo šefe ka- 
teder in predstojnike oddelkov fakultet; 

9. podeljuje znanstveno stopnjo doktorja znanosti; 
10. odloča o nostrifikaciji diplom, znanstvenih in 

akademskih stopenj kakor tudi o priznanju semestrov in 
izpitov, opravljenih na tujih univerzah; 

11. odloča o vseh vprašanjih, ki mu jih pošlje v 
odločitev minister za znanost in kulturo; 

12. razpravlja o predračunu dohodkov in izdatkov 
univerze oziroma visoke šole, kolikor se tiče te fakultete. 

10. člen 
Fakultetni *vet skrbi, da so predavanja na znanstveni 

višini. 
11. Člen 

Za proučevanje posameznih vprašanj iz okvira svoje 
pristojnosti lahko fakultetni svet izvoli posebne komisije 
in odbore kot svoje organe, ki mu v teh vprašanjih da- 
jejo svoje mnenje in predloge. . • 

12. člen 
Fakultetni svet lahko sklepa, če je navzočih najmanj 

dve tretjini Članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov 
navzočih članov. 

E. Dekan 

13. člen 

l 

Dekan vedi delo fakultete in jo predstavlja. 
Pri delu mu pomaga prodekan, ki ga v odsotnosti nav 

domežča. 
Dekana in prodekana izvoli ob koncu vsakega šol- 

skega leta» za prihodnje šolsko leto fakultetni svet, in si- 
cer: dekana izmed rednih in izrednih profesorjev, pro- 
dekana pa izmed rednih profesorjev, izrednih profesorjev 
in docentov. 

Izvolitev) id,eka»oy) im p/odekanoa ßpjqhjje minister za 
znanost in kulturo. 

Dekan in prodekan sta odgovorna za svoje deló fa- 
kultetnemu svetu, rektorju in ministra za znanost *in 
kulturo. 

Na večjih fakultetah ali na fakultetah, v katerih se 
stavu so. močneje diferencirani oddelki, sta lahko dw 
prodekana. Kadar je dekan odsoten, ga nadomešča eden 
'od prodekanov.. 
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Osebja katedre 
•14. člen 

Katedro 6estayljajo redni in izredni profesorji, do- 
centu, (predavatelji, lektorji, višji asistenti, honorarni pre- 
davatelji in drugi strokoVni delavci katedre. 

Za opravljanje tehničnega in administrativnega dela 
ima katedra potrebno pomožno tehnično in administra- 
tivno osebje. 

15. člen 
Sef katedre je redni profesor, izredni profesor ali 

docent. 
Namestnik šefa katedre je iz vrst učnega osebja te 

katedre. Sefa katedre in njegovega namestnika imenuje 
na predlog fakultetnega sveta in univerzitetnega sveta 
oziroma sveta visoke soie minister za znanost in kulturo. 

Vodjo institutov in zavodov imenuje po predlogu fa- 
kultetnega sveta in univerzitetnega; sveta oziroma sveta 
visoke šole minister za znanost in kulturo, vodje kabine- 
tov, laboratorijev in seminarjev, ki so sestavni del kate- 
dre, pa dekan po odobritvi fakultetnega svefa ' 

Oddelki fakultet 

16. člen 
Predstojnik oddelka ie redni profesor, izredni pro- 

fesor ali docent. 
Namestnik predstojnika oddelka je >• vrs! učnega 

osebja oddelka. 
Predstojnika oddelka in njegovega namestnika ime- 

nuje po predlogu fakultetnega sveta in univerzitetnega 
sveta oziroma sveta visoke šole minister za znanost • 
kulturo. 

Ciani oddelka so vsi redni profesorji, izredni profe- 
sorji, docenti, predavatelji, honorarni predavatelji, višji 
asistenti in asistenti. 

Natančnejše določbe o ureditvi in delu oddelkov fa. 
kultete predpiše minister za znanost in kulturo. 

Učne moči 

17. člen 
Učno osebje na univerzi oziroma visoki »oli so: redni 

profesorji, izredni profesorji, docenti, predavatelji in ho- 
norarni predavatelji, fc 

Redni in izredni profesorji 1er docenti morajo biti 
po pravilu znanstveni delavci, ki imajo znanstveno stop- 
njo doktorja znanosti, predavatelji in "honorarni preda- 
vatelji pa osebe s fakultetno ali visokošolsko izobrazbo. 

Učne moči predavajo po učnem načrtu in programu, 
sodelujejo v izpitnih komisijah, skrbe za napredek svoje 
.stroke in za objavo rezultatov svojega dela, za dvig mlaj- 
ših učnih kadrov, posebno asistentov, vzdržujejo zvez© s 
študenti ter volijo in so lahko voljeni v organe univerze 
oziroma visoke šole.jn fakultete. 

18. člen 
Pomožno učno osebje univerze so: lektorji, višji asi- 

etenti in asistenti. 
Lektor uči tuje jezike, z dovoljenjem fakultetnega 

sveta pa tudi književnost teh jezikov. ,   • 
Lektor mora imeti fakultetno izobrazbo in mora biti 

dober strokovnjak v predmetu, za katerega je postavljen. 

Višji asistent in asistent morata imeti fakultetno in 
visokošolsko azobrazbo in sposobnost fza nadaljnji razvoj 
v ožji stroki oziroma vrsti znanosti, v kateri delata. 

Višji asistenti in asistenti pomagajo učnim močem, 
vodijo po navodilih profesorjev praktično deio študentov, 
sodelujejo v seminarjih, pri vajah in izpitih, obenem pa 
se znanstveno izpopolnjujejo. Predavanja imajo lahko 
samo z dovoljenjem fakultetnega sveta, venda? le iz do- 
polnilnih panog ali področij. 

19. člen 

Po potrebi fe za rednega ali izrednega profesorja ali 
za docenta lahko poklican priznan znanstveni ali stro. 
k^/ni delavec ne glede na formalno znanstveno kvalifi- 
kacijo, za predavatelja pa javni delavec, ki ima* potrebno 
znanstveno in strokovno izobrazbo. , k . 

Imenovanje docentov se obnavlja vsako peto leto, ime- 
novanje predavateljev, lektorjev, višjih asistentov in asi- 
stentov pa vsako tretje leto. 

20. člen 

Docentom, predavateljem, lektorjem, višjim asisten-' 
tom in asistentom se šteje rok obnavljanja od dneva na- 
mestitve. . 

Tistim docentom, predavateljem, lektorjem, višjim 
asistentom in asistentom, ki so bili nameščeni na fakul- 
teti do objave te uredbe, pa se računa rok obnavljanja od 
dneva objave te uredbe. 

21. člen 

Učno in pomožno učno osebje univerze in visoke 
šole (17. in 18. člen te uredbe) eO uslužbenci"po zakonu 
o državnih uslužbencih. Imenuje üh minister zn znanost 

s predsednikom vlaide LRS,        . !    -, 

Administracija 

.22. člen 

Rektorju univerze oziroma visoke šole je za opravlja., 
nje administracije, tehničnega in materialnega dela na raz- 
polago rektorat, ki ga po njegovih navodilih vodi univer- 
zitetni sekretar. .     , 

Administracijo ter tehnično in materialno delo fakul- 
tete opravlja dekanat, ki ga i>o navodilih dekana vodi se- 
kretar fakultete. r 

Rektor usmerja tudi delo dekanatov. 

Samostojne fakultete 

23. Člen 
-,  ; .   : t    , .    i;., '   ,,     ;, '.f .., 

Za samostojne fakultete veljajo smiselno vse določbe 
te uredbe, so pa neposredno podrejene ministru, «a zna- 

'nost in kulturo. 
24. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem, listu 
LRS«.,'; .    • ,;; (, '. ,,    , ,,,,,/. : '.•/'-, ,: 

St S-zak 774 <;. ».•.,-• r-,'"-,- 
Ljubljana dne 23. decembra 1949. 

, Minister  •• 
za znanost in kulturo LRS: 

Dr. Jožo Potrč 1. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

•   fit.' •   A ' 



Stran m URADNI LIST LKS Štev. 39 - 27. XII. 1949 

\ 245. 

Nt podlag! IH. Ciena zakona o ureditvi visokega šol- 
stva v Ljudsk, Ropitblikl Sloveniji Izdaja vlada MIS po 
predlogu ministra za znanost in kulturo LRS 

uredbo 
",!A'fèhi, kafera resorna ministrstva sodelujejo 

v zadevah visokega šolstva 

1. den 

2• sodelovanja z univerzo in visokimi solami ozìro- 
m* njihovimi fakultetami pri predlogih učnega načrta, 
pri predlogih predračuna dohodkov in izdatkov, pri pred- 
loglh % nastavitev učnega osebja ter pri reševanju orga- 
nizacijskih in materialnih vprašanj eo pristojna tale mini- 
strstva LR Slovenije: 

ä) za fakultete •••••••: 
za pravno fakulteto — ministrstvo za pravosodje in 

Komite vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti, 

za ekonomsko fakulteto — planska komisija LRS, 
za prirodoslovno-matematično fakulteto in za filozof- 

sko fakulteto — minietretvo za prosveto; 
b) za fakultete tehnične visoke iole: 
za gradbeno In arhttektako fakulteto — muioustvo 

za gradnje, 
za rudareko-metalurško, elektrotehniško, kemijsko Jn 

.   «trojno fakulteto — ministrstvo za industrijo; 
o) ca fakultete medicinske visoke Sole — ministrstvo 

za ljudko zdravstvo; 
: č) za samostojno agronomsko in gozdarsko fakulteto 
- ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za «owlnrstvo in 

ministrstvo za lesno industrijo. 

2. Člen      - 
Univerza*, tehnična visoka šola in samostojne fakul- 

Wte' Imajo evoj predračun dohodkov in izdatkov v okviru 
predračuna ministretva za znanost in kulturo, medicinska 
viBflfca Sóla pa v 4>kviru predračuna ministrstva zn ljud- 
sko zdravstvo. 

"'.  '., ."' •        8< aen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Um*. . u 
tRS<. 

St. S-zak 777 
4 Ljubljana due 28. -decembra 1949. 

Minister 
za znanost in kuUuro LRS:     Predsednik vlade LRS: 
'  Dr. Joio fòtrf 1. r. Miha Marinko L r. 

246. 

' Na podlagi' 14. čleua zakona o ureditvi vieokega šol- 
stva v Ljudski Republiki Sloveniji izdaja vlada LRS po 
predlani minietra za znanost in kulturo LRS 

uredbo 
o sestavi in delu visokošolskega sveta 

."•lil .  •4' 'V ;   • '  ' '  t    v, 
.      . •      r.      '• člen 

Pri ministrstvu za zimwwt in kulturo se ustanovi vi- 
sokošolski avet z nalogo, da spravlja v sklad in povezuje 

znanstveno-vzgojno delo univerze, visokih šol in samo- 
stojnih fakultet, da daje mnenje o načelnih znanstvenih 
in znanstveno-vzgojnih problemih ter predlaga ukrepe za 
izpopolnitev metod znanstvenega in znanstveno-vzgojnega 
dela in za odpravo pomanjkljivosti pri tem delu. 

£ 2, člen 
Visokošolski svet sestavljajo: predsednik, sekretar In 

potrebno število članov. 

Predsednik sveta je minister' za znanost in kulturo. 
Sekretarja sveta imenuje minister Za znanost in kul- 

turo. 

Člani visokošolskega sveta so; 

a) rektorji univerze in visokih šol; 
b) po en predstavnik resornih ministrstev, na&etih 

v uredbi o tem, katera resorna ministrstva sodelujejo v 
zadevah visokega Šolstva; predstavnike imenuje minister 
za znanost in kulturo po predlogu resornih ministrov;  • 

c) vidni znanstveniki, ki jih imenuje za Člane visoko- 
šolskega sveta minister za znanost in kulturo v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS. 

3. člen 

Za proučevanje posameznih vprašanj luhko visoko- 
šolski svet ustanovi komisije strokovnjakov, ki delajo po 
njegovih navodilih in so r.od njegovim nadzorstvom. 

4. člen 
N Minister'za znanost in kulturo je pooblaščen,   da 

predpiše poslovnik o delu visokošolskega sveta 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem itsm 
LRS«. 

St. S—zak 776 
Ljubljana dne 23. decembra 1949. 

Minister 
za znanost in kulturo LRS?      Predsednik vlade LRS: 

Dr, Jože Potrč 1. r. Miha Marinko 1. r. 

247. 

Na podlagi 8. člena zakona o ureditvi visokega Šol- 
stva v Ljudski Republiki Sloveniji in po predlogu mini- 
stra za znanost in kulturo LRS, ministra Za kmetijstvo 
LRS, ministra za gozdarstvo LRS in ministra za losno in- 
dustrijo LRS izdaja vlada LRS v 

uredbo 
o ustanovitvi, ureditvi in delu samostojne agronom- 

ske .in gozdarske fakultete v Ljubljani 

t." «len 

Agronomska in gozdaräka fakulteta v Ljublluni se 
•izloči iz sestava univerze v Ljubljani in se ustanovi kot 
samostojna fakulteta. 
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äkega odreda NOV. Nekako 14 dni nato 
je odšel na Primorsko. Od konec leta 1942 
«sr   pcgraäa. 

Na predlog matere Kavonik Marije, go- 
spodinje v Vnanjih goricah 36, p. Bre- 
zovica pri Ljubljani, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, naj ee o imenovanemu v dveh me. 
saeih po tej objavi v Uradnem let» LBS 
poroča eodišcu aH skrbniku Kimavcu 
Alojzu iz Vnanjih goric 9. 

KavJnik Franc ee poziva, naj ee zglasi 
pri eodiš&i ali da kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

^Vrajno sodišče v Ljubljani za  okraj 
. Ljubljana okolica 

dne 6. decembra 1949. 
• 

R 542/49-4 12.829 
ajnc Anton, roj. 16. I. 1914 v Po- 

ein Andreja in Marije rojene 
I«, kleparski pomočnik v Mariboru, 

£§«•••. Fram&opanova ul. 10, je bil 
marèa Iwtö mobiliziran v nemeko vojsko 
in oaSel p« dodelitvi k obmejni policiji 
v St. VM pri LJubljani, od koder ee je 
poslednj« oglasil v zimi leta 1944. Od 
tedaj ee pogreša. 

Na predlog Žene Krajne Ane, predice 
na PobreSju, Ulica XIV. divizije 37, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve, 
ga in ee izdaja poziv, naj ee o pogreša- 
nem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali pà skrb- 
ndfcu Sancinu Smiljanu, sodnemu pravni- 
ku pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
R 540/49-3 12.827 

Temno» Ernest, roj. 25. XII. 1922 v 
Plaïu pri SveSnd, ein Jurija ia. Matilde 
rojene Bauman, brivski potooSnik na Te- 
znu pri Mariboru, Jenäcova ul. 7, je bil 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. 
Bal je na ogreki lronti. Zadnjikrat ee je 
oglasil e fronte sredi ••••• 1945. Od te- 
daj ee pogreša. 

Na predlog žene Termot Mare, frizerske 
pomočnice, Ruše 50, ee uvede postopanje 
2ia razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, naj ee o pogrešanem v dveh mese- 
cih po tej objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču affi skrbniku Perhavcu 
Francu, sodnemu  uradniku  v Mariboru. 
R 537/49-4 12.764 

Tomše Karol, roj. 14. X. 1910 v Mari- 
boru, ein Karla in Alojzije rojene Po- 
stružntk, žandarmerijski naredni* v Stu- 
dencih pri Mariboru, Kralj Matjaža 50, se 
od maja 1045 pogreša. 

Na predlog žene ••••• Antonije, go. 
epodinje V Studencih, LimbuSlda c. 75, ee 
uvede postopanje za razglasitev za~m<rive. 
ga in se fcsdaja poziv, naj sé o pogreša- 
nem v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS •••••• sodišču ali ekrbni. 
ku Perhavcu Francu, sodnemu uradniku 
v Mariboru. 
R 541/49—8 12.828 

Žižek Stanko, roj. 20. IX. 1920 v Zg. 
Kungo'i. sin Ivama in Marije rojene Eferl, 
tkalec, Rošpoh št. 16 pri Mariboru, je bil 
nrisilno mobiliziran v nemSko vojsko in 
se je zadnji? oglasil z bojišča na Hrvat, 
ekem 4. IV. 1945. Od takrat, ee pogreta. 

Na predi "2 žene Žižek Ane, tekstilne 
uslužbenko, Maribor, Herniankova 4, se 
ivede poetoi'.viïp za razglasitev za mrtve, 

ga in ee izdaja poziv, naj ee o {pogreša. 

nem v dveh mesecih po objavi v Urad. 
nem lietu LRS poroča eodišcu ali ekrbni. 
ku Perhavcu Francu, sodnemu uradniku 
v Mariboru. 

Kranj« Anton, Termot Ernest, Tomše 
Karel in Žižek Stanko ee pozivajo, naj 
ee zglaeijo pri sodišču ali dajo kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 24. novembra 1949. 

• 
1 R 392/49—6 12.898 

. Orušovnik Jelica, roj. 11. V. 1921 pri 
Sv. Lovrencu na Pohorju, hïi Ivana in 

i Marije rojene Podleemik, samska, gospo- 
<' dinja v Recenjaku 15,' je bi)a decembra 
i 1944 internirana v RawenebrUok. Od te- 
] d,».i ee pogreša. 

Na predlog očeta öruäovnika Ivana, 
zasebnika v Reqenjaku 15, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem v treh 
mesecih po objavi v Uradnem lietu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Sikorju Jan- 
ku iz Sv. Lovrenca na Pohorju.      , 

Po preteku roka bo sodisïe odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dn 8. decembra 1949. 

• 
I R 386/49-4 12.482 

Emih Kari, roj. 16. X. 1916 na Zg. Pol- 
skavi, ein Jožefa in Terezije rojene Me- 
sarec, samski, železničar, se od 6, IV. 
1945 pogreša, kar potrjuje tüdi pover- 
jeništvo za notr. zadeve pri 010 Maribor 
okolica. 

Na predlog brata Emina Ivana, kmeta 
h Zg. Polskave, Bukovec 10, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, da ee p pogrešanem- v 
treh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbhffai Vreoku 
Maksu iz Zg. Polskave. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 7. decembra 1949. 

• 
l R 385/49-5 12.863 

Mravlja Jožef, roj. 8. V. 1928 v Seni. 
Cici pri Medvodah, sin Jurija in Ivane 
rojene Rezek, delavec v Limbušu 116, ee 
od 26. IV. 1945 pogreša, ko je po inaivi 
Kancingerja Franca iz Lirabuša 107 padel 
kot partizan v okolici Stare cerkve pri 
Kočevju. 

Na predlog matere MravIJak Ivan© ro- 
jene Rezek, gospodinje v UajibuSn 116, se 
uvede postopanje za razglasitev «a mr- 
tvega. 

Veakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, naj to'v treh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS •••••• eo. 
dišcu ali skrbniku Mravlja Ivanu v Lim- 
buSu 116. 

. Po preteku roka bo sodišče odloSIo o 
predlogu.. 

Okrajno godišta Maribor okolica 
dine 21. decembra 1949. 

• 
T R 193/49-4 12.695 

Frim Ladislav, roj. 19. VI. 1904 v Ho- 
došu, sin Žigmonda in Berte rojene Krauš, 
trgovec v Murski Soboti, je bil pomladi 
1944 kot Izraeli» odveden In le nazadnje 
bil v taborišču Mauthausen v NemSüi, 
kjor je baje v aprilu 1946 umrl. 

Na predlog eee're Wohl Jeny, stanujoče 
na 24Q9 A N 6 th Str. Milwauke, }2, Wie, 
USA, se uvede postopanje za Vazglaaiitev 
za mrtvega. 
I R 167/49r-6     , ..        12.694 

Frim Žlgmond, roj. 1864 nekje na 
Madžarskem, nazadnje trgovec v' Murski 
Soboti, je bil 24. IV. 1944 z drugimi is- 
raelii! v Murski Soboti odpeljan v ta- 
borišča Nova Kaniža, nato pa v Oewiein. 
(Auschwitz), kjer je bil baje takoj po, pri. 
hodu uemrcen. ,    1 ,        < 

Na predlog hčere Wohl Jenny, stanujoče 
na 2409 A N6 *h Str. Millwauke, 12, Wie, 
USA, se uvede postopanje ' za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o po- 
grešanima v treh .mesecih po tej objavi v 
Uradnem listu LRS porOca eodišou ali 
skrbniku Kardošu Ivu, trg. poslovodji v 
M. Soboti, Titova ul. 17. 

Po preteku roka bo eodišca odlo8flo"'oT 

predlogih. ,.. 
Okrajno sodisfa v Murski Soboti 

dne 10. decembra 1949. 
• . 

I.R 187/49-4 12,096 
Ožvald. Karol, roj. 24. IX. 1911, ein Ni- 

kolaja in Ano rojene Cäsar,.poljedelec v 
Oepincih 2, je bil oktobra 1944 prisilno: 
mobiliziran. Iz Madžarske je bil poslan 
v Strausberg pri Berlinu, nato pa v Me-; 
serita, od koder je še januarja 1946 pri- 
šel domov na dopust. Na povratku. Je prtu; 
šel le do Frankfurt«, od tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Ožvald Verone' rojene 
Korpič, poljedelke v Gepincih 2, èe uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v še- 
stih mesecih po objavi v Uradnem!'hàW 
I(RS poroča eodiäcn aH skrbniku žido.&te- 
fanu,, poljedelcu te Cepincev 1. » 

Po preteku roka bò sodišče odtoSlio o 
predlogu. ' ,.> 

Okrajno sodišče v Murski Soboti' 
dne 10. decembra .1949. 

I R 157/49-3 11.750 
Bombac Ivan, roj, 9. V. 1924 v Kru-, 

šcah, ein pok. Andreja in Marije' rojene 
Znidaräio, samski/ čevljarska pomwhdfc, 
na Rakeku 96, je odšel maja 1942 v NOV. 
Baje je marca 1948 padel kot borec dolo. 
mitekega odreda na Babni gori. " r 

Na predlog matere Bombao Marije, pre- 
užitkairice z Rakeka 96, ee uvede posto, 
panje za razglasitev -ga mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem v treh' 
mesecih po objavi v Uradnem^ Hefu.LRS 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo oodfWò odloSilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r,Postojni 
dne 7, novembr^ 1949, 

I R iei/49-• 11.925 
Košcak Ivana, roj. 19. VIII. 1916 v 

Ravniku, h8i Matije in Rotlje rojene Turk, 
samska, delavka, je bila v začetku febru- 
arja 1945 prijeta od domobrancev kot ak- 
tivistka NOB.. Od tedaj ee pogreša. 

, Na predlog Laha Janeza, kmeta iz 
Volčjega 4, se uvede postopanje, za raz- 
glasitev *a mrtvo in se izdaja poziv, da 
ee o pogrešani v treh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča eodiSou. 

Po preteku rokn ho rodîSîe odlofiio O 
predlogu. 

Okrajno sodtëèe. v  Postojni 
dne 11. novembra ,1949. 
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I R 164/49-4 11.924 
Razdrh Janez, roj. 10. VI. 1911 v SU- 

vicah, «in Frančiške, orožnik, je odšel 
9 IX. 1943 k 2. bataljonu Gradnikove 
brigade NOV. Baje je 24. XII. 1943 padel 
v bližini Vodio pri Hotedršicd. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog polsestre •••• Tuke, na- 
mežčenke v Platoji, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, da ee o pogrešanem v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po. 
rota sodišču. 

' Po preteku roku bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 16. novembra 1949. 

I R 163/49-3 12.420 
Vidmar Janez, roj. 22. XII. 1884 v Do- 

lenji vasi pri Senožečah, sin pok. Jakoba 
in pok. Marije rojene Gerželj, poročen, 
kmet, Je odšel 1914 v avstroogrsko voj- 
sko. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Vidmar Marije-iz Do. 
lenje vasi 6, p. Senožeče, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem Usta LRS 
poroča eodläeu. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

.    Okrajno sodišče v Postojni 
dne 23. novembra 1949 

I R 166/49-2 12.656 
Mr§ek Franc, roj. 18. VI. 1920 na Uncu, 

sin Matije in Antonije rojene Udovič, ko- 
waSfci pomočnik na Uncu 53, je junija 
1942 stopil v NOV in se od januarja 1948, 
ko je bil podlan v patruljo, pogreša. 
. Na predlog matere Mršek, Antonije ro- 
jene udovič, uHtkarice z Unca 53, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mitvega< 
inee poziva vsakdo, ki ve kaj o pogre- 
šanem, naj o tem v treh mesecih po tej 
objavi v Uradnem Metu LRS poroča sodi- 
šču;      ,..',,, 

Po'preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 7. decembra 1949. 

R 236/49-4 12.333 
-, Mesar Rudolf, soj. 12. XI. 1912 v Volč. 
lem gradu, sin pok. Ivana in Alojzije ro- 
jene Fuilan, samski, kmet, je bil 1942 
vpoklican v italijansko vojsko v Sieno. 
Od tam je odšel na rusko bojišče in ee 
od decembra 1942 pogreša.   ( 

Na predlog sestre Ferfoljà Albine ro. 
Jene Mesar, kmetice iz Volčjega grada 13, 
«e ii'vedé postopanje za razglasitev za 
mrtvega ra /se izdaja poziv, da ee o po- 
greSanem v treh mesecih po objavi v 
Uradnem Hetu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku BenčMta Mirku, sod. uslužbencu 
vSflžarii.' 

Mesar Rudolf se poziva, da se zglasî 
pri *odišču ali da kako vest o sebi. 

Po ftrafpktj roka bo podiïce odločilo, o 
pVeđlogu 

•••••, «••?•• geloni 
dne 1. decembra 1949. 

R    387/49 12.523 
Točaj Gregor, fiin Gregorja in Marije 

rojene Brložnik, rojen 14. lil. 1921 v Lepi 
njivi, drvar v Lepi njivi §t. 108, je poleti 
1944 vstopil v NOV in služil kot mitra- 
ljezec 1. čete 2. bataljona Tomšičeve bri- 
gade. Baje je padel v boju 7. III. 1945 
na Mlakah pri Dravogradu. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog matere Točaj Marije, koča- 
rice, Lepa njiva št. 108, ee uvede posto- 
panja za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, naj se do 20. III. 1950 o po- 
grešanem poroča sodišču ali skrbniku 
Volavčniku Antonu, sodnemu uradniku iz 
Šoštanja. 

Točaj Gregor se poziva, naj se zglasi 
pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka-bo sodišče odločilo o 
predlogu.     ' 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 9. decembra 1949. 

I R 970/49 12.826 
Jurečko Lenart, roj. 24. IX. 1914 v Peč. 

keh, sin Jurečko Andreja in Neže, roje- 
ne Planinäek v Pečkeh, pismonoša v Ma- 
kolah, nazadnje stanujoč v Statenbergu 
št. 58, ee je po kapitulaciji vrnil iz nem- 
ške vojske in odšel k partizanskim edi- 
nicam. Od tedaj .se pogreša. 

Na predlog žene Jurečko Veronike, po- 
Ijedelke v Statenbergu 58, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za  mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, naj to do 1. III. 1950 
poroča sodišču ali skrbniku Karnerju 
Francu star., sodnemu nameSčencu v Slov. 
Bistrici. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Slov. Bistrici 
dne 12. decembra 1949. 

Oglasi «odisi 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

G 834/49 12.697 
Lopert Zofija rojena Hozjan, poljedel- 

ka, Sebeborci št. 114, je vložila zoper Lo- 
perta Stefana iz Tešanovcev, sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava v tej zadevi bo 31. XII. 1949 
ob 8. uri pri tem sddiScu.        \ 

Skrbnik Jezovšek Vladimir, pravni re- 
ferent pri tem sodišču, bo zastopal odsot- 
nega toženca, dokler se sam ne oglasi ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno eodišče v Murski Soboti 
dne 12. decembra 1949. 

• 
G 116/49-11      . 12.734 

Paternost Ivan, nameščenec, Skrabče 
št. 10,, p. Nova vas pri Rakeku, je vložil 
zoper ' Pateroost Evo ro}eno Bukvič 1. 
XII. 1919 v Glavičanih, Dvor na Uni, na- 
zadnje bivajočo v Javoranu, otoraj Dvor 
ni Und, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
za razvezo zakona. 

Razprava bo 18. Januarja 1950 ob 8. 
uri pri tem sodišču, v sobi St. 10. Za skrb- 
nika je imenovan Artač Silvester, usluž- 
benec okrajnega sodišča vPoetojni, ki bo 
toženko zastopal za njeno nevarnost in 
«troške, dokW ee sama ne ne oglasi •• 
ne inlp'n!':'' '•inMflïcpTipa 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 14. decembra 1949. 

IV R 1940/49-6 12.726 

Amortizacije 
Na prošnjo Bohaka Jakoba, Župnika v 

Šmarje pri Rimskih Toplicah, ee uvede 
postopanje za amortizacijo hranilne vloge 
oziroma knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil in se njen imetaik poziva, naj 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo, da je hra- 
nilna knjižica izgubila svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vinkulirane hranilne knKžiee bivše 

Hranilnice in posojilnice v Smarjeti pri 
Rimskih Toplicah z vlogo v predvojni 
vrednosti okrog 7000 db na ime Bohak 
Jakob, prenesena na hranilno'vlogo nalo- 
ženo pri kreditnem odseku kmetijske za. 
druge v Rimskih Toplicah pod št. 384 v 
sedanji vrednosti 1730 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 13. decembra 1949. 

• 
I R 34/49—3 12.555 

Na prošnjo Staniča Ferdinanda, posest, 
njka iz Črnomlja št. 3, ee uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki se je 
med okupacijo izgubila in se imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
da je vrcdnotaica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Posojilnice v Črnom- 

lju št. 10197 na ime Stenic Ferdinand z 
vlogo dne 30.  IV. 1947 2.305.25 din. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 10. decembra 1949. 

• 
I R 1080/49 12.912 

Na prošnjo Olifčič Marjete, gospodinje, 
Boh. Bela Št. 41, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil ih se njen imetnik poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
ltetu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee 
bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
raotnica izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo   vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Kmečke hranil- 

nie ena Bledu št. 1.666 z'vlogo 561.50 din 
na ime Olifčič Mirko, Boh. Bela 41. 
•     ' Okrajno sodišče na Jesenicah 

dno 14. decembra 1949. 

II R 818/49-4 12.725 
Na prošnjo Jenko Marije iz Zg. Besnice 

št. 31 se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki jo je prosilka baje izgu- 
bila in se njen imetnik pozfrvai naj v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednótnica izgu- 
bila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Hranilnica in 

posojilnice r. z. z o. z. v šmartnem pri 
Kranju na ime Jenko Franc. Jama št. 16 
in št. 41. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 16. decembra 1949 

• 
R 373/49 12.YC3 

Na prošnjo Spolarič Štefke, delavke Iz 
Marübora, Vodnikov trg 5, se uvede po- 
stopanje jsa amortizacijo vrednotnice, ki 

*jo je prosilka kgubila marca 1948 tet ee 
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po 

4 
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Lotülk VI. 

URADNI LIST 
Priloga k 3?.kogn z dfle 2Jf •••••••••• ••? Številka 39. 

Razglasi in oglasi 
Placßjte naročnjno za leto 19J>0 še v decembru tega leta, da ne boste imeli 

tex4,v m sitnosti v. janimfm 1950, Ito bomo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli 
pltfane narcotine vsaj za prvo četrtletje 1950. 

Položnice srno priložUil 
Celoletna najççhifla sa »Uradni Ust LRS«. za leto 1950 znaša 240 din, pol- 

tema 120, četrtletna pa ëodjn. 
Razen »Uradnega lista LRSç izhajajo v naši založbi še tele periodične 

publikacije:    • 
»Vestnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS«, izhaja dvakrat na 
mesec, letna naročnina 10Š*din, polletna 54 din, četrtletna •7 din; 
»Ljudska uprava«., mesečnik, letna naročnina 96 din; 
»Ljudski pravnik«, mesečnik, letna naročnina 78 din in 
•»Bilten planske komisije LRS«, izhajal bo v začetku leta predvidoma vsake 
tri tedne enkrat, pozneje vsakih 14 dni; letna naročnina še ni določen^, 
posamezna številka bo stala 15 din. Naročnina za prvo četrtletje 1950 znaša 
75 din. 
,Vsem našim naroooikora sporočamo, da je naša založba 20. oktobra 1949 

odprla na Tjrrševi cesti 9 v Ljubljani lastno knjigarno, kjer ep naprodaj vse 
jugoslovanske periodične pravne publikacije, in vse publikacije, ki jib 
je izdal Uradni list F LR J letos v slovenskem jeziku, Od tega dneva dalje se 
publikacije prodajajo in oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne več v 
dosedanjih prostorih v QregorCißevi ulici 23/1. 

• založbi imamo Že knjige: 
1. Zakon o zakonski zvezi in 

zakon, navodilu in pravilnik o državnih matičnih knjigah; cena 12 dan. 
2. Pravilnik u ureditvi iu vodstvu državnih matičnih knjig • obrAZci in 

odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din. f 
8. Zbirka gospodarskih predpisov II. del; cena 1,05 din. 
4. Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 90 din, 
ó. Splošni register predpisov za I. •5—1947; cena 60 din. 

* 6. Splošni register predpisov za 1. 1948; cena 68 din. 
7. Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseb 

strok in poklicev, z literaturo in navodilom; cena 7 din. 
5. Začasni program strokovnih izpitov za pripravnike in za uslužbence 

tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniške dobe 
in je zanje predpisan strokovni Izpit; cena 2 clin. 

9. ZJArkû skrbniških predpisov; cena 26 din. 
10. Zbirka zakonitih predpisov za upprabo y civilnem sodnem poslovanja; 

cena 44 din, 
•Knjižice se nqirpjjaio lahko pismeno pri >Uradnem listu LRS< Ljubljana, 

Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi po knjigarnah. 
Obenem z •••••• naj se pošlje tudi ••••••••• pa••••• teismi"••••• 

narojSöjka. N$ tekoöi ••••• imamo pri Narodni ••••^ FLKJ, Ljubljana, 
št. računa 6-90180-0. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LES« 

Razglasi ministrstev 
Org. fit. 65/49-41 12.913 

Odloëfra 
Ing. Mayer Evgej, •••••••• za evi. 

îogojetvo na objast&ejn IX) vTBogfojai, ee. 
daj v ejufhi y •••••, etetoi eodfli toi. 
mač za ••••••, nerââki m fraiteoski 
iezik za ••••• olôspega eoid^SSâ v 
Tnetojai, ee na îaeb^ •••••• fàzreSuje 
;.'i'Snàsfti stalnega eodnega tolmača. 

Ministrstvo za pravosodje LRS 
1   Ljubljana' «me 15. •••••••• 1949. 

Register Çjfzavattï 
gospodarskih podjetij 

V/piai 
2696. 

Sedež: Cirile pri Krapju. , 
Dan ypjga: 9. decembra 494t>. 
••••••: RenubJiŠko P°d•jó za odkup 
-        sfj$ra jn mie^iin"i2delk<)v v 

••••. 
et : Odtaup in predelava 
' izđmor.    ' '-',;v   .•• ' 

a prCdeiavp 
Uirtì&h pri 1 

Fçqtovnj m 
ptleka in mie 

Çfitoo$telj, podjetja: •••••• LO Kranj, 
•••• St. 1•12019/1-1947 ž dne 80. XI. 
1947. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za drfâvne pipave LRJS, 

Podìjerje z^WPAta in zanj podpisujeta: 
•••••• Franc, ravnatelj, eamoetojao, v 

obsegu zak. pooblastil ia pravdi podjetja, 
Móodejfo Anja, racjunovodja, eopodpisuje 

listipe po 47. členu api. zakona • drž. gosp. 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 9. decembra 1949. 
St.-243.505 - 1949        12.611 

• 
2597. 

Sedež: Rimske Toplic«). 
Dan vptea: 27. novembra 1949. 
Besedilo: Mizarska delavnica, KLO 

Rimske Toplice. 
Poslovni predmet: Izdelovanje mizar, 

ekih del •     " , 
' Ustanovitelj .podjetja: KLO Rimske To. 

plice, odločba St. 548/M949 z dne 4. XI. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Rlm- 
eke Toplice. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Repin  Ivan, Član  10 KLO, ekupaj ' z 

njim 
Dobovičnik Milani računovodja, v veeh 

zadevah v obsegu določenih pravil. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo »a finance, 
dne 27. novembra 1940. 

" St. £769/1-1949 12.721 

Sedež/. Rimske Toplice.     - 
Dan vpüsa: 27. novembjra 1949. 
Besedilo: Sivilska delavnica, KLO Rim. 

eke Toplice. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek in 

perila. . 
Uetanoviite^j podjetja: KLO Rtmeke To. 

pHce, odločba St. 549/-1949 z dne 4. XI. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Rim- 
ske Toplice. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Repin Ivan, član 10 KLO/ ekupaj z 

nJim * /    • 
••••••••• Milan •••••••••••?, v veeh 

zadevah' v obsegu določenih pravil. 
Okrajni LP Çelje okolica, 
poverjeniStvo za financé, 
dne 27. novembra 1940. 

St. 2779•-1949 12.722 
• 

Danvdea: 27. novenffira 1949. 
Beeeddö: Žagarsko podjetje, , KLORim- 

••••••• XopUc^ 

--> 
ske Toplice 

*   Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj .podjetja: KL"0 Rfamjke To- 

plice, odločba It. 649/14949 z dne 4, XI. 
1949. •"     •; , '  ( 

Operativni upravni voditelj; KLO Rim- 
ske ••••••. ' ""r  "     " '  ' 
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Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Repm   Ivan,  elan   10  KLO, ekupa]  z 

• coùoviéàik Mima raJunov'odjd, v  vitfcü 
"zadevah v obsegu določenih pravil. 

' Okrajni LO Celje okolica» 
poverjen.štvo •• finance, 
•ine 27. novembra 19-19. 

St. 277•-•9 12.723 

2••••>01., 
Sedež: Črnomelj. 
ban vpiea: 16. ueeembra 1949. 
Beendilo: Okrajna lekarna, Onemel j. 

• Poslovni jpredm»t: Pretfkrbuv»nje pre- 
bivalstva t zdravili in sredstvi ià zdrav- 
ljenje. 

Ustanovitelj podjetja:    ULO Črnomelj, 
odtočba *t 1-1304-49 z dne 14..XII. 1949. 

Operativni upravni  voditelj:    Izvršilni 
, odbor OLO Črnomelj. 

'Podjetje zastopa m zanj podpisuj«: 
Mr. Düjec Milan, upravnik, po zakon- 

skih pooblastilih in; pravilih podjetja. 
Okrajni LO Crnitnirlj, 

poverjen.Štvo za finance, 
dne .1«. decembra 1949. 

•    ßt. 1.701/1 12.852 

* 2GUÎ. i 
Sedež: Bled. 
Dam vpiea: 5. decembra 1949. j 
Besedilo: Mestna menza, Bled uralia- 

no; Mcpo Bled. 
Poslovni "predmet: Prehrana za abo. 

nente v območ"ju Bleda iz rajnih podje- 
.«J. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Bled. 
Operativni upravni voditelj: MLO Bled. 

• Podjetje zastopajo in zanj podpisu le jo: 
Premru Ado, upravnik, 
Štibelj  Gašper,  rfemeMnik   upravnika. 
2vab Jelka, knjigovodja, 
Burja Frane, nanvestn'k knjigovodje. 

Okrajni  LO Jfsenicc, 
poverjeništvo za (innnce, 
dne 5. decembra 1949. 

St.  IX-Ï790/i/49/Ra«       12.799 

Sedei: Bled. , 
Dati1 Vpisa: 2fi  novembra 1949. 
Besedilo: Mestna žaga, Bled. 
Poslovni: predmet: Prodaja ifi inanipu. 

lacijâ' • >lesdm. 
Ustanovitelj podjo.tja: MLO Bled, 
Opera'tivriì upravni voditelj: MLO Bled. 
Podjetje zastspajo in zanj podpisujelo; 
StibftlJ 0«*•••, upravnlkf 
DekoWti Draso, namestnik upravnika, 
Kvab   lolka^knugovodja, 

• Bufja  Franc, namestnik knliaovodje. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjenih• ia finance» 
ine, •. novembra 1949. 
St. IX-1791/1/49/Rau        12.798 

2••4. 
Sedež-  Bled. 
Dan vm«a: 5, decembra 1949. 
Becedilo-   Mertno   podjetje  »Elolrtroln. 

«ta'actla«'BUd, 
Poslovni    predmet:    Elektrolnïtalaoija 

yep!   vrst lq rhaihna popravila  elsktro.» 
moMriev. , 

UefanoTifeij podjetja: MLO Bled. 
O-Tfitlvnt UDravni vodlteli: MLO pied 
Podiètip, w'onajp in ranj podpisujejo: 
Zujjan Jože, upravnik. 

Štibelj Gasper, namestnik upravnika, 
Burja Franc, knjigovodja. 

Okrajni  1À) Jesenice, 
puvurjen.štvo za finance, 
un« 5. decembra 1949. 

St.  tX-1561/l/49/Rau       12.800 
• 

36U5.       * 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpiea: 22. decembra 1949. 
Besedilo: Mestna žaga Kamnik. 
Pcolovni predmet:  Žaganje  lesa. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, od. 

ločba M. 3124/49 z dne 10. X. 1949. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik, po upravi mestnih 
podjetij Kamnik. 

Podjetje zaetopajo in zanj podkujejo: 
Burja Anton, (poslovodja, samostojno, v 

njegovi odsotnosti pa 
Sekinuk Franc, upravnik uprave mest- 

nih podjetij; spise finačnega in kredit- 
nega značaja pa »podpisuje 

Nemec Jurljy računovodja, v njegovi 
od»»otnoeti pa 

Bervar Ivanka, blagajnik. 
Okrajni LO Kamnik, 

(joverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1949. 

St. 3396—1•1949 12.909 

* ', 
E806. 

Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpifa: 19. novembra 1949. 
Beeudilo; Moško in žensko krojaštvo, 

(joreuja »as. 
. Poslovni predmet: Vaa deJa moške in 
ženske krojaške obrti. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gorenja 
vas, odločba št. 9•7/49 t dne 10. XI. 
1949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Go- 
renja vas 

Podjetje zaetopajo in. zanj podpwujejo: 
Sorli Ivo, upravnik, samostojno v ob- 

segu zakonitih pooblastil in'pravil pod- 
jetja; 

DJordjević Angela, pomočnik uprav- 
nika, v njegovi odsotnosti v istem obsegu 
kot oni, 

Pifk Janko, glavni knjigovodja, eapod- 
pisuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž.' gospodarskih podjetjih. . 

Okrajni L0 Kranj, 
poverjenlStvo ca finance, 
dne 12. decembra 1949. 

St. II-2142/1-1949 12.654 
• 

2607. * 
Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa:. 19. novembra 1949,. 
Besedilo: Splošno mizarsko podjetje 

Gorenj« vas, 
Poslovni predmet: Vaa dela mizarske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gorenja 

vas, odločba •. 907/49 z dne 10. XL 
Ì949. 

Operativni upravni voditelj: KLO Go- 
renja vas. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sorli Ivo, upravnik, samostojno v ob- 

eeeu zakonitih po&blastji in pravil pod- 
jetja,, '    r 

Peternelj Andrej, pomočnik uprav- 
nika, v njegovi odsotnosti v totem obsegu 
kot oni, ,      '       | 

Pivik Jamko, glavni knjigovodja, sqpod. 
pisuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gc&podarskih   podjetjih. 

Okrajni LO Kranj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. decembra 1949". 

St. II-2141/1-1949 12.656 

2608. 
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ul. 41. 
Dan vpiea: 13. decembra 1949. 
Bes>edil0: Gospodinjski servis. 
Poslovni predmet: čiščenje ta razku- 

ževanje stanovanj, lokalov in pisarn, sna- 
ženje in struženje parketov, snaženje 
oken in izložb, Žaganje drv, čiščenje čev- 
ljev in posredništvo za izvrševanje raznih 
popravil. 

Ustanovitelj podjetja; RLQ I Ljubljana, 
odločba Št. 941G/49 z dne 1. IX. 1949. 

Operativni Upravni voditelj: Poverjeni- 
štvo za komunalno gospodarjenje RLO I. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Turk Rajko, v. d. upravnika, in 
Urek Vladimir, poverjenik za komunal- 

no   gospodarjenje,    ki   aopedpiwie   do- 
lder ne bo določen knjigovodja. - 

Rajonski LO I Ljubljana, 
:>overjeniStvo za finance, 
In? 13. decembra 1949. 

St. 9416/1949 12.615 
• 

2•0•.       ~  - i 
Sedež: Sr. Gameljne it. 16. 
Dan vpisa: 27. novembra 1949. 
Besedilo; Krajevna gostilna, Sr. Ga- 

meljne. 
Pcelovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmartno, 

Gameljne. 
Operativni upravni voditelj: KLO Smart- 

no, Gameljne. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Peterlin Viricene, poslovodja, eamostoj. 

no, po C. členu  pravil podjetja, 
Svetina Tomo, računovodja, poleg po- 

«lovodje vse listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž   gospodaœkih podjetjih 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5. decembra 1949. ' 

St. 3220/2 12.796 
i *   . 
i-2610. 

Sedež: Maribor, Ulica 10, oktobra št. 4. 
4 Dan vpisa: 17. novembra 1949. 

Besedilo: GrgurevHf Nikola, državni 
obrtni mojster, čevljarstvo Maribor. 

Poslovni predmet: Opravljanje čevljar- 
ske obrti. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št.. 2945/1-49 z dne 27. X. Î949. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
mestnih obrtnih obratov,  Maribor.     I 

Obrat: Delavnica, Maribor, Ulica 10. 
oktobra St. 4. 

Podjetje zvtopata in zanj podpisujeta: 
Grgurevič Nikola, državni obrtni moj- 

ster, poslovodja, v okviru pooblastil ope- 
rativnega upravnega vodstva, 

Nussdorfer   Vojmlr,   knjigovodja,   vse 
listine denarnega/ materialnega, obračun- 
skega in kreditnega značaja, poleg poslo- 
vodje, državnega obrtnega mojstra. 

Mestni LO Maribor, 
pbVerjbniïtvo za finance, 
dne 17. decembra 1949, 

St. Pov-56/185 12.317 
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2611. 
Sedež: Buie. 
Dan vpisa; 10. decembra 1949. 
Besedil«: Krajevno dimnikarsko podjet- 

je, Ruše. 
Poslovni predmet;  Izvrševanje dimni- 

karske obra. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ruže. 

* Operativni upravni voditelj: KLO Ruš©, 
% pooblaščenec ing. Teržan Josip. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Barun Andrej, poslovodja, neomejeno, 
Zunko Rudolf, predsednik KLO in 
ing. Teržan Josip, oba neomejeno za 

operativno upravno vodstvo, 
Moborič Franjo, knjigovodja, sopodpl- 

suje po 47. členu uredbe o drž, gospodar- 
skih podjetjih. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. decembra 1949. 
St. 3586/1-V/6-1949       12.579 

201*. 
Sedež: Ruše. 
Dan vpiea:  10. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevni kino, Ruso. 
Poslovni predmet:  Predvajanje lilmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ruše. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ruše, 

pooblaščenec ing. Teržan  Josip. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Stane Stanko, neomejeno, 
Zanko Rudolf in 
ing. Teržan Josip, neomejeno, za ope- 

rativno upravno vodstvo, 
Mohorič Franjo, knjigovodja, «opodpi- 

suje po 47. členu uredbe o drž. goepodar- 
ekih podjetjih. 

Okrajni LO Maribor okolicu, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. decembra 1949. 
St. S585/1--V/6-1919      12.580 

• 
2613. 

Sedež: Zg. Kapi» 57. 
Dan vpisa: 10. decembra 1949. 
Besedilo:   Krajevna   čevljarska   delav- 

nica, Kapla. 
Poslovni  predmet:  Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. . 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Kapla. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kap- 

la, pooblaščenec predsednik KLO Peèov- 
nik Alojz. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje; 
Stajan Pavel, poslovodja, neomejeno. 

Okrajni L0 Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. decembra 1949. 

St. 3228/1-V/6-1949      12.581 

-    • 
2614, 

Sedež: Divača. 
Dan vpisa: 14. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevno krojaško podjetje, 

Divača. 
Poslovni predmet: Konfekcija .novih 

moških in ženskih oblek ter druga kro- 
jaška in šiviljska dela. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Divaca. 
Operatimi upravni voditelj: KLO Di. 

vaca. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 

*        Rešaver Jolef, upravnik, po predpisih 
in pravilih podjetja; 

Rešaver Danica, računovodja, zastopa 
upravnika v njegovi odsotnosti ter eopod.' 
pieuje t nflrn v vseh finančnih zadevah 

do 100.000 din. Za večje zneske podpi. 
Kujeta predsednik in tajnik KLO. 

Okrajni  L0 Sežana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. decembra 1949. 

St. 2866/1-49 12.758 
• 

2615. 
Sedež:: Velenje. 
Dan vpisa: 9. decembra lUii/. 
Besedilo: Okrajno mlinsko pouietje, Ve- 

lenje. 
Poslovni predmet: Vsa dela mlinske 

stroke* 
Ustanovitelj podjetja: OLO Soätaaj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Šoštanj, poverjeai&vo za dr- 
žavne nabave. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Hace Anton, upravnik, do zneska 

10.000 din samostojno, 
Kosmač Ivan, poverjenik za državne 

nabavke, sopodpisuje za zneske nad 
10.000 din. 

Okrajni L0 Šoštanj, 
poverjeništvo »a finance, 
dne 9. decembra 1949. 

St. 3371/49 12.540 

izbnše se üerbeo Vladimir, direktor, 
in vpiše 

Korošec Koloman, v. d. direktorja, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu tak. po- 
oblastil in .pravi] podjetja. 

Ministrstvo Za finance, 
Ljubljana, 

i • dne 9. decembra 1949. 
i St. 243 53/6 -194» 12.609 

Spremembe 
ma. 

Sedež:, Ljubljana, Moste. 
Dan vpise: 9. decembra 1949. 
Besedilo-' Industrija bitumenskih izdel- 

kov, Ljubljanu, Moste. 
Izbriše se Boštjancič Rudolf, v. d. glav- 

nega računovodje, in vpiše; 
Kolari« Branko, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje listine po 47. členu epi. zako- 
na o drž. gesp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance, 
Ljubljana, 

dne •  decembra 1949. 
St. 243413/3-1949 12.610 

2617. 
Sedež: Ribnica na Pohorju. 
Dan vpisa: 5. decembra 1949. 
Besedilo: Granitna industrija Joedpdol, 

Ribnica na Pohorju. 
Vpiše se 
Krušlč Francka, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje listine po 47. členu Spi. zako- 
na o drž. gosp. podjetjih. 

<      Ministrstvo ca finance, 
Ljubljana, 

dne 5. decembra 1949. 
St. 243 410/2 - 1949       12.608 

• 
2618. 

Sedež; Sevnica. 
Dan vpisa: 5. decembra 1949. 
Besedilo:   Lesno  industrijsko podjetje, 

Sevnica. 
Izbriše se Bile Maks, direktor, in 

vpiše 
Jamnik Jože, v. d. direktorja, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja 

Ministrstvo za finance, 
Ljubljana, 

dne 5. decembra 1949, 
St. 243 497 - 1949        12.607 

• 
2619. 

Sedež: Škofja Loka. 
Dan vpisa; 9. decembra 1949. ;. 
Besedilo:'Gorenjska prodilnica in tkal- 

nica. Škof ja Loka, 

2620. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. decembra 1949. 
Besedilo:  Električna  cestna io'oinlca, 

Ljubljana. 
Izbriše se računovodja Vrančič Ciril in 

vpiše 
Kunstelj Zvone» računovodja, 
Mestni L0 ia glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
.   dne 9. decembra 1949. 
v     Fia. St. 5114/1049 -      12.578 

• 
2021. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa; 7. decembra •9. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehrana« 

Ljubljana. 
Vpiše se poslovalnica na Sv, Petra na-* 

sipu 15. 
Mostni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1949. 

Fin. št. 5034/1949 12•73 
• 

2622. 
Sedež: Ljubljana,  AleŠeveeva ul. 14. 
Dan vpi6a: 5. decembra 1949. 
Besedilo:   Mestno   podjetje   »Deìnik«, 

Ljubljana. 
Izbriše  ee  upravnik  SimonČič Ivo in 

vpise -u 
Gerkman Franjo, upravnik." 
Mestni LO ca glavno mestò LJubljana, 

poverjeništvo ta finance, 
dno 6. decembra 1949. 

Fin. št 4976/1949 12.543 
• 

2623. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva c 20 
Dan vpisa: 5. decembra: 1949. 
Besedilo:    Lekarna   za   zavarovance,, 

Ljubljana. 
Izbriše *e namestnica upravnika Mr. ph. 

Zemva Mimica in vpiše 
Mr. ph. Oblak Jože, namestnik uprav- 

nika.     > - 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
đwe 6. decembra 1949. 

Fin. St. 4999/1949 12.544 

2624. 
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva ul'ca 13#     • 
Dan vpisa: 12. decembra 1949. • 
Besedilo: Podjetje za sečnjo lesd, Ljub. 

Ijana. 
Operativni    upravni    voditelj    odslej:, 

Uprava mestne lesne Industrije, Ljublja« 
na. * '    , 

Mestni LO Za glavno meoto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. decembra 1949. . .     . 

Fin. St. 5148/1949 12.7D* 
• 

2625. , , 
Sedež: Ljubljana, Tyrieva c* 13. 
Dan vpisa: 12. decembra •9- 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Figovec« 

Ljubljana, 
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Izbriše t&  upravnik  teserei;  Ivan   in 
.vpifre 

Kokolj Franc, upravnik.   ' 
ATestni LO za gluvuo mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za tinance, 
dne li. decembra 1949. 

•  Fin. it 5149/1949 12.795 

262•. 
aedtJŽ:  Ljubljana,   Wolfova   1. 
Dan \piea: 17. decembra 1949. 
Besedilo:   Trgovsko  podjetje  »Narodni 

magazine  Ljubljana. 
Vpišeta "se'poslcvalnici: Sv. Petra c. 1, 

(sindikalni magazin)   ta   poslovalnica   v 
Stritarjevi  ulici 9 (sindikalni   magazin). 

Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjoniätvu za finance, 
ine 17. decembra 1949. 

Fiu. St. 5Ü77/1949 12.822 
•   •   * 

262V. , 
Sedež:  Škofljica. 
Dan vpisa: 17. decembra 1949, 
Besedilo: Mestno podjetje »Žaga Škof- 

ljica«. 
Vpiše ee podružnica >2aga moste«, Mo- 

ete, Predoviceva 5. 
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 17. decembra 1949. 

Fin. St. 5263/1949 12.821 

262\ 
Sedel: Dobje. 
Dan vpiea: 16. novembra 1949. • 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica,   KLO 

Dobje. 
Krojaltvo, KLO Dobje, 
Kovaïtvo. KLO Dobje. 
Izbriše se Plementaš Jožko, upravnik, 

ip vpiše 
Qracner Adolf, upravnik, ki podpisuje 

•* istem obsegu. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 16. novembra 1949. 

St. 8618/3-1949 12.720 
• 

262*. 
Sedei: Lesce pri Bledu. 
Dan vpisa: 17. decembra 1949. 
Besedilo: Tovarna nogavic, Lesce pri 

Bl'-đu. 
Izbriše se PetraČ Pavlina, Upravnik in 

vpiše: 
.   JanežiS Zvonko, upravnik. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
ine 17 decembra-1949. 
«. ' IX-1710/1/49/Rau       12.801 

Sedež: Ribn© pri Bledu. 
Dam vpisa: 22. novembra 1949. 

•        Besedilo: Krajevno fevljarsko podjetje, 
Ribno pri Bledu. 

Za podjetje podpisujejo odslej: 
Koder Franc,   Selo 43;   poslovodja,   v 

okviru določi) api. zakona o drž. gospo« 
darskih podjetjih, samostojno, ree pravne 
zadeve, razen • računskih in blagajniških, 

Stare Valentin, Selo 44, namestnik" po. 
elovodje, v odsotnosti poslovodje, v istem 
obsegu kot oni,       N 

Pîber Pavla, računovodja, vse računske 
In blagajniške zadeve, ekupaj s poslovođ- 
lem all njegovim namestnikom. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverieništvo za finance, 
dne 22. novembra 1949. 

St. 1898/1/49/Räu,       12.103 

•1. 
Sedež: Kibno pri Bledu, 
Uan vpisa: 22. novembra 1949. 
Jttiedao:   Krajuvno   kolarsko  podjetje 

Kiono pri Blüdu. " 
Zu podjetje podpisujejo odslej: 
Ferjan  Janez,   Kibno 88,   poslovodja, 

v okviru določb epi. zakona o drž. gesp. 
poujetjib, täamoätojuo, vse pravne zadeve, 
razen računskih in blagajniških, 

Arn Matija, Ribuo S6, namestnik poslo- 
vodje, v odsotnosti poslovodje, v istem 
obeegu  kot oni, 

Fiber   Pavla,   Bled,   računovodja,   vse 
računske in blagajniške zadeve •••••• s 
[Kelovodjem ali njegovim namestnikom. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 22. novembra 1949 

St. 1891/1/49/Rau 12.104 
* 

2632. 
Sedež: Ribno pri Bledu. 
Dan  vpisa: 22. novembra 1949. 
Besedilo:   Krajevno sodarsko podjetje 

Ribno pri Bledu. 
Izbriše se: črv Franc, namestnik pošlo- 

vodje, in vpišejo: 
Arh Matija, Ribno 86, poslovodja, ki 

zastopa podjetje in zanj podpisuje samo. 
etotjno v vseh pravnih zadevah, razen 
blagajniških, 

Ferjan Janez, Ribno 88, namestnik po- 
slovodje, ki zastopa podjetje in zanj pod- 
pisuje v odsotnosti poslovodje, v istem 
obsegu kot/oni, 

fiber   Pavla,   Bled,   računovodja,   ki 
podpisuje za vse računske In blagajniške 
•/.adeve ekupaj s poslovodjem ali njego- 

S 'itn namestnikom. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 22. novembra 1949. 

9t. IX. 1890/1 Kau/Z       12.023 
1 •     - 

2633. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 21. decembra 1949. 
Besedilo:   Krajevna gostilna Domiate, 

Zaboršt. 
Besedilo odslej: Krajevna gostilna, 

Domžale. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniStvo za finance,' 
dne 21. decembra 1949. 

St. 3386 — III. 1949       12.884 
• "• 

2634/35. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 26. novembra 1949. 
Besedilo: Mestna krojačnica, Kamnik. 
Izbrišejo se: Pitoel Jože, Fiere Anton 

in Sekirnik Franc ter vpišejo: 
Pikel Jože, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, spise finančnega in kreditne, 
ga značaja do zneska 250.000 din sopod- 
pisuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Seklrnik Franc, upravnik uprave mest. 

nih podjetij; za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLOKam. 
nik. ' 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniStvo za- finance, 
dne 26. novembra 1949. 

St. 2898—III 1949 12.225 
• 

2636. 
Sedež: Kamnik. 

> Dan vpiea: 25. novembra 1949. 
Besedilo: Mestna prodajalna mesa, 

Kanrnik. 

Izbrišejo ee: Možedt Jože, Fiere Anton 
in Sekirnik Frano ter vpišejo: 

Možek Jože, poslovodja, ki podpisuje 
samostojno, spiee linanònega in kreditne, 
ga značaja do zneska 2S0.UO0 din sopod- 
pisuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnjk Franc, upravnik uprave mest. 

nih podjetij; za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLOKam. 
nik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniStvo za finance, • 
dne 25. novembra 1949. 

Št. 2929—III 1949 12.226 
• 

2637. 
Žedež: Kamnik. 

»an vpiea: 26. novembra 1949. ' 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

št. 2, Kamnik. 
Izbrišejo se: Klemene Marjanca,, Fiere 

Anton in Sekirnik Franc ter vpišejo: 
Klemene Marjanca, poslovodja, ki pod. 

pisuje samostojno, spise finančnega in 
kreditnega značaja do zneska 250.000 din 
6opodpieuje 

Nemec Jurij, računovodja ali 
Sekirnik Franc, upravnik uprave mest. 

nih podjetij; za večje zneske je potrebno 
privoljenje izvršilnega odbora MLOKam. 
nik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniStvo za finance, 
dne 26. novembra 1949. 

St. 2891—III 1949 12.222 
• 

2638. 
Sedež: Lukovica. 
Dan vpisa: 20. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevna opekarna, Lukovica. 
Izbrišeta  se   Močnik   Janez  in   Vovk 

Ivan in vpišejo: 
Lavrič Jože, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno; spise finančnega In kreditaega 
značaja sopodpđeuje 

Cerar Franc, fin. poročevalec KLO Lu- 
kovica, v odsotnosti enega izmed teh pa 
' Starin Stane 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniStvo za finance« 
dne 20. decembra 1949. 

St. 8242—III 1949 12.865 
* 

2639. 
Sedež: Lukovica. 
Dan vpiea: 20. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevni  kamnolom,   Luko. 

vica. 
Izbrišejo se: Cerar Luka, Kokalj. Ja- 

nez, Grošelj Franc in Cerar Franc ter 
vpišejo: 

Lavrič Jože, upravnik, ki podpisuje 
samostojno; spise finančnega in kredit- 
nega značaja sopođpisuje 

Cerar Franc, En. poročevalec KLO Lu- 
kovica, '.v odsotnosti enega izmed teli pa 

. Grošelj Franc. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeniStvo za finance, 
dne 20. decembra 1949.    . 

St. 8242—111 1949 12.856 

2640. 
Sedež: Lukovica, 
Dan vpiea: 20. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

•Lukovica. 
Izbrišejo se: Močnjg Janez, Vovk' Ivan 

in Grošelj ••••••• ter vpišejo: 
Grošelj Frančiška, poslovodja. M pod- 

pisuje samostojno; spise finančnega in 
kreditnega zna<Safa' na eopodpisuje 



••••••• •••••• Stran $& 

Layjic" ••••• ug?rav«ik KLO Lukovica, 
v odsotnjojè1* Inega ižffifffl $eh pa 

Cerài1 Frane, fia. poročevalec KLO Lu- 
kovica. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverJemStVa za finance« 
ine 20. decEtobt^i •9. 

St. 3242-HI 1949 12.857 

• 
2641, 

Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 20. decembra 1949. 
Besedilo : Okrajno podjetje »Trak« Men- 

gež. 
Izbrišete se Spur Jakob in Bernot Vin- 

ko in vpišejo: 
Spur Jakob, upravnik, ki podpisuje «a- 

"uoatojno, v njegovi odsotnosti pa 
Kano Ivan, konrereialiet, namestnik 

upravnika; epiee finančnega In kreditne- 
ga značaja sopodpieuje z enim izmed na- 
vedenih 

Kaželj Anton,  računovodja, v njegovi J 
odsotnosti pa 

Šimenc Malči, pomočnik računovodje. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za linance, 
dne 20. decembra 1949. 

&t. 3277-IH 1949 12.834 

* 
2642. 

Sedež: Gorenja vas. 
Dan vipipa: 19. decembra 1949. 
Besedilo: Splošno remontno podpetje, 

Gorenja vas. 
Vpiše ee Pivk Janko, glavni knjigovod- 

ja, ki sopodpieuje listine po 47. členu 
spi. zakona o državnih gospodarskih pod- 

Okrajni LO Kranj, 
p.ovefjeni^va va' fmàhçe, 
dne 19. decembra 1949. 

St. II—2143/1-1949        12551 
• 

2645. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 9. decembra 1949. 
Besedilo: »Prevoz«, Krško. 
Izbriše ee ravnatelj Murko Franc in 

vpiše 
Sterte Ivan, ravnatelj, z istimi po- 

e&Iastiii. 
Okrajni LO Krško, 

poveTjéniïtvo za linance, 
dne 9. decembra 1949. 

St. 8-4326/1 12.541 

2644. 
Sedež: Eajhenburg. 
Dan vpisa: 19. decembra •'•. 
Besedilo: Krajevna kolodvorska restar, 

racija,  Rajhenburg. 
-Izbriše ee poslovodja Zemljak Drago 

in knjigovodja! Mozer Silvin ter vpišejo 
Hraetar  Božo, poslovodja, 
Kocjan Anton, knjigovodja in 

*        Cverlin  Vinko, ki sopodpieuje z leti. 
,t   mi pooblastili. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeniStvo za finance, 
Ine 19. decembra 1949. 

St. 4430 12.823 

264». 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. decembra 1949 
Besedilo:   Preskrba, trgovsko podjeüe 

RLO 1.1   * 

Vipiše se namesto Zavräxika Miroslava 
Zadél Sàva, računovodja. 

Rajonski LO I Ljubljana, 
poverjeniStvo za linance, 
dne 13. decembra 1949. 

St. 12161/49 12.614 
• 

2646.   ' 
Sedež: Ljubljana, Celovška 97. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Mlekoprodaja. 
Vpiše ee nova poslovalnica s sedežem 

v Ljubljani, Stožicah št. 150. 
Izbrišeta  ee   poslovalnici: .Ljubljana, 

Stožice št. 175 in Ljubljana, Stožjce 84. 
Izbriše ee računovodja Strgar Vika in 

vpiše » 
Dovjak Boža, računovodja. 

Rajonski LO II Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, * 
dne 12  decembra 1949. 
Fin. št. 10/4658-1949      12.791 

* 
2647. 

Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 1. 
Dan vpisa: 16. decembra 1949. 
Besedilo: »Prevoz« I. rajona. 
Za podjetje podpisujeta: 
Janežic- Ivan, ravnatelj in 
Zakotnik Marija, administratorka. 

Rajonski LO I Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. derembra 1949. 

St. 12039/1949 12.820 
,    * 

2648. 
Sedež: Ljubljana, Janševa ulica. 
Dan vpisa: 3. julija 1948. 
Besedilo: Kurivoprodaj^. 
Sedež odslej: Celovška cesta št. 97. 
Izbriše se knjigovodja •••• Helena in 

-vpiše 
Dovjak Boža, knjigovodja, ki bo oprav, 

ljala vse posle po 47. členu temeljnega 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Rajonski L0 II Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. decembra 1949. 
Fin. št. 10/4659—1949      12.792 

Sedež: Ljubljana, Jegličeva 15. 
Dam vpisa: 13. decembra 1949. 
Besedilo: Podjetje Remont. 
Izbriše se računovodja Janež Janez in 

vpiše 
FerjanČič Franc, računovodja, ki pod- 

pisuje pravnoveljavno v vseh računovod- 
stvenih zadevah. 

Rajonski LO III Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. decembra 1949. 

St. Nov 6871/49 12.691 
• 

2650. 
Sedež: Ljubljana, Jegliceva c. 16. 
Dan vpisa: 13. decembra 1949. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO III. 
Izbriše se upravnik Zupančič" Viktor in 

vpiše 
Baraga Stane, upravnik, ki podpisuje 

pravnoveljavno za vse zadeve. Dosedanji 
podpisnik Delkin-Oetanek Marija, tajnik 
RLO III ee izbriše in vipiše       ' 

Peršin Tone, poverjenik za stanovanj- 
ske zadeve, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika. 

Rajonski L0 III Ljubljana, 
poverjeništvo za finance,, 
dne 13. decembra 1949.     . ." ' 

St. "Nov 6875/49 12.691 

2651. 
Sedež: Ljubljana, Jernejeva 24. 
Dan vpisa: 13. julija 1949. 
Besedilo:   Delavsko   namešcenska  re. 

«tavracija, 
Izbriše ee 
Bernot Jože, upravnik, in vpiše 
Šlibar Lovtro, upravnik, ta vpiše 

val za podjetje, v računovodstvenih zade- 
vah pa skupaj z računovodjem. 

Rajonski L0 II Ljubljana/ 
, poverjeništvo za finance, 

dne 12. decembra 1949. 
Fon. št. 10/4639-1949      12.787 

* 
2652. 

Sedež: Ljubljana, Kongresni trg It). 
Dan vpiea: 16. decembra 1949. 
Besedilo: Preskrba, trgovsko podjetje 

I. rajona. 
Namesto Sušnika Nika ee vpiše 
Mihelj Vekoslav, ravnatelj, namesto ra- 

čunovodje Zadel Save pa 
Bajec Andrej, glavni računovodje 

Rajonski L0 I Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. decembra 1949. 

St. 9834/1949 •93 
• 

2653. 
Sedež: Ljubljana, Maurerjeva ul. 20, 
Dan vpisa: 12. maja 1949. 
Besedilo: Pralnica II. 
Izbriše se upravnik Stolta Angela to 

vpiše 
Dovjak Hetena^upravnik, ki bo «amo. 

etojno podpisovala za podjetje, v racuno- 
vodstvenih zadevah pa skupaj % računo- 
vodjem. %        • 

Rajonski LO -II Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dno 12. decembra 1949. 

•   Fin, št 10/4769-1949'     12/780 

2654. 
Sedež; Ljubljana, Prisojna nI. 5. 
Dan vpisa: 17. •••••••• 1949. 
Besedilo: živila RLO III. 
Poslovni predmet odslej: Nakup in pro- 

daja življenjskih potrebščin. 
Ustanovi ee nova poslovalnic«:. Sadje— 

zelenjava, Zaloška c. in skladišče Mai« 
etrova ul. 2. 

Rajonski LO III ••••••, 
poverjeništvo za finance/      ' \ 
dne 17. novembra 1949. 

St. 6211/49 11ì898 

• 
2655. 

Sedež: Ljubljana, Zaloška, cesta. 
Dan vpisa: 13. decembra 1949. 
Besedilo: Mleko RLO III. 
Vpišejo ee nove poslovalnice: 
št. 11, Savska kolonija, 
št. 12, Ilirika ul. 23- 
St. 18, Prisojna 1. 
št. 14, Zavrti 6, 
št. 15, Zadružna 18, dalje ... 
otroška restavracija v Krekovi ulici 17. 
Vpišejo SB 
Gobec Kristina, računovodja, ki pod- 

pisuje v veeb računovodstvenih zadevah, 
skupaj z njim 

Ram Anton, poslovodja. Za izredne na- . 
bavkp podpisuje 

Dovč Stane, clan Izvršilnega odbora 
RLO III. ,        " 

Rajonski LO III Ljubljana, 
poverJ«n'Stvo ZA finance, . 
dne 13. decembra 1949. 

St. Nov 6869/49        ' 12.689 
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2Wu. 
i>edez: Ljubljana, JŽivinoidraVeka ul. 
Onu vpisa: 16. novembra 1949. 

• Utuödiior >Odpaiio rajonsko uodjotje 1. 
rajona. 

Za podjetje podpisujejo: 
SJidat Joie, 
Statar 'Olga; 

•Stanič Viljem. 
• St. 7324/1940 11.007 

Besedilo: »Prevoz« 1. rajona. 
Poleg obeh je za podpisovanje upravi- 

čen So ... 
-$tanjč Viljem. 

Uajonslci LO I Ljubljana, ~* 
povorjeništvo in finance, 

•   'ine .10. novembra .1949.. 
št. 7326/194» 11.908 

* 
2657. 

Sedež: Ljubljana, Živinozdrnveka 1. 
Dan vpiea; 16. decembra 1949. 
Beeedilo: »Odpad« I. rajona 
Za podjetje podpisujeta: 
Urek Vladimir tn 
Buttar Olga. 

4ajon»k; LO I Ljubljana, 
C( . . ;   piiverjoniälvu za finance, 

dne 16. decembra 10-10. 
St.   12038/1949 1'2.819 

.i..   ,-    '     ..  • 
2658. i 

Sedež: Ig. 
.Dan -vpisa: 9. decembra 1949. 
Beeedilo: Okrajno kovinsko podjetje, Ig, 

«Besedilo odslej: Okrajna kovinsko indu- 
etrija, tg.     ••   . •     , 
•*•••• ee upravičenec za podpisovanj« 

Kikelj Anica, knjigovodja in vpiše 
fjlaga Jelka, knjigovodja, z. letim i po- 

oblastili. **-*..        j.   , 
Okrajni L0 Ljubljana" okolica, 

O" •'.: poverjeniïtTo ta finance, 
dne 9.  decembra 1949. 

St. 3009-4 12.588 
* 

2659, ' 
Sedež: Ljubljana.        ' 
Dan vpiaa": 9  decembra 194U 
Beeedilo:    Okrajno trg. podjetje >0d- 

pari«, OLO Ljubljana okolica. 
izbrlee ee upravnik KocjančiČ Franc in 

vpiše 
Berčon Ivan, ki  podpisuje vee  listine 

poj 47.. členu «pl. zakona o drl  gcep. 
podjetjih.  v  * 

k    "Okrajni LO Ljubljana »kolica, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 9. decembra 1949. l 

.,   <••. Ôh 8179-3- nw 
* 

2660. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 8, decembra 1949. 
Beeedilo: Okrajni serv'.s, Ljutomer, 
Izbriše ee knjigovodja Cimerman Vlado 

In vpiše 
Rajh Ivan, knjigovodja 

••••••• LO Ljutomer, 
povcrjeništvo za finance, 
dne,§, deceirlbra 1949. 

St. 1644 12,686 

Sedež: Maribor,,Grajski trg 6. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949, 
Besedilo;" Mestne pekarne, Maribor. 
Izbrišeta, «e ppodalalni, kruha:  !f. 17, 

Erjavčeva ul. 13, StunVnci in St. ,11. Bet. 
namaka c. 43 tor vpile obrat za storitve 

(usluge),  Meljeka c. 23, pekarna  (Gen- 
cker). 

. Mestni LO Maribor, 
poverjcniìtvo za finance, 

dne 25. oktobra 1949. 
St. Pov. 56/•-49        11.286 
\ * 

2662. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. 8. 
Dan vpisa: 27. oklobra  1949. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »Pa- 

pir« Maribor. 
Izbrišvjo se prodajalne: št. 4 Gosposka 

ut. 2•, st. 8, Gorkega ul. 42 In št. 9, 
Tržaška c. 53. 

Mestni LO Maribor, 
peverjoništvii za fiuance, 
dne 27. oktobra 1949. 

4>t. Pov. 56/179-III-49     11.289 
• 

2669. 
Sedež: Maribor, Paxtlzanska c. 15. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949. 
Besedilo: Industrija lesnih proizvodov, 

Maribor. 
Izbriše se s pooblastilom za podpisova- 

nsje VizoviSek Vlado, pomočnik direktorja 
za komercialna zadeve in vpise z istim 
pooblastilom 

Tekauc Jože, pomočnik  direktorja  z« 
komercialne zadove, ki podpisuje v okvi- 
ru od direktorja danih pooblastil. 

Mestai LO Maribor, 
povcrjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra 1949. 
at. Pov. 56/177—III—49     11.287 

• 
2664. 

Sedež: Maribor, Partizanska c. 89. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1949. 
Beeedilo:  Živilska industrija,  Maribor. 
Izbriše se a pooblastilom za podpisova- 

nje Žele Milan, • racunovodla in vpiše z 
istim pooblastilom 

Meric Hilda, pomočnik računovodje, ki 
podpisuje vee listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih, sku- 
paj z direktorjem ali njegovim pomočni- 
kom. 

•   Mestni LO Maribor,     * 
poverjenih v» za finance! 
dne   8. oktobra 1949. 
št. Pov. 56/174-111-49     11.385 

• 
2665. 

Sedež: Nejncavc1. 
Dan vpiea:' 17. decembra 1949. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Nemčavci. 
Izbriše «»e dosedanji knjigovodja Matej 

Stefan in VipiŠo 
Pap Franc,- knjigovodja, ki podpisuje 

za podjelje do 100.0QQ vse listine račun- 
skega in denarnega značaja. 

Okrajni LO Murska Sobota 
povorjfivifStvii m finance, 
dne 17. decembra 1949. 

St.'1282/1949 12.759 

2666.        < 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpiea: 8. decembra 1949. 
Besedilo: Mestne gostilne in pekarne • 

Ptuju. 
Besedilo odslej: Mestne gostilne v 

Ptuju. 
Izbriše ee pod točko 8. odločbe štev. 

3744/1-47 z dne 11. VI. 1947 beeedilo: 
>•••••••* Albreht« zaradi izločitve iz 
sklopa meelnih goetiln v Ptuju 

Izbrišeta se Korenjak Dušan, upravnik, 
in Majhen Franc, računovodja, ter vpi- 
šeta 

Kuhar Anion, upravnik, in 
Kodela Franc, računovodja. 

Okrajni L0 Ptuj, 
poverjeništvo z« linance, 
dne 8. decembra 1949. 

St. 834/1-49 12.68? 

• 
2667. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 8. decembra 1949. 
Besedilo: Mestni kino, Ptuj. 
Izbriše se:   Ceh   Viktor,   upravnik,  In 

vpiše 
Lesjak Jože, upravnik. 

Okrajni LO 140» 
povcrjon.ätvo zu finance, 

dne 8. decembra 1949. 
ftt. 834/2-49 12.688 

2668. 
Sedež: Slatina Kadencl. 
Dan vpisa: 25. junija 1949. 
Besedilo:   Krajevna   krojaško   Kvilska 

delavu:ca. 
Poslovni predmol; Šivanj« in popravilo 

oblek. 
Operativni  upravni  voditelj:  KLO Sla- 

tina Radenci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje še: 
Družin Ivan, upravnik krajevnih gospo- 

darskih podjetij. 
Okrajni LO ttadgonu, 

poverjen.štv» za finance, 
dne 12. decembra 1949. 

St.. 26/6.6        ,        12.606 

2669. 
Sedež: Gorjansko. 
Dan vpisa: 14. decembra 1949. 
Besedilo: Krajevno, kovaško-mehanično 

podjetje, Gorjansko. 
Poleg  upravnika Kosmina Alojza, eo. 

podpisufe veo finančno poslovanj© Se član 
KLO 

Frankič Dominik. 
Okrajni LO Sežana, 

»overieniStvo za finance, 
ine 14. decembra 1949. 

St   2866/1-49 12.766 

• 
2670. 

Sedež: Klanec. 
Dan vrvisa: 14. decembra 1949. 
Besedilo:  Krajevna opekama,  Klanec. 
Izbriše se Petrinja Jcoip, upravnik ta 

vpišeta 
Pečar Stanislav, upravnik in 
Metlikar' Ivanka, računovodja, ki pod- 

sujeta za podjetje. 
Okrajni LO Sežana, 

noverjeništvo za finance, 
dne 14. decembra 1949. 

St   2866/1-49 12.756 

2671. 
Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 14. decembra 1949. 
Beeedilo:  Okrajno kmetijsko  posestvo, 

Sežana. 
Ooerativni upravni voditelj odslej: Po- 

vi>rieništvo za kmetijstvo pri izvršilnem 
odierni OT,0 Sežana. 

Okrajni LO Sežana, 
poverientštvo za finance, 
dno 14. decembra 1949. 

St   2866/1-49      '     12.767 
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2672. 
Sedež: SoStanj. 
Dan vpisa: 9. decembra 1949. 
Besedilo: Okrajna tovarna gumbov, So- 

Stanj. 
Izbriše ee Legvart Štefka in vpišeta: 
Brunšek Ema, blagajnik, 

•    Antlej Mirko, nameščenec poverjenika 
aa lokalno obrt in industrijo. 

Okrajni LO SoStanj, 
poverjeništvo za finance» 
dne 9. decembra 1949. 

&t, 3286/49 12.539 
• 

2673. , 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpi&a: 9. decembra 1949. 
Besedilo: Okrajna tovarna otroške kon- 

fekcijo in umetnih vezenin, Šoštanj. 
Izbrišeta ee Steinbach Nada, Legvart 

Štefka in vpišeta: 
Rupnik Gregor, upravnik, 
Brunšek Ema, blagajnik. 

Okrajni LO Šoštanj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. decembra 1949. 

St. 3285/49 12.538 

Izbrisi 
2674. 

Sedež: rmmnik. 
Dan izbrisa: 21. decembra 1949. 

'    Besedilo; Mostna podjetja Kamnik, obrt- 
ne delavnice Kamnik. 

Zaradi združitve podjetja (odločba MLO 
Kamnik, poverjeništvo •• komunalne za- 
deve, 8t. 217/1 z dne 12. XI. 1949). 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1949. 

St. 8012 - III. 194Ô      12.883 
• 

2•7•, 
Sedež: ••••••. — 

,    Dan izbrisa: 21. decembra 1949. 
Besedilo: Mestno remontno " podjetje, 

Kamnik. 
Zaradi združitve podj^ja (odločba MLO 

Kamnik, poverjeništvo za komunalne za. 
devo, St. 217/1 • dne 12. XI. 1949).    • 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1949. 

; St. 3012 - III.  1949      12585 
• 

267t. 
Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 12. decembra IM». 
Besedilo:   Okrajno  podjetje   za  odkup 

poljskih pridelkov. Kamnik. 
Zaradi preimenovanja v republiško 

podjetje, odloSba vlade LRS St. 3 zak 680 
z dne 11. X. 1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. decembra 1949. 

St. 8091-IIT 1949 12.582 
• 

2677. . 
Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 20. decembra 1949. 
Besedilo:    Okrajno   odkupno   podjetje 

^Živina« Kamnik. 
Na   podlaci  odločbe vlade LRS 8-••• 

št. 666 z dne 11. X,; 1949, zaradi preime- 
novanja v republiško podjetje. 

Okrajni LO Kamnik, 
povericništvo un finance, 
dne 20. dscembra  1949. 

St. 3378-III 1949 12.853 

2678. 
Sedež: Mengeš. 
Dan izbrisa: 22. decembra 1949, 
Besedilo:    Okrajno  podjetje  »Parket« 

Mengeš. 
Zaradi združitve podjetij (odWba po- 

verjeništva za lokalno industrijo in obrt 
pri 0L0 Kamnik, &t. VII-2-3964949 z dne 
10. VIII. 1949. 

Okrajni LO Kamnik, 
.poverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1949, 

St. 2780 _ III. 1949       12586 
• 

2679. 
Sedež: Motnik. 
Dan izbrisa: 21. decernrba 1949. 
Besedilo: Krajevna usnjarna, Motnik* 
Na podlagi odloSbo St.  1575/49 z dne 

2. XII. 1949, zaradi prevzema materiala 
po podjetju Šoštanj. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. decembra  1949. 

St. 3202-• 1949. 12.858 
* 

268U. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan izbrisa. 23. novembra 1949.- 
Besedilo: Menza poverjenlitva za notra- 

nje zadeve Slovenj Gradec. 
Ker je podjetje poetalo republiškega 

pomena. 
Okrajni LO Dravograd, 
sedež Slovenj Gradec, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1949. 

St. 1954/2-49 12.821 

Register 
invalidskih podjetij 

m 
Spremembe 

2681. * 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 14. novembra 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Tovarna 

gumbov<. 
Operativni upravni voditelj odslej: Re- 

publiška uprava invalidske lokalne in- 
dustrije. 

Izbrišeta se Hribar Ignac, upravnik in 
Vidmar Anica, knjigovodja ter vpišeta: 

Matoh Ludvik, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu pooblastil, v pra- 
vilih podjetja; 

Košndk Anton, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

ine 14. novembra 1949. 
&t. 248226/2-1949 12.057 

2fiSiL 
Sedež: Kamnik, Komenda. 
Dan vpisa: 10. novembra 1949.   * 
Besedilo:   Invalidsko   podjetje »Scetar- 

stvo«, Kamnik, Komenda, 
Izbrišeta ee Peršin Ivan, upravnik in 

Lah Ivana, knjigovodja ter vpišeta 
2nidar'Make, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil v pravi- 
lih podjetja in 

Lojen Rezika. knjigovodja, ki eopod» 
pjsuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

' dne 10. novfcmora 1949.. 
St. 243488-1949 12.054 

:   Sedei: LJubljana. 
Dan vpisa: 27. novembra 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Avtome- 

han.kac, Ljubljana. 
Izbriše se Šaha rov Konstantin, knjigo- 

vodja in vpiše: 
Debelak Marija, knjigovodja, ki sopod- 

pieujè listine računovodskega značaja in 
Republiška uprava invalidske lokalne 

industrije kot novi operativni upravni vo- 
ditelj. 

Ministrstvo za finanee LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. novembra 1949. 
6t. 243203/1-1949 12.893 

2684. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Domate 

obutev«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: Re- 

publiška uprava invalidske lokalne indu- 
strije v Ljubljani. 

Izbrišeta se Žiberaa Ivan, upravnik in 
Pnnota Joahim, k"i|igovodja ter vpišeta; 
Hribar Ignac,  upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, doloCenJh 
v pravilih podjetja; * 

cesnoyàr Janez, knjigovodja, bi sopod. 
pisuje listine v racunwodetvénjh zadeval». 

Ministrstvo za' finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. oktobra 1949. 
6t. 24318/4-1949 11.649 

2685. 
Sedei: Ljubljana. 
Dap vpisa: 15. septembra 1949. 
Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje 

»Embalaža«, Ljubljen«.       > 
Operativni upravni voditelj odslej: Re- 

publiška uprava invalidske lokalne indu- 
strije. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. septembra 1949. 
St. 24346/6-1949    ,     10.517 

4 
2686. 

Sedež: Ljubljana. 
*Dan vpisa: 18. oktobra 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »FotoHfc«, 

Ljubljana. t 

Operativni upravni voditelj odslej: Re- . 
publiška uprava invalidsko lokalne, indu- 
strije. ' • 

Ministrstvo za Jinance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1949. 
&t. 24322/3-1949 J1.172 

,2687. 
,   Sedež: Ljublana. 

Dan Vniea: 27. oktobra 1949. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Pasarstvo 

in *alvani»a«ija<,  Ljubljana. 
Sedež odslej: VHmarje, 
Operativni upravni voditelj odslej: Re. 

publiška uprava invalidske .lokalne indu- 
strije v LjuWJan' 

Izbrišeta ee FuSko Stanislav, upravnik 
in Urhanija Majda, knjigovodja, ter-vpi- 
jeta 

Podboršek Anton, upravniki kj podpl- 
,suje samostojno, v.obseßu pooblaatjt •- 
loïenih v pravilih podjetje, 



atiqa.6%6 •••^••• ••-W. •. 

Lavrič Joeip, računovodja, ki sopodpd^ 
euje listine v računovodstvenih zadevah. , 

Ministrstvo ^a finance LBS, 
Ljubljana, _ 

dne 27. oktohra 1949. 
St. 243Ì01/3-1949 11.650 

• 
2088. 

Sedež: Ljubljana. 
Mn vpisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo:   Invalidsko   puškarsko   pod- 

jetje, Ljubljana. 
Izbrišeta se: 
Operativni upravni voditelj odslej: Re- 

publiška uprava invalidske lokalne indu- 
strije.« 

" Izbrišeta ee: Vraničar Drago, upravnik 
in ing. Lavrič Franc, računovodja ter 
vpišeta. 

Huter Anton, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu pooblastil v pravi- 
lih jpodjetja in * 

Maver-  Vekoslav, knjigovodja,  ki so- 
podpisuje računovodske listine. 

,      Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

, ,,  dne JO. novembra 1949, 
•-. ,     St. 243178/1—1949 12.052 

v—, • , 
/      Sedež: Sodražica. 

Dan vpisa; 6, decembra 1949. - 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Piedini- 

ca žičnih mrež« Sodražica. 
Izbriše'eó Košir Albin, upravnik, in 

vpiše, 
Gnmoväek Anton, v. d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu pooblastil 
v .pravilih podjetja.  , 

Ministrstvo za finance, 
Ljubljana, 

"*   dne 6. decembra 1949. 
. •      ' .St. 243 219/1-1949        12.618 

Sedei: Šoštanj. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Basediol:   Invalidsko  podjetje   Šaleška 

leena galanterija, Šoštanj. 
Izbriše se Volk Miloš, upravnik, in 

vpiše,       ' 
•Budlč Alojza v. d. upravnika; ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil v 
pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance, 
Ljubljana, • 

..v;     dne 6. decembra ,1949.  , 
St. 243199/3 - 1949        12,612 

 ,.. .,    ,   •„. .      . 
2631. 

Sedež: Zamostec — Sodražica. 
Dan vpiea: 27. novembra 1949. 
Besedilo:  Invalidsko podjetje   >StoIar. 

na«, Zamostec, Sodražica. 
Izbriše ee Košir Albin, upravnik in 

vpišetat._        '        , 
Grmoveek Anton, v. d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu poobla- 
stil, določenih v pravilih podjetja in 

RepubUSka uprava invalidske lokalne 
industri |e kot novi operativni upravni vo- 
ditelj. ',,. - 

Ministrstvo ca.finance.LRS, 
.. Ljubljana, 

dne 27. novembra 1949. 
St. 243224/1-1949. ,     12.394 

Sedež: Zapuže, Le«ce. 
Dan vpiea: 10. novembra 1949. 

•Besedilo:   Invalidsko   podjetje  »Indu- 
strija »ukna«/ Zapuže, Lesce. ' 

Izbriše se Debeljak Marica, knjigovod- 
ja in vpile 

Urbänüja Majda, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS,. 
Ljubljana, 

dne 10. novembra 1949. 
St.  24317B/2-1949 12.056 

Izbrisi 

Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje, 

Ljubljana. 
Ker je prenehalo biti republiško pod- 

jetje. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. novembra 1949. , 

St. 243177/1-1949 12.055 
* 

2694. 
Sedež: Maribor, Pobrežje. 
Dan izbrisa: 10.' novembra 1949. 
Besedilo:   Invalidsko  podjetje  »Ekono- 

mija« v Mariboru. 
Zaradi   priključitve   k    Invalidskemu 

podjetju »Tapetništvo«,  Maribor. 
-  Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. novembra 1949. 

St.  243153/2—1949 12.053 
• 

2695, 
Sedež: Miren. 
Dan izbrisa: 18. novembra 1949, 
Besedilo: Invalidsko podjetje — avto-" 

karoserijska delavnica »Udarnik«. 
'    Zaradi ukinitve. 

Ministrstvo za finance LRS, 
i       Ljubljana, 

dne 18. novembra 1949. 
St. 243487—19-19    .    12.392' 

Zadružni register 
Vpisi 

1261. - ' 
Sedež: Celje mesto. 
Dan vpisa: 5.< decembra 1949, 
Besedilo: Potrošniška zadruga t omeje. 

nim jamstvom, Celje mestò.  
Na ustanovnem zboru 26. VIII. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga za nedoločen 
čas. . 

Naloge zadruge eo; 1, da na čim boljši, 
öim kultumejši in gospodarski način 
oskrbujex svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnim! predmeti. V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih Članov in sesta- 
vi na podlagi ugotovitev plan potrošnje; 
b) sklepa pogodbo s proiavajalnimi pod- 
jet ji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezaim za dobavo uiduétrijekih in 
kmetijskih proizvodov, alasti skrbi za 
dobave' povrtnin, sädja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo ciani dobro 
postreženi, da bó trgovtoa vedno tòlozé- 
na s potfošnimi predmeti, da né bò imela 
blaga, ki se slabo pfódrfjà, da "bo zniže- 
vala zakonito dopustno niaržo, da bodo 
lokali in izložbe ofttórió ^••••^••• itd.; 
2. da ustanavlja za', jWrw* eVojïb čla- 
nov po potrebi in nrožnoen lastna pod- 
jetja, tako. obrtne delavnice, podjetja za 
toonserviranje sadja, povxtnim itd.; 3. da 

skrbi ob sodelovanju sindikalnih organi- 
zacij za dvig kultuffie in prošjjgtfne ravni 
in za zadražno vzgojo svojih oläaov. 

Delež fznàlà 100 din, ki se lahikb plača 
v obroluh. 

Člani odgovarjajo za obveznosti tzadru- 
'ge z deéèwaifiim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
slggâ deleža. 

Zadruga razglaša, važnejše sklepe v 
svojih posloTfàih pföstbrin in na razglas- 
nih deskah svojih p^dslötaTiiic. 

Upràvriio dbó*r sestavlja do 11 članov, 
ki jih voli 2"btfr izmed zadružnikov.. Nje- 
gova dolžnost traja eho leto. Za zadruga 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Konierjčki Drago, poverjenik za TP, 

Celje, 
Kronovšek   Alojzij,  nameščenec,  Tom- 

šičev trg 6, 
Ule Ivanka, nameščenka, Oblakova 28,- 
Ščuka Cvetko, profesor, Stritarjeva 27, 
Fajgel Rudolf, nameščenec, Vodnikova 

ceeta, 
Prelovec Slavko, direktor SAP, 
Drobne Kari, upokojenec, Zavodna 43, 
Januš Franc, uradnik, Ost rožno 131, 
Avsenak Nežka, nameSčenka, Cankar- 

jeva 8, ' 
Riva Olmar, nameščenec, vsi v Celju. 
Pooblaščenec    za    (»podpisovanje    ie 

Soller Avgust, upravnik, Celje. 
Okrožno sodišče v Ljubljana' 

dne 5, decembra 1949. 
Zt 161/49 - Zadr VIII9/1     12.579 

.,   '   '•' 
1262. •     ' 

Sedež: Bògtanj, 0L0 Krško. 
Dan vpisa; 7. decembra 1949. 
Besedilo: Kmefijfka obdelovalna zadru- 

ga. »Enotnost« v RoStauJii.       '• 
Na ustanovnem, zboru 15. X. 1949 je bi- 

la ustanovljena zadruga I. oblike za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge «o: das skupnimi pro- 
izvajalnimi sredftvi in e skupnim, delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacija, plansko iproizvodnjo' in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, datakò po- 
veča dohodke, se ubrani izKonsčevatekih 
elementov nayvasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s tem ustvari 
bpljäe in kulturnejše življenje. ' 

Članska vloga znaša do 1% od vred- 
nosti vloženega premoženja po sklepu 
zbora. •        • ••   ! 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo 
zemljo, razen ohišja, kot zakup. 

Zadruga razglaša važnejše «klepe v 
.svojih poslovnih  prostorih. 

Upravni  odbor je izvršilni organ za- 
druge,, ki jo predstavlja, zastopa jn vodi 
vse njeno pœilOvânje, Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 Članov. Njegova dolžnost 
traja  eno leto.    Fredaednik predstavlja 
zadrugo in podpisuje zanjo v imenu od- 
bora.   , 

C'jui upravnega odbora so: 
Papež  Jože,   kmet,   Dol.   Boštanj   24, 

predsednik, 
Dobovsek Franc, kmet, BoStanj 20, 
Salamon Alojz, kmet, Gunte 5, 
Zagrajšek Ivan, kmet, Boštanj 21, 
Jckoš Alojz, kmet, Boštanj 54, 
Lisec Janez, krnel, Dol. Boštanj 28, 



feisia ••••• m •• m 
Možic Janez, imet, Dol BoštanJ 17, 
BMa •••' m&és, Dol. OKJŠtahj 23. 

••••• •• ž LJubljani 
dne 7, dCmtötk ••. 

Zt lêâ/49-'2ad*iVftï«>/l   12.518 
• 

.1263. 
Sedež: Drešinja vas. 
Dan vpioa: 12. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska oWëlovalna za- 

druga • Diešinji vas]. 
Na ustanôtàroim zboru 13. X. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga I. oblike za, 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: da s skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko pTotovodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in e tem ustvari 
boljše in kulturnejse življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ijo,razen ohišja, kot/Zakup. Članska vloga 
znaša do 1% od vrednosti vloženega pre- 
moženja po sklepu 'zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov. Njegova dolžnost traja eno 
leto. Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo in zanjo podpisuje v 'ime- 
nu odbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Člani (upravnega odbor so; 
Oset Franc, kmet, DreSinja vas 82, 
Priotovšak Vinko, kmet, Drešinja vas 

št. 9, 
Sadovnik Jože, kmet, DreSinja vas 33, 
Kuder Terezija, kmetica, Drešinja vas 

št. 5, 
Norberger Frančiška, delavka, Dreši- 

nja vas 4. • , '   \ •>, •'• ," •",'." 
Okrožno .sodišče v Ljubljani, 

dne 12. decembra 1949. 
Zt 164/49 -Zadr VIII, 12/1    12.618 

•• 

• 
1264. 

Sedež: Karlovica. 
Dan vpisa: 3. junija 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Staneta Semiča-Dakija« v Karlovki. 
\ Na ustanovnem zboru 3. IV. Ï949 je- 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. / 

Naloge zadruge so: da 'e skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi'in,e skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na- 
predno organizacijo, plansko proizvodnjo 
in visoko produktivnostjo dela na osnovi 
uporabe sodobne znanosti in tehnike, da 
tako poveča dohodke, se ubrani izkori- 
ščevalskih elementov na vasi- ter da sode- 
luje pri socialistični izgraditvi države in 
s tem ustvari boljše in kulturnejšrf živ- 
ljenje. * '/ 

članska vloga znaša 1 % od vrednosti 
vloženega  premožertja po sklepu zbora. 

Upravni odbor je izvršilni organ za. 
druge. Zadrugo predstavlja in Jo zastoipa 
ter vodi vse njeno poslovanje. Sestavlja 
ga predsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. "'        , ^ 

Predsednik upravnega odbora podpi- 
suje za zadrugo v imenu odbora. ' ' 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih, vabila na zbor pa se 
dostavi pismeno vsem članom. 

člani upravnega ddDora eo,: 
Skulj Alojz, kmet,  Karlovica 8, 
Oblak Jože- kmet, Kailovica 3. 

Margit Angela, gospodinja,,Karlovica 7, 
ZakrajSék IvSaa, gospodinja, Karlovfca 

». L, 
Centa Jože, kmet, Karlovica 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 3. junija 1949. 

Zt 44/49 — Zàdr VII 36/1   12.160 
• 

1265. 
Sedež: Kozje, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 16. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Kozjanski odred«, Kozjo. 
Na ustanovnem «boru 13. X. 1949 je 

bila ustanovljena zadruga I. oblike za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da o skupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadrufno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, ^uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri so- 
cialistični graditvi države in s tem ustvari 
boljše in kulturnejše4življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup. 

članska vloga znaša do 1 % od vred- 
nosti vloženega premoženja Po sklepu 
zbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih •poslovnih prostorih. 

Upravni odbor je izvršilni organ za- 
drugo, ki jo predstavlja, zastopa in vodi 
vse njeno poslovanje. Sestavlja ga pred- 
sednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost 
traja eno leto. 

Predsednik predstavlja zadrugo in za- 
njo podpisuje v imenu odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Novak Alojz, kmet, Sonove, Kozjo 68,, 
Prešiček Tilčka,  kmetica,  Kozje 6, 
Rupret Jože,  kmet,* Belo 35, 
Maček Marija, kmetica, Sonovo 60, 
Kovačič Marija, gospodinja, Kozje 100. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. novembra 1949. 

Zt 159/49 - Zadr VIII 6/1   11.864 

• 
1266. 

Sedež: Log pri Sevnici, OLO Krško. , 
" Dan vpisa: 14. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sca. 

druga »Bodočnost« Log pri Sornici. 
Na ustanovnem zboru 2. X. 1949 je bilà 

ustanovljena zadrega I. oMike za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi'pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, plansko proizvodnjo, • 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
podobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični gradivi države in e tem ustvari 
boljše in kulturaejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup, članska vlo- 
ga znaša do 1% od vrednosti, vloženega 
premoženja !fto sklepu zbora. 

Upravni odbor je izvršilni organ zadru- 
ge, ki jò predstavlja, zastopa in vodi vse 
»jemo poslovanje. Sestavlja ga predsednik 
in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja 
eno leto. Predsednik predstavlja zadrugo 
in zanjo podpisuje v imenu odbora. 

Zadruga razglaša važnejše skllepe v evo-* 
jih poslovnih prostorih. ••''"' 

Člani upravnega odbora «o: 
Brinovec Slavko, kmet, Badia 1, 
Erjavec Alojz, kmet, Radna ,12, 
Ktfrnik Janez, kmet, Log 42, 
Avsec Ana, kmetica, Log 39, 
Radežič Anton, kmet, Log 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani« 
dne 14. novembra 1949. 

Zt 158/49 - Zadr VIII5/1   11.838 

1267. 
Sedež: Male Poljane, OLO Novo mesto. 
Dan vpisa: 9. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Zagra. 

du. 
Na ustanovnem zboru 29. VI. 1948 je 

bila ustanovljena zadruga za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na dam boljši 
in čim kulturnejšd način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojeim oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in kdeÛce v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 8. da 
pospešuje in razvija ••• panoge kmetij- 
skega gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev iodu. 
atrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, do. 
mašo obrt, zlasti pa tiste panoge oziroma 
kulture, ki v danih razmerah najbolj 
uspevajo; 4. da uvaja- za povečanje tone. 
tijske proizvodnje in e tem za narašča- 
nje blagostanja svojih članov naprednejše 
tehnične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemeailne postaje, 
organizira selekcijo Svine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi ca go. 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pifc 
delkov in obrtne delavnice za potrebe 
svojih članov in izrablja pri tem pred- 
vsem loKalne surovine; 6. da zbira kmeč- 
ke prihranke v obliki hranilnih vlog m 
notranjih posojil za uetvarjanje obratnih; 
sredstev in podeljevanje kreditov evojim 
članom; 7. da skrbi za gospođarsTd »tro. 
kovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu «tao"*ovna 
in politična predavanja, kulturne priredi- 
tve, strokovne tečaje, razstave, predvaja, 
nja ffimov, goji fizkuituro itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadiru- 
gè z'deeetkratoim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglasa važnejše eklepe v evo. 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 OIMJOV. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lah&o 
nadomešča pò upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora eo: ,   ' 
Carman Ignac, kmet, Stara vas 11,   •' 
Blatnik Franc, kmet, Klenorik 11, 
Zužeik Alojzija, delavka. Zngrad 8, 
PavSič Franc, kmet, Stara vae 20..        ; 
Giodone Franc, delavee, KJenovfJrS. ' 

•  Povše Janez. kmet. Zaerod P. 
Kozjan Rezika, delavka. Znprad 23, 
Lindič Franc, kmet, Klenovik 1•. 
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Na   zboru  16.   1.  1949  6o izstopili  iz 
upravnega odbora Ciani: Blatnik franc, 
Žužek  Alojzija,   üiodoni  Franc,  Kozjan 
Rezika. Vpišejo ee novi Èlani upravnega 
odbora:    • 

Ptìvèe Franc, kmet, Klenovik 5, 
Kocjan Jožefa, pos., Zagrad 33, 
P&terlin Alojzij, kmet, Klenovik 42. 
Poobteščenka    za   sopodpisovanje    je 

Cinkola Julka, knjigovodja, Male Polja- 
ne. 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. decembra 1949. 

Zt 168/49 - Zadr VIII11    12.887 
• 

1268. 
Sedež: Planina, OLO Jesenice. 
Dan Vpisa: 17. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska zadru. 

ga »Partizanskega očeta Stefana«, Plan1- 
na nad Jesenicami. 

Na ustanovnem zboru 19. IV. 1949 je 
bila ustanovljena zadruga za nedoločen 
Sac. 

Naloge zadruge so: da s skupnimi sred- 
•tvi za proizvodu jo, in skupnim delom or- 
ganizira zadružno gospodarstvo v napred. 
no organizacijo, plansko proizvodnjo in 
vieoko produktivnostjo dela s pomočjo so. 
dobne znanosti in tehnike, da tako pove- 
ča dohodke, ee ubrani izkorižčevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični izgradnji države tako, da ej ustva. 
ri boljš* in kulturnejše življenje. 

Članaka vloga zna Sa do 1% od vred- 
nosti premoženja, vloženega v zadrugo po 
sklepu zbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor eestavlja 4 do 8 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Predsednik upravnega odbora pred. 
•lavlja zadrugo to zanjo podpisuje v 
imenu odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Smolej Oto, kmet,"Sv. Križ.Prihodi 3, 

predsednik, 
Stare Anton, kmet, Sv. Križ 59, 
Stare Stefan, Sv. Križ 49, 
Kolar  Juli Jana,   gospodinja, Sv.  Križ 

st.se. 
Okrožno sodiate v Ljubljani 

dne 17. decembra 1949. 
Zt 166/49-Zadr VIII14/1   12.888 

• 
1269. 

. Sedež: Eolica, OLO Grosuplje. 
Dan vpisa: 23. novembra 1949. 
BModilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »JanM Hribar«, Polica. 
Na ustanovnem zboru 6. X. 1949 je bila 

ue'RHovljena zadruga II. oblike za nedo- 
ločen čas, 

• Naloge zadruge so: da s ekupnimi pro- 
'     izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 

organizira  zadružno gospodarstvo z na. 
predno orsanizaoijo, plansko proizvodnjo 

* in visoko' produktivnostjo dela na cenavi 
uporaba sodobne znanosti in tehnike, da 
tako poveča dohoMRe, se ubrani izkori- 
Sïfv'alskih elementov na vasi ter da sode- 
luje nri fw:nlk--IR!nj izgraditvi drŽave in 
.P (pm ualvarf boljševin kulturnejše živ- 
ljenje. : c" 

Ctnnska vloga znaSa 1 % od vrednosti 
Vloürpega   premoŽenja  po sklepu  zbora. 

Upravni odbor je izvršilni organ za. 
druge. Zadrugo predstavlja in jo zastopa 
ter vodi vse njeno poslovanje. Sestavlja 
gn prodsednik in 4 do 8 članov. Njegova 
dolžnofl Irdsia eno leto. 

predsednik upravnega odbora podpi- 
suje za zadrugo v imenu odbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v po- 
slovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora eo: 
Babnik Anton, kmet, Polica 14, 
Seme Fani, kmetica, Polica 6, 
Dežnian Janez, kmet, Polica 55, 
Burger Avgust, kmet, Polica 7, 
Skubic Mimi, knjigovodinja, Polica 37, 
Vidic Alojz, kmet, Poliea 9, 
Mohar Ani, pos. hči, Polica 2, 
Gioahim Janez, kmet, Peč 2, 
Vovk Jože, kmet, Bleč vrh. 

'  Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. novembra 1949. 

Zt 160/49 - Zadr VIII 7/1   12.157 

1270. 
Sedež: Straža, OLO No?to mesto. 
Dan vpj.-..; 14. decembnF 1949. 
Besedilo: limer.jska obdelovalna zadru- 

ga »Krka* v Strazi. 
Na ustanovnem zboru 11. X. 1949 j« biia 

ustanovljena zadruga 1. oblike za nedolo. N 
čen čas. 

Naloge zadruge sß: da s «kupnimi pro- 
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
no organizacijo, • plansko proizvodnjo in 
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako pove- 
ča dohodke, && ubrani izkoriščevalsklh 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia, 
listični graditvi drŽave in s tem uetvari 
boljše iin kulturnejše Življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo avojo zem" 
ljo, razen ohišja, kot zakup. 

' Članska vloga znaša do 1% od vredno- 
sti vloženega premoženja po sklepu zbora. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 Članov, Njegova dolžnost traja eno 
leto. 

Predsednik upravnega odbora predstav- 
lja zadrugo in zanjo podpisuje v imenu 
odbora. 

1 Člani upravnega odbora «o: 
Okleščen Feliks, posestnik, Gor, Stra- 

ža 43, predsednik, 
Franko Franc, posestnik, Sela pri 

Straži 2, 
Aä Marija, pose&tnica, Gor. Straža 9, 
Mirtič Kari, posestnik, Sela pri Straži 

št. 2, 
Rajer Jože, posestnik, Loka 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
' dne • 14. decembra 1949. 

Zt 163/49-Zadr VIII13/1    12738 
• 

1271. 
Sedež: Vojnik, OLO Celje okolica. ' 
Dan vpisa: 25. novembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vojniku. 
Na ustanovnem zboru 18. IV. 1949 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kultumejši in gospodarski nafta 
oskrbuje svoje Člane z vsemi potrebnimi 
predmeti. V ta namen: a) ugotovlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
ugotovitev plan potrošnjej b) skle- 
pa pogodbe fl proizvajalnimi podjetji, z 
državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi zve. 
zami za dobavo induet":,*v'h in kmetij. 
eWtì proizvodov, zL"M' •' ' *ri dobavo 
po vrtnin, sadja, mleka i id.; c^ oluJii da 
bo trgovsko poslovanje v'vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kultur, 
no, da bodo člani dobro postrežem, da 

bo trgovina vedno založena e potresnimi 
predmeti, da! ne bo imela blaga, ki se 
slabo prodaja, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodö ' lokali in iz- 
ložbe okusno opremljeni itd.; 2. da usta- 
navlja/za potrebe svojih članov po po- 
trebi in možnosti lastna podjetja, tako • 
obrtne delavnice, podjetja za konzervira- 
nje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3". da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij 
za dvig kulturno in prosvetne ravni in 
za zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru. 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega en. 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. , 

Zadruga razglaša važnejše   sklepe   v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas-, 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec, 
zadruge. 

Člani upravnega odbora ep: 
Strehovec Frane, učitelj, Vojnik 27, 
Kušar Peter, dentiet,  Vojnik 109, 
Slatinek Kari, upokojenec, Vojnik, 
Ovčak Jože, miz. mojster, Vojnik 36, 
Hrastnik Ludvik, kroj. mojeter, Vojnik 

št. 3, 
Felicjan Franjo, keramik, Vojnik 28. 
Pooblaščenka za eopodpisovanje je Kot- 

nik Katica,  poslovodja, -Vojnik 47. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 25. novembra 1949. 
Zt 78/49 - Zadr VIII 8/1   12.192 

• 
1272. 

Sedež: Mala Nedelja, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga v Mali Nedelji. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

28. IX. 1949 za nedoločen čas 
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- 

izvajalnimi eredstvj in s skupnim delom 
organizira zadružno gospodarstvo z na.' 
predno organizacijo, plansko proizvodnjo' 
in visoko produKtivnostjo dela na osnovi 
uporabe sodobne znanosti in tehnike, da 
tako poveča dohodke, se ubrani izkori- 
ščevalekih elementov na vasi ter da sode- 
luje pri socialistični izgraditvi države in 
s tem uetvari boljše in kulturnejše živ- 
ljenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot zakup. Zemlja osta- 
ne njil\pva last, zanjo jim zadruga plačuje 
zakupmno po sklepu zbora, vendar ne 
več kot 30% od skupnih letnih dohod- 
kov zadruge po odbitku skladov. Razen 
zemlje vložijo zadružniki v zadrugo go- 
spodarske zgradbe, k"i ohišju niso potreb- 
ne, inventar, vprežno in plemensko Živi- 
no, živinsko krmo in seme, razen živine, 
živinske krme in semen, potrebnih za 
ohišje. 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, 
ki se vložijo v zadrugo riostanejo last 
zadruge, ki izplača zndnm':i<om na pod- 
lagi ocenitfe ugotovljeno vrednost v do- 
ločenem roku, 
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Upravo! odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo ki pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Člani upravnega odbora eo: 
Sijaneo Ferdo, kmet, Drakovci, pred- 

sednik, 
Mlhelič Marija, kmetica, Mala Nedelja. 
Kosi Matija, kmet, Mala Nedelja, 
Roškar Alojz, kmet, Bučkovci,, 
Sobočan Jože, kmet, Bučkovci. 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dne 28. novembra 1949. 

Zadr Vr 28-2 12.332 
• 

1273. 
Sedež; Osluševa, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, Osluševci. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

27. X. 1949 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: da e skupnimi pro- 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
uetanovj zadružno gospodarstvo, z napred- 
no organizacijO, plansko proizvodnjo in 
visoko,produktivnostjo dela, 'uporabljajoč 
sodobno znanost in tehniko, da tako po- 
veča dohodke, ee ubrani izkoriščevalskih 
elementov na vasi ter sodeluje pri socia- 
listični graditvi države in s Jem ustvari 
boljše in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohiija, kot zakup, ki cetane 
njihova last in za katero jim zadruga pla- 
čuje zakupnino po sklepu zbora, vendar 
ne več kot 30% od skupnih letnih do- 
hodkov zadruge po odbitku skladov. Ra- 
zen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo 
gospodarske zgradbe, ki ohišju niso po- 
trebne, inventar, vprežno in plemensko 
živino, živinsko krmo in seme, razen ži- 
vine, živinske krme in semen, potrebnih 
za ohièje.     k, 

Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodj«, vprežna in plemenska 
živina, živinska krma in semena, ki ,ee 
vložijo v zadrugo postanejo last zadruge, 
ki izplača zadružnikom na podlagi oce- 
nitve ugotovljeno vrednost v določenem 
roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
•••• teto, sestavlja predsednik in 4 do 

jSlanov. Upravni odbor je izvršilni or- 
gan zadruge, predstavlja pa zadrugo in 
podpisuje zanjo v imenu odbora predsed- 
nik. 

Ciani upravnega odbora eo: 
Dolin5ek Franc, predsednik,   * 
Korpar Ivan, 
Hebar Ciril, vsi kmetje v Osluševcih. 

Okroïno sodile v Mariboru 
dne 28. novembra 1949. 

Zadr,VI 29—2 12.620 
• 

Sedež: Pekre, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 14. decembra 1949.    , 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Pokrah. 
Zadruga je Mia ustanovljena na zboru 

19  V. 1949 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši, 

čim kul'turnejSi in gofroodarski način 
oskrbuje svoje člane z-veemf potrebnimi 
potresnimi predmeti. V ta namen: a) ugo. 
tavlfa potrebe svojih članov in sestavi na 
rvoidlatj; ugotovljenih notreb načrt potroš- 
nje; b) sklep« pogodbe s proizvajalnimi 
"od}etfi> z državnimi traovskimi oodjetii 
fh s kmetijskimi zadrugami oziroma nji. 

hovimi zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov, zlasti skrbi za 
dobavo povrtmn, sadja, mleka itd.; cj 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa. 
kenn pogledu racionalno, tehnično dovr. 
ieno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina Vedno zalo- 
žena s potresnimi predmeti, da ne bo 
imela blaga, ki ee slabo prodaje, da bo 
zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokah' in izložbe okusno opremlje- 
ni itd.; 2. da ustanavlja za potrebe evo. 
jih članov po potrebi in možnosti lastna 
podjetja, tako obrtne delavnice, podjetja 
za Iconeervir&nje sadja, povrtnine, jajc 
itd.; 3. da skrbi ob eodelovanju sindikal- 
nih organizacij za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo evo. 
Jih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanje svojih nalog, izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom- 

Zadružni delež znaša 150 din, plača ee 
ob vetopu v zadrugo. Upravni odbor lah. 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruž. 
nikovBga družinskega člana znaša 10 din. 
Jâmetvo je omejeno. Vsak zadružnik od. 
govarja še z desetkratnim zneskom vpi. 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni h deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja S do 7 članov. 
Njegova'dolžnost traja eno leto. Upravni 
odbor izvoli izmed sebe predsednika, 
podpredsednika in tajnika. 

Zadrugo zastopa upravni* odbor> zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Robič Jožef, kmet, Pekre, predsednik. 
Crnko   Antonija,   gospodinja,    Pekre, 

podoredeednik, 
Khnoveo   Jožefa,   gospodinja,    Pekre, 

tajnik, 
Sume-njak Janko, upokojenec, Pekre, 
Ferš Viktor, zidar, Pekre. 

Okrožno  sodišče  v  Mariboru 
Ine 14. decembra 1949. 

Zadr VI 30 12.760 
• 

1275. 
Sedež: Črnile, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 6. novembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome. 

jenim jamstvom v Črnicak. • 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 8. V. 1949. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 

Si, Mm kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi- 
potroSnimi predmeti. V ta namen: a) ugo. 
tavlja potrebe svojih Članpv in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
z državnimi, trgovskimi podjetji im s 
kmetijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov; zlasti skrbi za dobavo 
povrtnin, padla, mleka itd,; c) ekrbi, da 
bo trgovsko po*lovanje v vsakem pogle- 
du racionalno, tehnično dovršeno in kul. 
turno, da bodo člani dobrq postreženi, dà 
bo trgovina vedno založena e potrošnim! 
predmeti, da ne bo imela blaga, ki se. 
slabo prodaja, da bo zn(ževa)« zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in (rloSfbe 
okusno opremljeni itd.j 2. da ustanavlja 

za potrebe svojih članov po potrebi in 
možnosti lastna podjetja, tako obrtne, 
delavnice, podjetja za konserviranje ead- 
ja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi ob 
sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega teva- 
janja evojih nalog izdela potrebne načr- 
te v skladu e splošnim državnim načr. 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 dins delež za. 
družnikovega družinskega Clama 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

PrJobčMve ee razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje. 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva Mana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeSčatj po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za. 
druge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Slamič f Marica, učiteljica, Cmiče 58, 

predsednik, 
Pikec Bogdan, kovač, Crniče 93, tajnik, 
Bramkovič Rezka, knjiigovodjla, Crntìi 

če 10, 
UšaJ Jože, delavec, Crniče 38, 
Blažka Bernarda, gospodinja, Crniče 

št. 100, 
Cigoj Jožef, mizar, Malovše 47. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 6. novembra 1949. 

Zt 60/49-5 11.018 

1276. 
Sedež; Osek, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedio: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >Partizankac v Oseka. 
Zadruga je bila ustanovljena na »kup. 

ščini  10. IX. 1949. 
Naloge zadruge so; da • skupnimi pro. 

izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
na organizacijo, planeko proizvodnjo io 
visoko produktivnostjo dela, uporablja, 
joč sodobno znanost • tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubran! izkoriščena], 
sldh elementov na vasi ter sodeluje pri 
socialistični gradlrvt- drŽave in e tem 
ustvari boljša in kulturaejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega ee 
plačujejo obresti. Zemlja ostane njihova 
last. 

Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član 
v korist zadruge kot pristopnino 100 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% od vredno, 
so vloženega premoženja po «klepu 
zbora. 

Upravni odbor sestavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje v imenu'odbora 
predsednik. 

Člani  upravnega odbora eo: 
Rožič Franc, kmet, Osek 13, predeed. 

nlk, 
Batic Venceslav, krnel, Vitovlje 105, 
Rijavec Viktor,  kmet. Osek 37, 
Remec Peter, kmet,  Vitovlje 11, 
Kosovni Anton, kmet,'Osek 7. 

Oìtrnfrta «wdW© v Poštnini 
dne 18  novembra 1949. 

Zt 85/49-2 12••• 
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1277. 
Sedež: Plan«na pri Ajdovščini, okraj 

Gorica. 
Dan vpifcia 18. novembra 1949. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga >Ostri vrh< ua Planini pri Aj- 
dovščini. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 29. IX. 1949. 

1 Naloge zadruge so: da s skupnimi pro. 
izvajalnimi sredstvi •• e skupnim delom 
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- 
na organizacijo, plansko proizvodnjo • 
vieoko produktivnostjo dela, uporablja, 
joč sodobno znanost in tehniko, da tako 
poveča dohodke, se ubrani izkoriščeval- 
ekih elementov na vasi tor sodeluje pri 
socialistični graditvi države in e tem 
uetvarj boljšo in kulturnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja kot delež, od katerega se 
plačujejo obresti. Zemlja ostane njihova 
last. 

Ob vstopu v zadrugo vplača veak član 
v korist zadruge kot pristopnino 200 din, 
kot člansko vlogo pa do 1% od vredno- 
eti vloženega premoženja po sklepu 
zbora. 

Upravni odbor eeetavlja predsednik in 
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisuje • imenu odbora 
predsednik. 

Ciani upravnega odbora so: 
Petrič Ivan, kmet, Planina 64, predsed- 

nik, 
Marc Viktor, kmet, Planina 28, 
Zvokelj Ignac, kmet, Planina 31, 
PangOTc Antan, kmet, Planina 16, 
Trbižan Filip, kmet, Planina 27. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 18. novembra 1949. 

Zt 86/49-2 12.037 

Spremembe 
1378. 

Sedež: Besnica. 
Dan vpisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Besnica. 
Izbrišejo se Člani  upravnega odbora: 

Končar  Janez,   Kocjančič Franc,   Zidan 
Janez, Janša Pavla, Hribar Alojzij, Bu- 
čar' Janez, Gale Pavel, Žust Anton, Ža- 
gar Anton in vpišejo novi člani odbora:. • 

Zidan Pavel, pek. pomočnik, Besnica 4, 
Alaiif Andrej, mlin. pomočnik, Besnica 

St. 10, ' 
Jančar Kati, pos. hči, Javor 18, 
Hribar Janez, delavec, Vnajinarji 11, 
Kurent Miha, posestnik, Vnajnarji 9-, 
Birk Janez, posestnik, Gablrje 4. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje je Ko- 

novšek Marija, knjigovodja, Besnica 25. 
Okrožn» sodišče r Ljubljani 

dne 10. novembra 1949. 
• Zadr V 197/2 11.709 

* 
12ÎV. 

Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Borovnici. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica *z dne 7. X. 
1949, št. 8551/1 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo, i   . N 

Likvidatorja: 
'KovaČič Janez, Borovnica, 
Skrbeč Janez, Borovnica. 
Likvidacijska firma: kakor doslej 4 

prietavkbm >v lilcvidacijj«. 

Likvidatorja skupaj podpisujeta likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1949. 

Zadr V 63/3 12.626 
* 

12SU. 
Sedež:  Bukovica. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga v Bukovici. 
Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 

Sršen  Franc,   Kceec Frančiška,   Gosar 
Alojz, Traven Jože, Spenko Ivan in vpi- 
šejo novi Člani upravnega odbora: 

Zupan Ivan, invalid, Selo 23, 
Sršen Marjeta, Golo 1, 
Benda Frane, kmet, Potok 4, 
Bergant Ivan, kmet, Binkov trn 13, 
Traven Štefan, kmet, Bukovica 57. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. novembra 1949. 

Zadr VI 183/2 11.975 
•    . 

1281. 
Sedež: Cerklje. 
Dan vpisa: 18. novembra 1949. 
Besedilo;    Kmetijska  zadruga v  Cer- 

kljah. 
Na zboru 17. VII. 1949 eta se Strojna 

/.adruga v Cerkljah na Gorenjskem, za- 
druga z omejenim jamstvom (Zadr II 
120/14) in Živinorejska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Cerkljah (Zadr 
I 53/64) spojili e to zadrugo. 

• Vpiše ee pooblaščenka za eopodpieova. 
nje MiMavčič Vida, knjigovodja, Cerklje 
št. 58. 

Okrožno* sodišče v Ljubljani 
dne 18. novembra 1949. 

Zadr VI 203/2 11.978 
• 

l 1282. 
Sedež: Cerklje. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949/ 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Cerkljah. 
Izbrišejo ee Člani upravnega odbora: ' 

Brezar Anton, Zrimšek Cirila, Smole Al- 
bina ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bpra: 

Lovšin Leopold, kletar, Cerklje 10, 
Kern Alfonz, elektromonter, Dvorje 73, 
Zumer Anton, šol. upravitelj, Cerklje 

št. 85. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 25. oktobra 1949. 
Zadr VI 156/2       ,    11.292 

• 
1283. 

Sedež: Dobrova pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 14. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska . zadruga Dobrova 

pri Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Svete Ivan, L'ampret Franc, Besenlcar 
Viktor in vpišejo novi Slani odbora: 

Kozamern&k Janez, kmet, Stranska 
vas 26, 

Marinko Ivan. kmet, Stranska vas 1, 
Kušar Alojzij, kmet; Dobrova' 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. decembra 1949. 

Zadr V 136/3 12.732 
• 

1284. 
Sedež: Dol, Dolsko. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo;   živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Dolu — 
• Dolskem, 

Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 
ga odbora Ljubljana okolica z dne .7. X. 
1949, št. 3320/1 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo, 

likvidatorja: 
Likar Leopold, Videm 37, 
Modrijan Marija, Videm 39. 
Likvidacijska  firma:    kakor  doslej  s 

prietavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja skupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko limo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr IV 12/45 •28 

• 
1285. 

Sedež: Golo. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim' jamstvom na Golem. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne 7. X. 
1949, št. ,3320/1 je zadruga prešla v likvi. 
dacijo. 

Likvidatorja: 
Virant Anton, Golo, 
Mavec Janez,  Gor. Golo. 
Likvidacijska  firma:    kakor  doslej  e 

prietavkom »v likvidaciji«. 
Likvidatorja skupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 6. deSembra 1949. 
Zadr V 18/a 12.619 

• 
1286. 

Sedež: Horjul. 
Dan vpiea: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Mlekarska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Horjulu. 
Na podlagi  odločbe okrajnega izvršil- 

nega odbora Ljubljana okolica z dne 7. 
X. 1949, št. 8556/1 je zadruga nrešla v 
likvidacijo, 

Likvidatorja: 
Filipič Lovrenc, Horjul 54, 
Korenčan Jakob, Horjul 75. 
Likvidacijska firma: kakor doele} e pri- 

etavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja skupno podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo.- 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr III 121/1» 12.586 

• 
1287. 

Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga * omeje- 

jenim jamstvom na Igu. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne -7. X. 
1949, št. 3560/1 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja: 
Kuk'âvice Rudolf, Ig, 
Stambal Maiitin, Ig. 
LikVijdacijeka firma: kakor doslej, e 

prietavkom >v liMaiiciijif«. 
IMvddàtorja e&ipaj podpisujeta Mkvi- 

dačijefe) firmo. 
Okrožno sodiSčo v Ljubljani, 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr V 25/2 12.620 

• 
1288. 

Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Igu. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne 7. X? 
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1949, St. 3317/j je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja: 
Hitejo Ernest, Ig, 
Tancek Anton, Ig. 
Likvidacijska ürma: kakor, doslej e 

pristavkom »v likvidacijjk. 
Likvidatorja skupaj (podpisujeta Ukvi- 

daciiško firmo. 
Qtrozno sodišče v Ljubljani, 

tae 6. decembra 1949. 
-Zadr V 64/2 12.621 

• 
128». 

Sedež: Iška vas. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v laki vasi. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne 7. X. 
1949, št. 3555/1 je zadruga prešla v likvi. 
dacijo. 

Likvidatorja: 
Intihar Fxanc, Iška vas 20, 
Petrovčič Pavla, Iška vas 25. • 
Likvidacijska firma: kakor doslej e 

prietavktoin >v likvidaciji«. 
Likvidatorja ekupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr IV 136/6 12.622 

• 
12W». 

Sedeî: Ljubija. . 
Dan vpisa: 23. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ljubi ji. 
Izbrišejo  se  člani   upravnega   odbora 

Goričar Fani, Fužir Vinko, Ločan Franc, 
Hrastnik Jože, Gaber Jože in vpišejo novi 
člani odbora: 

'       Melavc Alojz, kmečki ein, Ljubija 25, 
Tajnšek Dominik, kmet, Ljubija 44, 
Magrič Anton, delavec, Ljubija 72, 
Atelšek Franc, mlinar, Lepa njiva 91» 
Verbuč Ivan, kmet, Lepa njiva 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. novembra 1949. 

Zadr VI 84/2 12.162 
• 

12W. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga Sčetinarjov in metlarjev za Slove- 
nijo z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišeta se- Člana upravnega odbora 
Znidat Maks in Zupančič Ivan ter vpiše 
nov Član odbora: 

Marinko Alojzij, metlar, Zg. Zadobrova 
5t. '101. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. oktobra 1949. 

Zadr VI 222/2 11.293 
ir 

1292. 
Sedež: Mengeš: 
Dan vpisa; 15. decembra 1949. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejc. 

•   nim jamstvom v Mengšu, 
Izbrišejo se člani upravnega odbora:- 

Ogrin Jože, Kopitar Andrej, Bokalič 
Miha, Aljaž Frančiška in vpišejo novi 
člani odbora; 
••••• Jernej, tkalski mojster, Mali 

Mengeš 47, 
Dornik Marija, upokojenka, Vel. Men- 

geS 154,, 
^       DolinŠek Janez, pečar, Vel. Mengeš 165, 

Ietenič Janez, delavec, Pristava 7. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

* dne 15. decembra 1949. 
Zarfr VI 217/? 14.761 

1293. 
Sedež; Metlika. 
Dan vpisa: 23. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Metliki. 
Na zboru 24. III. 1949 so so spremenila 

zadružna pravila v 18. členu. 
upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 

nov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Starina Jože, ornič Ivan, Pečarič Janez, 
Kočevar Ivan in vpišejo novi Člani od- 
bora; 

Vraničar Alojz, poe., Metlika 164, 
Urh Ivan, posestnik, Metlika 133, 
Jaklič Martin, posestnik, Križevska vae 

št. 7, 
Štupar Franc, posestnik, Metlika 163, 
Orlic Anton, posestnik, Metlika 160, 
Krašovec Franc, posestnik, Metlika 128. 
Pooblaščenec za eopodpieovanje je 

Omerzal Slavko, upravnik, Metlika 6. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 23. novembra 1949. 
, Zadr I 29/64 12.161 

* 
1294. 

Sedež: Moravče. , 
Dan vpisa: 23. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Morav- 

čah. 
Izbrišejo se  člani   upravnega  odbora: 

Vehovec   Franc,   Berlot   Srečko,   Petere 
Miha, Urankar Lojze, Zupančič Vatentin, 
Bregar Make, Füger Janez, Capuder An- 
ton, Kocjančič Jože in pooblaščenec za so. 
podpisovanja Toman Ciril, vpišejo se no- 
vi člani odbora: 

Toman Ciril, upravnik, Moravče 1, 
Capuder Aleš, organist, Moravče, 
Slapar Franc, kmet, Cešnjice, 
Urbanim Martin, kmat, Gorica, 
Urbanija Franc, kmet, Krašce, 
Lagaj Franc, kmet, Sv. Valentin, 
Bratun Jernej, kmet, Zalog, 
Mrčun Ciril,' kmet, Podbrdo, 
91ib&r Ludvik, kmet, Moravče. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. novembra 1949. 

v Zadr VI 172/2 12.156 
• 

1295. 
Sedež; Pirniče. 
Dan ivpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Električna strojna zadruga v 

Pirničah, zadruga z omejenim jamstvom. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršil, 

nega odbora LJubljana okolica z dne 7. 
X. 1949, št. 3233/1 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

likvidatorja: 
••••• Ivan, Gor. Pirniče 40, 
Božič Jože, Vikrče 5. 
Likvidacijska; firma: kakor doslej s prl- 

etavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja ekupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr II 92/12 12.584 

• 
1296. 

Sedež: Polhov Gradec. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: LeSno-produktivna zadruga « 

omejenim jamstvom Polhov Gradec. 
Na podlagi odločbe oltrajnega* izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne'7. X. 
1949, št. 3234/1 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja: 
Zupančič Anica, Pristava 16, 
Zore Stane, Polhov Gradec 83. 
Likvidacijska firma:    kakor  doslej  o 

priatavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja skupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani,' 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr V 29/3 12.616 

• 
1297. 

Sedež: Skaručna. » 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Mlekarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Skaručni. 
Na podlagi odločbo okrajnega izvršil- 

nega odbora Ljubljana okolica z dne 7. 
X. 1949, št. 3484/1, je prešla zadruga v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s prl- 
stavkóm »v likvidaciji«. 

Likvidatorja skupaj podpisujeta likvi. 
dacijsko' firmo. 

. Okrožno sodiščo v Ljubljan? 
dne 6. decembra 1949. 

Zadr I 76/68 12.585 

1298. ' 
Sedež: Skaručna. 
Dan vpisa: G. decembra 1949. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z orne. 

jeniim jamstvom v Skaručni. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne 7. X. 
1949, št. 3483/1 je zadruga prašla v likvi.   - 

dacijo. 
Likvidatorja: 
Vode Miro, Skaručna 20, 
Podgoršek Andrej, Skaručna 15. 
Likvidacijska firma:v kakor doslej e 

priatavkom »v likvidaciji«. 
Likvidatorja ekupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. " 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 6. decembra Ì949. 
Zadr IV 77/9 12.617    j 

• 
1299. 

Sedež: Solčava. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Solčavi. 
Po sklepu občnega zbora dne 3. VII. 

1949 se je Obnovitvena zadruga v omeje- 
nim jamstvom Solčava spojila s to  za- 
drugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. oktobra 1949. 

Zadr VII 93/3 11.342 
• 

1300. 
Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 10. septembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. Jurij 

pri Celju. 
Izbrišejo s člani upravnega odbora: Ka- 

čičnik Franc, ing. Cizelj Dolfe, ' Seručar 
Lizika, Gračner Jože, Pečar Franc, ••. 
mej  Jurij,   Kovačič  Franc,   Plauštajaer 
Franc, Salej Miloš, Oset Janez in vpišejo 
novj člani odbora: 

Kincl Franc, uslužbenec Sv. Jurij: 
•Jazbec Ivan, posestnik, Sv. Jurij, 
SaŠerko Jernej,  uslužbenec,   Crnolica,. 
Emahcr Jurij, železničar, Nova vas, 
Korer>:*l< .Turij, posestnik,- Brezovje, 
Kov*>*!" Viktor, posestnik, Kameno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. eeotembra 1949 , 

Zadr VI  128/22 9890 
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WW. 
Sedež: Sv  Križ. 
Dan vpisa, b. decembra ,194•. 
BeoedilO; Obnovitvena zadruga z ume 

jenim jamstvom v Sv. Križu. 
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne- 

ga odbora Ljubljana okolica z dne 7. X. 
1949, St. 3558/1 je zadruga preàla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja: 
Povirfc Janez, invalid, Sv. Križ, 
Ribi« Valentin, delavec, Sv. Križ. 
Likvidacijska finim: kakor doslej e 

prietàvkom >v likvidaciji!«. 
Likvidatorji skupaj podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 6. decembra 1949. 
Zadr V 93/6 12.627 

• 
1801. 

Sedež: Sv. Križ pri  Litiji. 
Dan vpiea: 14. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv.  Kril 

pri Litiji. 
Na zboru 9. X. 1949 ee je Obnovitvena 

«adruga  i o. J. v  Sv.  Križu pri Litiji 
(Zadr II 70/2) epojila s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1949. 

Zedr 111 87/7 12.165 

' 1&••. 
Sedež: Spitallč. 
Dan vpisa; 16. novembra lik... 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Spitaliču. 
Izbrišejo ee člam upravnega odbora Ko- 

rošec Jože, Zeleznik Filip, Novak Stanko 
in vpišejo novi Slani odbora: 

v     StrmSek Fllip,#kmet, Spital« 31, 
Tomptak Ivan, čevljar, Spitals 39, 
LipovSek Frane, delavec, Jastroblje 7, 

-    Drôle Gregor, kmet, ftpitalič 81, 
Balob Janez, kmet, Jastroblje 18. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. novembra 1949. 

Zadr VI 197/2 11.865 

• 
18<H. 

,   Sedež: Velenje. 
Dan vpiea: 15. septembra 194U. 
Ae^edilo: Kmetijska zadrugu v Velenju. 
Izbrišejo  ee   člani   upravnega   odbora 

a  '       Vonlnlj Franc, Lorger Simon, Germadnik 
Miha. Zevert Marija in vpišejo novi čla- 
ni wibora: 

Mihelec Frane, kmet, Podkraj št. 33, 
Kvartič Jože, kmet, Stara vas, 

v        Càmlek  Franc, polj. delavec,   Velenje 
it 41,    . 

Forstner Blaž, kmečki ein, Kavče St. 7, 
Oran jek Jakob,  upokojenec, Podkraj, 
Pevnik Alojz, delavec, Velenje St. 20, 
2evart Manja, posestnfca, Podkraj 10. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. «eptemhra 1949.     • 

Zadr VII 147/8 9968 

• 
,   18W>. 

Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 23. novembra 19-tti. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in 

pTPdlovalna zadruga šivilje stroke / 
omejenim jamstvom ne Vrhniki. 

Izbriše ee član upravnega odbora Brate 
Antoni]a In vpišejo nov' člani odbora: 

Cuk Jože, krojač, Vrhnika, Gradišče 8, 
Suhadolnik Franc, kroiao, Stara Vrh- 

nika 8, 

Winter Ivana, šivilja, Vrhnika, Rasko. 
vec Št. 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1949. 

Zadr VI 246/2 12.159 

lau«. 
Sedež: Zali log. 
Dan vpisa: 6. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim janutvom v Zalem logu. 
Na zboru 6. 1949 so ee spremenila za- 

družna pravila v 1. in 2. členu. 
Besedilo odele j: Kraet.jska zadruga v 

Zalem logu. 
Obnovitvena  zadruga >Blegaš« z ome- 

jenim Jametvom v Zalem logu (Zadr V 
12/6) ee j« spojila s to zadrugo. 

Okrožno »sodiščo v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1949. 

Zadr VI 201/2 12.628 
• 

Sedež:  Žažar. . 
Dan vpiea: 16. novembra 191^ 
Besedilo; Kmetijska zadruga Zažur. 
Izbrišeta  ee  člana   upravnega  odbora 

Mlakar Stanko,  Kokalj  Neža  In  vpišeta 
nova člana odbora: 

Mole Evetahij, kmečki .delavec, Zažar 
ît. 12 in 

Vrhovec Franc, kmet, Žažar 84. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. novembra 1949 
Zadr VI 16/2 11866 

1308.,, 
Sedež:  Holmec. 
Dan vpiea; 21. novembra 1919. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga na Holmecu. 
• Izbršo ee Član upravnega odbora  Va- 

lenei  Franc In vpiše novi izvoljeni  član 
odbora: 

Zdov Ignac, Lokovica, predsednik. 
\    Okrožno sodišče, v Mariboru 

dne 21. novembra 1949. 
Zadr V 144 12.329 

• 
lütUi 

Sedež:   Kamnica. 
Dan vpisa: 28.. novembra 1940. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadrugu v Kamnici, okraj Maribor'mesto. 
Zadruga temelji odslej na noVih pravi- 

ilih, sprejetih na zboru, dne 7. VIII. 1949. 
Naloga zadruge je: da e skupnimi 

sredstvi za proizvodnjo in e skupnim de- 
lom organizira zadružno gospodarstvo z 
napredno organizacijo, plansko proizvod- 
njo in visoko produktivnostjo dela, da 
tako poveča dohodke, se ubrani fekorišče- 
valekih elementov na vasi ter sodeluje 
pri socialistični izgradnji države, da tako 
ustvari boljše in kullurnejše življenje. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohišja, kot delež, od katerega 
ee ne plačujejo obresti. Razen zemlje vlo- 
žijo zadružniki v zadrugo gospodarske 
zgradbe, ki ohiSjrf niso potrebne, inven- 
tar, vprežno in plemensko živino, živin- 
sko krmo in seme, razen živine, živinske 
krme in semen, potrebnih za ohišje. 

Gospodarske weradbe, kmetijski stroji, 
naprave in orodje, vprežna( in plemen- 
ska živina, živinska krma in semena, 
ki se vložijo v zadrugo postanejo last 
zadruge, ki izplača zadružnikom na pod- 
lagi ocenitve ugo»«vlieno vrednost v do- 
ločenem roku. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno 'leto, sestavlja predsednik in 4 do 8 
članov. Upravni odbor je izvršilni organ 
zadruge, predstavlja pa zadrugo in pod- 
pisuje zanjo v imenu odbora predsednik. 

Okrožno  sodišče  v  Mariboru 
dne •. novembra 1949. 

Zadr II 122 12.880 

• 
1310. i 

Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 21. novembra 19*». 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Milana Zidanškac v Marenbergu. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Vajs Ivan, Dračbaher Rudi, Praznik Jože, 
Furjanlč Jože in vpišejo novi izvoljeni 
člani odbora: 

Gašper Franc, 
Medved Ivan, 
Zupančič Franc in 
Luzar Franc, vei zadružniki v Maren- 

bergu 
Gašper Franc Je predsednik, Grubel- 

nlk Jože pa podpredsednik upravnega od- 
bor.". 

Okrožno sodišče v Mariboru 
!uo 21. novembra 1949. 

Zadr III 65 12.327 
• 

1811 
Sedež:  Mislinje. 
Dan vpisa: 21. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Mislfrje. 
Izbrišejo ee  Člani   upravnega  odbora: 

Celular Dana, Abefšek Valentin, Aber- 
mut  Jožef   in  vpiše  novi Izvoljeni član 
odbora: 

Jeseničnlk Stane, knjigovodja, Tolsti 
vrh, predsedniki' 

Okrožno sodišče v Mariboru 
Ine 21. novembra 1949. 

Zadr IV 54 12.826 

1312. • 
Sedež: Moškanjci. 
Dan vpiea: 12.'novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Moškanjci. 
Izbriše se član upravnega odbora Pre- 

lom Franc in vpišejo novi izvolleni člani 
odbora : 

Horvat Jože, kmet, 
Bezjak Alojz, kmet, 
Vernik Slavka, trg. pomočnica, vsi v 

MoŠkJtn'rih. 
O'-rnïno sodišče v Mariboru 

'ne 12. novembra 1949. 
Zadr IV 110 11.863 

• 
1313. 

Sedež: Placar. 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. 
Bendilo:   Kmetijska   zadruga   Placar, 

okraj Ptuj. 
Izbriše se član upravnega odbora Kola- 

rič Anton in vpiše novi izvoljeni Han od- 
bora: 

Semničkl Stefan, tomet, Zg. Velovlak, 
predsednik.     ' » 

Pooblašienka za s^podipisovnje je Kroe- 
tec Anica, poslovođi«, Jenežovoi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. novembra 1949, 

Zadr IV • 12.881 
• 

1814. 
Sedež: Podvinoi. 
Dan vpisa: 21. novembra 1949. 
BesediW Kmetijska zadruita v Podvin- 

cib. 
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Izbrišejo ee Člani upravnega odbora: 
Petrovič Franc, Pihlâr Franc. Vojek An- 
ton in  vpišejo novi izvoljeni  člani od- 
bora: 

Hamexsak Miha, tajnik KLO, 
Kuhar Juri. kmet, in 
Brue Franc, kmèt, vai iz Ppdvdncev. 
PopoSek Janez je predsednik upravne- 

ga odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. novembra 1949. 
-   Zadr IV 109 12.328 

• 
1816. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpiea: 28. novembra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga Grajena, 

okraj Ptuj. 
Izbrišejo  se Slani   upravnega odbora: 

Spendi Avgust, Gašparič Janez, Lovrenci«" 
Jakob,  Meznarič Janez in vpišejo novi 
izvoljeni ciani odbora: 

Gradišnik' Jožef,   delavec,   Grajenšak, 
predsednik, 

Toplak Franc, kmet, Mestni vrh, 
Pučko Anton, kmet, Grajenšak, 
Kolarič Martin,  kmet,  Grajenšak, 
Petek Branko, kmet, Grajenšak, 
Toplak Suzan«, kmetica, Grajenšak. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28 novembra 1949. 

Zadr III 133 '-'.522 
• 

1316. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: '28. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Podgorci, 

okraj Ptuj. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: Žu- 

ran Simcn, Hrga Martin, Prejac Konrad, 
Notersberg Vinko/ Donaj Jakob, Jhnže- 
kovič Tomaž in vpišejo novi izvoljeni 
Člani odbora: 

Petek Stefan, kmet, Podgorci» pred- 
sednik, 

Nemec Tomaž, kmet, Podgorci, pod- 
predsednik, 

Leben Ivan, kmet, Podgorci, tajnik, 
Hanželič Lenart, kmet, Strjancij.   s 

Roäkar Martin, kmet, Podgorci. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 28. novembra 1949. 
Zadr IV 129 12.521 

* 
1317. 

Sedež: Šmartno na Pohorju. 
Dan vpisa: 23. septembra 1949. 
BesedÜlo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga • Smartnom na Pohorju. 
Zadruga temelji odslel na novih pravi- 

lih, sprejetih na zboru 20. III. 1949. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v 

Smartnem na Pohorju. 
Naloge zadruge so; 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejšT način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnlmi 
predmeti;4 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere. 
dišč in sklepa v ta namen pogodpe; 
3.1 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
'"> tiste panogu oziroma kulture, ki v 
ianih naravnih pogojih najbolj uepeva- 
o; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

proizvodnje in e tem. za naraščanje bla- 

gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijska 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih eadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij, 
ekih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ti. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za uetvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: štajnbaher Jožef, Pavlin Jožef, 
Temliih Stefan, Pliberšek Tinka, Žerjav 
Vinko, Podvršnik Franc, Podkrilnik An- 
ton in vpišejo novi Izvoljeni člani odbora: 

Repulusk Ivanka, kmetica, Šmartno na 
Pohorju, 

Motaln Jurij, kmet, Šmartno, 
Motam Marko, tov. delavec, Sp. Pre- 

bukovje, •      ' 
Podvršnik Pavel, kmet, Šmartno, 
Podpredsednik   upravnega   odbora   je 

Strehar Martin, tajnik pa Repolusk Ivanka. 
Okrožuo sodišče v Mariboru 

dne 23. septembra 1949. 
Zadr III 74 11.710 

•¥• 
loi,,. 

sedež: Batuje, okraj Gorica. 
Dan vpisa; 17. novembra ' 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Batu- 

jah. 
Na podlagi sklepov skupščine z dne 

21. II. 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Plahuta Alojz, Koron Josip, Mr. 
molja Ivan, Plahuta Josip, Fišer Kazimir, 
Vetrih Ivo, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
odbora: 

Krušič Stanko, mali kmet, Batuje 39,' 
tajnik, 

Koron Franc, mali kmet, Batuje 71, • 
Krušič Alfonz, srednji kmet, Batuje 84, 
Sitar Anton, delavec, Batuje 68, 
Sitar Zmago, nameščenec, Batuje 68, 

, Mrmolja Dušan, mizar, Batuje 98, 
Mormolja Ivanka, nameščenk«, Batu. 

je 2, 
Spanjolo Jožef, kovač, Batuje 11. 

Okrožno sodišče v Postojni , 
dne 17. novembra 1949. 

Zt. 25/48-« 12.040 
• 

1319. 
Sedež: Bovec. 
Dan vpisa; 8. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Bovcu. 
Po sklepu občnega zbora z dne 19. II. 

1949 se izbrišeta razrešena člana uprav- 
nega odbora Klavora Andrej in Zorč Ma- 
tija, vpišejo pa novi izvoljeni, člani od. 
bora: 

Capi Teodor, delavec, Bovec, Dvor 3, 
precfeeanlk. 

Kravanja Franc, kmet, Bovec 403, 
Melihen Anton pismonoša, Bovec 291, 
Cuder Gracjan, delavec, Bovec 103, 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 8. decembra 1949 

Zt 92•47-1-9 12•64 

1320. 
Sedež: Celje, okraj II. Bistrica, 
Dan vpisa: 6. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Čeljah. 
Na podlagi sklepov skupščine z dne 

24. II. 1949 ee izbrišeta člana upravnega 
odbora Tornažič Alojz in Franc Ida, vpi- 
šeta pa nova izvoljena člana odbora; 

Frank Franc, kmet, Celje 44, 
Frank  Alojz,  kmet,  Celje  4. 
Predsednik upravnega odbora je Grilj' 

Vinko, tajnik pa Družina Jožef. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 6. novembra 1949. 
Zt 95/48-5 11.920 

• 
1321. 

Sedež: Dolenja Kušana, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 10. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dolenji 

Košaiii. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z dn<j 

27. •. 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora; Kaluža Anton, Dolgan Karel, Mo. 
relj Franc, Hreščak Anton. Znidaršlč Ja- 
kob, vpišejo pa novi izvoljeni Člani od- 
bora: 

Cucek Franc, kmet. sin, Dol. KoSana, 
predsednik, 

Pupis Jože, mali kmet, Dol. Košana, 
tajnik, 

Bobek Rudolf, mali kmet, Nova Sujica, 
Cucek Kari, kmet, Nova Sušica, 
Zafred Anton, kmet, Stara Sušica. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 10. novembra 1949. 

Zt 41/48-4 11.661 

1322. 
Sedež: Dolenji Zemon, okraj H. Bistrica, 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga v  Dole- 

njem Zcmonu. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

27. II. 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Porožin Franc, TomažlČ Franc m 
Brožič Josip, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani odbora: 

,   Peruzin Franc, kovač, Dol. Zemon 3, 
tajnik, 

Raspor Jožef, kmet, Dol. Zemon 23. 
Okrožno sodišče • Postojni 

dne 26. oktobra 1949. 
Zt 51/48—6 11.917 

• 
1.123 

Sndež: Golae, okrajall. Bistrica, 
Dan vpisa: 26., oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Golcu. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne 

18  IV. 1919 šs izbrišejo člani upravneea 
odbora: Maglica Tomaž, Maglica Jože, Ju. 
riševič Milan,, JuriševiČ Jože, Golac 111, 
Gerdevič Jože jn vpišejo novi  izvoljeni 
Nani.odbora: • ' >    ,   i   , 

MrŠnik Jakob, cestar, Golac 9, predsed- 
nik, 

Momilovič Jože, kmet, Golac 82, tajnik, 
*"" JuriševiČ1 Anton, kmet, Gòlac 49.     ,, 

Ivan?,'? T van, kmet. .Golac 42. •'•' 
Rroži" A'itnrì, kmet, Gota''22, 

Okrožno «odlšče v Postojni 
dne 26. oktobra 1949. 

Zt 54/48^5     '. ,    U.916 
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Sedei: Gračišće, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Grači- 

«u. 
l'o sklepu občnega zbora z dne 24. IV. 

1949 se izbrišejo razrešeni člani uprav- 
nega odbora: Franc Anton, Franc Justin 
in Skergat Danilo, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani odbora: 

Lazar Stanko, kmet, Gračišče ^„ 
Mihec Karol, kmet, Kubed 24 in 
Ražmen Jožef, kmet, Popetre 164. 

.   Okrožno sodišče  v Postojni 
dne 28. novembra 1949. 

Zt 201/48-6 12.422 
* 4 »ar. 

Sedež: Orahovo, okraj Postojna. 
t)an vpisa: 3. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Graho- 

vem. 
Na podlagi-sklepa občnega zbora z dne 

2. II. 1949' se izbrišejo Člani upravnega 
odbora: Rožanc Fani, Funda Andrej, Mar- 
kovi$ Janez, Grebene Ivana, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani odbora: 

Logar Janez, Gor. Jezero 2, predsednik, 
Debéve Mirko, Lipsenj, 
•»•• Jože, Bloška polica in 
Gornik Janez, Martinjak. 
Tajnik •• Godeša Alojz. 

OMrožno sodišče v Postojni 
dne 3. novembra 1949. 

Zt 102/48—11     •       11.597 

lazn. 
Sedež: Hruiica, okraj II. Bistrica. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949.    "> 
Besedilo:    Kmetijska zadruga v Hru- 

fi«i. 
Na  podlagi sklepov skupščine  z  dne 

12; VI. Ì949 ee izbriše član upravnega 
odbora Ceglar Josip in vipiše novi izvo- 
ljeni član odbora 

Cele Anton, kmet, Hrušica 2, tajnik 
Okrožno sodišče- r Postojni 

?> dne 26. oktobra 1949. ' 
Zt 11/47-7 11.916 

•*>••* 

iszi. 
Sedež: Komen, okraj Sežana. 
Dan vjpiea: 16. oktobra 1949. 
Po sklepu skupščine z dne 24. IV. 1949 

/ In eeje upravnega odbora z dne 9. y. 
1949 ee izbriäejo razrešeni člani upravne- 
ga odbora: Kavcvč Franc, Božeglav Franc, 
Stolfa Alojz in Kodrič Angel, vpiäejo pa 
novi izvoljeni člani odbora: 

Jurca Jožko, kmet, Komen 17, pred- 
eedtaik, 

Bändel] Franc, kmet, Tomaževica 2, 
tajnik, ì 

Slavec Jožef, kmet, Komen 117, 
Masten Rafael,''kolar, Preserie •, 
Stramcar Leopold, kmet, Voleji grad 

ft. 87, 
KovačK Viktorija, hišna, Mali dol S. 

Okrožno sodišče V Postojni 
dne 25. oktobra 1949. 

Zt 180/48-8 12.665 
•v    •  ; 

182&..  , 'ž1-, s 
"  Sedež: Kostanjevica na Krasu (okraj 
Gorica). 

Dan vpiea: 1. decembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Košta 

.invici.':' ' ' ' ' 
, Na podlagi sklepov, občnega zbora z 

;',-"!"<iae 8. III, 1949 ee tobrtëejo razrešeni 

člaui upravnega odbora: Feifo'ja Framf, 
Spačal Jožef, »avli Franc, Trampuž Kâ- 
rul m  Urdih Karol, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani odbora: 

Lukežič Jožef, delavec, Kostanjevica 43, 
Pahor Franc, kmet, Korita 46, 
Urdih Jožef, kmet, Kostanjevica 41, 
Mozetič   Anton,  delavec,  Kostanjevica 

št. 59, 
Frančeškin Alojz, zidar,  Kostanjevica 

št. 33. 
Okružno sodišče  v  Postojni 

dne 1. decembra 1949. 
Zt 20/48-6 12.425 

• 
132•. 

Sedež: Meduna, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 17. novembra 1949. 
Besedilo*: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga v Medani. 
Na podlagi sklepov skupščine  z  dne 

27. II. 1949 se izbrišejo članj upravnega 
odbora: Kristančič Alojz, Medana 7, Sirk 
Alojz, "Zucchiati Franc, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani odbora: 

Prinčič Zdravko, kmet, Medana 28, 
Bukovec Ivan, kmet, Medana 59, 
Kristančač Alojz, kmet, Medana 23, 
Kacina Konrad, kmet, Medana 42. 
Predsednik je Mikulin Alojz, tajnik pa 

Pulec Jožef. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 17. novembra 1949. 
Zt 18/48-6 12.038 

• 
1330. 

,Sedež: Obrov, okraj II. Bistrica. 
Dan %iea: 26. ok'tobra 1949. 
Besedilo:    Kmetijska zadruga v Obro- 

vem.       , 
Na  podlagi  sklepov  skupščine   z  dne 

8. V. 1949 ee izbrišejo ' člani upravnega 
odbora; Valentie Franc, Kocjančič Mari- 
ca in Cemetič Ivan in vpišejo novi izvo- 
ljeni .člani odhora: 

Mrikolj Ovetka, kmetica, Javorje 43, 
Opare Jože, kmet, Gradišče 51, 
Folee Ivan, kmet, Ritomeče, 9, 
Ljubic Jože, kmet, Javorje 46, 
•••••• Jože, trg. pomočnik, Obrov 54. 

Okrožno sodišče • Postojni 
dne 26. oktoljra 1949. 

Zt 51/47-8 11.919 
• 

1831. 
Sedež; Osek. 
Dan vrasa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmečka zadruga v Oseku. 
Na podlagi sklepov skupščine z dne 

15. III. 1949 se izbrišejo olan*upravnega 
odbora:    Glešic Juže,« Badato;' Stanko, 
Hrovatin Henrik", Bavcon Franc, JPearSic 
Adolf, Remec Ajfofz, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni clami odbora: 
•••• Mirko, Osek 60, tajnik, 

iašSi« Alojz, Osek" 87, 
".«ec ffilarija,- Osek" 99, 

lUjavec Franc, Vitovlje 67, 
Košuta Mark), Osek" 14, 
Cingerle Franc, Vitovlje 78. 
Predsednik upravnega odbora Je Cìn- 

gerle Ludvik, Vitovlje 82. 
Okrožno «odišče r Postojni 

. dne 26. oktobra 1949. 
=Zt748-4 11.923 

-','¥'. 
1332. 

Sedež: Ostrožno brdo, okraj H. Bistrica. 
•, Dan vpisa: 29. oktobra 1949, 

Besedilo: Kmetijska ladruga na Ostrož- 
nem brdn.     !; 

Na podlagi sklepa ob 
6. II. 1949 se ižbrA 

Jož 

zbora z dne 
     •-• upravnega 
odbora: Gustinčič Jožef, Maječkar Jožef 
in Krebelj Ängeja, vpiäejo* pa novi iz- 
voljeni člani odpora: 

Počkaj Ivan, kmet, Ostrožno brdo 46, 
predsednik, 

Medved 4Franc, kmet, Ostrožno brdo 2, 
tajnik, 

Trebeč Frane, kmet, ttebrožno brdo 41, 
Žnidanšič Franc, kmet, Oatrofno brdo 

št. 27, 
Medved Ivan, kmet, Ostrožno brdo 50, 
Volk Jože, kmet, Ostrožno brdo 5. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. oktobra 1949. 

Zt 55/48—4 11.695 

1333. 
Sedež: Povir, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. .    • 
Besedilo: Kmetijska zadruga'r Povirju. 
Na podlagi sklepov, skupščine z dne 3. 

I.V. 1949 se izbrišeta člana upravnega od- 
bora: Kariš Ernest in Mahnic Ivan iz 
Plešivice 3, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni odbora: 

Miklavec Franc, kmet, Povir 60, 
*   Mahnič Franc, kmet, Brestovica 13, 

Malinič Ivan, kmet,  Plešivice 5, 
Kuret Ivan, kmet, Zirje 9. 

Okrožno sodiščo  v Postojni 
(ine 28. novembra 1949. 

Zt 165/48-5 12.424 
• 

1334. 
Sedež: Pregarje, okraj II. Bistrica. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Pregar- 

jih. ' 
N» podlagi sklepov skupščine z dne 

6. II. 1949 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Kogovšek Franc, Koneštabo 
Srečko, Frank Ivan, Koneeiabo Ivan, 
Tomažič Franc, Huje 38. Cek Josip, 
Frank. Anton, vpišejo novi izvoljeni člani 
odbora: 

Urh Jože, kmet, Pregarje 34, pred- 
sedmik, 

ZadBik Alojz, zidar, Pregarje 27,' taj- 
nik, 

Koaesiabo Milan, Pregarie 100, 
Buttoar Ivan, kmet, Pregarje 40, 
Malo Jakob, zidaj, Pregarje 104. 
Frank Jože, kmet, Gàberk 5,   , 
Lever Ivan, krnej:, Huje 10, 
Tomažič ;Franc, kmet, Huje 82.   v 

'    Okrožno eodjfče T Postojni        \ 
' dne 26. oktobra 1949. 

Zt 80/47-10 11.921 
>        • 

1335. 
Sedež: Ravnik, okraj, Postojna. 
Dan vpisa: 21. novembra 1949.  X 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ravni- 

ku. 
Na podlagi sklepov obtaga zbora t 

dne 80. I. 1949 se S^rišejo Sani uprav, 
nega odbora: Znidaršic Julljana, Turi 
FeSike to Baraga Marija, vpišejo pa no 
vi .izvoljeni ciani o$t>•: 

Klan&r Ivan, maB Émet, ZakraJ, pod. 
predsednik,, ' \ 

Jaklič Andrej, *kmet. sin, Ravnik, tai- 
nik, 

Intihar Karol, kmet. ein, Zayrh, 
Intiiwr Franc, kmet, âkrabce, 
Zupančiči Stanko, tómiet, Storoyo, 
FavljB Ivana, poseetnîca, Strnrica 

.   Okrožno sodišče v Postojni 
r • i  , dne 21. novembra 1949. 

5 Zt 114743-6 12.035 
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1836. 
- Sedež: Itazdrto, okraj Postojna. 

Dan vpitìa: 10. decembra. 1949. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v  Razdr- 

loni. 
Po ekiopu občnega zbora z duo lo. 1. 

1949'et) izbrlSejo razrešeni člani upravne, 
ga odbora; Sllvar Franc in Komar An- 
ton, vpišejo ••< novi izvoljeni člani od- 
bora: 
.-Naborgoj   Jože!,   kmet,    Razdrto   41. 

podpredsednik, 
Fabčič Henrik, delavec, Vel: Ubeljsko 

it. 27, tajnik, • 
sanico Franc, kmet, Vel. UbolJ*ko 10. 

Okrožno sodišče  v Postojni 
dne 10. decembra 1949. 

Zt 67/48-7 12.667 

1••. 
Sedež: Renče, okraj Gorica. 
Dan vpjea: 17. novembra 1949. 
ßeeedilo: Kmetijska zadruga v Ken- 

iah. 
Na podlagi aklupov občnega zbora a 

dne 13. II. 19-19 se izbriäejo člani uprav, 
nega odbora: Žigon Jožef, Mozetič Mirko, 
Žigom Franc, Spacapan Ivan, Pahor Juto, 
2nidarïi<5 'Bernard," Pregelj Ivan, Mar- 
ttoug Ivan, vpiäejo pa novi izvoljeni 81a. 
aj odbora: 

Mozetič Ludvik1, kmet, Renie 270, pred. 
eednik, 

-VlSč Franc,  kmet, Renče 120, tajnu, 
A.-rljàk Peter, kmet. Retlče 218, 
Baäa- David, zidar, Renče 213, 
Bratkovič Mirko, kmet, Renče 340, 
Krpar Jožef, kmet, Renče 390, 
Pahor Alojz, kmet, Renče 195, 
Coti« JoZof, zidar, Renče 239,   ' 

Okrožno sodijo v Postojni 
dno 17. novembra 1949, 

.?    . Zt 180/46-5 12,039 
.     • 

188«, 
Sedež: Selo na Vipavskem, okraj Gonca. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1949. 

. Besedilo: Kmetijska inilrnga v Selu •• 
Vipavskem. 

Po sklepu občnega zbora * dne-20. •. 
1949 ee irbrläe. razreSenl član upravnega 
odbora Bavčar Angel in vpiše novi izvo- 
ljeni' član odbora t 

Krko« MIlan, Selo 84, 
Okrošno sodtffe v Postojni 

-    , '   dne 26. oktobra 1949. 
.   Zt, 34/48-5 , t2,0ee 

'   • 
1889. 

Sedež: Skopo, okraj Sežana. 
Dan vpiea: 28. novembra 1Ö-1U. 
Besedilo:    Kmetijska ladniga v Sko- 

pem« .** " ' 
Po iklepu 'Jf/čnega «bora « dne 10. IV. 

1019 «e izbrišeta Mana upravnega odbora: 
Stoka Anton in Zlsrcc Kristijan ter vpHe- 
ta nova. tzvol|ena člapa-4Hibora: 

Wveç Änrko, kmet, Skopo, to 
r..avrenčia JožM, kmet, Krajna va# 6. 

Okrožno sodiate v Postojni 
dne 28. novembra 1949. 

Zt 202/48-7 t2.421 
• 

134t>. 
Sedež; Spodnje Hitnje, •••••, Wr«ka 

Bistrica. .   , 
Dan vpleai 29 oktobra 1949. 
Beeedilo: Kmetijsko zadruga * Spod, 

lutnjah. ', 

Na podlagi »klopa občnega zbor« % dao 
8. V. 1949 ee Izbriäejo člani upravnega 
«dUw'a; Fatur Alojz, ßajo Ivan, Počkaj 
Jože, Zakrajäek Jože, Seles Andrej, Ivan- 
cifi Mirko, Medved Anion, vpijejo pa novi 
izvoljeni člani odbora: • 

Bobek Jakob, kmet, Janeìevo brdo 8, 
predsednik, 

Nadch Fran«, ceatar, Kilavce 30, 
Penko Rafael, kmet, Ratečevo brdo •, 
Öandek Franc, krnel, .laneževo" brdo 19 
Fatur Anton, kmvt, Bitnje 12. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. oktobra 1949. 

Zt 49/47-9 11.590 

1341. 
Sedež: Aeinblje, okraj li: Bistrica. 
Dan vpisa; 8. novembra 1949. 
Besedilo: Kmetijska »adri'ga v Sem- 

brali. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne 

21. III. 1949 ee izbriäejo člani upravnega 
odbora Samsa Ivan, feenkinc Rudi, Kruh 
Frane in Valenčič Joeip, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani odbora: 

Nadoh Joeip, kmet, Podtabor 7, pred- 
sednik, » • 

Dovjran Joeip, kmet, Sombije 38, 
Dovgan Franc, kmet, ftemblje 18 In 
llovttnn Andrei, kmet, fiemblje 7. 

Okružno sodiSce v Postojni 
dne 3. novembra 1949. 

Zt «2/48—7 11.594' 

Sedež: Škrbina, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 28. novembra 1949. 
Hosodilo: Kmel'.jiika sadruga v Škrbini. 
No podlagi sklepov občnega, zbora * 

z dne 2. V. 194!) se izbriäajo elani uprav- 
nega odbora: Jazbec Jožef, Colar Alojz in 
Furlan Marija, vpiîeju pa novi itvoijeni 
člani odbora: 

frnigbj Albin, kmet, Škrbina.i«, 
'•urlan Jožko, kmet, Sibeljl 1, 
Makovec Alojz, .kmet, Sibelji 2, 
Milio Ivani«, emetica, Rubije 5, 
Pnkln Anton, kml> škrbina 89. 

Okrožno aodltt« V Postojni 
dne 28. novembra 1919. 

Zt 151/48-5 12.423 
• 

1813, 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpiea: 13. a*»ueta 194U, 
Beeeçlilo: Okrajna svež« kmetijskih, ta* 

drug s« okraj Tolmin, v Tolminu. 
Na podlagi sklepa upravnega odbor« na 

«eu dne 6. y T, 19-19 «<» vplleta: 
Kerl8 Dana, vliji komercialist, Tolmin, 

Rularjeva 12, pooblaščenka u podpisova- 
nje faktur in 

Lehnrnar Baldi, višji goep.' pomočn|Jt, 
pooblflWeneo «a podpisovanje Mm trgov, 
ekegn pod|f% okrajne eveze fcmetlJekH» 
zadrug 

Okrolne sodl3««,v Pastelni 
dne J3. avgusta \•$, 

Zt 59/47 U.60O 

1344. 
Sedež: Vipava, okraj Gorica. 
Dan vpiea: 26. oktobr« 194». 
Besedilo: Vinarska in aadj«r?k» •»•••- 

•ra v Vipavi, , 
Ne noo*]«^ sklepov skupine «. dne 

2&, IV, 1949 ep izbriiet« člana »pravnega 
odbor« Besednjak Alojz ia PIBììOOQ Franc, 

wpisçta pa nova izvoljena člana odbflmut 
LIčKU Franc,   kmet,   RiliT)mberk.?<41e 

«   12,  ,. .    .        ...:.,   .,,,;='. 
2•«••1,Qril, ••••• Podraga 87...««   . 

Okrutno sodiäfo v Postojni- ''-;!•| 
dne '• Oktobre 1949; 

Zt 24/48—19   . /•    11•18( 
• * •.'.') 

1345. 
Sedež: Vrtovin, okraj ttorica. 
l>an vpiea: 17. novembra 1949. 
ßeeedilo:   Kmetijska  zadruga  v   Vito?; 

VJnu. ,.;<       .    .»     '.]l' ' 
> Na podlagi sklepov *kuplùmo z' dne 
20, II. 1949 ae izbrišejo Slani upravnega 
odbora: Kaudue' Vinku,, Ço'piô Franc 
Kandne Jože,' Rebek Jože, 1•»•• Vln- 
cenc, vpiSejo pa novi izvoljeni 6lanJ "od- 
bora:       • ','• '    -,"" *'•    ^ 

Slamiê Franûiekà,   hllna,   Vrtovin 60, 
podpredsednik, '   v     . 

Slamič Viktor,   del«vec,   Vrtovin 102, 
tajnik, ,?,•;.• 

Crnigoj Lenart, kmet, Vrtovin 28,v,,, 
Salej Jožef, hmet>  Vrtovin 49,s.  ti   1 
Andtavee Anton, kmet; Vrtovin -lOIi 
Predsednik upravne«« odbora :je *•••»• 

melj Marijan.        -.•        • ;,- ;    ;..;,•: 
Okrožno sodiäco • Postojni   --v.:.4 

dne 17,. novembra 1949.:;^   ' 
.        ZI 137/48-5     1     12.041 

184ü.   . ._ „.  .  t 
Sedež: Zabiče, okraj, •. Bistric«.»       | 
Dan vpiea; 28. oktobra 1940• J 
BeeedHei -Kmetijska »adruga  • »»b*. 

čah. 
Na  podlagi' eklepov •••••••  z dne 

10. IV. 1949 ee IzbriSe član upravneg*' 
odbora Hrenovec Ivan \• .ypiiö,ijöv4 ipro. 
ljeni član odbora-,       ,   (

:' " „'.',     ., ^ 
Ba5a Jo^ kmet, Podjraje 85,\(  •''d 

Okrožno sodiate »Postojni,.    \o, 
. dne 28, oktobra 194». : r    , /. 

Zt 1/49-4S       '.j • 11.ÔW: 

rih-riVi     •,   •'•:- -•  ' 
»34ï.   , , . -•   ,"V,;;.-' ,-] 

Sedež:'Bohinj.        ^ '       . '-/        " 
Pan izbrisa,;.28.fuavejabra 1949.   ,.;:    

J 

Beeedilo: I^esno-produlttivua zadruga 1 
omejenim iamstyom %» Bohtni v UUtvldiC"* 
ciji v Beh,l«iWei. !   •"flr 

Zaradi končane likvldecije. " L' 
Okrožno ••••• v'LJnblJani 

dne 28. novembra 1949. 
Zadr V 72/4 12.188 f 

*   . ••.•„«,  •.,•>. 
18-ts. •  , .   ' 

Sedež: Ce»k^ •••>••     :   T 
Dan izbrisa: 18. novembra 1949. 
Beeedik»: Strojna «admga • CerMJah 

na   Gorenjskem,   tadrtma '*- omejenim 
jam«tT«m, > : :}U:  sv»,;.'-'. 

Zaradi spojitve e Kmetijeko ztdtneb"^ 
Cerkljah (Zadr VI 208/2),    •(•, .', 

Okroïno eodilce v Mublfkni 
dne 18.f novembra 1949. 

Zadr II120/14 11.977 

1849.   , * • *    tf ' ' 
Sedež: Cerklje. ••.;£ 
Dan izbrisa: 18. novembre 1949.   'i- 
Beeedilo: Živinor«jska »ttdruga » ome- 

jenim jamstroro * Cerkljah. . »i< 
i   Zaradi združitve e Kmetijsko zadruito T ' 
^Cerkljah (Zadr VI- 208/2),.,          ; >-•-• " 

Okroino »odi??e • Ljubljani) 
dnp,.18. novembra 1^0, 

«;,           ;3«4r U»&#4/>"     11.978 

f 
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I860. 
Sedež: Sv. Križ pri Litiji. 
Dan izbrisa: 14. novembra 1949. 

'   Besedilo: Obnovitvena zadruga « omej. 
jamstvom v Sv. Križu pri Litiji. 

. Zaradi  spojitve e Kmetijsko zadrugu 
v, Sv.: .Križu pri Litiji. ' 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 14. novembra 1949. 

Zadr. II 70/2 11.840 

1851. 
Sedež: St. Rupert. 

1 Dan izbrisa: 20. decembra }949. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadrugu 

e- omej. jamstvom v St. Rupertu. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. decembra 1949. 

Zadr II 6/20 — Novo m«.-''      "-'.K89 
- • 

1852.      . 
Sedež: Zali log. 
Dan Izbrisa: 6. decembra 1941». 
Besedilo:   Obnovitvena zadruga  »Ble- 

gaSc :% omejenim jamstvom v Zalem logu. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo v 

Zalem logu (Zadr VI 201). 
Okrožno godiiie v Ljubljani. 

! doe 8, decembra 1949. 
Zadr V 12/4 12.624 

Trgovinski register 

,, .   Sp.r emem be        ,   . " 
ms. 

Sedež: Ljubljana.  "  ' 
Dan vpisa: 25. novembra 1949. 
Besedilo: Gradbeno podjetje Kosi, druž- 

ba z o. z. v Ljubljani. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora z 

dne 20. XI. 1949 se je družba razdruiila 
In prešla v likvidacijo. 

Likvidator: SeliŠkar, Jain, stavbenik, 
Ljubljana, Kolezljska 14. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e 
prietavkom w likvidaciji«:; 

Likvidator eamoetojno podpisuje Hkvi- 
deoljeko, tomo..! ! 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. novembra 1949. 
;,,,:, RgTC.   V260 ' .'498 

• • •     ;•   ' 
1854.'.'f •  •" "' 

Sedež: Ljubljana, *,- 
Dan vpiea: 28. oktobra 1941» 
Besedilo: Bizarna, družba s o. z. v li- 

kvidaciji, Ljubljana.   . !   . 
•izbrise ae likvidator-Pinter Marija in 

vpdSe no?•> likvidaitor: ' 
Masel] Milan, nameščenec, Ljubljana, 

Äeeljeva>c, 24,  , 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

, .dne 28. oktobra 1949. 
\(BgCV881/10 11.348 

•\ <•', 

Izbrisi 
1865.        .   I •'-»••> 

Sedežr Ljubljana. 
•Dan rzbrdeai 8. novembra 194», 
Besedilo: -Limenta< družba « o. z. v li- 

fcviđeciji.' <•* 
Zaradi končane lf&vidaeije. 

Okrojno iiođiSce v Ljubljani 
dne 8. novembra 1949. 

-       t        Rg O III WH 2••2 

Uvedba postopanja 
za Aüzgiasuev za mrtve 

. V K 1•/49 12.859 
Leokcvšek Franc, roj. a0. 1. 1924 v 

Jurkloštru, sin Jožefa in Marije rojene 
Vogrinc, stanujoč v Blatnem vrhu St 35, 
KLO Marof, je služil med okupacijo kot 
vojak v nemški vojski in se od takrat 
pogreza. 

Na predlog Lestovsek Frančiške rojene 
Frece, posestnice v Blatnem vrhu 35, 
p. Jurklošter, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 
iiaj se o pogrešanem do 1. II! 1950 po- 

, roža sodišču. 
*    Leskovžek Frauc se poziva, naj se zgk- 
si pri sodišču ali da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodeče v Celju 
dne 6. decembra 1949. 

* 
1 R 585/49-4 12.230 

Basa Jožef, roj. 7. III. 1900 v Dorn- 
berku, sin Jožefa in Jožefe rojene Remec, 
kmet v Gradišču 24, je odšel 8. IX. 1948 
v NOV, Od 26. IX. 1943 se pogreša. 

Na predlog Basa Viktorije rojene Gor- 
jan, Gradisce 24, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
I R 578/49-4 12.231 

Gentile Feter, roj. i. XII. 1905 v Reani- 
. Čedad, sin pok. Ivana in- pok. Rozalije 
rojene   Risterna,  industrijski  delavec  v 
Uesklah 4, je odšel 3. XII. 1944 v NOV. 
Ud tedaj se pogreša. 

Na predlog Gentile Jolande rojene Sirk, 
gospodinje, Anhovo 4, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 606/49-3 12.237 

Humar Alojz, roj. 10. VI. 1921 v Sp. 
Lokavcu, sin Franca in Ane rojene Hu- 
mar, mehanik, je bil 1941 mobiliziran v' 
italijansko vojsko. Leta 1942. je odšel v 
Rusijo in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Humarja Franca, ko- 
vača iz Sp. Lokavca 29,.se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega, 
I R 601/49-3 12.232 

Hvala Miroslav, roj. 30. I. 1918 v Dolu 
pri Cepovanu, sin Jerneja in Alojzije ro- 
jene Savli, kmet, je bil 1938. mobiliziran 
v italijansko vojsko. Dodeljen je bil 1. ju- 
riänem bataljonu. Ladja, e katero je bila 
njegova enota odpeljana iz Paìerme proti 
Tunisu, je bila torpedirana in se od te- 

.' da j pogreša. 
Na predlog Hvala Ljudmile, kmetice v 

.Dolu 134, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. - 

' I R 602/49—4 12.234 
Roba! Jože, roj. 18. II/19Ì1 v Erzelju, 

'sia Jožefa in Štefanije, rojene Jamšek, 
jkmet, je odšel septembra 1943 v NOV. 
Dne 27. I. 1944 je bil baje kot kurir ubit. 
Ud tedaj s© pogrela. > 

Na predlog Žene -Kobal Ivanke rojene 
,Vrcon, gospodinje, Erzelj 26, se uvede 
.postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 599/49-6 12.229 
Marc Vladko Dragotin, roj. 26. I. 1921 

v Piranu, sin Franca in Marije Valerije 
rojene •••••, delavec v Ajdovščini, 51- 
beniSka 2, je Ml 21. 1 1942 mobiliziran 
v italijansko vojsko. 5e isto leto je odSel 
na rusko bojišče in ee od' tedaj pogrela. 

Na predlog Marc Marije, zasebnike iz 
Ajdovščine, Sibeniika 2, se uvede (posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

I R 607/49-3 12.236 
Saksida Virgilija, roj. 26. XI. 1926 v 

Gradišču, hči Ludvika in Cvetke rojene 
Volk, hišna »a Gradišču 82, je bila 16. 
VIII. 1944 ujela od italijanskih alpinov. 
Odpeljana je bila v goriške zapore, nato 
pa v Auschwitz. Pozneje je bila odvedena 
v taborišče Bergen-Belsen in se od tedaj 
pogreša.   • 

Na predlog Sakside Ludvika, krojača 
iz Gradišča 82, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo. 
I R 586/49-4 ' 12.233 

Volk Rafael, roj. SI. VIII. 1889 v Gra- 
dišču, sin pok. Ivana in Antonije rojene 
Rudež, kmet, je odšel 8. IX. 1943 v NOV. 
Baje je 26. IX. 1943 padel v bojih v 
Trnovskem gozdu. 

Na predlog Volk Marjete, gospodinje 
iz Gradišča 70, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 605/49-3 12.235 

Vuga Jožef, roj. 1. 1. 1912 v Kanalu, 
sin pok. Jožefa in Marije rojene Petsrnel, 
delavec v Kanalu 15, je bil 1941. mobili- 
ziran v italijansko vojsko. Leta 1942 Je 
bil poslan na rusko bojišče in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog žene Vuga Alojzije rojene 
Berden, delavke iz Kanala 15, se uvede 
postopanja za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je. o pogrešanih kaj 
•••••, se poziva, naj to v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ai skrbniku Lahu Rudolfu, sod. 
uslužbencu v Gorici. 

Basa Jožef, Gentile Peter, Humar Alojz, 
Hvala Miroslav, Kobal Jože, Marc Vlad- 
ko-Dragotin, Saksida Virgilij, Volk Ra- 
fael in Vuga Jožef se pozivajo, naj se\ 
zglasijo pri sodišču ali dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka' bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 24, novembra 1949. 

• 
I R 614/49-3 12.653 

Cotič Franc, roj. 15. VII. 1911 v Dorn- 
berku, sin Jožefa in Marije rojene Brbec, 
kmet v Dornberku, Vodnikova ul. 9, je 
odšel novembra 1943 v Gradnikovo bri- 
gado NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Cotica Antona,, kmeta iz 
Dornberka 9, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. ' 
I R 6Ì2/49-3 12.548 

Fikfak (ppltaUjančeno Fioretti) Karol, 
roj. 21. IX. 1914 v Šempetru pri Gorici, 
sin Avguština in Jožefe rojene Cerne,, 
slikarski pomočnik" v Šempetru 6 pri Go- 
rici, je bil avgusta 1944 mobiliziran v 
NOV. Dne 29. VITI. istega leta te bU baje 
ranjen blizu Stjaka. Od tedaj se pogreSa. 

Na predlog Fiorelli AvguStina, železni-. 
carja v pokoju, Gorica, Via Faiti 45, Ita- 
lija, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
I R 615/49-3 12.550 

PodberSič Rihard, roj. 10. III. 1911 v 
VrtojM, em'Riharda in Franîiake rojene 
Gorkič, mehanifi v Vrtojbi 248, Je bif 
1944 od Nemcev aretiran v Milanu, kjer 

,Jè bil začasno zaposlen kol mehanik* tet 
odpeljan' v Nemčijo. Od tedaj se pogreša 
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Na predlog PodberäiSai Henrika, zidar, 
ja v Vrtojbi 248, se uvede postopanja 
•• razglasitev za mrtvega. 

I R 611/49-3 12.552 
Pregelj Julijan. rojen 15. X. 1919 na 

Gradišču, ein Franca in Anofele rojene 
Pregelj, mehanik na Gradišču 122, je šel 
po razpadu Italije 1943 k partizanom. 
Dne 16. IX. istega leta je bil pozvan v 
neko mehanično delavnico na Kras. Od 
tedàj se pogreša. 

Na predlog Pregelj Angele, gospodinje, 
Gradišče 122, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 609/49—3 12.549 

Skodnlk Alojz, roj. 16. V. 1907 v Av- 
čah, ein Štefana in Marija rojene Suligoj, 
kovač v Avčah 90, je bil 9. VI. 1944 od- 
peljan v internacijo v Nemčijo. Od ta- 
krat, ee pogreša. 

Na predlog Skodmik Veronike rojene 
Vončina, gospodinje, Avče 90, •• uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 610/49-3 12.547 

Vidmar, Franc, roj. 29. III. 1897 v Ri- 
hemberku, ein Marjete rojene Ferjan- 
čič, tonet v Rihemberku 18, je- bil 15. II. 
,1944 odpeljan v Nemčijo. Do 27. II. 1944 
je bil v taborišču Neumark, nato v Bam- 
Bergu. öd junija 1944 ee pogreša. 

Na predlog Vidmar Ludovike rojene 
Pavlica, gospodinje, Rihemberk, Vas 62, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
I R 613/49—3 ' 12.551 

Vijal Avgust, roj. 8". VIII. 1916 v Bassa- 
no del Grappa v Italiji, sin Konstantina in 
Magdalene rojene Zonta, delavec v Bi- 
ljani 32, je -bil februarja 1945 odpeljan 
v Dachau. Maja 1945 je bil baje sežgan, 
od tedaj ee pcgreča. 

Na predlog Vijal Anice rojene Simčič, 
goppodinje, Biljana 32, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev zä mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogr3šanpx kaj ve, ee po- 
ziva, naj v dveh mesetih /po tej objavi 
v Uradnem listu LRS poroča o tem sodi- 
šču ali skrbniku •• Rudolfu, uradniku 
okrajnega sodišča v  Gorici 

CottS Franc, Fiklajt Karel, Podberšič 
Rlhard, Pfegelj Julijin, Sködnlk' Alojz, 
Vidmar Franc in Vijal Avgust ee pozi- 
vajo, naj se zglaeijo pri sodišču ali eicer 
"dajo ikako ,vest o eebl 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 8. decembra 1949. 

I R 617/49-3 12.731 
Bratuž Jože!, roj. 19. III. 1921 v Banja 

Iinki, sin Antona in Gizele rojene Hvala, 
čevljar v Cepovanu 97, je bil 10. I. 1941 
mobiliziran v italijansko vojsko. Nazad- 
nje je bil v Bologna in ee nekako od leta 
1942 pograša. 

Na predlog Bratuž Gizele rojene Hvala, 
gospodinje, Cepovan 97, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 616/49—8 12.730 

.Furlan Božidar, roj. 6. XI. 1917 v 2i- 
rovndci, sin Metoda in Antonije rojene 
Beltrame aktivni oficir italijanske vojske 
v Šempetru 366, je šel po kapitulaciji 
Italije 7. VII. 1944 v Kosovelovo brigado 

NOV. Marca 1945 je baje padel v boju 
blizu Cerknega da ee cd1 tedaj pogreša. 

Na predlog Furlan Marije rojene Kara- 
ra, gospodinje, Bukovica 72, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 604/49-3 12.729 

Furlan Ludvik, roj. 9. 1.1927 v Rihem- 
berku, ein Ivana in Lucije rojene; Vid- 
mar, delavec v Rihemberku, Cvetrož 20, 
je odšel 10. IX, k partizanom. Od avgu- 
sta 1944 ee pogreša. * 

Na predlog Furlan Lucije rojene Vid- 
mar, Rihemberk, Cvetrovž 20, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se 
poziva, naj o tem vMveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbniku Lahu Rudolfu, uradniku 
okrajnega sodišča v Gorici. 

Bratuž Jožef, Furlan Božidar in Furlan 
Ludvik ee pozivajo, naj ee zglasijo pri 
sodišču ali dajo kako vest o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče v Gorici 
.dna 12. decembra 1949. 

1 R 189/49 12.631 
Rojko Kari, roj. 18. X. 1918 v Negovi, 

sin Jakoba in Marije rojene Vognin, vi- 
ničar v Kadt'nekem vrhu 30, je bil 2. IV. 
1943 prisilnu mobiliziran v nemško voj- 
sko. Zadnjič se je svoji ženi oglasil 24. 
XII. 1944 nekje iz Sp. Slezije pod vojno 
pošto 6041. Od tedaj 66 pogreša. 

Na predlog Žene Rojko Rozalije, viaiČar. 
ke pri Negovf 60, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
naj se o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča" sodi- 
šču ali skrbnici Rojko Rozaliji. , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 30. novembra 1949. 

• 
R 404/49-4 • 11.927 

Dolenje Franc, roj. 7. X. 1908 v No- 
vem evetu, sin Franca, ee od leta 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Dolenje Josipine, kme- 
tice iz Novega sveta 5, ee uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvaga. 

R 403/49—5 '     11.928 
Rupnik Frančiška roj. Menard, rojena 

8. II. 1902 v Novem evètu, hči Franca, je 
bila konec septembra 1943 odpeljana psc€ 
Ziberšam. Od tedaj se pogreša.. 

Na predlog moža Rupnika Alojza, de- 
lavca iz Novega sveta 14, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo,  Id mu je o pogrešanih kaj 
znano, s poziva, naj to v dvah mesecih 
po objavi y Uradnem Heim LRS poroča eo- 

. dišču ali skrbnici Sova Jožefi, Idrija, Ti- 
tova 43. 

Dolenje Franc in Rupnik Frančiška ee 
pozivata, naj ee zglasita pri sodišču aH 
dasta kako*veet o sebi. ., 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. • 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 16. novembra 1949. 

I R 963/49-4 12Ä97 
Solar Franc, roj. 27. IX. 1896 na Bledu,   • 

2eleče, ein Matevža dn Helene rojene Ju-   ,:, 
van, zasebni uradnik na Bledu, Zagorice 
št; 120, je odšel 11. XII. 1943 vNOV. 
Od tedaj se pogreša. Po potrdilu poverje* 
ništva za notr. zadeve pri OLO Jesenice 
ni nobenih podatkov o njegovem biva-    - 
lišču. 

Na predlog žene šolar Terezije, gospo- \ 
dmje z Bleda, Zagorica 120,, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 
1. III. 1950 poroča sodišču ali skrbniku 
Rlhterju Mirku, sod. uradniku na Je- ' 
senicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo!o 
predlogu. / 

Okrajno sodišče r Ilirski Bistrici 
dne 28. novembra 1949. 

•k 
II R 221/49-6        ' ' 12483 

Hrvatin Anton, roj. 13. VI. 1926, kmeč- 
ki sin Jožefa in Marije rojene Culja, sam- 
ski, Studena gora 8, je odšel marca 1944 
v III. bat. IX. Levstikove brigade. Po- 
zneje je bil v jurišnem bataljonu VII« 
korpusa in se od jeseni 1944 iz bojev na 
Dolenjskem pogreza. 

*Na predlog očeta Hrvatina Jožefa, lune. 
ta iz Studene gore 6, ea uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po-; 
ziv, naj se o pogrešanem v dveh mesecih' 
po objavi v Uradnem listu LRS poročal 
iodišču ali skrbniku Oljšaku Toussalntu,- 

uslužbencu v II. Bistrici. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o' 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici' 

dne I. decembra 1949.1 "''",' 
• 

II R 215/49-18    . •61 
Safoec Alojzij, roj. 5. IX. 1906 v Kme- 

žaku, ein Jožefa in Ivane rojene Mateč- 
kar, kmečki delavec iz Sembij 39, je bil 
poleti 1942 interniran, v italijansko tabo- 
rišče Alberobello, pokrajina Bari, maja 
1948 pa baje prepeljan v neko hiraJnkó v 
južni Iteütf, kjer je mènda «mrl.1    "' 

Na predlog očeta Sabeca Jožeta, kmeta 
iz Sembij 89, ee uvede postopanje za-raz. 
glaeitev z* mrtvega in- se poziva vsakdo, 
ki mu še o pogrešanem kaj znano, da to 
v dveh mestecih po objavi v Uradnem li-' 
ehi LRS poroča eodiïw ali skrbniku 21- 
berna Jožetu, sodnemu uslužbencu: v It. 
Bistrici. ' 

Po preteku roka bo eodieče odločilo o 
predlogu. » 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 18. decembra 1949.     '   !; 

•    • i.     •'  ,  •   'v 
IIR 228/49-8 12462 

Dedič Anton, roj. 10. I. 1894 v Rečicah, 
ein Jakoba in Neže rojene Jalenič.1 kmeč- 
ki delavec iz Račio 19, je bil 1914 mobfr 
liziran v avstrijsko vojsko m ee pogreša 
od leta 1915 z ruske1 fronte.        ,,. ,   , 

Na predlog brata Dodiča Jožeta, kmeta 
iz Racle 19, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za'mrtveca in ee poziva vsakdo, ' 
ki mu Je o pogrešanemkaijTzriano, da „to 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Oljšaku Toussaintu, sodnemu uslužbencu 

i v II. Bistrici;     ••' '    '    i  •. • •• ' '• 
Po ^preteku roka bo sodišče odločilo o : 

.predlogu. '• ,v  ' ',."," •« 
Okrajno sodišče v Ilirski Btetrlei       .- 

dne 19. decembra 1949. ;'     i 
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-1-11,1979/49-3 .1*896 
. Metik.,••••»,.,<9•. 1S4. X. 1920 n«. Je>e- 

'nlóuU7 til«. JÛ*o%t 'm• t'ruMoiik» coirne 
,Veugarj p<.ww»tûik,v Hatôùsll-Planica,-70» 
je wlSel junija 1U-U y obveiìeyalno služ- 
bo •••••. p</*vaje tv,l, 5.*Bkiurju NOV.Po 
izpov^irJ'Vaproiniita iiortea, tovarniike- 
Sa delayoa 'iz.l'oJtkov 22 in Noia Ivuiiu, 
gozdarja n Javorinìkega rovta 17, je MI 
17. XI. 1944 prl.vnn Ruin od Nemci'v 
uW),..   ..'••."• 
: N« predlog Motiku »tanka, toviuntfke- 
ga deiavca U Movi ,8•, «e uvede postopa- 
nje za razglasitev ta mrtvega. In sa izda- 
ja ,po*iv, du. sa-o ••••••••••" do •. •. 
1950 poroča eûdiiuu ali «kroniku Rlhterju 
Mirku, «oil/ üraumltu na Joaenio'ih. 

Po preteku volai lio mxV^ìa odločilo o. 
predlog^ .... • : 

Okrajne «utilité UM Jesenicah 
de 3.  decembra  1949 

"-" •>*' *• 

ÌR;Ì13/«T4». , 1«8W 
Cedrali Jože« rojt 21. 11, 1910, *m pò- 

ee*t£ika Francetu • Marijo i-ojene Petek, 
- Ceiarnk Ciril. wj. iti. VU. 1920, «in 

poeéelavka Franceta m Marije rojene Pe- 
tek, oba a Hlbuice 58, ee ud leta J94Û 
pogrezala. Po uradnem potrdilu poverj«/ 
Blitva za notr. »adeve pri 0L0 Kočevje 
ni. nobenih podaitkov o njunem bivali- 
šču. -:'•   :••••*.,     , 

Na predlog ßuiark* Antona, bančnega 
uradnijia" l» Ribnice 68. ni Dolenjskem, 
se uvede postopanje ztt 'razglaeitev za mr- 
tva iiî ee izdaja poziv, "da1 se o'pogreàanih 
do •. •1, I960 poioiat*ovi'«fiSu ali skrb- 
niku Orriivču Jožetu, sod. uradn ku v Ko. 
CeVJU    • ..    p    .;.,    • 

••••• ,3o2e 1•,.•1 ee pozivata, da 
se zgkisiita pr eódlSSù ' ali dasta kako 
veet o sebi. 

rV preteku roka bo sodliče odločilo O 
predlogu. v< *  . ,        ,>T 

•-*..• - ••••••• lOdlWo v Kočevju 
5dnè'"4. dederribra 194Ô, • 

-,   - c- ..,,   : ->^. •• 

i:.c;ißo/49^.4j4\/:f';' ,   v !'' ''12:884 
Stare Jole, rôj. ii(!IX. 1926» Oor. La- 

^ièijUPPi^nlka-pOlv Jožeta in Pavle 
rojene Oblak, «««od leta .1945 pogreÄa, Po. 

. uradnem potrdilu poverjenlitva. •• notr. 
zadeve v ^Kočevju nj nobenih podatkpv o 
njegovem  blvalilču;. 

Na predlog eeeitß Stare Frančiške iz 
QOf. Lazov 4,;«®.uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se Izdaja potiva 
d« cg o.pogreàanem do»25, •. 1950 po- 
roua sodiSču ali skrbniku Črnivcu ••••••, 
eod. u*adnMni; v, Kočevju. 

Stare Joie ee poziva, da ee zglasi p" 
pri sodišču aH da kako vest o sebi. 

'Po preteku roka ho *tility*» odločil^ O' 
pr>dlo$ru:   - -->-{. .!."-' 

:o     Okrajno tortiSfe v Kočevju 
--. :        diieìe; decembra 194». 
«••-    «   ,-. •<• .v.-^ .    ,  • 

I^J.J.2/49^7    '-_',.' 12.803 
.Kozina Janez, dflak i* (toriîe vael, dn 

Gqrjije vael',51, roj. 26. I. 1925 v Gorici 
vf»L'-eln, Janeza,.• matere, Marije rojene 
Ajnbroztë» je vetouil mVd\-dÇm'ibranoe.ne- 
kaj ,jn«*ecev pred osvoboditvijo;   .-> 

'Kozina Janez, dijak- iz Gorico vael, ein 
letih stariSev, roj. 7. VII. 1922, je veto- 
pdl kpartlMnom.pofcrrm 1048, po bolezni 
v Ljubljani v zimi' 1944 pa k domobran- 

\ cem. Oba ita po nevohodltvl ndsia na Ko- 
roSko ta'ae od takrat pogreSata. 

. Na predlog matere Koxlna Marije, go- 
epOfiittju v Cifrici vatfi 61, eo uv.wio poeto, 
panje • raïglati.'tev •• uirtve iu ee izdaja 
poziv, haj ua o njih du 51. 111. 1950 po- 
mh «odiati ali ekrbiilku Črnivcu Jožetu, 
ai>d. uradniku v Kočevju. 
1 ÈM00/49.-8 12.72Š 

Tureji Frano, roj. 27. I. 1906 v Novem 
•••• 7, KLO Vel. LaìSo, ein Janeza in 
Marije rojene ïurelt, delavec v Hibnicì 
žt. 18, J« bil 8. X 1942 od ttalljanov are- 
tiran, aato iuterairan v Ucuareu in Peru. 
i»il ub kapitulaciji Italije je prietopil k 
iHirtlïauoin, bil od Noincev ujet la neka- 
ko ••••• 1944 na Kakeku ufitreljen. Po 
potrdilu OLO, pov. za notranje zadeve v 
Kočevju i dne 18. XII. .1949, it. 1667/1 
es od 194(1 pogreba. 

Na predlug ženo Turek Neže rojene Paj. 
nlì, goepodiuie v Dol, Lazih 41, ee uvede 
poetopanje za razglaeitev za mrtvega In 
oe izdaja poziv, naj se o poure&anem v 

• treh mesecih od ie objave v Oradaeui li- 
! »tu LUS poroča eodià&u «li ekrboiku čir. 
: nivcu Jožetu,   eodnemu uradniku v Ko- 

'4'VJH. 
Kozina Janez in Turek Franc ee pozi- 

vata, naj ee zglaeita pri eodiAČu ali dasta 
kak glas o eebi. 

Po 31. marcu 1950 ho eodiiče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiSïe » Kočevju 
dne 14. decembra 1949 

'* 
I R 9&74Û-7 12.768 

Levetik Alojz,-roj. 19, V. 1925 v Trav. 
niku pri LoSkem potoku, ein Ivana in 
tvaae rojeno Lavrlß, delavec v Kočev. 

! ekj ,Beki 9, je bil avgusta 1943 mobilizi- 
ran v IX. brigado in ee h bojev pri Igu 
novembra 1943 pögreäa. 

Na predlog matere Levetik Ivane roie- 
•• Lavriï, gpepodinje, Koïeveka Reka 
»t. 90, «e uvéde pcetop«nJe za raeglaeltev 
za mrtvega In m Izdaja poziv, naj »e 6 
njem v treh mesecih od objave v Urad- 
nem lietu LRS do 10, IV. 19Ó0' poroča 
sodišču aH -i'akrbnlku Cmivcu .TožMu v 
Kočevju, .'       •     " ' 

Levstik Alojz ae poziva, naj ee zglaei 
pri eodiäiu aH da kako vest o eebi, 

Po preleku roka bo sodišče odiamo o 
predlogu        •-     - 

Okrajno «ođ!5?e » Koïevju 
dne 16. decpmbra 1949. 

•" 
il R 841/49—7' 12,524, 

Bavdež Bojromlr, r«J. 9. I   1921 v St. 
Vidu.pri Stični, sm Bavdež Jožefe, cev- 

, ijareki   i>omočnlk, eameki,   Prietava   pri 
('•'rjffti, Je-bil 28. VII. 1942 fcot talec od 
Memcev uetreljen na Bletrioi pri Podbrez- 

,|ah" ' ••• .      .. 
Na predlog matere Bavdez Jozete, goepo. 

diiije 1• &t. Vida" pri Stični, ee uvede po- 
etopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da ee o pogreSanem v dveh 
mesecih po objavi v uradnem listu LRS 
poroča «odlSČJi ali^krbnlku Železniku SI. 
monu, eod. uslužbencu v Kranju. 

•Po preteku roka' bo eodl?če pdlof.ilo o 
predlogu. 

Okrajno etiiliSfe v  Kranju    , 
'idne 8. decembra 1949. 

•   *'    . 
I R 382/49—4 J    ,      '12.059 

'KnmenSek Mfnden, Prane, roj. 7. I. 
1926 v LjuMian:, sin Franca in Franči- 

ške rojene LoztM, «••4•1, dijak v Ljub- 
ljani, Eineplllerjeva 20, Je baje kot parti. 

zau dooombra 1942 utonil v Ljubljanici 
pri Ural va»i. > 

Na predlog matera Kameuiek/, Fmn&l« 
ške, gospodinje v Ljubljani, IvinspiUer- 
Jôva '20, ee uvede pcisìopanju za razgla- ' 
eitev za mrtvega in fee izdaja poziv, naj 
ee o pogrešanem poreča eodlžču ali skrb- 
niku dr. Seguii Josipu, Ljubljana, Einepl. 
llerjova 20. 

1 R 379/49-4 ' 12.060 
••••• Janez, roj. 13. X. 1922 v Motni- 

ku, ain Janeza in Nežka rojene Kanduč, 
namski, Student v Ljubljani, Colovika 68» 
je bil politkomiear 3. prekomorske bri- 
gade. Baje j» septembra 1944 umrl za 
tlfueom v bolnici v OravinJ bdizu Barija. 

Na predlog matere ••••• Nežke, upo- 
kojenke v Ljubljani, CelovSko 68, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee izdaja poziv, naj •• o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem •- 
etu LRS poroča eodilcu ali skrbnici Mo- 
här Tončki, Ljdbljana, Jernejeva 6 ozi- 
roma predlagateljici. 

Kamenšek Mladen {a Mejač Janez ee po-. 
zivata, da se zglaelta pri eodlìcu ali dru- 
gače dasta kako vest o 6ebi. 

Po preteku roka bo eodiiče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno »odi&e za. gl, mesto Ljubljana 

dne 17. novembra 1949, 
• 

I R 888/49-4   , , 12.632 
Gostinčar Marjan, Maksimilijan, roj. 7. 

X, 1911 v Ljubljani, Mala čolnarska ,10, 
sin Ivana in Marjete rojene Milavec, trg. 
poslovodja v LJubljani,' Zalokarjeva 9, ee 
od maja 1945' pogreba. 

Na predlog žene Gostinčar Jilko rojene 
Pogačar, gospodinje v Ljubljani, Zalokar. 
jeva 9, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o po- 
greSanem v dveh mesecih od objave tega 
oklica v Uradnem listu LRS poroča eodi- 
.šču ali skrbniku Vojetu Rudiju, Ljublja- 
na, Bohoričeva • oziroma predlagateljici. 

Goptinča/ Marjan, Maksimilijan" ee po- 
ziva, naj so, zglasl ori sodiSčn ali da Jkak. 
ulas o sebi,, 

Po preteku rokâ bo eodiSče odloBilo O' 
predlogu. 
Okrajno eodiSče ZA gl. mesto LJubljana 

dne 9. decembra 1949, 
¥ 

I R 854/49-4 11.926 
Podborvek  Mihael,  roj. 21. X. 1896 V" 

Ježi 10, Črnuče, "kmečki efn pok. Mihaela 
in Marjete  rojene   Čad, samski,  je  leta- 
191•) odSel k vojakom. Od leta 1916 se po. 
cresa. Baje Je 28. ••••• padel na gori 
Leverjetto  pri Trlentu. 

Na predlo«; Podboršek Marjete se uve- 
de postopanje za raz?lafit-pv •• mrtvega 
in ee' Izdaja poziv, naj se o rwgreSanrm v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem Hstn 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Trampu- 
?u Janku iz Črnuč 89. 

" Po preteku roka ho W•P odîoSflo o 
predlogu. 

Okrajno »odlSčn v Ljn^lanl 
ta okra! LhtbUnna ol;nll?a 
dne 11. novembra 1949. 

• 
IR 580/49—4  . T2.54,ß 

KavČnik Ignac, roj. 15. IL 1923 * Vna- 
njih goricah, ein Alojza in Marije rojene 
MUJak, zidar v  Vnanjih goricah 68,' je 

«10. V. 1948 odSel k S. bataljonu notranj- 
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el na razdaljo 860 m, e predzvonenjem 
40 eekund, 

V. 2elcin'i&ka proga: Grobelno—Zabok 
1. 85.3/4, republi&ka cesta, Rogatec, 

Rogatec, Poljčaue, iz postaje Rogatec na 
raadaljo 200 •, s predzwmenjein 80 se- 
kund;     „ 

2. 42.2/3, repuoliâka četrt«, Rog. Sla- 
tina, Rog. Slatina, Poljčane, iz poat&je 
Rog- Slatina na razdaljo 100 m, e pred. 
zvonenjem 30 eekund; 

8, 68.9/64.0, republiška oeeta, Grobel- 
no, Celje okolica, iz postaje Grobelno nu 
razdaljo 2O0m, e predzvonenjem 85 ee- 
kund. 
VI. Žolezniijka proga; Ljutomer—Gornja 

Radgona 
1. 21.560, republiška ceeta, Gor. Radgo- 

na, Gor. Radgona, Radgona, iz postaje 
Gornja Radgona na razdaljo 1050 m, e 
predxvonenjòm 45 eekund. 

Tudi na zavarovanih oeetnih prehodih 
Je vsakdo — pešec in voznik — dolžan 
pri prehodu preko lelezniSkega ttra rav- 
nati eo po uredbi o cestnem prometu (Ur. 
Ust LRS, št. 6/49). 

Vsaka fcršitev teh doloSb in Železni- 
ških predpisov, preskakovanje in preha- 
Janje zaprtih zapornic aH uhajanje izpod 
njih, nadalje samovoljno odpiranje aH 
dviganje ter eploh veafeo poškodovanje za- 
pornic se bo kaznovalo po zakonu. 

Jugoslovansko držarne železnice 
Direkcija za eiploatucijo   • 

železnic Ljubljana 
dne 9. decembra 1949. 

* 
St. 1678/49 ' 12.766 

Razpis 
. Rektorat univerze v Ljubljani razpieuje 
meetp "univerzitetnega predavatelja,: all 
univerzitetnega docenta na pravni fakul- 
teti za predmet: prometno oravo I. In H. 
del.    •• 

Profinje s potrebnimi listinami je treba 
»ložltj na dekanatu, pravne, fakultete uni-1 

verze, v LJubljani froku 14dn!i od objave 
v "Uradnem ltetu LRS. 

Rektorat univerze • LJubljani 
Prorektor! Dr. G. KuSeJ 1. r. 

• 
Pozivi Upnikom in dolžnikom 
St. 40/62 • 12.448 

Zadruga »Poštni dom< z. z o. J. v Ljub- 
ljani v likvidaciji, poziva vse Klane, da do 
80, marca 1950 priglasijo svojo terjatev — 
— povračilo deleža na naslov; »Sindikat 
postnih,  teleg. tele?,  uslužbencev,. Repu- 
Miški odbor za .Slovenijo v LJubljani«, ki 
je prevzel obveznosti podpisane .zadruge. 

Do 80. III. 1950 nedviflnjeral dele« «a- 
padejo- v korist Sindikata poštnih, teleg. 
ietef.   ueliižb«ncw,  RppubliSld odbor za. 
Slovenijo v LJubljani   . 

7a zadnjo »Poštni  dom« z. % o. j. 
• Liubl-ani v likvidaciji:   - 

Knmer  Jožef 1. r. "   ' 
Z« Sindikat  ptt ••1., RppnhliSk! ndbor 

za Slovenijo:   .   .   ; 
'"• Pollane* Drastot. r < 

• 
IV 4t*50/7B~49 12.668 

Glavna direkcija drîîavnih pospodnr- 
<*kfh pod Hi | za Oskrbo lokalne industri le 
in obrti LRS v LJubljani Je prenehala ob. 
etojati' ta je preSUr v Ukvidacifb. 

Polivamo veo upnike ia dolžnike na] 
do 81. XII. 194» priglasijo uvoje terjatve 
oziroma poravnajo evoje obveznosti. 

Po tem roku se bodo terjatve upc*te* 
vale le, kolikor eo neeporao razvidne iz 
nažJh knjig, dolgovi pa se bodo prisilno 
iaterjali. 

L'kv.datorji 

izgubljene listine 
preklicu jejo 

AdrejašiJ Jož», Rudnik 56, LJubljana, 
izkaznico OF it. 109807. 12.494 

Aman Marija, Stopite 12, Grobelno pri 
Celju, .prometno •••••• za kolo znamke 
»Pucn«, it. tablice 4a08/S-18 in izkaznico 
OF na ime Knez Justina, Labovno 11, 
Loâko. 12.746 

Andraiie Ignac, Kranj, Maistrov trg 5, 
indeks univerze v LJubljant.        . 12.750 

Anžin Karel, Domžale, Depalja • va6, 
knjižico za kolo It. 10779. 12.710 

Arieniek Joie, Maribor, Studenci, Ru- 
ika cesta, prometno knjižico za kolo 
znamke »Speziai«, st. 62•336, evid. št. 
S-1618291. 12.684 
• Avbelj ivlca, Ljubljana, Rimska c. 5, 
gospodinjsko knjižico K-8 za kurjavo. 

12.768 
Avtobaza mestne klavnice, Ljubljana, 

evi d, tablico tovornega avtomobila znam- 
ke »ChevroleU it. 1268. 12.601 

Avtogaraža »U. direkcije v Ljubljani, 
odrezke živilskih nakaznic 1 izvod Dl, 
2 izvoda •1, i Izvoda D8 in 1 izvod R2, 
skupaj 7 komadov za december, izdane v 
rajonu II. flläka, Bežigrad. 12.605 

Baje loilp, Ljubljana, GllnSka ul. M. 5, 
ubo}ovnloa, rtboloveko ••••••.      12.839 

BedenkuTiè Marija, Gradec 68, Litija, 
osebno 'zkaznico. 12.685 

Berav» Viktor, LJubljana, fiubdceva 1, 
prometno knjižico.f& kolo. 12.714 

Beioršek barija, Križ 26, p. Komenda, 
invalidsko izkaznico, izkaznico 0F, indu, 
atrijske točke na Ime BezovŠek Mici, 
Jbie, Verica, Marica, Franci in 2urW 
Anton to/Marija,  . 12.780 

Blati« Marija, Daljna vas 39, Lavrlca, 
svojo osebno in OF izkaznico, Živiinke 
nakaznice za november in december na 
ime Blatio Alojzij, Marjan, Marija in 
Tatjana ter industrijske nakaznice na ime 
Blaztó Alojzija za 2. In 8. trtmeaeïje, na 
ime Blažič Tatjana in Ana za 8. trime- 
sečje, in Miri kupone za popravilo čev- 
ljev na ista itnena., 12.594 

Boit« Valerija, Celje, TomScev trg 18, 
oaebnb izkaznico, izdano od IV. cetrtJ, 
prometno knjižico u kolp znamka »Ha. 
nomag«, •. tablice 42Q/S-12 ter oblačilni 
nakaznici Nav na Ime Božič. Valerija to 
Pavle ter otroško na line ßoitö DuSan. 

12.747 
Brns Pavel, Zßpovcl1 pri Gor; Radgoni, 

knjižico Zvezo borcev in izkaznico OF, 
oboje, izdano v 0or. Radgoni..       12,497 

Burger Janei,, Hraže 54/ pf Smlednik; 
izkaznico ia kolo znamko »Chanroiori«,' 
*». okvira 177244. evid   št. 13476.    12.591 

Burja Emilija, Srednja vu pri Kam- 
niku, industrijski nakaznici po'80 to£k, 
dodatno pntrnJiiifiko tinkaznlno za nrweïe 
*ene.,       ; 12.835 

Cankar Franc, Kožarje 15, p. Dobrova, 
sindikalno  kniižico St. 94491,  udarniško 

izkaznico žt. 8161, izkaznico Zveze borcev) 
»t. D-06554, i&kaznico OF st. 6017899, 
knjižico za kolo znamke »Turner«, »vid. 
tabUoa it. 4V7Ö, St. okvira 51811. 12.661 
m Cepec Zolija, Sn. Ožbalt ob Dravi, kojt- 
žico £a kelo znamke >NgU«, ©vid. številka 
S-425119. 12.558 

Chalupa Alma, Maribor, Šolsko spriče- 
valo II. razreda meščanske Salo v Mari- 
boru. 12.495 

Crnobrnič Ostoja, Celje, Oblaikova 8, 
oaebno izkaznico, izdano od KLO Senov» 
.(oogatič) Srbija. W.459 

Curej Franc, Oplotnioa, Koritno SO, Sol- 
»kp SpriCevalo, izdano po upravi tel jstvu 
osnovne šote v Oplotnicl 16. Vi. 1949. 

12.402 
Cerni* Franc, Polje 27, Izkaznico OF ia 

Izkaznico OF na ime Ceraio Marija ter 3 
kupone za popravilo Bevljev.    %     12.682 

Cern'veo Boïena, prof., Jesenice, Tito- 
va 2, osebno Izkaznico, izdano 1945 od 
NM Ljubljana. 12.643 

Dacer Valentin, SkaruSna, p. Vodioe, 
pr.ometno knjižico za kolo, st. tablke 
5-2-9141, čt. okvira 451580. 12.740 

Deielj'.n Joiip, vodnik, vojna pošta 
It. 8379, LJubljana, vojaško potno doro- 
libico & 012382, izdano 18. I. 1949 od 
Iste poMe. 12.901 

Dobrave Slavko, Celje, Oetrožno 49, 
prometno knjižico za kolo znamke »Rhein- 
land« St. 808.338. 12.46? 

Dolniiar Anton, Ljubljana, Lang uso va 
lt. 12, železniSko režijsko karto, usluž. 
beneko in osebno izkaznico, 12.783 

Dormoko Janez, LoSi5 16, Sv. Bollenk 
pri Ptuju, knjižico ta kolo •. 134872, 
št. tablice S-207373 na ime Bakoliï Ge- 
novefa, Lo5ki vrh St. 89. 12.269 

D<4niöt)T4! Marija, Ljubljana, Prešer- 
nova 5, oeebno in sindikalno izkaznico, 
izkaznico OF ter uelužbemeko ••••••. 

12517 
Dular Darinka, Jûrka vas 7, KLO Vav. 

ta vas, spričevalo III. razreda me•. Bole 
v Novem mestu. 12.718. 

Elektroprenoe, dire,kdja Maribor, pro- 
metno knjižico žt. 04861 ZA avtomobil 
znamke ,>Praga«, It. S-49922. 12.496 

• Brklavc Valentin, Studo 34, Domžale, 
oeebno Izkaznico. 12.712, 

Gabrif Ivan, Zagreb, Gornji Bukovec 
8t. 252, spričevalo I. in IT. raereda kla- 
sične gimnazije v LJubljani, 12,599 

Germ Lovro, Calje, Trnovlje 8, promet. 
no 'knjižico za kolo, St. tablice 2748/S-13. 

12.578 
Gmajnar Frane, Celje, Cesta na Dobra, 

vo 2, preklic o lztrubllenl voJaSki knjižici, 
Izdani od i voineaa od?oka Celje mesto, 
objavljen v Uradnem 1'stu LRS, kor se 
je IJrttna  medlem naSla, 12.454 

Godn1* Franc, Polica 7 pri Naklem, 
knjiž'co za koKvznamke >\fèetac St. okvi- 
ra 787124, reg. St. 11114. 12.640 

Gođnjavec Janez, LJubltana, Klunova 5, 
ïelézniSko izkaznico, invalidsko Izkaznico 
za fi potovanj, invalidsko izkaznico za po- 
lovično vožnjo na cestni MèMilci WoM>- 
no izkaznico, ,v' 12.566 

Golenko Anton, Sv. Mlklavï'pTl Ormo- 
žu, osebno Hkoznlco, i kntlžico za kolo 
inamke »T^nedo« ït '«9•12,4?t. 1••1•• 
S-2t-3338, izdano od NM v Lfutomeni; 

12.127 



Stran 644 URADNI LIST LRS Stey, 39 — 2.7, X*J. •9 

üolob Marija, Vižmarje 100, osebno iz- 
kaznico. 12.850 

»Gradiš«, Avtopark, Ljubljana, dovo- 
ljenje za vožnjo z evid. tablico S-094, iz- 
dano od uprave NM v Ljubljani. 12.562 
' »Uradiš«, direkcija Ljubljana, ukraden 
banran ček št. 090036-50, na tek. račun 
DIB 691-302613 Ljubljana, izdan od pod- 
jetja. 12.078 

»Uradiš«, Ljubljana, Smartmaka 32, 
prometno knjižico št. 2114 za tovorni 
•avito »Diamond« Sì. S.1734. izdano od 
uprave NM. 12.785 

»Gradiš«, Ljubljana, Smartin&ka 32, 
prometno knjižico osebnega avtomobila 
>Opell.Kadet«, St. S-4915. 12.752 

» Ürajasol Aleš, Celje, Pohorska 1, delav- 
sko knjižico,, odjavnico za živilsko nakaz- 
nico in odjavo vojnega odseka. 12.678 

Hamoršak SUvester, miz. pomočnik, 
Ročica 51, Jakobski dol, industrijske naj 

kaznice št. 224730/1 in .175921/11 za prvo 
in drugo trimesečje 1940, 12541 

Hercegonja Julka, Ljubljana, 2elezni- 
karjeva 7, sindikalno knjižico Si. 2008183. 

12.560 
Hor'ê Anica, Rogatec, prometno knji- 

žico za kolo znamke »Ostman«.       12.461 
Horak Anton, Ljubljana,,, Gradišče 7, 

osobno izkaznico. 12.602 
Horjak Anton, šofer pri »Lek«, tovarna 

zdravil, Mengeš, osebno izkaznico št. 109, 
izdano od KLO Loka pri Zid. mostu in 
1 talon šoferske izkaznice. 12.680 

Horvat Terezija, Spuhlja št. 23, knji- 
Kco za kolo g.20.2430, št. okvira 1253506. 

12.590 
Hot Haèko, Voj. posts 5312, Vrhnika, 

Oblačilno knjižico št. 54594. 12.677 
Hrustiiik Frane, Kozjak, p. Zg. Kun- 

gota, evid. tablico Št. S-17/3972.     12.835 
Hribar Alojz," Praprotno, p. Hrastoik, 

4 sindikalne knjižice. 12.816 
Hribar Jakob, • Sa dinja vas 11, izkaz- 

nico, OF, sindikalno ••••••, knjižico za 
koto, potrdilo o demobilizaciji, izkaznico 
.Zveze borcev in osebno izkaznico. 12.777 

Hriberšek Alojz, rudar, Cirkovce 21, 
Velenje, knjižico za kolo št. 47.9170, Ste. 
vffika 14246-4740 in nakaznico za čevlje. 

12.129 
Hrovat Bojan, internat Žiž, LJubljana, 

Vižmarje, dijaško knjižico. 12.846 
Jager Ivan, Slivnica 26 pri Celju, vo- 

jaško knjižico, izdano od vojaSkega od- 
eèka ftabac (Srbija), sindikalno knjižico 
tovarne Ôtora in osebno izkaznico, izdano 
od KLO Store. 12.456 

Jalen Marija, Oficirska restavracija 28, 
p. Bohinjska Bela, izkaznico OP Številka 

. 198185/222. 12.705 
' Janezi* Alojz, roj. 28. III. 1931, Mal- 

kovec, stanujoč v steklarni Hrastnik, 
mladinsko, sindikalno in OP izkaznico, 
priznanico z avtomobilske ceste in tek- 
stilno nakaznico. If.7fl0 

Janezič Marica, Cerknica St. 204, sindi- 
kalno in OF izkaznico. HJS2f 

Jelen, ' Jolanda, Opatje selo, Gorica, 
wrfd. tablico za kolo«. S-6479.     12.650 

Jerebic Margareta, Ljubljana, Erjavčeva 
6t; 27, osebno In sindikalno izkaznico, 
Izkaznico OF, tekstilna karto na ime Je- 
rebic Martin, živilski nakaznici na ime 
Jerebic Margareta in  Martin,  bolniško 

karto za november in izkaznico o prosto- 
voljnem delu na ime Jerebic. Martin. 

12.564 
Jeraejčič Jože, Slivice št 1, osobno iz. 

kaznico, izdano od KLO Unec, dovoljenje 
za nošenje lovske puške kal 16, lovsko, 
karto, izdano od lovskega sveta Postojna 
in izkaznico za kolo, izdano od OLO Po- 
stojna, odsek za notranje zadeve.   12.491 

Jesih Alojz, Ljubljana, Zaloška 16, oseb- 
no in sindikalno izkaznico, izkaznico OF. 

12.561 
Jutršek SUva, roj. 18. XII. 1930, Dob 

pri Domžalah, stanujoča istotam osebno 
izkaanico, sindikalno knjižico, potrdilo o 
zaposlitvi in industrijske točke.     12.646 

Kačarević Sava, vaj, pošta 5448, Ljub- 
Ijana, podoiieireko izkaznico št. 22477, 
vojaško potno dovolilnico serije N-09027. 

12.784 
Kadliòek Greta, GruSkovje 6, osebno 

izkaznico št. 0399598 in izkaznico OF. 
'      6057 

Kalan Marija, Ljubljana, Karlovška 9, 
ukradeno osebno in sindikalno izkaznico, 
planinsko izkaznico, magazinsko "knjižico 
ter oblačilno karto in režijsko karto za 
vlak. 12.603 

Kamenik Marija, Ljubljana, Tržaška 
št. 99a, uelužbenako in sindikalno knji- 
žico, dovolilnico za vožnjo na progi Slov. 
Bistrica—Ljubljana. 12.593 

Kernjak Franc,' Ljubljana, Tržaška'92, 
prometno knjižico za osebni avtomobil 
>Ford C limuzina« št. 0037. 12.773 

Keršft Jože, Jesenice, Ciril Metodova 1, 
Člansko izk^p'co za socialno zavarovanje. 

12.782 
Klancnik Marija poročena Mohar, Ljub- 

! Ijana, Kraška ul. 15, osebno in sindikal- 
J no izkaznico ter 'uslužbenfko knjižico. 
j 12.418 
>     Kočiš Josip, Lončarovci št 32, kmet, 
' izkaznico za kolo St. tablico S—23—10583, 

tov. It. 1078928, izkaznico OF št. 593182 
in osebno izkaznico Št 9. 12.256 

Kolbezen Frani, Črnomelj 75, šolsko 
spričevalo III. letnika II. drž. gimnazije, 
Ljubljana. 12.776 

Komite za zunanjo trgovino, Ljubljana, 
prometno knjižico št. 14495 t& avto Šte- 
vilka S-8285. 12.596 

Kopa« Vladimir, LJubljana, Gajeva •, 
sindikalno knjižico St. 65005 in eindikalno 
knjižico St. 1727198 na ime Japelj Zvon- 
ko, Ljubljana, Orna vas 107. .        12.751 

KoSir Karol, Celje, Muzejski trg 6, 
osebno izkaznico, izdano od KLO IV. Se* 
trt Cel|e, izkaznico. OF, prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Puch«, St. tablice 
79757S—12. 12•75 

Kotar Viktor, Mokri potok, p. Kocev. 
ska Reka, eindikalno izkaznico št. 61.917, 
prometno knjižico za kolo St. 28—8.135, 
St. okvira NM 208.873, orožni list Števil- 
ka 8474 '(kaliber 16 576)', osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF ki Izkaznico Zveze 
bforcev. 12.886 

Kovaetó Terezija, Cerovi log 62, .p. Bt, 
Jernej na Dol., ukradeno fnvallđslko od- 
ločbo na ime Kovačlč Jainez, Cerovi log. 

12.196 
Krajevni LO Podgorje, vojaško fojižioo 

na ime Korošec Pavel, izdano od vojaške- 
ga odeeka Prevalje I. 1947. HM7 

Kralj Franc, Celje, Stanetova ul. 2, 
potrdilo St. K 19/XII za 880 din, izdano 
od >Starioame«,    . 12.748 

Kramb«rger Juste, Dogoše pri Mari- 
boru, prometno knjižico za kolo znamke 
>Mark|omania< št. 5610, evid. Številka 
S-17/11830. 12540 

Križaj Franc, Ljubljana, Bolgarska 27, 
osebno izkaznico St. 063366. 12.652 

••••••••• Karol, Šoštanj, Grajska 
uL 8, delavsko knjižico, izdano od' OLO 
Šoštanj. ' 12.744 

Kukar Franjo, nadzornik finančne kon- 
trole v pokoju, Črnomelj, izkaznici Zveze 
borcev in Društva upokojencev, izdani v 
Črnomlju 1. 1949. 12.838 

Kukovii Jože, Celje, Partizanska 6, 
preklic o izgubljeni knjižici za kolo Šte- 
vilka 11.017/S-13 in sindikalni knjižici, 
objavljen v Uradnem listu LRS St. 35 z 
dne 8. XI. 1949, ker so se listine medtem 
nazie. 12.455 

Kupic Feliks, Jarše 17, vojaško knjiži- 
co, osebno izkaznico, izkaznico OF in 
uslužbensko knjižico. 12.653 

Lajbaher Oton, Ruše 224, uslužbensko 
izkaznico št. 333877, izdano od generalne 
direkcije zvezne kemijske industrije, 
Beograd, sindikalno knjižico St.. 18187, 
predplačilno karto za vlake vseh prog 
FLRJ II. razreda v veljavnosti od 1. ok- 
tobra do 31. decembra' 1949, z označb» 
imen na hrbtni strani; Lajbaher Oton, 
ing. Solar Ludvik, ing. Teržan Josip, 
Stani Branko, Mohorič Franjo.        12.346 

Laki Martin, Vel. Polana Št, 40, čren- 
Sovci, Dol. Lendava, knjižico za kolo 
St. 1909, št. okvira 84.609 ter osebno iz- 
kaznico. 12.246 

Lampelj Marjan, Ljubljana, Meneigerje- 
va 15, spričevalo I. razreda meščanske 
šole na Prulah. 12.648 

>Lek<, tovarna zdravil, Ljubljana, evidl 
St. S-1065. • 12.647 

Lenarši« Jože, Vnaaje gorice 27, p. 
Brezovica, sindikalno knjižico St. 1279782. 

12.905 
Lesnoindustrijsko podjetje Ljubljana, 

evid. avtomobilsko St. S-1771.      12.711 
Lešnik Ivan, Zg. Ponikva, Kale št, 3, 

prometno knjižico za kolo St tablice 
8914/S-13. 12Ï742 

Letnik Beži, Loke 11, Trbovlje, osebno 
in OF izkaznico ter Izkaznico OF n« ime 
Ocepek Viktor, Loke 11, Trbovlje. 

12.297 
Ličen Adolf, vojna poŠta 2667, Stj Vid 

pri Ljubljani, oblačilno itarjizičo serije F, 
St. 43582. 12.876 

Lojer Valter, Zel. gradb. podjetje St. 5, 
gradb' St. 7, Jesenice, osebno izkaznico, 
prijavnico o prehodnem bivanju, potrdilo 
o zaposlitvi, eindikalno knjižico, 3 zavil. 
eke nakaznice na ime Lojer Valter, Fra- 
njo in Branko, potrdilo za 'dvig •••. 

12.879 
Lovrin Ana, LJubljana, Poljanska cesta 

St. 54, bolniški) nakaznico za november. 
12.578 

Lukež Miroslav (Viljem), roj. 31. III. 
1927, Ljubljana, ukradeno izkaznico ZB, 
knjižico za k»io St. 11343, sindfWno in 
mladinsko izkaznico. 11.606 

Majcen Jožo, Sp. Vodoie St. 8, Tržišče, 
Izkaznico OF St. 043897, izdano 1949 v 
Trebjnem in izkaznico ZB, izdano 1948, 
od OOZB Murska. Sobota. '2.588 
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diramo 
knjižico, izkaznico OF to Zjrez© bôrçevy 
••••••• izkaznico tei 3 •••••••••. na- 
kaznice. 12>842 

ilalec Eonrad, Leeno industrijsko pod. 
jetje >Jelovica< okolja LoTta, Ulica Stori 
dvor št. 24,'knjižico" za kolo St. 689465, 
St. tablice 3966.                         '    12À87 

Marinček Miroslava, Pohorski dvor, Pi- 
vola, ••. Hoïe pri Mariboru, sindikalno 
izkaznico sind, podružnice drž. posestva, 
Pohorski dvor, ma ime MârimSik Miro- 
slava in izkaznico OF, industrijsko na- 
kaznico D-l za III. trimesečje na ime 
Marinček Janez, in D-2 na ime MarinČek 
Matiček, oba Pivola, Pohorski dvor. 

12.266 
Martintic Alojzija, HrvaŠki brod 9, 

KLO Zameško, knjižico za kolo znamke 
>Feldpost<, St. okvira 64416. 12717 

Marantic Marija, Ljubljana, Frankopan- 
eka 24, osebno izkaznico. 12,600 

Matejev Ida, Ljubljana, Rimska e. 5/II, 
izkzanico OF, sindikalno izkaznico, re. 
žijsko karto z vložkom, družinsko karto 
za kurivo K-2, blok za kosilo, blok za 
dvig dežnika in na ime Matejev 
Tatjana, vozno režijsko karto za' •. raz. 
red, blok za kosilo, živilsko nakaznico za 
december in potrdilo za nabavo kuriva. 

i 12.598 
Mauko Terezija, Maribor, Krekova uli- 

ca, prometno knjižico za kolo znamke 
>Anker« St. 322739, evid. St. S-16/2593 
in železniško izkaznico za prosto vožnjo. 

12.836 
Meršnik Mak», Maribor, Oorkega ul., 

udarniško izkaznico St. 9125. 12.337 
Miiatović Andreja, Ljubljana, CelovSka 

c, blok 6, osebno izkaznico in izkaznico 
OF. 12.749 

Mlr»ž Danka, Ljubljana, Rakovnik 6, 
oblačilno knjižico, izdano od voj. pošte 
34564/K Novi Sad. 12.487 

Močnik Konrad, Radenski vrh St. 17, 
p. SI. Radenci, vojaško knjižico.     12.244 

Mohori« Franc, Doli« 32, Sv. Urban 
pri Ptuju, knjižico za kolo znamke >Rot. 
sigei*, št tablice 7219, St. okvira 43.354 
in knjižico za kolo, St. tablice 3043, St. 
okvira 186.210 • foie Krajne Slavko, 
Levajnci 29, Sv. Urban pri Ptuju.   12.401 k 

Mohorko Martin, Hrastovec pri Polj&u i 
nah, prometno knjižico za kolo znamke ! 
>Traber« St. 39037, evid. St. S-1903.       I 

12.635 { 
Mrak Pavla, Litija, osebno izkaznico, 

izdano od notr. uprave Litija, živilsko in 
bolniško karto in industrijsko nakaznico 
ter industrijsko karto na Sin© Mrak Franc, 
Litija. 12.670 

Mustar Vera, Kompolje St. 8, p. Videm- 
Oobrepolje, knjižico za kolo znamke 
>Kosm09<, evid. St. 1646. 12.837 

Nemec Marija, St. Peter pri Gorici 184, 
roj. 5. IX. 1904, izkaznico OF Številka 
409766. 12.352 

Novak Ana, Veliki Gaber 60, okraj 
Trebnje, izkaznico 0F. 12512 

Oïko Franc, Globose 5, Vojnik pri Ce. 
iju,  potrdilo o stami  nesposobnosti za" 
«lužbo • JA in prometno knjižico zâ kolo, 
t. tablice 2.783/18. 12.574 

Oïko Leopold, Kolonija Straža, blok 8, 
<oba •., SI. JavomiK, izkaznico OF, iz. 

dano, vi SI. Javorniku 31. V. ,1949, izkaz. 
niččTza vstop' v tovarno, St. 6861, 'potò. 
•••• nakaznico, živilsko nakaznico za 
december Sla, regrutao pojrdüo, izdiano 
1946. L v okraju Krško ter odpfustnico 
iz JA, izdamo 6. X. 1945 od Štaba 3. bat. 
3. blrigade NO slov. divizije KNOJna v 
Mariboru. 12493 

OLO Grosuplje, poverjeniStvo za iinan. 
ce, prometne knjižice, in sicer: evid. St. 
S—6—2541 na ime Ilovar Franc, Gorenja 
vas 9, KLO Ivancna gorica, ©vid. Številka 
S—6—2139 na ime Turk Jože, Znojile 6, 
KLO Krka in evid. št. S—6—2187 na ime 
Sever Franc, Male Pece 4, KLO Dob. 

12.245, 12.245a in b 
Opeka Franc, Ljubljana, Novi blok 9/II, 

sindikalno knjižico St. 61566, izdano v Ma- 
riboru. 12.130 

Oražem Leopold, Domžale, Šolska 14, 
knjižico za kolo znamke >Viktoria< št. 
S-S-2654. 12.679 

Pance Ana, Raka 1 pri Krškem, oseb- 
no izkaznico.    ' 12.882 

Panjan Leopold, MLO Novo mesto, 
Pugljeva ul. 2, ukradeno vojaSko knji- 
žico, izdano v Črnomlju. 12.719 

Papež Ivan, Ljubljana, Povšetova 55, 
ceebno izkaznico, knjižico za kolo, eindù 
kalno izkaznico in knjižico o prostovolj- 
nem delu. 12.877 

Pate Jožica, uslužbenka Javnega tožil- 
stva LRS, Ljubljana, uïradeno industrij- 
sko nakaznico za IV. tromeseeje in živil, 
sko preskrboivalno knjižico, izdani od 
MINOT-a, uslužbensko knjižico St 184.415, 
izdano 22. IX. 1948 od Javnega tožilstva 
LRS, mladinsko in inšpekcijsko izkaznico, 
vstopnico za dom NM in JA. 12.841 

Pavica Esad, Ljubljana,' Poljanski na- 
sip 40, osebno izkaznico in bolniško spri- 
čevalo. 12.775 

Pavli« Jože, Novo mesto,- Tavčarjeva 
št. 12, knjižico za kolo št. okvira 2373. 

12.577 
Pavloviï Silvester, Zagreb', GalovSkova 

It 5, izkaznico OF, osebno izkaznico in 
knjižico za kolo. 12.761 

Pecar Pavla, Heajpejje-Kozina, osebno 
izkaznico Si. 135, izdano od ING Herpelje- 
Kozina, izkaznico OF St. 628908, izdano 
od KLO Sežana, ushižbteneko iknjifico, iz. 
dano od OINO Sežana in režijsko karto 
na ime Jošar Pavla, izdano od sekcije za 
gradnjo proge Sežana—Dutovlje.    12.718 

Peculi Srečko, Hrastje St. 11, p. Lim- 
buš, osebno izkaznico. 12.185 

Pernek Marija, Maribor, RoSpoh, pro- 
metno knjižico za ikolo znamke >Exzel- 
sis< št. 11830, evid. St. S-17/3962. 

12.638 
Petelin Jožefa, Ljubljana, Križevniška 

St. 14, izkaznico za kolo, evid. 5t. 1499, 
tov. St. 19188. 12.565 

Peterne] Anton, Koprivnik 46, p. Go- 
renja vas, orožni Met.     . 12.697 

Peterne] Marija, LJubljana, Grajska 
planota št. 1, tovarniško in udarniško iz- 
kaznico ter izpisek iz sindikata.      12.595 

Pezdirnlk Marija, roj. 27. V. 1920" v 
Golici 8, stanujoča v Mojstrani 87, oseb- 
no izkaznico. 12.706" 

Piškur Janez, Šofer, Krani, Huje št. 51, 
knjižico za kolo znamKe >DaimIer<, št. 
821859, .evid. St. S-4.743. 12492 

Platin Justina, Store 49, osebno izkaz- 
nteo. 12.460 

Piesnicar Friderik, roj. 2§. yill. 1882, 
Laze 10 pri Urinih eelih, okraj Nov© me- 
sto, člansko izkaznico St. 7440. 12.342 

Plešej Marička, Celje, Aškerčeva 12, 
osebno izkaznico, izdano od IV. Četrti 
Celje mesto. 12.74f 

Pieško Jože, posestnik, Blate Brezo, 
vicâ 45, p. Vrhnika, knjižico za kolo. 

12.786 
Podjavoržek Andrej, Prekorje 14, Škof. 

ja vas pri Celju, tovarriiäko in osebno 
izkaznico ter prometno knjižico za kolo, 
št. tablice 1536/S-Ì3 na ime ToČaj Kri- 
stina. 12.457 

Pogorele Ivana, Ljubljana, PredoviCeva 
št. 5, osebno izkaznico, izkaznico OF in 
izkzanico OF na ime •Pogorele Alojz. 

12.878, 
PohajaS Anton, Tmovlje pri Celju, sin. 

dilatino knjižico, osebno izkaznico, OF in 
gasilsko izkaznico ter knjižico za kolo. 

12.404 
Polutnik Terezija, Celje, Zidanškova ul. 

St. 25, teketilno nakaznico R-l z 42 toč- 
kami. 12.463 

Pongračič Anton, Ptuj, Dominikanski 
trg 1, osebno izkaznico, nakazilo za 2 prm 
drv, potrošniško nakaznico, dovolilnico za 
ribolov ter vplačilo. 12.360 

Pongračič Franc, Turn grad 1, promet- 
no knjižico za kolo St. 619577.       12.527, 

Postaja NM, Šmarje pri Jelšah, živilsko 
knjižico prehrane Minot-a FLRJ, in ei. 
cer: Bramec Jože, I. kat., St. 46£5, Bre. 
mec Štefka Nav št. 2786, •••••• Stanko, 
II. kat., št. 5550, Razlag Stanko, •. kat, 
št. 5552, Siberie Danilo, II. •-, «evil, 
ka 9403, Kamenäek Anton, II. kat., šte- 
vilka 5647. 12.343 

Potočnik Hinko, Zg. Duplek pri Marl, 
boru, šofersko izkaznico št. 2761, izdano 
od NM Maribor. ,12.498 

Potokar Albin, Podrupa St. 45, pi St 
Janž, •••. v Trbovljah, 23. II." 189J7, oseb. 
no izkaznico, izdano iod KjLO St. Janž, 
železniško invalidsko Izkazpšcjo, fedano 
od voj. okrožja Novo mesto Št 8689 dne 
1. III. 1947 in delavsko knjižico, izdano 
od KLO St Janž. I 12,904 

Prejka Ruža, Ljubljana, Zibtertova. 7, 
osebno izkaznico. 12.840 

Preksavec Ivan, učno pogodbo Številka 
651/48. 12.076 

Preleenik Stane, internat 2iž, Vižmarje, 
dijaško knjižico. 12.847 

Prosenjak Marija, Maribor, Nova vas, 
Sp. Radvanjska cesta, osebno izkaznico 
št. 106073, evid. št. Sr17/9450.       12.339 

Pucelj Ivanka, Radovica St. 95, p. Met. 
lika, začasno osebno izkaznico St. 43, iz- 
dano od KLO Radovica 1. VII. 1945. 

12.490 
Rauter'Marija, Ljubljana, Olril-Metodo. 

va 31, osebno izkaznico St. 24916, izdan« 
od rajona VIL, Beograd. 12.902 

Rokar Angela,. Celje, Stanetova ul. 1, 
osebno izkaznico, izdano od KLO Celje, 
III četrt. 12.458 

Kopic Lojzka, Ljubljana, Gerbičeva 3, 
sindikalno kinjlHto. 12.814 

Rijavcc Jožefa, Kromberk št. 113. 4ova 
Gorica, izkaznico za kolo St. 2666.   " 1.934 

Rudolf Katarina, 2iberSe St 17, p. Rovte, 
osebno izkaznico. 12.564 

Ruper Justina, LJubljana, •• *npka 
cesta 10, tovarniško izkaznico in ,n s'woo 
knjižico. 12.709 
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. ttudiùk. rjavega premoga  Zabnkovica, 
•••••• tovorliOga avtomobila, St, 7106, ' 
Izdano od OLO odreka za notranje zadave 

/pi-i upravi NM Celje okolica. Ü.512 
;   Some^ Marte,   Celie,  Marlboreka 71, • 
preklic o Izgubljeni osebni izkaznici la o 
potrdilu »Starnarne« Celje K 118/III za , 
Ì300 dio, objavljen v Uradnem Hetu LRS 
z dae 29; X. 1949, ker &o ee lietine med- 
lem naSle. 12.453 

.'   Simonie   Simon,   Ljubljana,   Ut«lroj, ' 
Slovenija ceate, osebno Izkaznico, .izkaz. 
»ii«o OF, aslallereko aprioevalo in eindi- 
talno knjižico. 12.876 ; 

8Jmoai{ .Viricene, Vifliarovci (11, «pozn. 
.tebhç» sa kolo MWB , tov, it. 1346858 
S-7187. • 12.848 

1 Sindikalna podriižn.ca Apnonice Zidani 
moat, îlauske knjižic* na lm» Kukovič 
Marija it. 2203•'2•, et. zvez* 88980; Li. 
poelavžok Franc M. 912762, 8t. zveze 
62802; Hrfbšek Mihael, §t. 918028, števil- 
ka zveze •028; Babi» Anton et., Številka 
918016, ft. zveze 2.1015; Bevflfl Ivan što- ; 
.Vilka 1979071, št. zveze 91645; Kgkotee 
Jožo, M. 918040, it, zveze 25040 in Ber- 
Î' ant Stanko, Iva. pomočnik, roj, 80. IV. 

927 v. Poderprecju', Kamnik, brez Številk. 
.12.247 

' Sindikajna podrnituca ESS tovarne 
n«ni», Slovenj Gradec, Èïap.«ko Izkaznico 
St, 1732853, St. zveze 78323 na. ime Cree- 
B'ifc Joie,'', roj. 7, I. '1924, zapcelen v tem 
podjetju cd1 i 11^48,-etamijoe v Si. Jnniti 
jW 'Dravograda \n flanako Iskitiirlro *t. 
217600Ì It zveze 117600 na Ime Rozborntk 
&tefW,f •••••. XII. 1002 v Shalph i»rl 
-Velenju,; Man«Jo8 v fttnartnen» pri Slo. 
Venienti Grnclou, znpcalon pri tem podjetju 
«ti -1. 1947 12.-I00a 

, 181••••1- |e*tt<> .'ìtitlnutr'.J'e. podni fcnlcu 
It.. 4» P"'J, elndlkatno Izkimilco Številka 
80;.WJSl na ime Centrih Loopnldhri U 
Pjuja  :';,   ,.=.;   . 12.428 
"v SflaveniJ« ay<«pr«tnot, SAP Celje, pro- 
inètoo'kn'jlìlfojSt ,•1 7,n• nvtobiw F;a' 
j5-tf>W,,'. ,<:,-•    ..    ,   • 12.404 
•. Snoj Bdvnril, Z«. KaSelJ 101, p, Polje. 
felektroitK'lalatprsko spričevalo 1 '? 754' 
'{Soje' Milan, Kamnik, Mökirie 10, 'iel.'iv 
»ko knjižioo 81.1436932 12 040 

•„ Soleil   Ivan,   l'hii,   Vlnsarykova   u|.   ), 
kni'Süro za drva št 200« li' • 

Svilir Janez, Ljubliana, FnSHovei; 0, 
tovflin ïi;» izkaznico Utfwtroja,       12-774 

Snikar Jelena, Toniafevo 30, p. Ljiil». 
ljana. knüüiro za kolo. 'tov 51 B44I28. 
evld   «   ifî244 12 681 

" Stoiir 'Rmjl'X Sniar'tn^ St 22 v Ri'žni 
dolini, prometne knjižico'za kolo znamke 
»Rtw'ak, lov. št.  l7fi7W», St. fallile   1327 

"     1S.R45 
, Äe«a Viktor, (ftlje, Ljubllanakg ul, 21), 
prometno knjižico ?a kolo znamke >Vlk- 
torija«, St falili^ 4.SIUS—12, izkaznico 
OF. izdano ort I. tetri! Olje. «Indignino 
kniiìino, izdano ori pO(Jru?.n:ce IV Ljiiđ- 
••••• magagna. Olj» (n oblačilno karfo 
B-1 na Imp Coki Franc^ Celje» Draollno- 
ya ulioe , 1.2573 
' ftefina Ivana. Zbflje; p. Smlednik, iz- 
tauoieo za Wìo «  46736, «vid; fit. 1207 

Sile Joie, Maribor, Maistrova ulica, 
«vid. tablico 'St. S~i67H16 za kolo znam. 
ko iPartizan« St. 1381/947. 12.683 

Strbeno Mihael, Celje, Mariborska 117, 
prometno knjižico' za kolo, Številka tablice 
S-5-4818. 12.260 

Struci Oton, Maribor, Pobrežje, Ulica 
obnove, prometno knjižico za kolo znam^ 
ko »Vera«, ôt. 2061274, evid. iL S-10/Ö873 
ixt fofensko izkaznico it. 206, izdano v Ma. 
riboru. 12.499 

štukelj Josip, Laze 10, KLO Urina •. 
la, vojaïko knjižico. 12.716 

âtumberger Elizabeta, Induetrijekl eer- 
vis, Coljo, Mariborska 13,\spriCevalo 4. 
razreda drž. nižje gimnazija v Slov. Bi- 
strici za iolsko leto 1946/1947.      11.877 

Sturm Jane«, Ljubljano, Opekareka 88, 
Oiubno izkaznico, aindikahro, knjižico in 
3 knjižice za kak). . 12.848 

Subie Frančiška, roj. 28. •. 1869 na 
Ulavčih njlvab, KLO Uorenja vaa, etanu. 
joča v Gorenjem brdu, KLO Poljane nad 
SliQlio Loko-št. 6, iavalldako .odloJbo ko. 
miaije iz Bt>tcr«da 'za invnJiidniuo po 
padlam einu Jakobu, • roj. 14,  V, 1891, 

12,351 
Subie Iva«»,, S4r>bjnJ 70, p. Naklo, 

oaobno Izkaznico.- - 12,295 
Saniefnik Antun, Celje, Kazlagova ul. 7, 

oeeb.no izkaznico, izdano od MLO Celje 
me*to, prooHitno knjižico za kolo Stt. 3865 
l'8i potrdilo o plačanih davkih, izdano od 
••••••••• odeeka Celje meato, izkaz- 
nico OF, Izdano od odbora OF Celje luneto 
itt dohavpli-o za betoneko železo, izdano 
pd (Jnnl'MSoUanj. 11.404 

Svaj^t'r Joie, Ljubljana, Celovika 42", 
i*<pl>no izkawi^o.   . '        12.813 

Terlep Franc; Maribor, Pobrežje, l,ov. 
sita ulica, vojaško knjižico, izdano v Ma- 
riboru l. 1945. 12.636 

TovurùP." Liidtik, 'Celli', /id-ii "• v.. 
At 3,' ćaćino izkaznico, izdano od KLO 
Oobja pri  Planini,, ia,B71 

Tranfar Franc, inllnar, Tmovalia va», 
n. Sv, Bolfetik v Slov, goricah, fekovno 

Uržič F, Ivan, Kranj. Cesta oa Rupo 
h\, 29, oeebuo in »ifldikalno Izkaznico ter 
jzkazulco za kolo. " 12,486 
.   Vajubah Adolbrat, Ljubljana, Celovika 
St. 72, sindikalno izkaznico. 12^49 
.. Vasiljev Josip, Ljubljana, Stare pravde 

-et. 6, .evid. tablico it, S-00140.      12•69 
:   Vet. eksperimentalna postaja Kočevje, 
reg. St. oeebnega avtomobila S:8878. 

12.445 
Viceljo Darinka, Ljubljana, FredoviiSe. 

va 13, eindikamo knjižico it. 70680. 
12.688 

• Vivocla Filip, oltcir, blokO, &ljka, Ljub. 
ljana, oficirsko izkaznico it, 11760, ae- 
ri je H 12.589 

Vojaško trgovsko podjetje Ljubljana, 
prometni knjižici za poltovorai >Fdat< 
1100, evid. Ji. S-8312*ln »Lancla.artita«, 
evid. it. S.84Ü9,                          '   12.844 

Vokaj Jakob, roj. 2b. VII. 1899 v Ma. 
•»ovi St. 11, osebno izkaznico it. 7825, 
izdano v RadßonL'    • 12.854 

Vovk Ivan, Ljubljana, Gerblîeva 19, 
oeebno tzknznJco • 12.707 

Vreiijak Pavel, Jarže, Domžale, elndj. 
kalno izkaznico St. "2959211, ,  ..    12.570 

Vretikv Borunrd, 'ìtore 29, prometno 
knjižico •• koto, it. okvira 1.252.517, «. 
tablice 8Ü02/S.18, tcvarolSko izkaznico od 
tovarne Store, živilsko nakaznico TDa, 
kupon za popravilo čevljev., holniiki llet 
eocjnimisa 'zavarovanja, 1 tovarftiiko n«. 
bavno knjigo ter oblačilno karto na ime 
U'oroSec Isnec, Store 29. 12.748 

Zakinja   Renata,   Ljubljana,   Poljanska 
l *1, G, osebno izkaznico, izdano v Umasru, 

STO. 12.903 
Zatrtdu Rudi, roj. 1921, Ljubljana, Sav. 

«ka 11, izkaznico OF; 12.684 
Zdovc Ivan, Šmartno *t 62, p. Slovenj 

Oradoc, izkaznico za kdo .znamke >Wa- 
ffenrad«. M okvira 8100745, gt. tablice 
•-18-•7• 12.202 

aunzileo *t,.7|477Q, •2.•.29 
'1'rfek. AIWn, .želetttiear. Kožarje 158, ! cu 1, 1915. 

»vid, tablico rit. 8-rl~12071. 12.716 
Tr^oviiki, podîetje OZKZ, Kamnik, ba. 

nrnti «"ek St. 040881, izdan julija 1949 od 
proinkta •••••« Kamnik. 12.880 

Trtnlk Kalka, PodHpoçJBV 18, p." l>o. 
1•••|•, knjižico za kolo evid. St 18865, 
it,, ckvlra 1207077, ixkazniro OF itevllka 
010278 in mled:n*k« tekaznH.  •   12.779 

Turk Iranka, Polica t pri Naklem. k»|l- 
žlco z;i kolo znamke >.Tunior«, St. okvira 
19.1847. rei*. M. 5598.        % 12.640 

Uhan Marko, Ljubliana, •••••••••• 
St. 12, dija5kovknjižico .        . 12.8.48 
- llllii'n Franc, bogove pri Marllwru, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »PJuch«- 
St   103073, evM   »ti "17/9450.       1.2J4R 

Uprava »LJuddke prav'ce«, Ljtrbllart«. 
Kopitarjeva 6. evid   taWioo'St.;8.1882. 

12.881 
Urban!ja   Ante,   poročnik,  Ajdovlïln«. 

••••••••••   ul.   •,  obWihtQ  kni'lžirf 
M, 20068, , 12.670 

Z'hoinik Jlina, Ltiibljana, Pod hribom 
SII  74, evid, tablico *t. 8-22958.    12.708 

'^imraih   Jnlljana,   Marìlwr,   Obmejna 
ulic«, oip'ino izkaznico, Izdnn« v Maribo. 

12.637 
Zorite   lyMtllilav,   Lahovn«   prt  Celi«, 

.»romelpo knjižico za kolo ïtwllka tabriw 
•},7R5/S-13. 12.465 

Zorwan Anton, Dol. PoJehova 21, Pe- 
xnlca ,zda| na Hajii v Podlehnlkp, vo. 
jaïko knfizìcQ. nromelno knjižico za kolo, 
«webno izkaznico, c'ansko knjižico sind, 
podružnice Lepi dol. Izkaznico- OF ter 
oorócnl llet na Ime Zorman 'Anton ,ln 
Oerda.        '..;', 12,447 

ŽnpPn TilUa.^PHmekovo 70. Kranj, po- 
trcflnlfiko nakaznico za Kos.podinjske po. 
'•-•••• 0-3 na irne Zupan Janko, 12.069 

Zlau« Franc, delavec, Loïc It. 19. 
Šmartno v Rožnt dolini, prometno kn|l. 
žico za kolo St, 82734, «vid. tablica S4487. 
'zditno'od promotnoga od*eka ••1•• oko. 
lina. 12.446 

Ziv.ec AIoji, Ljvbljsna, Hradpckepa, 48, 
-Havsko kniiïlco St. 1252285, .     ' 12.874 

«robeli Franc, Z«. Roje St. IO, Sv. Pe- 
tpr pni,Celju, prompltm-knl'ïico, St. tab. 
IIB» 6075/S-18,- . .12.745 

Izdaja »Urada Uit LBSt Direktor Jo odgovorni uradnik: dr. Raatko Močnik, tlak« tiskarna < »Toneta ••••••, vë • LJubljani 
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objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer ee bo po preteku ro. 
ka izreklo, da je vrednotnlca izgubila 
evoj'O pravno veljavnost. 

Oznanienilo vrednotnice: 
zavarovalna polica zavarovalnice držav- 

nega zavarovalnega zavoda FLRJ v Ljub- 
ljani št. 208.743 za zavarovalno vsoto 
6040 na ime Spolarič Štefka. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 24. novembra 1949. 

• 
i 523/39 12.786 

Na predlog stranke Selmajer Katarine, 
prevžitarice, Vičava 37, sedaj v Mari- 
boru, bo 16. I. 1950 ob 8i uri pri tem 
sodišču, v sobi St. 14 na podstavi s tem 
odrejenih pobojev dražba nepremičnin, 
zemljiška knjiga Krčevina pri Kuju, vi. 
St. 15, on eicer: p. št. 76, etđvbieče e hišo 
na Vičavi, gospodarsko poslopje in vod- 
njak, p. Št. 357/2, vrt, p. št. 358/1, njiva, 
p. It. 359/1, pašnik in p. St. 359/2, paš- 
nik. 

Cenilna vrednost je po odbitku bremen 
stanovanjskih in prevütkarskih pravic 
Selmajer Katarine, ki jih je prevzeti 
brez zaračuna na največji pcaudek, 
79.638 din. 

Najmanjši ponudek znaäa 53.092 din, 
varesina pa 8.000 din. 

, K nepremičnini zemljiške knjige Krče- 
vina pri Ptuju, vi. št. 15 spadajo pritikli- 
nei 600 kg sena in 200 kg listja v eenil- 
ni vrednosti 2.000 din, ki je že zgoraj 
upoštevana. 

Pod najmanjši ponudek ee ne bo pro- 
dajalo. 

Osebe, ki se hočejo udeležiti dražbe, si 
morajo prej   priskrbeti   načelno odobri- 
tev OLO v Ptuju glede prenosa lastnin- 
ske pravice. , 

Okrajno sodišče- • Ptuju 
dne 13. decembra 1949. 

• 
I fi 971/49 12.825 

Na predlog Mohar Gret« rojen« Pretner, 
uslužbenke v Slov. Konjicah 37, se uvede 
postopanje za amortizacijo tehle vrednot- 
ni«: 

hranilna knjižica št. 126 Hranilnega 
in posojilnega društva r. z. t n. o. j. v 
Slovenskih Konjicah na ime Pretner 
Anton z vlogo 7.696.23 din; 

hranilna knjižica št, 24 Hranilnega 
in posojilnega društva r. z. z n, o. J. v 
Slovenskih Konjicah na ime Pretner 
Anton z vlogo 2.780.05 din; 

hranilna knjižica št. 106 Hranilnega 
in posojilnega društva r. z. z n. o. j. v 
Slovenskih Konjicah na ime Pretner 
Anton z vlogo 2-028.36 din; 

hranilna knjižica et. 124 Hranilnega 
in posojilnega društva r. z. z n. o. j. v 
Slovenjskih konjicah na ime Mohar 
Greta z vlogo 2.410.85 dim; 

hranilna knjižica št. 128 Hranilnega 
In posojilnega društva r. z. z n. o. J. v 
Slovenskih Konjicah na fane •••• 
Anton z vlogo 3.881.58 din. 

Te hranilne knjižice ee po navedbi 
predlagateljice bile med okupacijo uniče- 
ne ali so na drug način Izginile. 

Pozivajo se vsi, ki bi na kateri koli 
naSm prišli v posest teh knjižic, ali sicer 
imeli o njih kake podatke, naj Jih pred- 
ložijo temu sodišču, aH pa na| podajo mo. 
r obito e ugovore zoper te predlog v dveh 
nesecih po tej objavi, ker bodo eicer po 
l'eteku roka sodno razveljavljene. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 12. decembra 1949. 

I R 973/49 11.824 
Na prošnjo Feriinca Borisa, profesorja 

v Šmarju pri Jelšah, ee uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je pro. 
eilec baje med okupacijo izgubil in ee 
njen imetnife poziva, naj po dveh mese- 
cih po tej objavi uveljavi svoje pravice, 
ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči, 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Hranilnice in posojilni, 

ce v Šmarju pri Jelšah št. 3842 e stanjem 
3. XII. 1949 2005 din na im© Ferlinc Bo- 
ns. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 12. decembra 1949. 

Oklici dedičem 
O 16Ü2/49 12.692 

ôtalme Marjeta, rojena 13. VII. 1856, 
zasebnica v 2alcu 55, je umrla 10. II. 
1941 brez oporoke. 

Sodišču nd znano, ali je kaj dedičev. 
Kdor hoče iz zapuščine kaj zahtevati, se 

naj s svojim zahtevkom obrne na sodi- 
šče v teku 6 mesecev, in svojo dedno 
pravico izkaže. 

Po preteku tega roka ee bo zapuščina 
po plačilu zapuščinskih dolgov izročila 
upravičencem, ako bi takih ne bilo, pa 
splošnemu ljudskemu premoženju. 

Okrajno sodišče v Celju 
dno 13. decembra 1949. 

O 288/40—10 12.724 
V zapuščinskem postopku po Francu 

Demšarju, malem kmetu iz Sefc 85, ki je 
umrl 15. III. 1049 brez sporočila posled- 
nje volje, ee njegova hči Ivanka Topolo- 

> glou, neznanega prebivali««, poziva, naj 
j se v 6 mesecih priglasi ta dedinjo ali 

imenuje pooblaščenca, ker jo bo sicer pri 
zapuščinski obravnavi zastopal skrbnik, 
dedni delež pa Ivo hranila skrbstvena 
oblast. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 14. decembra 1949. 

* 
O 164/49-18 12.891 

V zapuščinski zadevi po FrančiSki Re- 
zek, hišni posestnici iz Šenčurja št. 163, 
se njena sestra Mana Jarh poziva, da ee v 
6 mesecih priglasi za dedinjo ali imenuje 
pooblaščenca, sicer jo bo v zapuščinskem 
postopku zastopal skrbnik, njen delež pa 
bo hranil skrbstveni organ. 

Okrajno sodišče v Kranja 
dne 21.. decembra 1949, 

Poziv upnikom 
12.698 

Okrajno sodišče v Novem matu objav- 
lja v smislu 8. člena uredbe o likvidaciji 
razmerij, nastalih z zaplembo premože- 
nja (uradni list FLRJ, št. 196-28-49) 
uvedbo likvidacijskega postopka obvezno- 
sti in terjatev zaplenjenega premoženja 
navedenih: 

1. Zp 278/46, Božič Anton, posestnik iz 
Leskovca, KLO Brusnice, nepremičnine, 
vi. št 172, 11808,1/2 k. o. Brusnice in vi 
št. 328 k. o. Brusnice do 2/82tink, z zgrad- 
bami, "pritiklinaml in nepremičninami, 
cemirna vrednost 51.074 din 50 par; 

2. J 255/47, Papež Alojzij, pos. sin. iz 
Brezovice št. 4, KLO Stopiče, nepremlč- 

» nina, vi. št. 51 k. o. Zajčji vrh, cenilna 
vrednost 6.291 din 50 par; 

3. J 475/48, amale Ivan, posestnik ia 
trgovec v Novem mestu, Gtevini trg St. 2•, 
nepremičnina, vi. št. 226 k. o. Novo me- 
sto, L zgradbami, inventarjem iu premič- 
ninami, cenilna vrednost 1,038.500 diu; 

4. Zp 719/46, Jordan Kari, posestnik v 
Brezovici, KLO Št, Jernej, nepremičnine, 
vi. št. 1450 k. o. Vrhpo-lje, vi. *t. 1340 
k. o. Gradišče, vi. št. öö, 1182,1133, 1137 
k. o. Bela cerkev ter vi. št. 1065 k. o. 
Podtura, cenilna vrednost 65.655 din 12 
par; 

5. Zp 28/45, Zefran Jožef, posestnik ia 
krojač v Vavïd vasi 6, KLO Sttafa, ne> 
premičnina, vi, št. 1188 k. o.,Jurka vas, x 

cenilna vrednost 8192 din; 
6. Zp 25/45, Žagar Mihael, posestnik in 

gostilničar v Stopičah št. 4, KLO Stopiče, 
nepremičnina, vi. št. 710 k. o. Zajčji vrh, 
cenilna vrodnost 18.524 din; 

7. Zp 23/45, Saje Jože, posestnik iz 
Hruševca 12, KLO Straža, nepremičnina, 
vi. Si. 152 k .o. Prečna, cenilna vrednost 
3000 din; 

8. Zp 116/46, Božič Janez, posestnik is 
Gor. Suhadola št. 1, KLO Brusnice, ne- 
premičnina, vi. št. 280 in 1518 k. o. Ga. 
berje, cenilna vrednost 129,746 din 50 
par; 

9. Zp 18/46, Knafeljc Mihael, posestnik 
iz Vel. okrjanč št, 8, KLO Smihel pri No- 
vem inertu, napremičniae, vi. St. 1121 
k. o. Dobindol, del rl. St. 93 k. o. Veltei 
Podljuben, z zgradbami in nepremUtai- 
nami, cenilna vrednost 18341 din 83 par; 

10. Zp 30/45, Hrasta* Jole, powetaifc 
iz Gor. Grčevja 1, KLO St. Peter, nepre- 
mičnina, vi it. 122 k. o. čresnlica • pri- 
tiklinami in premičninami, cenilna vred« 
nost 72.804 din; 

11. Zp 15/45, Zupančič Joge, posestni* 
iz Biške vasi 8, KLO Minu peč nepre- 
mičnina, vi. št. 54 k. o. Mirna peč, cenilna 
vrednost 42.245 din 75 par; 

12. Zp 120/45, Vehoveo Slavko, posest- 
nik iz Žužemberka, KLO Žužemberk, n*. 
premičnina, stavbna parcela z žago, ce- 
nilna vrednost 305.000 din; 

18. Zp 9/45, Agni* Andrej, posestnik v 
Novem mestu, polovica vi. It: 4099/41 
vi št. 55 k •. Dobindol, cenilna vrednost 
250 din in najemnina stanovanjske hlSe <r 
Novem mestu, Kapiteljska 1, mesečno v 
znesku 89 din; 

14. Zp 1122/46, Stanis» Franc, posest- 
nik iz Vinje vasi 12, KLO Podgrad, ne- 
premičnina, vi. 8t. 1900 k. o. Cerovee ter 
dela vi. št. 450 k. o. Vtaja vas, cenilna 
vrednost 21.881 din; 

15. Zp 2300/46, Auersperg Kari izjSofce- 
ske,* KLO Dolenjske Toplice, veleposest- 
vo v  vrednosti  več milijonov dinarjev; 

16. J 348/47, Kovažfč Dominik, Wv8i 
čevljar iz Skocjana pri  Mokronogu, Be- 
premičnina, del vi. It. 111 in 785 k. o., 
Stara vas z inventarjem v cenilni vred- 
nosti 89.800 din; 

17. Zp 32/45, Umek Alojzij, posestnik 
Iz Konca 9, KLO Podgrad, neoremtekin«, 
vi. št 527 k. o. Cerovee in del vi St. 142 
k. o. Vioja vas; 

18. Zp 122/46, Travnik Merite, posest- 
nik fz StavčV reef 7, KLO I>wr, aspre-  ; 
mičnina, vi. 5t. 11 k. o. Veliko Lipje, vt 
5t. 22 k o Stavce vas; 

19. Zp 853/46, OaPtreriČ Anton, po- 
sestnik iz PodUpia 10. KLO Ajdovec, ne- 
premičnina, vi St. 95 It o. Ajdove«, se- 
nilna vrednost 16.934 din; 
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20. Zp Ü14/4Ü, Hrastar Rudolf, poeest- 
•• ìz vel Brusnic 31, KLU Brusnice, ne- 
premičnina, vi. àt. 12S9 k, o. Brusnice, 
centum vrednost 5500 dm 75 par; 

21. Zp 8845, Murgolj Jožu, posesnik iz 
Daijudga vrha 9, KLU Kamence, nepre- 
mičnina, vi it.. 254 k. o. Zdinja vas, 
vi. št 412 k. o. Golobinjek ter del vi. št. 
550 k. o. Daljni vrh, cenilna vrednost 
20.0• din 60 par, 

•22. Zp 556/40, Papež Franc, posestnik 
iz Voi. Lipja I, KLO Žužemberk, nepre- 

* micnina, vi. št. 27 in 87 k. o. Veliko Lip- 
je, cenilna vrednost 17.726 din; 

/ 23. Zp 917/40, Brulc Janez, poseetnik 
iz Vel.. Brusnic 32, KLO Brusnice, nepre. 
mičuinu, vi. žt 1287 k.o. sB(usnice, vi. St. 
1400 k. o. Gubrje, canilnâ vrednost 2043 
dinarjev 99 par; 

•24. Zp 188/40, Lukšič Janez, posestnik 
z Vrha 1, KLO Smihel, nepremičnina, vi. 
ät 684 k.' o Veliki Podljuben, cenilna 
vrednost 9.306 din 80 p«r; 

-2;. Zp 300/46, Turk Ivan, poseetnik iz 
Dni Mokrega polja 14, KLO Gradišče pri 
St. Jerneju, nepremičnina, vi. št. 170 in 
285 k. o. Polhqvlca, vi. ät 891 k. o. Gor. 
Orehovica vi. 51. 611 k. 0. Brusnice, ce- 
nJLna vrednost 88.505 din 99 par; 

'20 Zp 43/45, Hočevar Martin, posest- 
pik in zidarski mojtfer v Novem mestu, 
Trdinova cesta 7, nepremičnina, vi. št. 
Ö89 k. 0. Crešnjica s premičninami, ce- 
ntina  vrednost 55.000 din; 

27. Zp 59/45, Grilc Alojzij, posestnik in 
čevljar v Novem mestu, Glavni trg 17, 
nepremičnina, vi. St. 677 k. o. Novo me- 
sto, z zgradbami in premičninami, cenil- 
na vrednost 263.700 din; 

28. Z p 122/45, Štupar. Anton, posestnik 
iz 4adinje vasi, KLO Dvor pri Zuzenfber- 
ku, ueprepiičnina, vi. št. 114 k. o. Dvor, 
cenilna vrednost 3518 din; 

/29. Zp 75/45, Zukovec Franc, posestnik 
id Učitelj Iz Novçga meeta, Breg 21, ne- 
premičnina, vi. Si 393 k. o. Novo mesto z 
zjfra<Hvo'in premičninami, cenilna vrednost 

flO. Zp11158/46, Vidmar Jože, posestnik 
tt Podlipe 3, KLO Ajdovec, nepremicni- 
na, vL'tBjrttBS" k o, Ajdovec, cenilna 
»iWnost 18.986 din; 

31. Zpv40/45, Strojiri Ivan, poeeetnik, 
Dni. S«Mcb 6, KLO Toplice, nepremični- 
ne, vt/«t. 256 k. 0. Dobindol in vi. št. 
401 u o. Jurka vas, cenilna vrednost 
ïïO.'.vjO din 50 par; 

32. Zp 19/46,, Turk Prane, posestnik i» 
Loke St. 2, KLO St. Jernej, nepremični- 
na, vi. St, 1395 k. o. Gor. Orehovica vi. 
št 1288 k. o. Brusnice, vi. št 1387 k. o. 
Gor, Orehovica In nepremičnine, cenilna 
vrednost 57.289 din 95 par; 1 

S3. 7• 16/45, dr. Re*ek Josip, bivši od- 
vetnik "1 posestnik v Novem mestu» ne- 
premičnine, vi. Rt. 319 k. o. Novo mesto, 
vi. St. 909 k. o. Dobindol, vi. št. 446 in 628 
k. o. Veliki Podljuben, z zgradbami, in- 
ventarjem In premičninami ter vi. št- 353 
in 398 k. o. Trebnje, cenilna vrednost 
1,451.194 din 38 par; 

81.' Zp 17/45, Turk Franc, posestnik in- 
opekar v Bršljinu 19. MLO Novo mesto, 
nepremičnina, vi. St. 009, 618 k. o, Stopl- 
ce, vi št, 168 k", o. Zdinja vas, premič- 
nin« In gotovina, cenilna vrednost 22.622 

'dht 
35. Zp. '8/45, Kovačič Prane, posestnik 

in mlinar v Novem mestu, Prešernova 19, 
nepremičnina»-vi.-St. 680 u, o.. Podlju- 
ben, del pare. *» 140 vi št. 118 k. 0. 
Kandija 'z zapo In Inventar jem, cenilna 
*redn«t 228.790 din; 

36. Zip 35/45, Hude Alojzija, poseatnica 
to trgovka v Mirni peči 16, nepremični- 
na, vi, et. 1, 619 in 048 k. o. Mirna peč, 
zgradba   in   inventar,   cenilna   vrednost 
203.773 din 20 par; 

37. Zp 58/45, Krevs Albin, pos. dz Vel. 
Brusnic, KLO Brusnice, nepremičnina, vi. 
št. 1301, 1302 k. o. Brusnice, vi. St. 1518 
in 571 k. o. Gaberje, cenilna vrednost 
15.012 din; 

38. Zurc Marija, pos. iz Gotne vasi 2, 
MLO Novo mesto, nepremičnina, vi et, 
278 in 332, 8. k, o. Gotna vas, cenilna 
vrednost 6218 din; 

89. Zp 51/45, Kovačič Franc, poseetnik 
v Malem vrhu št. 2, KLO Jablan, nepre- 
mičnina, vi. Si. 960 k. o. Mirna peč, vi. St. 
472 k. o. Prečna, vi. S. 209 in 778 k. o. 
Hmeljčič, pritikline in premičnine, cenil- 
na vrednost 28.817 din 50 par; 

40. Zp 6/46, Kovači« Anton, posestnik 
z Vrha 2, KLO ôt. Jernej, nepremičnina, 
vi. žt. 1490, 1079 k. o. Whpolje, vi. 8t. 
1402 k. o. St. Jernej in vi. St. 1414 k. o. 
Gradišče in premičnine, cenilna vrednost 
81.751 din; 

41. Zp 37/46, Mura Janez, posestnik iz 
Vel. Globodola 13, KLO Globodol, nepre. 
mičnina, vi. št. 459 k. o. Globodól, vi. St 
1249 k. o. Golobinjek, cenilna vrednost 
4871 din 25 par; 

42. Zp 20/46, Bobnar Janez, poseetnik 
iz Gor. Globodola 15, KLO Globodol, ne- 
premičnina, vi. št. 454 k. o. Globodol, ce- 
nilna vrednost 2450 din 50 pair; 

43. Zp 87/45, Rataj Franc, posestnik 
in zidarski mojster v Novem mestu, LjubT 
ljanska 24, nepremičnja, vi. št. 936 k. o. 
Kandija, vi. št. 251 k. o. St. Peter do po- 
lovice, vi. št. 226 k. o. Brusnice do po- 
lovice ter premičnine v cenilni vrednosti 
30.442 din; 

44. J 231/47, Kolenc Anton, posestnik 
iz Dol. Globodola 14, KLO Globodol, ne- 
premičnine, vi. št. 460, 134 in 353 k. o. 
Globodol, vL št. 353 k. o. Golobinjek z 
zgradbami in inventarjem, cenilna vred- 
nost 64.555 din 50 par; 

45. Zp 8/46, Vidmar Janez, posesljnAk 
iz Drame 4, KLO ât. Jernej, nepremični- 
na, vi. St. 54, 872, 886 k. o. Gradisce, ce- 
nilna vrednost 12.268 din 50 par; 

46. Zp 4/45, Klemenčlč Marija, Kera- 
mika v Novem meetu, nepremičnina, vi. 
št. 676 in 785 k. o. Novo mesto s premič- 
ninami, cenilna vrednost 1.170.215 din 
40 par; . 

47. Zp 291/47, Vlndlšman Alojz, posest- 
nik v Jurnl vasi 16, KLO Podgrad, ne- 
premičnine, vi. št. 789, 829 k. o. Dobindol, 
57 k. o. Lakovnice, cenilna vrednost 
14.000 din; 

48. Zp .5/45, Penca, Josip» poseetnik in 
tovarnar v Novem mestu, Ragoveka 83, 
nepremičnine, vi, St. 48, 868, 908 in 947 
k. 0. Kandija, vi. St, 550 k. o. Stranska 

, vas ter vi. St. 455 k. o. Gotna vas, z inven- 
tarjem, zgradbami in premičninami, ce- 
nilna vrednost 5,829.769 din 70 pa*; 

. 49, J 251/48, Vesel Mara, poeestnica la 
Novega mesta, Stemburjeva ß, nepremič- 
nina v Trat. občini Novo mesto, vrednost 
17.200 din; { 

50. Zp 1120/46, Gfobevnik Alojzija, po- 
sestnica iz Skocjana.36, KLO Skocjau, ne- 
premičnina, vL št. 24. K*° In 889 k. 0. 
Stara vae, zgradbe in prem 'ivw, fenima. 
vrednost 119.300 din; 

51. Zp 1370/46, Kopač Marija, posestni- 
ca te Novega mesta, dlavnl trg, nepre- 

mičnina, vi. št. 157 k. o. Novo mesto, vi. 
St. 1Ò69 k. o. Dobindol, vL St. 836 k. o. 
Bršljiin ter premičnine, cenilna vrednost 
585.207 din 88 par in 

52. J 114/48, Drenik Franc, posestnik 
v Novem mestu, nepremičnina, vi. št. 603 
k. o. Kandija, z zgradbami in premični- 
nami, cenilna vrednost 218.924 din. 

Sodišče poziva vso upnike, da v 60 
dneh po objavi tega oglasa v Uradnem 
listu LRS priglasijo pri tem sodišču svoje 
terjatve, eoba St. 50, prvo nadstropje. 

Upniki ee morajo ravnati po določbah 
9. in 10. člena cit. uredbe. V 60 dneh 
po objavi tega oglasa mora organ, ki 
upravlja zaplenjeno premoŽenje, predlo- 
žiti sodišču popis premoženja, ki ga 
upravlja in popis terjatev tega premoŽe- 
nja nasproti drugim osebam, oimrnem pa 
ee izjaviti o iztetlpvoefi pcearaezffln ter- 
jatev. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 8. decembra 1949. 

Razni oglasi 
ät.  XII-740/49 12 

Vzpostavitev zapornic 
na prehodih železniških prog Kranj—Tr- 
žič,    Trebnje—Sevnica,    Celje—Velenje, 
Ormož—Hodoš, Grobelno—Zabok in Lju- 

tomer—Gornja Radgona 
Po odločbi ministrstva za železnice 

FLRJ, pov. št. 1618/48 z dne 21. III. 
1949 se vzpostavlja zavarovanje po zapor- 
nicah na tehle Železniških ceojçph preho- 
dih (za zap. številko so navedeni kilome- 
tri proge, vrsta prehoda, naselje, KLO in 
OLO ter zapiranje zapornic): 

I. Železniška proga: Kranj—Tržič 
1. 8.579, republiška cesta, Duplje, Dup- 

lje, Kranj, iz postaje Duplje na razdaljo 
506 m, s predzvonenjem 80 sekund: 

2. 9.612, republiška cesta, Duplje, Dup- 
lje, Kranj, iz postaje Duplje na razdaljo 
527 m s predzvonenjem 40 sekund; 

3. 18.384, republiška cesta, Križe, Kri- 
že, Kranj, iz postaje Križe na razdaljo 
714 m, e predzvonenjem 40 sekund. 
II. železniška proga: Trobnje—Sevnica 

1. 1.282, republiška cesta, Vina gorica, 
Trebnje, Iz postaje Trebnje na razdaljo 
1250 m, s predzvonenjem 80 eekund; 

2. 2.828, republiška cesio, P rim stal, 
Trebnje, na mestu. 

III. Železniška  proga;   Celje—Velenje 
1. 7.0/1, okrajna cesta, petrovce, Pe- 

trovce, Celje okolica, iz postaje Petrovce 
na razdaljo 120 m, e predzvonenjem 30 
eekund; 

2. 17.6/7, okrajna cesta, Polzela, Polzela, 
Celje okolica, Iz postaje Polzela na raz- 
daljo 122 m, s predzvonenjem 35 se- 
kund; 

3. 23.8/9,  krajevna cesta, Šmartno ob. 
Paki, Šmartno ob Paki, Šoštanj, iz po- 
staje Šmartno ob Paki na razdaljo 300 m, 
s predzvonenjem 30 eekund. 

IV. Železniška proga: Ormož—Hodoš 
1. 2•04, republiška cesta, PuSenci, Or- 

mož, Ptuj, na mestu; 
2. 4584, republiška ceitfa, Pavlovoi, 

Pavlovci, Ptuj, Iz postajališča Pavlovoi na 
razdaljo 180 m, e predzvonenjem 85 se- 
kund; 

8. 18.770, republiška cesta, Mekotnjak, 
Stara cesta, Ljutomer, te postaje Zerovin- 
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2. Sleti 

Samostojna agronomska in gozdarska fakulteta v 
LJubljani ima dve oddelka; agronomski--fn «ozdsrekl od- 
delek. 

3. člen 

Za samostojno agronomsko in gozdarsko fakulteto v 
Ljubljani veljajo v ostalem smiselno določbe 5. do 10. eie- 
na uredbe o falnütetah in katedrah univerze in visokih 
šol. 

4. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v > U rad neu1 listu 
LES«. 

St. S- zak 779 
Ljubljana dne 23. decembra 1949. 

Minister 
ca znanost in kulturo LRS: 

Dr. Jože Potre 1. r. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Ing. Jože Levstik 1. r. 

Minister za gozdarstvo LRS' 
Jaka AvšiS 1. r. 

rdinister 
•t& lesno industrijo LRS* 

Tone Fajiar 1. r. 

Predsednik vlade  LRS: 
Miha Marinko 1. c. 

948. 

Na podlagi 14. Sena zakoria o ureditvi vieokega Šol- 
stva v Ljudski Republiki Sloveniji in po predlogu mini- / 
stra za znanost in kulturo LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
o sestavi In delu umetniškega sveta 

1. olen 

Pri ministrstvu za znanost in kulturo se ustanovi 
umetniški svet z nalogo, da daje mnenje o načelnih umet- 
niških 'in umetniško-vzgojnih problemih in da predlaga 
ukrepe za izpopolnitev metod umetniško-vzgojnega dela 
in za odpravo pomanjkljivosli pri tem delu. 

2. člen 

Umetniški svet sestavljajo predsednik, sekretar in po- 
trebno štev ilo članov. 

Predsednik -veta je minister za znanost in kulturo. 
Sekretarja imenuje minister za znanost io kulturo. 

dani umetniškega sveta so: 
a) rektor akademije za glasbo, rektor, akademije upu 

dabljajočih umetnosti 'in rektor akademije 'za igralsko 
umetnost v Ljubljani; 

b) vidni predstavniki kulturnega življenja, ki jih ime- 
nuje m (-latto sveta minisfër zri znanost in kulturo v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS. 

8. olen 
Za proučevanje posameznih vprašanj lahko umetni» 

ški svet ustanovi posebne komisije umetnikov oziroma 
strokovnjakov, ki delajo po njegovih navodilih in so pod 
njegovim nadzorstvom. 

4. člen 

Minister za znanost in kulturo je pooblaščen, da pr«a. 
piSe poslovnik o delu umetniškega sveta. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradinem listu 
LRS«. 

St S-zak 775 
Ljubljana dne 28. decembra 1949. 

Minister 
za znanost In kulturo LRS:     Predsednik vlade LRS: 

Dr. Joïe Potrč 1. r. Miha Marinko 1. r. 

249. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS za 
izdajanje uredb na področju narodne^ gospodarstva 
(Uradni Ust LRS, št. 5-22/1947) izdaja vlada LRS po pred- 
logu ministra za pravosodje LRS In ministra za finance 
LRS 

uredbe 
o odpisu  državnih  terjatev,   nastalih po finančnih 
predpisih, veljavnih do  osvoboditve, in o izbrisu 

zastavne pravice zanje 

1. Sien 

Odpišejo se vse neporavnane državne terjatve, ki so 
nastale na podlagi finančnih predpisov do dneva osvobo- 
ditve, in sicer takse, carine in vse javne davSčine ter 
daivčne, carinske in monopolske kazni. 

Neporavnane zapuščinske ali darilne takse oziroma 
davek od dediščin ta daril se odpišejo, če njih višina po 
zamenjarn^m tečaju ne presega 100 din. 

Prav tako eé odpišejo vse neplačane denarne kaznt 
in stroški za izvršitev kazni, določeni do 9  mala 1945. 

2. člen 

Okrajna sodišča kot zemljiškoknjižna sodišva morajo 
najpozneje v sedmih mesecih po uveljavitvi te uredbe 
vknjižiti izbris zastavne pravice držav« za terjatve, odpi- 
-sane po t. členu te uredbe, 

.   8. Stan 

Sodišča preračunajo knjižno zavarovane /«nnučifcke 
in, darilne takse oziroma davek na dediščine in darila po 
zamenjalnem tečaju v dinarje FLRJ ter sporočijo v sed- 
mih mesecih po uveljavitvi te uredbe povorjeništvu za 
Vinance izvršilnih odborov okrajni h (mostnih rafoifskîh) 
ljudskih odborov vso primere, v katerih znašajo te pri- 
stojbine nad 100 din. 
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Poverjeništva za finance morajo razčistiti vse sporo- 
cene primere in izterjati neplačane zapuščinske pristoj- 
bine. Po plačilu pristojbin ali, če st» ugotovi, da je pri- 
stojbina že poravnana aH da je neizterljiva, predlaga po. 
verjeništvo za finance okrajnemu sodišču, izbris zastavne 
pravice. 

4. člen 
Minister za pravosodje LRS in minister za finance 

LRS sta pooblaščena, da izdasta sporaztimno po potrebi 
natančnejša navodila za izvajanje te uredbe, 

5. člen 
TV ... iMiî>a velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSv 

St. S—zak 765. 
Ljubljana dne 22. decembra 1949. 

Minister za pravosodje LRS:   Predsednik vlade LRS: 
Dr. FToli Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Minister za finance LRS: '   <• 
Zoran Polič 1. r. 

250. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS za 
izdajapje uredb «na področju narodnega gospodarstva 
(Uradni lisi LRS, št. 5-22/1947) izdaja vlada LRS po pred- 
logu ministra za pravosodje LRS in ministra za finance 
LRS 

uredbo 
o Izbrisu zastavne pravice1 za terjatve bivših 

kreditnih zadrug 

1. Sien 
Komisija za likvidacijo ' kreditnih zadrug pri mini- 

strstvu za finance mora y enem mesecu po uveljavitvi 
te uredbe naznaniti e posebìnim seznamom okrajnim so- 
diščem v Ljudski Republiki Slovenji, katere terjatve biv- 
ših kreditnih zadrug še obstajajo. Vse druge terjatve se 
kot neobstoječe v zemljiški knjigi izbrišejo, 

2. člen ' 
Okrajna sodišča morajo kot zemljiškoknjižna sodišča 

najpozneje v šestih mesecih po prejemu seznamov iz 1. 
člena te uredbe vknjižiti izbris zastavne pravice za tiste 
terjatve bivših kreditnih zadrug, za katere se po 1. členu 
te uredbo šteje, da več ne obstajajo. 

3. člen 
Zaradi, plačila taks za izbris morajo okrajna sodišča 

poslati komisiji za likvidacijo kreäitniH zadrug pri mini- 
strstvu za finance seznam vseh izbrisanih" zastavnih pravic 
in pr,i tem navesti imo kreditne zadruge, znesek terjatve, 
dolžnikovo ime "in njegov naslov. 

4. člen 
Ta uredba se ne nanaša na ozemlje, ki je bilo po 

mirovni pogodbi z Italijo priključeno Eederativni ljudski 
i republiki Jugoslaviji, 

5. člen       * 

Minister za pravosodje in minister za finance eta po- 
oblaščena, da po potrebi izdasta sporazumno natančnejša 
navodila za izvajanje te uredbe. 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak. 766 
Ljubljana dne 22. decembra 1949. 

Minister za pravosodje LRS:   Predsednik vlade  UtS: 
Dr. Hcli Modio ]. r. Miha Marinko 1. r. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič'l. r. 

251. 

Na podlagi i. člena zakona o pooblastilu'vladi Ljud- 
ske Republike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS r-o l'i'Hl^u 
ministra za državne nabave LRS 

uredbo 
o ukinitvi uredbe   o   organizaciji   odkupa  mleka, 
mlečnih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine in 
o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet 
z  mlekom,   mlečnimi  izdelki,   jajci,  pem?n5no   in 

divjačino 

1. člen 

Ker so -bila republiška podjetja za odkup mleka, 
mlečnih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine prenesena 
na oblastne ljudske odbore, se ukine uredba o organiza- 
ciji odkupa mleka, mlečnih' izdelkov, jajc, perutnine in 
divjačine.in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in 
promet z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj«i, perutnino in 
divjačino '(Uradni list LRS, št.' 54-293/48). 

2. člen 

Glavna direkcija za odkup in. promet i mlekom, 
mlečnimi Szttelki, jajci, perutnino in divjačino preide v, 
likvidacijo. Likvidacijo izvedejo jp navodilih ministrstva 
za državne nabave LRS likvidatorji, ki jih' postavi mini- 
ster za državne naibarve LRS. 

Sredstva  Glavne  direkcije   porazdeli   minister  za 
državne nabave po predlogu likvidatorjev. 

< i 

3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St., S—zak 781 
Ljubljana dne 23. decembra 1949. 

Minister 
za državne'nabave LRS:       Predsednik vlade LRS: 
••1•• Sk.erlavaj i.  r. /Miha Marinko 1. r, 
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252. 

Na podlagi l1. Glena zakona o pooblastilu vladi ljud- 
ske Republike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva izdajal rvlada LRS po predlogu 
ministra za dfcžavne^abave 

' uredbo 
o ukinitvi uredbe o organizaciji odkupa alkoholnih 
pijač, sadja in zelenjave in o ustanovitvi Glavne 
direkcije za odkup in promet z alkoholnimi pijačami, 

sadjem in zelenjavo 

1. člen 
Ker so bila republiška podjetja za odkup alkoholnih 

pijač, sadja in zelenjave prenesena na oblastne ljudske 
odbore, se ukine uredba o organizaciji odkupa alko- 
holnih pijač, sadja in zelenjave in o ustanovitvi Glavne 
direkcije za odkup in promet z alkoholnimi pijačami in 
zelenjavo (Uradni list LRS, št. 54-291/48). 

2. ölen 
Ulaviht direkcija za odkup in promet z alkoholnimi 

pijačami, sadjem in zelenjavo preide v likvidacijo. Li- 
kvidacijo izvedejo po navodilih ministrstva za državne 
nabave likvidatorji, ki jih postavi minister za državne 
nabave LRS. 

Sredstva Glavne direkcije porazdeli minister za dr- 
žavne nabave po predlogu likvidatorjev. 

3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-%afc 782 
Ljubljana dne 23. decembra 1949, 

Minfeter, 
za državne nabave LRS:     Predsednik vlade LRS: 

Milan Skcrlavaj L r. Miha Marinko 1. r. 

253. 

Na podlagi drugega odstavka 78, člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo LRS 

uredbo 
o odpravi uprave za povzdigo gozdov 

1. člen 

Uprava za povzdigo gozdov, ki je bila ustanovljena z 
uredbo vlade LRS z dne 26. maja 1949, št. S—zak 341 
(Uradni list LRS, št. 24—143/48) se odpravi kot samo- 
stojna ustanova. 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradfcem listu 
LRS«. 

St.* S-zak 760. * 
Ljubljana dne 20. decembra 1949. 

/     Za predsednika vlade LRS 
.mister za gozdarstvo LRS: podpredsednik: 

Jaka Avšič 1. r. Ivan Maček 1. r. 

FRÄViLWJK!,OÖHEDBE.NAVOöiLA,ODLGÜBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

254. 
t 

Pravilnik 
o opravljanju izpita za kinooperaterje 

1. člen 
S kinooperaterskimi napravami v kinematografih sme 

samostojno ravnati samo, kdor je z uspehom opravil izpit 
za kinooperaterja. 

2. člen 
Izp;it za kinooperaterja lahko dela, .ioor je nad 18 

let star, če izpolnjuje tele pogoje: 
1. da se je izučil elektrotehnične, elektroinštalaterske, 

strojnoključavničarske, mehaniškc, preciznomehaniiške ali 
radiotehnične obrti ali da je dovršil delovodsko aH sred- 
njo tehnično šolo strojne ali elektrotehnične stroke in je 
delal'praktično v, kinokabini z rednimi dnevnimi pred- 
stavami najmanj 6 mesecev ali v kinokabinah z manj 
predstavami tedensko najmanj 12 mesecev in da je med 
tem dovršil enomesečni tečaj za kinooperaterje pri ko- 
misiji za kinematografijo; 

2. da je po končani osnovni šoli delal praktično v ki- 
nokabinah z rednimi dnevnimi predstavami najmanj 12 
mesecev ali v kinokabinah z manj predstavami tedensko 
najmanj 18 mesecev in jo med tem dovršil trimesečni te- 
čaj za kinooperaterje pri komisiji za kinematografijo. 

3. člen 
Stroko.vni izpit za kinooperaterja eo opravlja pred 

tričlansko izpitno komisijo pri komisiji vlade LRS za 
kinematografijo. 

Predsednik izpitne komisije mora biti elektroinženir, 
člana pa en kinooperater in en tonski mojster ali tehnik. 
Predsednika in člane izpitne komisije ter njihove namest- 
nike imenuje predsednik komisije Za kinematografijo, ki 
določi tudi izpitne roke. V izpitni komisiji ne sme sode- 
lovati, kdor je s kandidatom v sorodstvu do drugega 
kolena. 

4. ••• 

K izpitu se priglasijo' kandidati pismeno jirj komisiji 
za kinematografijo. 

•! prijavi mora kandidat navesti, ali je že kdaj delal 
izpit za kinooperaterja aü ne, in mora priložiti: 

a) spričevalo, da je opravil izpit za obrtnega pomoč- 
nika iz ene od določenih obrtnih strok, navedenih v 1. 
točki 2. člena tega pravilnika, oziroma da je dovršil delo- 
vodsko ali srednjo tehnično šolo (1. točka 2. člena tega 
pravilnika); 

by potrdilo, da je dovršil kinooperatereki tečaj (1, in 
2, točka 2. člena tega pravilnika); 

c) potrdilo, da je bil na praktičnem delu v kinoka- 
binah (1. in 2. točkai 2. člena tega pravilnika); 

č) rojstni list. 

5. člen 
Izpit za kinooperaterje jo teoretičen iu praktičen,. Pri 

teoretičnem delu mora kandidat dokazati: 
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1. da po7.na kinematografske naprave in instalacije, 
eMtriëmi naprave in terapije, pogonske etroje. • «p?« 
rate kakor tudi njili oskrbovanje 1• zavarovanje; 

2. da pozna delo kinematografskih naprav, delo po- 
gonskih strojev in aparatov za proizvajanje in izkorišča- 
nje električne energije in njihovo opremo; 

3. da pozna tonski' del aparature, njegovo delovanje 
in kako se z njim ravna; 

4. da aim preračunavati električne vode v zvezi s 
stroji, aparati in električne razsvetljavo poslopja; 

5. d,a pozna filme, pjir» montažo, ocenjevanje, projek- 
tlranje Jn oskrbovanje, d« pozna material m orodje, fei je 
potrebno pri kinooperaterskib napravah; 

6. da pozna varnortne predpise za kinematografe. 
Pri praktičnem delu izpita mora kandidat dokazati v 

ktuokabini, da zna samostojno obratovati » vsemi kino- 
gperaterskimi napravami, da zna poiskati in najti napake 
./ «jinOViffi delovanju i« da jih zna judj popraviti. 

Qpena za izpit je: »izpit je opravil? ali »izpita, ni 
opravil«. 

6. č]en 

Kandidat, fei ispita •• opravil, inia pravica, enkrat 
PfUtëVlj&U izpit, in šifer pp treji mesecih. 

7. člen 

Komisija napravi u izpilu in o oceni zapisnik, ki ga 
podpišejo vsi člani liumisije.sQ uspehu izpita izda izpitna 
komisija kandidatu spričevalo. 

M. člen 
Ko začne veljati la pravilnik, nehajo veljati vsi po- 

prej izdani predpisi, ki no bi bili v soglasju z njim. 

•. čjen 

Ta nravjlnik velja od dneva objave v »UiaJo^sH !tetu 

i-HS«. 
81. orzali 768 
LJubljana dno 90 decembra \W-. 

'1• predsednika vlade •§ 
podpredsednik: 

Ivan Maček 1. r. 

Na podlagi 'pooblastila 4. odstavka S. točke priponi: 
be k tarifni š|. 7Q2 jn i. odstavka. Û. točfee pripombe 
k tarifni št. 704 začasne A tarife davka od pometa 
proiivodpv (Vil spremembe in dopolnitve tarife, Urad- 
ni list F LH J, št, 76-607/49) in v sporazumu • m» nj sirom 
za državne nnbavp LRS izdajam 

odredbo 
o določitvi kqlic'in  vina   ali   fgajija,   •\ jib sjnejo 
proizvajalci sami porabit' brez plačila davka od pro- 

meta proizvodov v eni proizvajalni dodi 

1. Proizvajalci vina ali uganja iz surovin letine 1949 
sinejo porabiti v družini breg planila d8Yk§ s4 pr&ffleta 
proizvodov: 

a) Od vina: 200 (dve sto) litrov za vsakega člana 
družine, starega nad 15 let. 

Ta količina vejja za proizvajalno (jobo od 2,0, novem- 
bri! l^0 do 10. novembra •0. 

b) Od žganja; 16 (petnajst) hektolitrih stopenj aa 
vsakega člana družine, starega nad 18 let, 

Ta količin^, velja za proizvajalno dobo od 1. febru- 
arja I960 do 31. januarja 1•. Pri določanju te količine 
je, treba upoštevati tud» vse količine žganja, kj SQ že 
bile in. kl bpdo še. pridelane jz surovin iz, ••••• 1949 
do 81. tenuarja 1950, 

2. Ta odredba vejja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

,       St. 331 1492/1—1949 
Ljubljana dne 17. decembra 1949. 

%•jaffl se! 
Mi»Ner 

m drevne nabave LjRS; Minister za finance LRg; 
Milan 8ker]«vftj l r. gora» Polič \, r, 

85§. 
N§ podlagi prvega odstavka 148, člena temeljnega 

zakona o prgferškjh (Urednj Ijst FLRJ, •. 107-789/47) im 
v.sporazum.u § predsednikom, vlade LRS izdaja ••••••• 
za àeìe LRS, 

odredbo 
O sprememb Qdred.b§ ministra za delo LRS o plačah 

hišnikov 1 dne 20. 7. 1946 
(Uradni Ust LRS, št. 51—105*46) 

1. točka 
i. člen se spremeni in se glasi: 
Kršilce to odredbe kaznuje izvršilni odbor okraj» 

nega ali mestnega (rajonskega) ljudskega odbora z de- 
narno kaznijo do 3000 dinarjev aH s kaznijp poboljše- 
valnega de)a do dveh mesecev. 

Denarne kazni se stekajo v proračun Ljudske Re- 
publike Slovenije-. 

2. točka 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. S—zak 756 
Ljubljana dne 22. decembra 1949. 

Strinjam se! .    . , 
•••••••• TA ifeP.    Minister zabelo L.RJS; 

Miha Marinko l. r. Martin Greif 1. r. 

257. 

Na podlagi prvega odstavka 148. člena temeljnega 
•••••• p f-irekrikih (Ujadni lis* FLP, št, 107,789/4?) in 
v sponizumu s predsednikom vlade LR9 izdaja minister 
*a delo LR8 

odredjrç 
p spremembi odredbe mînlstra za delo 1RS o plačah 

gospodinjskih pomofinie % dne 20. 7. 1948 
(Uradni list LRS, št. 51—184/46)        % 

1. tečke 
8. člen se spremeni in ee "'lasi! 
Kršilce te odredbe kaznuje  izvršilni fldbw ßkraj- 

pega al| mestnega (rajonskega) ljudskega Qd>Qrf z de- 
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narno kaznijo do 3O0O dinarjev ali s kaznijo poboljše- 
valnega dela do 2 mesecev. 

Denarne kaani se stekajo v proračun Ljudske Re- 
publike Slovenije. 

LRS« 

2. točka 

Te odredba velja od dneva objave y >Uradmem listu 

St. S—zak 760 
Ljubljana dne 22. decembra 1949. 

Strinjam se! 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r, 
iter «a delo LRS: 

Martin Greil L r, 

ODLOKI LJUDSKIH ODBOROV 

268. 

Na podlagi 11), točke ö8. člena spJoènega zakona o 
ljudskih odborih (Uradni list FLRJ, št. 49-410749), iz- 
daja ljudski odbor-Mariborske oblasti po r.redlogu svojega 
izvršilnega odbora 

odločbo 
o ustanovitvi Direkcije odkupnih podjetij 

Mariborske oblasti 

1. člen 

Pri ljudskem odboru Mariborske oblasti, poverjeni- 
štvu za državne nabave, se ustanovi direkcija odkupnih 
podjetij za odkup sadja, zelenjave, vina, drugih alkohol- 
nih pijač, mleka, mlečnih iTdelkov, jajc, perutnine, div- 
jacUne, gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in industrij- 
skih rastlin kot operativni upravni voditelj odkupnih pod- 
jetij, ki ji bodo podrejena. 

v 2. Sen 

Poverjenik za državne nabave ljudskega odbora Ma- 
riborske oblasti odredi sporazumno z izvršilnim odborom 
ljudskega odbora Mariborske oblasti, katera podjetja iz 
pristojnosti tega poverjeništva spadajo pod operativno 
upravno vodstvo direkcije odkupnih podjetij Mariborske 
oblasti. • / 

3. člen 
Direkciji odkupnih podjetij Mariborske oblasti nače- 

luje direktor, -ki neposredno vodi delo te direkcdje ter 
zanjo odgovarja poverjeniku za državne nabave ljudskega 
odbora Mariborske oblasti. 

4. člen 

Direktor in vodja organizacijskih enot sestavljajo 
kolegij direkcije. 

Kolegij vodi direktor. 

Kolegij je posvetovalni! organ direktorju, ki g» ta 
sklicuje na posvet o vseh važnejših zadevah m načelnih 
vprašanjih, 

Ce se direktor ne strinja s predlogi kolegija, sme 
vsak njegov član obvestiti o tem poverjenika za državne 
nabave, vendar to ne zadrži izvršitve direktorjevega na- 
loga. 

5. ölen 

Ce se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna vpra» 
Sanja, lahko pri posvetovanju kolegija sodelujejo strokov- 
njaki direkcije in podjetij ter drugi znani strokovnjaki, 
ki jih pokliče direktor. V tem primeru se kolegij razširi 
v tehnični svet kot strokovni posvetovalni organ direk- 
torja. 

Strokovni svet zaseda po potrebi. Njegove odločbo 
so samo posvetovalnega pomena. 

6. člen 

Direkcija vodi knjigovodstvo in administracijo pO 
načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

7. člen 

Direkcija se vzdržuje iz prisj-tevkov podjetij, ki eo 
pod njenim operativnim upravnim vodstvom. Ključ za 
plačevanje prispevkov določi poverjenik za državne na- 
bave v sporazumu s poverjenikom za finance. 

"JC% 

8. ölei. 

Natančnejše določbe o ureditvi direkcije, o poobla- 
stilu direktorja in drugih vodilnih uslužbencev kakor 
tudi predpise o administraciji predpise s pravilnikom" 
izvršilni odbor ljudskega odbora Mariborske oblasti po 
predlogu poverjenika za državne nabave. 

9. člen 

Ta odločba velja od dnpv» obfave v »Uradnem listu 
LES«. 

St. 984-1/49. 
Maribor dne 20. septembia  1949. 

Ljudski odbor Mariborske oblasti: 

Predsednik 
izvršilnega odbora: 
Viktor Avbelj 1. r. 

Za predsednika zasedanja 
ljudskega odbora: 
Martin firajf 1. r. 

Pregled „uradnega lista FLKJ" 

Št. 104 z dne 14. decembra 194Ö: 

792. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije k VIII. rednemu zase- 
danju. 

793. Navodilo za revizijo in prepisovanje volivnih ime- 
nikov. 

794. Odločba o nižjih enotnih prodajnih cenah za fižol 
letine 1949. 

795. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih 
znamk ob zgraditvi avtomobilske ceste »Bratstva in 
enotnosti«. 
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Popravek »Cenovnika otkupnili i državnih (vozanih) cena 
poljoprivrednih proizvoda i nižih jedinstvenih pro- 
dajnih cena industrijskih proizvoda, sa vainoaću na 
celoj teritoriji FN RJ«. 

Luxemburg ratificiral protokol, s katerim se spremenijo 
sporazumi, konvencije in^ protokoli o omamljivih 
sredstvih, podpisani v Haagu 28. januarja 1912, v 
Xenevi il. februarja 1925, 19. februarja 1925 in 13. 
julija 193i, v Bangkoku 27. novembra 1931 in v Že- 
nevi 26. junija 1936 

Pristop Danske k protokolu, po katerem so pod medna- 
rodno kontrolo droge, ki niso obsedene s konvencijo 
z dne 13. julija 1931 o omejitvi proizvodnje in o 
ureditvi razdelitve opojnih drog, spremenjeue s 
protokolom, podpisanim v Lake Succesau dne 11. de- 
cembra 1946. 

Odločba o zaoa&ni proizvajalčevi prodajni ceni za lojevec 
v prahu. 

St. 105 a dne 17. decembra 1949: 

,798. Pravilnik o spremembi tn dopolnitvi pravilnika za 
izvajanje carinskega zakona. 

797. Odredba o načinu obračunavanja in vplačevanja raz- 
like pri ceni kruha in peciva. 

798. Odločba o razdeljevanju in prodaji marmelade, dže- 
ma, kompota in bonbonov* 

799. Odločba o dodatni preskrbi dajalcev krvi z živili 
zvezne zagotovljene pretkrbe. 

800. Odločba o dodatni preskrbi vojaških vojnih invali- 
dov a tekstilnim blagom in obutvijo zvezne zagotov- 
ljene preskrbe. 

801. Pravila o organizaciji, sestavi in delu tovariJkih 
sodišč.        ' 

Popravek navodila za revizijo in prepisovanje voMvnih 
imenikov. 

St. 106 z dne 21. decembra 1949: 

8()2. Ukaz o pristojnosti oblastnih odborov glede zadev, 
-določenih v obstoječih zakonih FLRJ. 

/ ' 
S03. Uredba o ustanavljanju in delu Šolskih kuhinj. 

804. Odredba o popisu živine, perutnine in panjev v Fe- 
derativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

805. Pravilnik o ustanavljanju, organizaciji in delu po- 
rodnišnic. 

806. Odločba o preskrbi vojaških invalidov, delovnih in- 
validov in civilnih oseb z ortopedsko tn specialno 

,      obutvijo. 
407, Odločba o dopolnilnih začasnih tehničnih  predpisih 

za armirane belouške stebre za električne vode. 

Izdaj» »Urada* ti« L{tö<" *   lHektp; m <><1•.»»mi urednik: di -Kjwtku Močnik, iiek»  ••••••• »lunete 1•••1••<! - yel v 
LiuMjtal   Narwal««: eetrtleiuo B0. polletuo VÌ0 oeloletno 240'Un. -   Poeamezn» Mevilka: 4 dtt>  ta  16 strani, 8 dm ta 82 
•••• 12dlD w 48 atranl, 16 din za 64 etran;, pò poStt 2.60 ih» več.   —   Uredništvo tn  ••••••••• Ljubljana, Gregorčičeva 

Bil« M, 23 Telefon: ravnateljstvo In uredništvo 48-40. upravniStvo 65-79. —— Cekovm račun 6-901ü0.a 
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