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POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 22. septembra 1945 Tisk: Zadružna tiskarna - Cena Lit 5'-

V S E B I N A
1. Uredba o ustanovitvi «Uradnega lista».

2. Odredba o izvajanju obveznega socialnega zavarovanja.

3. Praviln ik  o ustanovitvi ekspozitur in poverjeništev za Pokra
jinski Zavod za soeialno Zavarovanje.
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4. Odredba o nada.lj evanju volitev -y NOO.
5. Odredba o imenovanju volilne komisije.
6. Praviln ik  o cestnem redu.
7. Odlok o Šoferskih izkaznicah.
8. Odredba o pobijanju sabotaže m  Spekulacije.

1.

Uredba
o ustanovitvi „Uradnega lista“ za Poverjeništvo 
Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora 

z® Slovensko Primorje
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 

vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje in po pooblastilu PNOO za 
Slovensko Prim orje in Trst. z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

uredbo.
1. Ustanavlja se p ri Poverjeništvu PNOO za  Slovensko 

Prim orje »Uradni list«, v  katerem se bodo ob javljala avten
tična besedila uredb, odredb; naredb in drugih razglasov 
Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim orje, ostalih narodnih 
oblasti in njihovih ustanov.

2. Odslej se m orajo vse zadeve, za katerih pravno učinko
vitost je potrebna javna objava, objaviti v  Uradnem listu.

3. Uradni listi bo pisan, v  slovenskem in italijanskem je
ziku, Obe besedili sta avtentični.

4. T a  uredba stopi z  dnem objave v  veljavo.

Ajdovščina, dne 7. sieptembra 1945.

Poverjenik:
Perovšek France s. r.

a « n w m b s  « » t o d  » (  o  Ab  o b  L

1 oì Odredba oJr- "• f 
o izvajanju obveznega socialnega zavarovanja 

na področju poverjeništva 
Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora 

za Slovensko Primorje
Poverjeništvo PNOO za Slov. Primorje, na osnovi poobla 

stila vojaške uprave Jugoslovanske armije za Slov. Primorji 
in Istro in pooblastila PNOO za Slov. Primorje in Trst v svrht 
enotnega izvajanja zavarovanja za primer bolezni, onemoglosti, 
starosti in smrti, nezgode, kakor tudi vseh drugih vrst social
nega zavarovanja, izdaja sledečo

odredbo.  

Splošne odredbe

Člen i .  ^  s nS7

Vsi dosedanji zakoni in kraljevski dekreti z vsemi dopol
nitvami' in spremembami o obveznem socialnem zavarovanju 

bivše kraljevine Italije se spremene kot sledi:

Na področju Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
se uvaja začenši od 1. maja 1945 obvezno socialno zavarova

nje po predpisih narodnih oblasti, po katerih je od navedenega 
dne do sedaj posloval Začasni urad za socialno zavarovanje 
na Reki na področju bivše “Kvarnerske Pokrajine.

(Sen, 2  ̂ f,- V-

Za izvajanje zavarovanja se ustanavlja kot edini nositelj 
za vse vrste in za vse panoge obveznega socialnega zavaro
vanja za celo področje Poverjeništva PNOO za Slovensko 
Primorje Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje s sedežem 
v Kopru (Istituto Regionale per l ’assicurazione sociale sede 
a Capodistria).

Člen 3,

Vse osebe, ki so zaposlene na navedenem področju in ki 
so do sedaj bile zavarovane pri italijanskih zavodih social- 
lega zavarovanja, katerih sedeži se nahajajo v  Trstu, Gorici 
n Pulju, ali pri katerem koli drugem italijanskem socialno 
javarovalnem zavodu, so zavarovane ne glede na spol, starost 
in državljanstvo začenši od 1. maja 1945 naprej pri nositelju 
obveznega socialnega zavarovanja, navedenem v členu 2. 
te odredbe.

Prijava in odjava zavarovanja ter prispevki
-»i*b  <f»} č len  4.

Vsak delodajalec je dolžan prijaviti nositelju zavarovanja 
na predpisanem formularju vsako osebo, ki je nameščena 
pri njem in ki je zavezana zavarovanju najkasneje v  8 (osmih) 
dneh, ko vstopi v obrat, mornarje pa, ki so v  inozemstvu, od
kar je delodajalec zvedel zanje.

V  istem roku 8 dni je dolžan vsak delodajalec prijaviti 
nositelju zavarovanja vse izpremembe v  prijavljenih okolnostih 
zavarovanca, kakor: izprememba položaja (svojstvo name
ščenca), njegove plače, prejemkov itd.

V  istem roku mora po predpisih odjaviti tudi nameščen
cev izstop iz obrata.

Člen 5.

Oni delodajalec, ki v  določenem roku ne predloži prijave, 
ali predloži neresnično prijavo, mora nositelju zavarovanja 
plačati brez pravice do odtegljaja od nameščencev:

1. prispevke, ki so dospeli od dne, ko so nameščenci 
vstopili v  obrat, do dne, ko se dejansko predloži prijava, ali 

če bi prestalo delovno razmerje prej, dokler je trajale de
lovno razmerje;

2. denarne podpore in zdravilne stroške, kateri so na
stali vsled bolezni zavarovanca, k i ni prijavljen v zakonitem I



Štev. 1
roku, in sicer za bolezen, ki je nastala, preden se je izvršila 
prijava, ali najkasneje 8 dni po izvrženi zakasneli prijavi;

3. Škodo, ki se je povzročila, ker se ni prijavila izpre- 
memba v delovnem razmerju ali ker se je izvršila neresnična 
prijava;

4. stroške postopka.

Ako delodajalec opusti odjave v zakonitem roku, mora 
poravnati prispevke v celoti, dokler se odjava dejansko ne 
predloži.

člen 6.

Delodajalec je dolžan vsakemu svojemu delavcu in na
meščencu, ki to zahteva, takoj in brezplačno izdati potrdilo, 
da je zavarovanec resnično zaposlen, a v svrho, da se dokaže 
pravica do pomoči ob bolezni im nezgodi.

Člen 7̂

Zaradi zavarovanja se uvrščajo zavarovane osebe po vi
šini zaslužka v mezdne razrede. Zavarovana mezda vsakega 
mezdnega razreda služi za osnovo odmere prispevkov in 
podpor. Za zavarovano mezdo velja najnižja mezda posa
meznega mezdnega razreda.

Za sedaj se odrejajo sledeči mezdni razredi:
razred Višina zaslužka na dan Zavaravana

0 od -- do 80 40
I » 80 » 120 80

II » 120 » 160 120
III » 160 » 200 160
IV » 200 » 240 200
V » 240 » 280 240

VI » 280 » 320 280
VII » 320 » 400 320

VIII » 400 » 500 400
IX » 500 » 600 500
X » 600 » 700 600

XI » 700 » 800 700
XII » 800 900

Pri določanju višine zaslužka v smislu tega člena je upo
števati ne samo denarne prejemke, do katerih ima delavec 
a?i nameščenec pravico po pogodbi o namestitvi, za določeni 
redni delovni čas, marveč tudi dajatve, ki jih prejema mesto 

plače ali mezde v celoti ali deloma. Denarni znesek teh daja
tev določa posebni ekvivalent naturalnih prejemkov.

člen 8.

Delavci in nameščenci, ki ne dobivajo nagrade v denarju, 
s «  uvrščajo v 2. mezdni razred.

Pri zaposlenju, ki traja nepretrgoma celi mesec, se od
merja prispevek za 26 dni.

Člen 9,

Nositelj obveznega socialnega zavarovanja bo odmerjal 
prispevke in doklade po posebno izdelani tablici v sledeči 
višini od dnevne zavarovane mezde:

7.— % na račun prispevka zoper bolezen (tuberkulozo in 
materinstvo;

3.— % na račun prispevka zoper nezgode;
9,— %' na račun prispevka za onemoglost, starost in smrt;
7.70% na račun prispevka doklade za otroke;
1.— % na račun doklade za brezposelnost;
— .3% na račun prispevka za Delavsko zbornico (pravno 

zaščito).

Člen 10.

Za zavarovance, uvrščene do 3. mezdnega razreda, pla
čuje delodajalec vse prispevke in doklade iz svojih lastnih

sredstev, dočim odpade od prispevkov in doklad za delavce in 
nameščence, uvrščene v 4. do 12. mezdni razred:

a) delodajalec plača polovico bolniškega prispevka, ves 
nezgodni prispevek, dve tretjini (2/a) prispevka za pokojninsko 
zavarovanje (za onemoglost, starost in smrt), polovico pri
spevka za brezposelnost in ves prispevek skladu za pomoč 
delavskih in nameščenskih družin z otroci;

b) delavec plača polovico bolniškega prispevka, eno tre
tjino P/s) prispevka za pokojninsko zavarovanje, polovico pri
spevka za brezposelnost in- ves prispevek za pravno zaščito 
(Delavsko zbornico). Skupaj znašajo torej vsi prispevki, ki 
obremenjujejo delojemalca 7.3% zavarovane mezde.

člen 11.

Za zavarovanje stalnih državnih in samoupravnih uslužben
cev (ki imajo pravico na pokojnino in ki v slučaju bolezni in 
nesposobnosti za delo prejemajo prejemke za dobo najmanj 
6 mesecev), bo nositelj zavarovanja odmerjal samo 7% zoper 
bolezen in to po 4. mezdnem razredu ter bo nudil njim in 
njihovim družinskim članom vse v odredbi predvidene bolni
ške podpore razen hranarine in polhranarine.

Člen 12.

Za prostovoljno zavarovane osebe, ki imajo za čas bole
zni, združene s pridobitno nesposobnostjo, pravico na hrana- 
rino, se bo odmerjal prispevek po 9. mezdnem razredu, a za 
ostale prostovoljno zavarovane osebe po 4. mezdnem razredu.

Pravice zavarovanih delavcev in nameščencev

člen 13.

Za primer bolezni imajo zavarovani člani, če obole, pra
vico najmanj do teh podpor:

1. do brezplačne zdravniške pomoči, dokler traja bole
zen, zaporedoma za 26 tednov, pa tudi preko tega za čas, za 
katerega jim pripada hranarina;

2. do zdravil, kopeli, zdravilnih voda, potrebnih obve- 
zil in pomožnih priprav za zdravljenje (naočnikov/ hodulj, pod- 
pasov, umetnih nog) isiotako brezplačno za 26 tednov; toda 
te pomožne priprave se smejo pustiti bolnim članom tudi 
preko tega časa, dokler so potrebne;

3. do hranarine, ako je bolezen združena s pridobitno 
nesposobnostjo in ako traja dalje nego 3 dni, za čas prido
bitne nesposobnosti, računajoč od dne obolenja, odnösno 
od dne nesposobnosti ra delo, ako pa ne bi pridobitna ne
sposobnost prestala prej, za 26 tednov, in sicer v znesku s/a 
zavarovane mezde na dan;

4. na zdravljenje v javnih bolnicah, vseučiliških klinikah 
in porodniških šolah najdalje do onega dne, ko preneha pra
vica do podpore in sicer po najnižjem oskrbnem razredu.

To zdravljenje plača nositelj zavarovanja Samo, ako je 
člana napotil na to zdravljenje ali je naknadno pristal nanj.

Člen 14,

Ob smrti zavarovanega člana ima obitelj pravico do po
grebnine in to v 30kratnem znesku zavarovane mezde.

Člen 15.

Ob porodu zavarovanega člana bo nudil nositelj zavaro
vanja potrebno babiško pomoč, zdravljenje, zdravila in po
možne priprave za zdravljenje, ako je bil član v zadnjem letu 
vsaj šest mesecev ali neposredno pred porodom vsaj nepre
nehoma 90 dni zavarovan. Mesto teh podpor bo lahko nosi
telj zavarovanja nudil potrebno nego v  bolnici ali porodnišnici, 

toda najdalje za dobo 14 dni.
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Ob porodu zavarovanega člana, ki je bil tekom zadnjega 
leta pred porodom zavarovan vsaj 10 mesecev, ali v zadnjih 
dveh letih vsaj 18 mesecev, bo nositelj zavarovanja nudil ra
zen podpor, navedenih v prvem odstavku, še sledeče:

1. podporo za porodnice najdalj za 12 tednov in to 6 
tednov pred in 6 tednov po porodu v dnevnem znesku % 
zavarovane mezde; do te podpore nima pravice, če je v tej 
dobi zaposlen;

2. podpore za dečjo opremo v znesku 500 lir za vsako 
živo rojeno dete;

3. podporo za dojenje zavarovani ženi za dobo 12 tednov 
po prestanku podpore za porodnice v dnevnem znesku 12 lir.

Člen 16.

Rodbinskim članom (poročenemu ali neporočenemu za
konskemu drugu, zakonskemu, nezakonskemu ali usvojenemu 
otroku), roditeljem, dedu in babici, vnukom, bratom in sestram 
zavarovanca, ki nimajo dohodkov in žive z zavarovancem v 
istem' gospodarstvu, imajo v primeru bolezni pravico do brez
plačnega zdravljenja, zdravil, potrebnih pomožn-h priprav za 
zdravljenje za 26 tednov, toda samo dokler ima tudi zavarovani 
član pravico do podpore.

Ob porodu žene zavarovanega člana bo nudil nositelj za
varovanja podpore, navedene v 1. odst, čl. 15, in v t. 2. od
stavka istega člena samo v primeru, ako je zavarovani član 
izpolnil pogoj iz 2. odst. čl. 15. Te podpore se bodo nudile 
ženi tudi po smrti zavarovanca, ako je nastopil porod v roku 
5 mesecev od dneva smrti in ako je zavarovani član tekom 
življenja zadobil do njih pravico.

Člen 17.

V  primeru nezgode pripada zavarovancu sledeča odškod
nina:

1. brezplačna zdravniška pomoč, zdravila in pomožne 
priprave za zdravljenje na način, predpisanem v členu 13, te 
odredbe;

2. hranarina do končanega zdravljenja, najdalje do konca 
10 tednov po poškodbi;

3. renta, dokler traja nesposobnost za delo ali zmanjšek 
nesposobnosti za delo izza 11. tedna, ali če prej prestane iz
plačilo hranarine, od časa, ko se ustavi hranarina.

Renta znaša ob polni nesposobnosti za delo in za čas, do
kler traja kot popolna odškodnina zavarovani letni zalužek 
zavarovančev; ob deloma zmanjšani sposobnosti za delo pri
pada zavarovancu za čas, dokler traja zmanjšek njegove spo
sobnosti za delo, oni del polne rente, ki sorazmerno ustreza 
izgubljeni sposobnosti za delo. Toda do take delne odškodnine 
una poškodovanec pravico samo, ako presega zmanjšek nje
gove sposobnosti za delo 10%,

Ako zavarovanec umre vsled nezgode, se mora ne glede 
na čas ko je nastopila smrt, razen odškodnine, ki mu je dana 
po odst. 1. tega čl., izplačati še:

1. pogrebnina v znesku, določenem v čl. 14. te odredbe;
2. letna renta obvdoveli zakoniti ali nezakoniti ženi za

čenši od dneva smrti umrlega do njene smrti ali ponovne 
omožitve v izmeri 11/a zavarovanega letnega zaslužka umrlega 
zakonskega druga;

3. letna renta obvdovelemu imožu, ako je bila njegova 
žena zavarovana in ga je, vsled njegove popolne ali delne 
nesposobnosti za delo, vzdrževala, v izmeri ^Is zavarovanega 
letnega zaslužka umrle žene in to za dobo dokler traja nje
gova nesposobnost za delo;

4. letna renta preostali deci, zakoniti ali nezakoniti, ka
kor tudi deci, pred poškodbo zakonito vzeti za svojo, do do
vršenega 16 leta, vsakemu otroku v izmeri /  zavarovanega 
letnega zaslužka umrlega roditelja;

5. letna renta sirotam brez roditeljev in otrokom, ki so 
osiroteli naknadno, v izmeri *l/s zavarovanega letnega zaslužka 
vsakemu otroku;

6. letna renta roditeljem, dedu in babici, zakonitim aii ne
zakonitim otrokom odnosno vnukom v izmeri •*/« zavarôvanega 
letnega zaslužka umrlega zavarovanca, ako je za njih vzdrže
vanje pretežno skrbel, in to do njihove smrti, odnosno dokler 
so navezani na podporo;

7. letna renta vnukom, bratom in sestram v izmeri V.i 
zavarovanega letnega zaslužka do dovršenega 16. leta starosti, 
ako je za njih vzdrževanje pretežno skrbel oni, ki je vsled 
nezgode umrl.

Člen 18,

V  primeru onemoglosti ima zavarovanec pravico na inva
lidsko rento, če je vplačanih 200 tednov prispevkov in ako 
je trajno ali začasno onemogel, to je, ako si ne more zaradi 
bolezni, starosti ali drugih hib služiti z delom po svojih mo
čeh iti sposobnostih z ozirom na svojo izobrazbo in svoj 
dosedanji poklic niti tretjine onega, kar si služijo z najetim 
delom telesno ali duševno zdrave osebe iste vrste in podobnih 
poklicev v istem kraju.

V  primeru starosti ima zavarovanec pravico na starostno 
rento, ako je vplačal 50Q tednov prispevkov, in ako je do
vršil 65. leto starosti.

V  primeru smrti zavarovanca ali uživatelja rente dobiva 
njegova rodbina, ako nima že pravice do rente zaradi smrti 
vsled nezgode in ako je vplačanih 100 tednov prispevkov, te-le 
pomoči:

a) pogrebnino za primer, da nima pravice do pogrebnine 
po čl. 14. te odredbe,' in sicer za zavarovanca v 30-kratnem 
znesku poslednje zavarovane mezde, za rentnika pa v znesku 
30% njegove rente;

b) dečjo rento za vsakega zakonitega in nezakonitega 
ali pred onemoglostjo zakonsko usvojenega otroka pod 16. le
tom, dokler otrok ne dovrši 16. leta starosti, v letnem znesku 
K roditeljske pravice do rente odnosno roditeljske rente;

c) podpora vdovi, in sicer rento za tri leta v letnem 
znesku % moževe rente ali pravice do rente; vdovcu, ki nima 
sam pravice do večje rente, se daje ta podpora, samo, ako je 
onemogel v smislu te odredbe in ga je umrla žena vzdrževala.

Člen 19.

Do nadaljnje odredbe bo izplačeval nositelj obveznega 
zavarovanja zavarovancem doklade za otroke v znesku po 8 lir 
za vsak delovni dan, odnosno mesečno 200 lir za vsakega 
otroka do dopolnjenega 14. leta, ozir, do 18. leta, ako je otrok 
v učenju in ni zaposlen.

Člen 20.

Hranarina in porodniške podpore, ki bodo dospele do 
izdanja te odredbe, bo izplačal nositelj zavarovanja po prejš
njih predpisih, ki so veljali za obvezno zavarovanje, a že 
izplačane podpore se ne bodo (preračunavale. Druge vrste 
denarnih podpor se bodo izplačale po mezdnih razredih, nave
denih pod čl. 7. te odredbe.

Nositelj zavarovanja, nadzorstvo ln reievanje 
spornih vpraianj

Člen 21.

Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru je 
pristojen:

1. da zavaruje za primer bolezni, nezgode, onemoglosti, 
starosti in smrti ter brezposelnosti vse osebe, ki so na pod
ročju podvržene zavarovanju;

2. da rešuje sporna vprašanja med nameščenci in delo
dajalci v pogledu Višine prispevkov za zavarovanje, kajtor



tudi sporna vprašanja v  pogledu zahtevka delodajalcev na 
povračilo podpor, izdanih članom, ki so oboleli v inozemstvu;

3. da po lastnih organih izterjuje svoje terjatve;
4. da odreja .število področij in sedežev svojih ekspozitur 

in svojih poverjeništev;

5. da ustvarja prihranke za posamezne panoge zavaro
vanja;

6. da rešuje sporna vprašanja, ki spadajo po zakonitih 
predpisih v njegov delokrog.

Člen 22.

Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje je javna usta
nova, ki je osnovana na načelu samouprave. Do izvolitve 

samoupravnih organov bo postavilo Poverjeništvo PNOO na 
predlog organizacij interesentov začasno poslovno samoupravo 
5 članov.

Člen 23.

Za reševanje sporov v pogledu pravic zavarovancev na 
podpore in rente se ustanavlja na sedežu zavoda sodišče so
cialnega zavarovanja za vse področje zavoda.

Člen 24.

Nadzorstvo nad izvajanjem obveznega socialnega zava

rovanja po Pokrajinskem zavodu za socialno zavarovanje v 
Kopru izvaja oddelek socialnega skrbstva Poverjeništva 
PNO O  za Slovensko Primorje.

Zaključne eloloifee

i v h w u le  sr J o iio  isb io*

Za izplačevanje rent iz panoge zavarovanja zoper nezgode 
in iz panoge zavarovanja za onemoglost, starost in smrt, za 
katere je nastopila pravica pred 1. majem 1945., mora Pover
jeništvo PNOO za Slov. Primorje staviti nosilcu zavarovanja 

na razpolago potrebna denarna sredstva.

Za kritje zvišanih upraynih stroškov, zvezanih z osno

vanjem pokrajinskega zavoda, njegovih ekspozitur in pover
jeništev, J jo  doiprinašalo Poverjeništvo PNO O  za Slovensko 
Primorje nosilcu zavarovanja v  prvih 6 mesecih fi/a upravnih 

stroškov.
Člen 26,

S posebnimi odredbami se bo uredilo zavarovanje polje
delskih delavcev; vprašanje izplačevanja draginjskih doklad 
težjim invalidom, vdovam in sirotam, ki uživajo rente iz prejš
njih zavarovanj kakor tudi vprašanje priznanja pridobljenih 

pravic zavarovancev v  pogledu sanatorijskega zdravljenja pb 
italijanskem zakonu o obveznem zavarovanju zoper tuber
kulozo.

Člen 27,

Pri ureditvi vprašanja zavarovanja zavarovanih članov, 
ki prehajajo demarkacijsko linijo zaradi tega, ker jim je mesto 

zaposlitve na eni strani, stalno bivališče na drugi strani te 
linije, kakor tudi pri ureditvi nudenja stvarnih podpor zavaro
vancem in njihovim rodbinskim članom z ene strani demar

kacijske črte na drugi strani, se bo postopalo po načelu reci
procitete po običajnem mednarodnem postopku,

V  tem pogledu bodo nosilci zavarovanja sklepali nepo

sredno odgovarjajoče sporazume.

Člen 28.

Natančnejša navodila za izvajanje predpisov te naredbe 
bo izdajal oddelek socialnega skrbstva Poverjeništva ^NOO
za Slovensko Primorje.

Člen 29.

Vse odredbe, ki so izciane o obveznem socialnem zava
rovanju na področju Poverjeništva PNOjO za Slovensko 
Primoije, a ki nasprotujejo tej odredbi, se s tem razveljavljajo.

listu.

Člen 30.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem

Ajdovščina, dne 6. avgusta 1945.

Poverjen ik  P N O O  z a  S lovensko Prim orje:

P e ro v š e k  F ran ce  s. r.

Vojaška Uprava J. A . za Julijsko Krajino, Istro, Reko in S lovensko Prim orje s 
svojim  rešenjem  od 17. avgusta 3945, štev. 106/1945 soglaša z  gorn jo odredbo.

Smrt fašizmu —  svobodo narodu!

M. P. Načeln ik splošnega oddelka:

Vujnović Nenad s. r.

3.
Pravilnik

o ustanovitvi ekspozitur in poverjeništev za 
Pokrajinski Zavod za Socialno Zavarovanje

Na podlagi Člena 21., t. 2. Odredbe o izvajan ju  obveznega 
socialnega zavarovanja ma področju Poverjen ištva PNOO zl. 
Slovensko Prim orje z dne 6: 8. 1945. se ustanavljajo poleg 
Pokrajinskega zavoda sč sedežem v  Kopru, ekspoziture In po
verjeništva Pokrajinskega Zävoda za Socialno Zavarovànjé 
(P'ZSZ) in sicer : 

k) Ekspozititre:

v  Ajdovščin i za področje Okrajnega NOO v Ajdovščini, 
v  Id r iji za področje Okrajnega NOO v  Id r iji in Cerknem, 
v  Ilirski Bistrici za področje Okrajnega NOO v Ilirsk i 

Bistrici in Herpelje-Kozina, 
v Izoli, 
v Pisanu
in  v  Kopru za področje v obsegu dosedanje pristojnosti.

b ) Poverjen iš tva :
v Tolm inu za področje Okrajnega NOO v  Tolm inu in 
v  Grgarju za področje Okrajnega NOO v  Grgarju.

^Upravitelje ekspozitur postavi ravnateljstvo P  Z SZ v  K i - 
pru v sporazumu s Poverjeništvom  PNOO' v Ajdovščini, doCim 
bodo-posle poverjeništev' opravlja li tamkajšnji poročevalci za 
socialno skrbstvo pri Okrajnem NOO.

Vsi delodajalci so dolžni prijaviti sivoje nameščence v 
zanje pristojnih ekspoziturah in poverjeništvih in  ne narav
nost p ri centrali PZSZ v  Kopru.

Vsi delavci in nameščenci,1 člani PZSZ so dolžni obračati 
se v  vseh zavarovalnih zadevah na pristojne ekspoziture in 
poverjeništva.

Zdravniško službo bodo do nadaljnega opravljali p ri eks
poziturah Koper, Izola, P iran  isti zdravniki kot do sedaj, v  
ostalih krajih pa okrajni zdravniki.

Smrt fašizmu —  svobodo narodu!

Ajdovščina, 12. septembra 1945.

Nače ln ik  odseka za socialno skrbstvo:

Dr. Zalka Batič s. r.
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Odredba

nega Odbora za Slovensko Primorje o nadalje
vanju volitev v Narodno Osvobodilne Odbore

Clen 1.

Na osnovi odloka predsedstva PNOO za Slovensko P ri
morje o volitvah v  NOO ter Okrajno in Okrožne NO skupščine 
z dne 22. septembra 1944. v  zvezi z odobritvijo Vojne uprave 
Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, Reko in 
Slovensko Prim orje in pooblastilom Pokrajinskega Narodno 
Osvobodilnega Odbora za Slovensko Prim orje in Tislt z dne
31. ju lija  1945. se razpisuje nadaljevanje volitev v  kolikor se 
izkaže potreba po nadomestnih volitvah.

Volitve se bodo vršile od 25. septembra t. 1. dalje.

Clen 2,

Volilna kom isija pri Poverjeništvu se pooblašča da izvede 
volitve na področju Poverjeništva, vpoštevajoč določila pra
vilnika, ki je bil sprejet oti Pokrajinskega Narodno Osvobodil
nega Odbora za Slovensko Prim orje  dne 22. septembra 1944. za 
poslovanje okrožnih, okrajnih in krajevnih volivnih komisij.

Clen 3.

Za posamezne kraje, okraje in mesta, določi dan volitev 
Poverjeništvo. PNOO za Slovensko, .Primorje.

Ajdovščina, dne 7. septembra 1945.

Poverjenik ;
Perovšek trance s. r.

5.
Odredba

poverjeništva Pokrajinskega Narodno Osvobo* 
dilnega Odbora za Slovensko Primorje o 

imenovanju volilne komisije pri Poverjeništvu

O d r e d b a
poverjeništva Pokrajinskega Narodno osvobodilnega odbora 
za Slovensko Prim orje o imenovanju volilne kom isije pri 
Poverjeništvu

Na podlagi el. 1. praviln ika PNOO za Slovensko Prim orje 
z dne 22. septembra. 1944. za po^lçyanje okrožnih, okrajnih in 
krajevnih volivnih komisij' zâ volitve Krajevnih Narodno Os
vobodilnih Odborov in odposlancev v  Okrajne Narodno Osvo
bodilne skupščine ter v zvezi z razpisom o nadaljevanju 
volitev z dne; 7. septembra 1945. se imenujejo sledeči tovariši 
v  volivno komisijo pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko 
Prim orje :

1. Kenda Joie, n idar, Idrija ,
2. dar, Jurca Ciril, načelnik upravno-politične kom isije p ri 

P o ve r je n iš tv i PNOO, Ajdovščina,
3. P e r ic  Lojze, javn i tožilec p r i ,Poverjeništvu, Ajdovščina,
4. Urbančič .Alojz, lesni industrijalec, Bat pri. Ilirsk i B i 

strici
5. H rešiak Anton, kmet,, Nova SuMca,
6. Feluga M ario, delavec, Izola,
7. D ivo Nicolo, Kolon, Koper.

Ajdovščina, dne 10. septembra 1945.

skrbstvo :
i. J .  ,  .

Poverjenik : j
Perovšek France s. r.

6. -it n : ■
Pravilnik 

o cestnem redu
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po Odobritvi 
Vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje in  po pooblastilu PNOO- za Slo
vensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledeči

-'ti ‘ ‘ 1 ■■ i •• • :♦* ' ‘  . '•« J • , -  ( I  15*0 ' JS I Ti t f

p r a v i l n i k .
Clen 1.

Vozač vozila  vsake vrste mora voziti po desini strani ceste.
Izpremembo smeri mora nakazati z roko ali s puščico. P ri 

zavijanju je  prepovedano rezati ovinke.

Clen 2.

Prehiteva se m iiho leve strani, pri čemer mora vozač mo
tornega vozila dati znak s hupo. Prehitevanje je  prepovedano 
po ovinkih, križiščih, na vrhu strmine, na pregledni cesti ta- 
Krat, kadar prihaja iz nasprotne strani drugo vozilo. Mimo 
peSua^iesu), ame vozač samo .za njegovim, hrbtpm. Ca je  kuo 
ua cesa pred voziloip, g& je treba opozoriti z zvočninu zna
menji.

Cien 3.

Dopustna brzina je tista, pri kateri more vozač vozilo 
ustaviiji v  vsakem položaju. N a jvečja dopustna brzina v  strnje
nem naselju je  30 kih na uro '/sa avtomobilu.in 20.Km .za moto
cikle, izven takih naselij pa »O km za avtomobile in  rnoto- 
ciKie in ôü km  za druga motorna vozna.

Gasilska in reševalna voziua smejo prekoiačiti predpisane 
brzine, voziti pa morajo z V60 pievnniobtjo.

Clen 4.,

Ce se na cesti, plašijo živa li ati jç  n a ,eesü skupina pešcev 
a li so na njej stare a li pohabljene oseue ah stvari, mora vozač 
voziti z vso previdnostjo.

Clen 5.

Na križiščih ima prednost vozilo, ki prihaja po glavn i ce
siti. P r i enakovrstnih cestah ima preunost vezdo, ki prihaja z 
Ucsne strani. M o to m a 'vo z ila  imajo pm iu ost pred üîugim i, 
.'etuui prihajajo z levé.

Gasilska in reševalna voziia  r  službi im ajo vedno pred
nost.

Clen 6.

Ustaviti sme vozač samo na desni strani ob skrajnem robu 
ceste. P r i izstopanju na lev i strani vozila m orajo potniki p.. 
ziti, a li ne prihaja za  n jim i še kako vozilo. Parkiranje avto
mobilov je  dovoljeno sanao na takih prostorih, kjer promet 
m o v iian. Od križišča mora biti stoječe vozilo oddaljeno vsaj 
10 m. Prepovedano je  parkiranje na levi strani ceste, na me- 
Sfih kjer je  cesta ozka, kjer je pregled zastrt, in na ovinkih.

Clen 7.

P ri izvozu  iz dvorišč mora biti vozač posebno previden. 
C.e n i cesta pregledna, m ora statt pri izhodu oseba, k i opo
zarja  na izvoz vozila. Enaka previdnost-je potrebna p ri obra
čanju vozila na cesti.

Clen 8.

V  tèmi in  m egli morajo biti prižgane luči. P r i srečavanju 
z drugim i voz ili a li s peSci v  strnjenih kolonah mora vozač 
zasenčidi žaromete.

Clen 9.

Ce so na vozu dolg i predmeti, ki znatno Segajo zadaj 
preko voza, mora vozač na konec najdalj segajočega predmeta 
obesiti luč v  višini največ 1.30 m  od tal.

Clen 10,.

Vozač vprežnega vozila  m ora b iti vedno pozoren na cestni 
promet, ž iv in o  m ora vedno spremljati ob vozu a li na vozu 
tako, da im a vedno razgled na cesti naprej. Ge Voz stoji, ž i
v ine ne sme pustiti na cesti neprivezane a li brez nadzorstva.

____________________________  Stran; K



Clea 11.
Kolesar mora vedno voziti po skrajnem robu ceste; pre

povedana je vožnja S kolesom brez oprijema za krmilo, kakor 
ludi dirkanje in obešanje na kolo.

Kolesar sme voziti na kolesu samo otroke do 8 let. Ce je 
zanje na kolesu pripravljen primeren sedež. Prepovedana je 
vožn ja dveh ali več kolesarjev vzporedno.

Na neizpolnjevanje teh predpisov po mladoletnikih so 
odgovorni starši.

Clen 12.

Tudi pešci /3to dolžni ravnati se na cesti po vseh načelih 
previdnosti. E ri prekoračenju ceste m orajo upoštevati, da 
im ajo vsa vozila  prednost. Za hojo m orajo uporabljati hod
nike. Velja predpis: hodi desno! Ce nosijo dolge predmete, 
m orajo uporabljati vozišča ob skrajnem desnem robu.

Clen 13.

Igran je ot|'ok na cesti je  prepovedano.

Clan 14.
Na križiščih, kjer promet urejujejo prometniki, se morajo 

vsi ravnati po njihovih znakih.

Clen 15.

Motorna vozila smejo voziti Samo izvejsbani vozači, ki so 
položili šoferski izpit.

Clen 16.

Prepovedano je nesmiselno poganjanje motorja, ki dela 
hrup, stoje na mestu, kakor tudi vožn ja  s polnim  plinom  po 
naseljih.

Clen 17.

Vsakdo je  dolžan ravnati se po mednarodnih prometnih 
znakih.

Olen 18.

Kršitve teh predpisov se kaznujejo:

a) z globo od 100 do 50.000 lir,
b) s prisiln im  delom od 5 do 30 dni,
c) z  odvzemom izkaznice za vožnjo do največ enega leta,
č) z odvzemom vozila,

Te  kazni se izrekajo posamezno ali več skupaj.
Kazni izrekajo ok ra jn i Narodno Osvobodilni Odbori (iz 

vršni odbori) onega okraja, kjer se je  kršitev dogodila, v ko
likor to po posebnih predpisih ne spada v pristojnost narod
nih sodišč.

Proti kazenskemu odloku Okrajnega NO Odbora je dopustna 
priložim  na riaver j elusivo rukraj in s e g a  Narodno Osvobodil
nega ođoo ia  za oiovensKò Prim orje, odsek za notranje zadeve, 
ki se mora v ložiti p ri Okrajnem NOO, ki je  izrekel kazen, v
15 dneh od dneva, ko je  pismeni kazenski odlok bil prizade
temu vročen. P o  preteku tega roka predloži Okrajni NOO svojo 
odločbo hkrati s pritožbo, če je  b ila vložena, Odseku za notra
nje zadeve pri Poverjeništvu PNOO, ki mora odločiti o pritožbi, 
more pa tudi brez pritožbe v  15 dneh po sprejemu uradoma 
izpremeniti odločbo Okrajnega NOO.

Globe se stekajo v  sklad za vzdrževanje cest.

Pravica do pregona zastara v  treh mesecih.

Clen 19.

Vsako motioiao vozilo m ora imeti na vidnem mestu targo 
in število vozila, in sicer spredaj in  zadaj.

Clen 20.

T a  odlok stopi v  veljavo z dnem objave v Uradnem listu’

Ajdovščina, dne 24, jp-Hjia 1945,

Poverjenik •

Perovšek Franc* s. r.

7. : ‘
Odlok 

o šoferskih izkaznicah
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje  po odobritvi 

vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slo
vensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledeči

o d l o k ,

Clen l.

Vodenje motornega vozila  brez šoferskega izpita je prepo
vedano. T a  prepoved ne zadeva lahkih motornih koles do 
200 kub. m.

Clen 2.

Vsak vozač motornega vozila  je  dolžan p ii vožn ji imeti s 
seboj začasno izkaznico o opravljenem  izpitu, izdano od  pri
stojnega oblastva po veljavnih predpisih 1er se na zahtevo 
organov javne varnosti izkazati.

Clen 3.

Začasne šoferske izkaznice izda na prošnjo Odsek za  pro
met pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko Prim orje na osnovi 
dokazila o opravljenem šoferskem izpitu.

Clen 4.

Kdor se en mesec po ob javi tega odloka zaloti pri vožn ji 
z motornim vozilom  brez nove šoferske izkaznice, se kaznuje 
po čl. 18 odloka o cestnem redu z dne 24. ju lija  19K,

Clen 5.

Ta odlok stopi v  veljavo z dnem objave v Uradnim  listu.

Smrt fašizmu —  Svobodo narodu!

Ajdovščina, dne 7. avgusta 1945.

Poverjenik :
Parovšek France s. r.
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8.
Odredba 

o pobijanju sabotaže in špekulacije
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 

vojne uprave Jugoslovanske A rm ije  za Julijsko Krajino, Istro, 
Rrfko in  Slovensko Primcjrje in  po pooblasiilu PNOO za Slo
vensko Prim orje in Trst 2 dne 31. ju lija  1945. izdaja sledečo

o d r e d b o .

Clen 1.

Vsa dejanja gospodarske sabotaže ali nedopustne špeku
lacije  so kazniva, če so storjena od 1. m aja 1945. namenoma 
a li iz  hude malomarnosti.

Clen 2.

Za sabotažo se šteje vsaiko dejanje oziroma opustitev de
jan ja  z namenom, da bi se oviralo, onemogočilo a li spravljalo
v  nevarnost pravilno in hitro poslovanje gospodarskih, pro
metnih in drugih podjetij in  obratov a li kmetijskih gospodar
stev, kakor tudi vse, kar bi m oglo škodovati koristim narodnega 
gospodarstva ali narodno-gospodarski politiki.

Clen 3.

Nedopustna špekulacija je vsaiko gospodarsko delovanje, ki 
mu je  namen, da s)e izkoristijo izredne razmere, nastale zaradi 
posledic vojne in fašistične okupacije, in tako doseže nesoraz
merna imovinska korist na škodo narodnih koristi, zlasti vsako 
prekoračenje oblastveno določenih cen.
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Clen 4.

Gospodarska sabotsaia in  nedopustna špekulacija se kaznu
jeta po teži dejanja;

a) z denarno kaznijo najmanj 100 lir,
b ) s prisilnim delom  od enega meseca do desetih let,
c) z zaplembo blaga, k i je predmet nedopustne špekulacije,
d ) z zaplembo podjetja oz. obrata a li kakega dela celo- 

kupne imovine obsojene osebe,
e) z izgubo državljanskih časti,
f )  s prepovedjo, da bi obsojena oäeba nadalje vodila pod

jetje  oz. obrat a li gospodarstvo,
g ) v  posebno težkih prim erih s smrtno kaznijo,
Izreče se lahko hkrati vec kazni.
Denarna kazen in zaseženo blago se đa na razpolago 

Odseku za socialno skrbstvo p ri Poverjeništvu Pokrajinskega 
Narodno Osvobodilnega Odbora za Slovensko Prim orje.

Ob neizterljivosti se denarna kazen nadomesti s kaznijo 
piiisilnega dela, pri čemer se računa za vsakih 100 lir  en dan 
prisilnega dela. T a  nadomesjtna kazen ne sme znašati več kot 
tri leta.

Clen 5.

Pogojne kazni se ne m orejo izrekati.
Kazniva dejanja gospodarske sabotaže in nedopustne špe

kulacije, kakor Dudi izvršitev kazni ne zastarajo.

Cilen 6.

P i i  obsodbi po teh določilih  sme pristojno oblastvo (Pover
jeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odgovarjajočem  od
seku) po izkazani potrebi pri podjetjih ali večjih  kmetskih gospo
darstvih ob n jih  stroških postaviti delegata z nalogo, da skrbi 
za pravilnost poslovanja. Odmeno za delegatovo delo določi 
oMastvo, k i ga je  postavilo. Razen te odmene ne sme delegat 
sprejem à tji od podjetja ničesar.

Clen 7.

Zaplenjeno blago se izroči v  hrambo najbližjemu Krajev
nemu NÜO, ki ga  proda, če gre za pokvarljivo blago, živino ali 
perutnino, in  o tem obvesti odsek za Socialno skrbstvo pri 
Poverjeništvu PNOO za Slovensko Prim orje, k i nadalje razpo
laga z blagom ali z izkupičkom za prodano blago.

Denarna kazen se izroča odseku za socialno skrbstvo,

Clen 8.

Postopek se prične na prijavo kogar koli ali uradoma. Vsa 
oblastva, ki zvedo za kazniva Æi’janja, morajo vložiti prijavo

pri pristojnem narodnem sodišču, Če niso po določili1!  nasled
n jega člena sama pristojna za izrek kazni.a. u-iDn.

en 9. / 4 K . f H /  * 2Clen

Ce sodišče ob pregledu prijave ugotovi, da gre za  la ž ji pre
stopek, pošlje zadevo v  kaznovanje Krajevnemu NOO, k i izreče 
denamoi kazen od 100 do 2000 lir. Enako izreče kazen KNOO 
sam, če prejm e prijavo kaznivega dejanja neposredno, odnosno 
Ca sam ugotovi kazn ivo dejanje, c e  pa KNOO m ed postopkom 
spozna, da bilo storilca strožje kaznovati a li izreči poleg denar
ne tudi kakšno drugo kazen iz  CL 4, mora poslati zadevo Okraj
nemu Narodnemu sodišču,

Clen 10.

Zoper odločbo* KNOO, s katero izreče denarno kazen, je do
pustna pritožba na Okrajno narodno sodišče v  roku treh dni, 
k i se mora vložiti pri KNOO, ki je  kazen izrekel. Okrajno na
rodno sodišče lahko odločbo razveljavi ali jo  izp remeni tudi v  
pritožilcevo škodo.

Clen 11.

V  ostalih prim erih postopajo in izrekajo kazni na prvi 
stopnji Okrajna narodna sodišča. Ce se med postopkom pokaže, 
da bi kaznivo dejamje m oglo im eti za posledico smrtno kazen, 
mora Okrajno narodno sodišče ustaviti postopek in poslaii z 
devo pristojnemu Okrožnemu narodnemu sodišču.

Sodišče mora postopaiti hitro.

Clen 12.

Zoper sodbo narodnega sodišča izdano na prvi stopnji j<S 
dopustjtia pritožba v  rtoku 8 dni na višje narodno sodišče, či
gar sodba je  dokončna.

Pritbžba razen v  primeru smrtne obsodbe ne zadrži izvr
šitve kazni, sodišče pa sme izvršitev do pravomoćnosti 
odložiti.

Clen 13.

nam,-,mo£ne sodbe morajo sodišča dostaviti Odseku zu 
nofirâ£ÿah se poverjeništvu PNOO za Slovensko P r i
morje.

"  tehnično ~  Clen 14.

Ta  odlok stopi v  veljavo z dnem objave v  Uradnem lista.
« » • ‘- f *  v V

Ajdovščina, dne 25. jjd ija  1946.

Poverjenik
Pnovštk France s r.
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Leto I. • Št. 2.

URADNI  LIST
POVERJEHIÏTHA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 20. oktobra 1945 Tisk: Zadružna tiskarna - Cena Lit 10'-

V S E B I N Ä :
9. Uredba o reguliranju mezd in plač delavcev in nastavljen- 

cev v  javn ih  ekonomskih in privatnih podjetjih, privatnih 
ustanovah in organizacijah na področju 'Poverjeništva P o 
krajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora za Slovensko 
P rim orje

JO. Odlok o denarnem ekvivalentu za dajatve v  naravi.
11. Odredba o izmenah in dopolnitvah odredbe o izvajan ju  

obveznega socialnega zavarovan ja na področju P overje 
ništva Narodno Osvobodilnega Odbora za Slovensko P r i
morje.

12. Odlok o imenovanju začasne poslovne uprave pri Pokra jin 
skem Zavodu za -Socialno Zavarovanje v  Kopru.

13. Uredba o ustanoviti srednjih Sol.

14. Odlok o reguliranju prometa z nepremičninami, z indu
strijskim i, trgovinskim i in obrtnim i podjetji.

15. Odlok o nadzorstvu vzgo je  mladine.

16. Odredba Poverjen ištva Pokrajinskega NOO v Ajdovščin i o 
ustanovitvi Poslovaln ice za posredovanje dela in njenih 
poverjeništev za Slovensko Prim orje in obveznem posre
dovanju dela.

17. Uredba o potrditvi in overovljen ju  spričeval.

18. Popravek.

9.
Uredba

o reguliranju mezd in plaö delavcev in nastav- 
ljencev v javnih, ekonomskih in privatnih pod
jetjih, privatnih ustanovah in organizacijah na 
področju Poverjeništva Pokrajinskega Narodno 
Osvobodilnega Odbora za Slovensko Primorje

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje, po odobritvi 
Vojne uprave -Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko Prim orje  in Trst z dne 31. ju lija  1945,

o d r e j a

01. i.
Mezde in plače za moäko in Zensko delavno silo pri istem 

delu in z istim učinkom so enake.

Cl. -Z.
Za delavce preko 18. leta starosti se določajo sledeče urne 

mezde z ozirom  na draginjski razred:
D r a g  i n j s k i r a z r e d

'II, III.
od

a) za nekvalificirane . 27.50
b) za polkvalific irane 

(samouke in stro
kovne pomočnike) 34.—

c) za kvalificirane . . 38.50
d j za stalne predde

lavce (vod je grup
in partij) in poseb
no kvalificirane de
lavce, dejansko ize
načene preddelavcem 49.

do

38.50
49,—

od
83Ž—

29.50
32.50

do
29.50

32.50
41.50

od
20.—

27.50

do
23,—

27.50
34,—

58.50 41.50 49.- 34.- 40.—
Delavcem  izpod 18. leta starosti se odreja 80% ^ì^ne mezde 

iz prejšnjega odstavka.
Delavcem izpod 18. leta starosti na istem poslu in z istim 

učinkom kakor delavcem nad 18 let pripada dnina v  isti viSini 
kakor delavcem nad 18 let.

Cl. 3.

Delavci in nameščenci, ki dela jo pod posebno težkimi, ne
zdravim i a li za Življenje nevarnim i pogoji, dobivajo posebni 
dodatek po 3 lire na uro.

Cl. 4.

Za vajence v obrtnih delavnicah in industrijskih podjetjih 
se odreja sledeči urni zaslužek z ozirom  na dragin jski razred:

Draginjski razred 
I. II. III. 

v  lirah
a) do 6 mesecev učne d o b e ..................  8.— 6.50 5.50
b ) od 6 mesecev do 1« mesecev učne dobe 11,— 9.50 8,—
c) od 18 mesecev do 30 mesecev učne dobe 15.50 13.— 11.—
d) od 30 do 36 mesecev učne dobe . . . 20,— 17,— 14,—

Cl. 5.

Za nameščence v vseh podjetjih, privatnih ustanovah in 
organizacijah se odrejajo sledeče plače:

v lirah
1/1 za pomožno tehnično osebje . . 5.500.— do 7.950.—
1/2 za strokovno, adm inistrativno in

tehnično o s e b j e ..............................  5.825.— » 9.175,—
II/ l Za pripravnike s srednješolsko

i z o b r a z b o .......................................  6.725,— » 7.350,—
I I /2 za pripravnike z višjo šolsko

i z o b r a z b o .......................................  7.350.— » 7,950 —
III/ l za niZje p o m o č n ik e .....................  7,350-.— »  9.800,—
III/2 za višje p o m o č n ik e .....................  9.800,— » 12.225 —
III/3 za samostojne pomočnike . . , 12.225,— » 14.050,—
IV/1 posebni upravniki (poslovodje) . 14.050.— » 15.900,—
IV/2 splošni upravniki (poslovodje) . . 15.‘100,— » 18.350,—

V drugem draginjskem razredu so plače za 15% a v  tretjem 
za 30% nižje od plač, navedenih v  gornjem  odstavku.

Cl. 6.

Za učence vajence v  trgovinah, zadružnih organizacijah 
in podjetjih, razen v  obrtnih delavnicah in industrijskih pod
jetjih, se odrejajo sledeče mesečne plače z ozirom  na dra
ginj ske razrede:

D r a g i n j s k i r a z r e d
i. n. m .

v lirah
a) do 6 mesecev učne dobe . . . 1.S50,— 1.300— 1.075.—
b ) od 6 mesecev do 18 mesecev učne

d o b e .............................................. 2.150,— 1.825,— 1.500,—
c) od 18 mesecev do 30 mesecev

učne dobe .........................3.0175.— 2.600.— -2.150.—
d) od 30 do 36 mesecev učne dobe 3.975,— 3.400.-— 2.800,—

CL 7.

Uprava podjetja v sporazumu s sindikalno organizacijo 
oz. z delavskim  poverjenikom  podjetja odreja plače po členu



2. te uredbe z ozirom  na strokovno sposobnost in težo dela 
posameznih funkcij v  strokah ter vrši razmeščanje po členu 5. 
te uredbe po sposobnosti, m arljivosti in vestnosti pri delu. 
Nadalje odreja, katerim  nameščencem in delavcem pripada 
dodatek člena 3. te uredbe po okolnosti dela.

Cl. 8.

Razen dnin in plač, odrejenih v  tej uredbi, se bo izplačal 
vsem delavcem in nameščencem dodatek za otroke v  viš in i 
33 lir  oz. mesečno 575 lir  za vsakega otroka do 14. leta staro
sti, odn. do 18. leta starosti, v kolikor se šolajo in n im ajo last
nega zaslužka.

Cl. 9.

Razvrstitev mezd po razredih bo odredilo s posebno odločbo 
Poverjen ištvo Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora 
za Slovensko Prim orje.

Cl. 10.

Za čezurno delo kakor tudi za delo ob nedeljah in prazn i
kih bodo preje li delavci 50% višjo plačo kakor za redni delovni 
čas, nameščenci pa 50% višjo plačo od redne mesečne plače, 
šteto 25 delovnih dni v  mesecu.

Cl. 11.
Ob izplačilu  dnin in mesečnih plač, odrejenih v  tej uredbi, 

bo podjetje odbilo uslužbenski davek in socialno zavarovaln i
no, katero po zakonu plača delojemalec.

' Cl. 12.

Prepoved na plačo se. sme izvršiti samo na eno tretjino, 
dočim  se za alim entacije sme izvršiti na polovico dnine in 
plače, določenih v  tej uredbi.

Cl. 13.

Vse spore v  zvezi s to Uredbo med delodajalcem  oz. z upra
vo podjetja z ene strani in delojemalcem  oz. sindikalno organ i
zacijo z druge strani rešujejo Mestni Narodno Osvobodilni Od
bori ili K ra jevn i Narodno Osvobodilni Odbori.

Proti odločitvi Mestnih in Kra jevn ih  Narodno Osvobodil
nih Odborov im ajo stranke pravico pritožiti se na P overje 
ništvo PNOO.

Zgoraj navedeni postopek ve lja  tudi pri uporabi predpisov 
iz člena 15, te uredbe.

Cl. 14.

Dnine in plače, odrejene po tej uredbi se m orajo izplače
vati od 1. ju lija  1945. dalje, tako da se od 1. oktobra 1945. 
izp lačujejo v  celoti, razlika od 1. ju lija  do 30. septembra 1945. 
pa se mora izplačati v obrokih najpozneje do 31. marca 
1946. leta.

Odpuščenim delavcem in nameščencem kakor tudi onim, 
ki bodo odpuščeni pred 31. marcem 1946. leta, pa se- m orajo 
zgoraj navedene razlike plačati takoj oz. ob odpustu.

Delodajalci, kateri bodo plačevali večje a li manjše dnine 
in plače kakor so določene v tej uredbi, bodo kaznovani po 
členu lij. te uredbe.

Cl. 15. .

Prekršk i te uredbe se bodo kaznovali z denarno globo, in 
sicer v znesku dvakratne do desetkratne ugotovljene razlike 
manj ali več izplačane dnine a li mesečne plače.

Te denarne globe so določene v  korist fonda za obnovo 
pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko Prim orje.

Cl. 16.

Vse odredbe in predpisi, kateri so b ili do sedaj izdani na 
področju Poverjen ištva Pokrajinskega Narodno Osvobodilne
ga Odbora za Slovensko Prim orje, ki urejujejo višino dnin
in .mesečnih plač, se s to uredbo razveljavlja jo .

Cl. 17.

Ta uredba stopi v veljavo takoj.

20. septembra 1945.

Za načelnika odseka: Ta jn ik  Poverjen ištva:

Dr. Zalka B atti s. r. France PetòvSek  s. r.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje 
Odsek za socialno skrbstvo

Stev. 590-1/45

10.
Odlok

o denarnem ekvivalentu za dajatve v naravi

V zvezi s čl. 7. zad. odst. odredbe o izvajan ju  socialnega 
zavarovan ja z dne 6. 8..1945. po zaslišanju sindikatov se odreja 
naslednja tablica ekvivalenta za dajatve v naravi, katerih 
vrednost šteje Pokrajinski Zavod za Socialno Zavarovanje 
poleg denarnih dajatev v delavski zaslužek, in sicer:

Vrsta dajatev Denarni ekvivalent v lirah

7. Popolna  oskrba za odrasle L ire

1. s s ta n o v a n je m ..............................................................  85 _
2. brez s t a n o v a n ja ..........................................................  75, _

II. Popolna oskrba za hišne pom očnice,
hišne sluge in  n jim  enako

1. s stanovanjem . . . .................................................. 70.__
2. brez s t a n o v a n ja ..........................................................  60,—

I I I .  P oed in i obroki hrane

1. zajtrk ................................................. * .......................  10__
2- kosilo ............................................................................  35.—
3. v e č e r ja .............................................. ............................... 25. _

IV . Stanovanje

1. soba in kuhinja mesečno s k u p a j ........................... 330,—
2. 1 soba in kuhinja m e s e č n o .................................... 500.—
3. 2 sobi in kuhinja m e s e č n o ........................................  750.—
4. 3 sobe in kuhinja m e s e č n o ........................................  1.000 —
5. vsaka nadaljna soba m e s e č n o ...............................  165.—
6. posamezna soba s pohištvom m e s e č n o .................. 500.
7. ležišče v  skupni sobi d n e v n o ...............................  . 5'.—

V. Živež in  ostale potrebščine

1. pšenica za 100 kg . ....................................  725,—
2. riž  »  ....................... ....  630.—
3. koruza »  ......................................... 595,—
4. ječmen »  ........................................  630,—
5. oves »  ......................................... 630,—
6. grah, fižo l »  ........................................ 1.150.—
7. krom pir »  • .................... .... 500.—
8. pšenična moka ». ........................................  1.000.—
9. enotna moka » ........................................  82S-—

10. ržena moka >> . ....................................  725.—
11. koruzna moka »  . ....................................  660.—
12. ječmenova moka »  ............................... 725.—
13. otrobi (mekinje) »  ........................................  495.—
14. kruh po k i l o g r a m u ......................................  13.—
15. slanina (suha) »  . ..................................... 130.—
16. mast »  ........................................  80.—
17. maslo (puter) »  ...................... ....  100 —
18. o lje  po l i t r u .................. ....  . 45.—
19. m leko »  ........................................  10.—
20. vino »  .... • • 13.—
21. p ivo »  ........................................  13.—
22. kis »  . . . . . . . . . . . .  13.—
23. svin ja po k o m a d u ...............................  2.660.—
24., ovca ..» . . . . . . . . . .  1.000.—
25. koza »  . . . . . . . . . .  1.650.—

Ajdovščina 21. septembra 1945.

. Za,načelnika odseka za socialno skrbstvo: 

Dr. Zalka B a til s. r..
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4

o izmenah in dopolnitvah odredbe o izvajanju 
obveznega socialnega zavarovanja na področju 
Poverjeništva Pokrajinskega Narodno Osvobo« 

dilnega Odbora za Slovensko Primorje
ci. i.

Spreminja se, odn. dopolnjuje se Clen 7., 11., 13., 14., 15. in
19. Odredbe št. 2 od 6. avgusta 1945.' za izvajan je obveznega 
socialnega zavarovan ja na področju Poverjen ištva Pokra jin 
skega Narodno Osvobodilnega Odbora za Slovensko Prim orje.

Cl. 2 (čl. 7).

P r i določanju višine zaslužka v smislu tega člena je upo
števati ne samo denarne prejemke, po katerih ima delavec ali 
nameščenec pravico po pogodbi o namestitvi odn. po 
odredbah narodnih oblasten o u red itv i dnin in plač za dolo
čeni redni delavni čas, temveč tudi ‘ dajatve v  naravi, ki jih  
prejema mesto plače ali mezde v  celoti ali deloma.

Cl. 3 (čl, 11).

Za zavarovan je stalnih državnih ali samoupravnih usluž
bencev, (katerim  n jihov  delodajalec zagotavlja naposredno pra 
v ico  in  pokojn ino  in  v prim eru  bolezni ih  nesposobnosti za delo 
izplačuje p-Hpadke v celoti skozi na jm an j 6 mesecev) nositelj 
zavarovanj a -odmeri samo :

7% prinos za prim er bolezn i in to:
a) za čas od 1. aprila  1945. do 30. jun ija  1945. po I. mezdnem  

razredu,-

b) za Cas od 1. ju lija  1945. dalje po I I I .  mezdnem razredu, 
nudeč navedenim  in n jihovi obitelji vse po zakonu pred
videne bolezenske podpore, razen hranarine in polhranarine.

Cl. 4 (čl. 13).

(3. .odstavek): do 'hranarine, če je bolezen združena s prido
bitno nesposobnostjo in ako traja dalje nego 3 dni, da dobo za
časne pridobitne nesposobnosti, začenši od 4. dneva delavne ne
sposobnosti, če pa ne bi pridobitna nesposobnost prestala prej, 
skozi 26 tednov in to v  znesku dveh tretjin zavarovane mezde 
dnevno; zavarovanim  elanom , ki so b ili v letu pred obole
njem zavarovani na jm an j 6 mesecev, odnosno v 2 letih  naj
m anj za leto dni, lahko izplačuje nositelj zavarovanja po raz- 
p o lo ilj iv ih  finančn ih  sredstvih tudi za čas pridobitne nesposob
nosti Gez 26 tednov, n ika kor pa ne kakor 52 tednov hranarino.

Delodajalec je d ollan  v slučaju bolezni do 3 dni plačevati 
delojem alcu norm alno mezdo dalje in  to največ skupno 6 dni 
v enem letu.

Cl. 5 (čl. 14).

V primeru smrti zavarovanega člana ima obitelj pravico 
na pogrebnino v tridesetkratnèm znesku zavarovane mezde, 
toda na jm anj v znesku 3600 lir.

Cl. 6 (čl. 15).

(drugi odstavek): podpore za otroško opremo v  znesku 1000 
lir  za vsakega živorojenega otroka;

(tretji odstavek): podporo za dojenje zavarovanemu Članu 
za dobo 12 tednov po prestanku podpore za porodnice v  dnev
nem znesku 20 lir.

Cl. 7 (čl. 19).

Nositelj obveznega zavarovan ja izplačuje delavcem in na
meščencem dodatek za otroke v znesku L. 23 za vsak delavni 
dan, odn. mesečno 575 lir  za vsakega otroka do dopolnjene
ga 14. leta oz. do končanega 18. leta, v  kolikor je otrok na 
šolanju in ni zaposlen.

Ta  odredba ima povratno moč od 1. ju lija  1945., toda ob
vezno moč dobiva z dnem javne proglasitve.

Ajdovščina, dne 21. septembra 1945.

Za načelnika: Ta jn ik 'Poverjen ištva :
Dr. Z  alka Batič s. r. France Perovšek  s. r.

12.
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje
Stev. 499/45.

Odlok
V smislu člena 22. Odredbe za izvajan je socialnega .zava

rovanja na področju Poverjen ištva PNOO za Slovensko P r i
m orje z dne 6. 8. 1945, postavlja to Poverjen ištvo  — odsek za 
socialno skrbstvo — začasno poslovno upravo pri Pokrajinskem  
Zavodu za Socialno Zavarovanje v  Kopru, v  katero so imeno
vani:

1. Urbančič A lo jz ij, lesni industrialec, 23afc pri Ilirsk i 
Bistrici;

2. Felluga M ario, delavec, Izola.
3. P rim ožič Jože, tajn ik sindikalnega odbora za cono B;
4. Kenda Jože, rudar v  Idriji.

V  A jdovščin i dne 22. septembra 1945.

v. d. Načelnik odseka za socialno skrbstvo 
Dr. Zalka Batič s. r.

13.
Poverjeništvo PNOO Odsek za Prosveto — Ajdovščina

Uredba 
o ustanovitvi srednjih šol

Poverjen ištvo PiNGO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in iS-lovensko iPrim orje in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko Prim orje  in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledečo

u r e d b o :

ci. i.

Na ozem lju Poverjen ištva PNOO se ustanavljajo s šolskim 
letom 1945-46 naslednje n ižje srednje šole enotnega tipa: v  
Tolm inu, v  Idriji, v  Cerknem, v  A jdovščin i, v  Ilirsk i B istrici, 
v Kopru in Herpeljah-Kozini.

Cl. 2.

V Posto jn i se ustanavlja popolna srednja šola z vzporedni
cami klasične gimnazije.

Cl. 3.

V Id r iji se ustanavlja srednja tehnična šola z oddelkom za 
rudarstvo. Ako se bo pokazala potreba, se bo dodal šoli tudi 
strojni in elektrotehnični oddelek, v  prvi razred se sprejme 
za šolsko leto 1945-46 40 dijakov.

Cl. 4.

V  Kopru se ustanavlja pomorsko trgovska srednja šola. P o 
morska srednja šola bo im ela v  letu 1945-46 le p rv i razred, 
ostali razredi se bodo spopoln jevali postopoma. Za šolsko 
leto 1945-46 se sprejme 30 dijakov.

Cl. 5.

Na podlagi števila vpisanih učencev izvede prosvetni od
sek Poverjen ištva PINOO podrobna določila po čl. 1. te uredbe.

Cl. 6.

Učni načrt in program  predpiše prosvetni odsek PNOO.

Cl. 7.

Ta uredba stopi v  ve ljavo  z dnem objave.

Ajdovščina dne 28. septembra 1945.

Načelnik odseka: 
Tone Sosič s. r.

Tajn ik  Poverjen ištva: 
France Perovšek  s. r.
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14 .
Odlok

o reguliranju prometa z nepremičninami, z indu
strijskimi, trgovinskimi in obrtnimi podjetji
Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim o; je po odobritvi 

Vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Kra jino, Istro, 
Reko in Slovensko P rim orje  in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledeči

o d l o k .

ci. i.
Do nadaljnje odredbe se prepoveduje vsaka odtujitev ka

kor tudi obremenitev nepremičnin vsake vrste brez odobritve 
Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim orje. Za odobritev 
obremenitve do zneska 10.000 lir  je pristojen Okrajni NOO.

Cl. 2.

Prepoved iz člena 1. ve lja  tudi za industrijska, trgovinska 
in obrtna podjetja.

Ci. 3.

Vse tozadevne pogodbe, sklenjene po 1. m aju 1945., ki še 
niso bile odobrene, se m orajo predložiti v odobritev do :l. de
cembra t. 1.

Cl. 4.

Kršitev teli odločb se kaznuje po odloku o pobijanju sabo
taže in špekulacije z dne 25. ju lija  1945.

Cl. 5.

Ta prepoved ne ve lja  za prenos im ovine po dedovanju.

Cl. 6.

Ta  odlok stopi v  ve ljavo  z dnem objave v  Uradnem listu.

Ajdovščina dne 1. oktobra 1945.
Tajn ik  Poverjen ištva: 
France Perovßek  s. r.

15‘ Odlok

o nadzorstvu vzgoje mladine
Poverjen ištvo PiNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 

Vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledeči

od l ok .
V svrho nadzora nad vsemi, katerim  je zaupana , vzgoja  

mladine, kateri je treba posvečati najskrbnejšo pažnjo, se 

odloča:
Cl. 1.

Privatne šole in tečaji kakršnega koli značaja, dijaški do
movi (internati) sinejo delovati samo po predhodnem odobre
nju odseka za prosveto pri Poverjen ištvu  'PNOO za Slovensko 
Prim orje, ki imenuje delegata z nalogo, nadzorovati delovanje 
šole, odnosno tečaja.

Cl. 2.

Vse ustanove v  čl. 1. so dolžne vložiti do 15. X. 1045. proš
nje za odobritev delovanja.

Cl. 3.

Opustitev prijave se kaznuje z denarno kazn ijo do 10.000 
lir, v  težjih prim erih s prisiln im  delom.

Cl. 4. '

Ta  odlok stopi takoj v veljavo. „

16.
Odredba

Ajdovščina dne 1. oktobra 1945.

Načelnik odseka:
Tone Sosič s. r,

Poverjen ik : 
France P e rov H h  s. r.

Poverjeništva Pokrajinskega NOO v Ajdovščini 
o ustanovitvi Poslovalnice za posredovanje dala 
issi njenih poverjeništev za Slovensko Primorje in 

obveznem posredovanju dela
Poverjen ištvo PiNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 

Vojne uprave Jugoslovanske Ann ije  za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko P rim orje  in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

o d r e d b o .

ci. i.

Za vse ozem lje Poverjen ištva PNOO se ustanavlja Poslova l
nica za posredovanje dela s sedežem v  Postojni.

Poslovaln ica za posredovanje dela v Posto jn i ustanovi pri 
vsakem Okrajnem in Krajevnem  NOO poverjeništvo za posre
dovanje dela kot svoj podrejen pomožni organ.

Cl. 2,

1. Poslovan je ob posredovanju dela je prizadevanje, da so 
najde prosto zaposlitveno mesto a li da se najde oseba, kateri 
je določena zaposlitev potrebna. Poslovaln ica-in  poverjeništva 
za posredovanje dela m orajo za to skrbeti, da sestavijo kar 
najpopolnejšo evidenco o nezaposlenih delavcih in prostih za
poslitvenih mestih.

2. P r i  posredovanju dela je treba uvaževati:
a) potrebnost, da se izpoln ju jejo prosta mesta z delavci, 

ki im ajo kar najboljšo strokovno izobrazbo in sposobnost za 
dotično mesto;

b ) okolnosti, značilne za dotično prosto inesto (n. pr. nočno 
delo, posebno telesne a li umske sposobnosti in podobno);

c) življen jske razmere in trajan je nezaposlenosti dotičnega 
nezaposlenega delavca (gmotne razmere, Število otrok itd.).

Cl. 3.

Zaradi kar najuspešnejšega posredovanja dela m orajo 
Poslovaln ica in podrejena poverjeništva za posredovanje dela:

a) vzpostaviti kar najtesnejše zveze z vsem i delavskim i in 
delodajalskim i sindikati, z oblastvi in koncesioniranim i pod
jetji;

b) stopiti v  stik s kar največjim  številom  delodajalcev za
radi obveščanja o povpraševanju po delavskih močeh;

c) organizirati v  vseh krajih  možnost za brezplačno ali 
ceneno in hitro oglaševanje razpoložljiv ih  delavcev in prostih 
mest;

e) iskati, ali so taka prosta mesta za prijavljene nezapo
slene delavce tudi pri tistih delodajalcih, ki takih prostih mest 
organom za posredovanje dela niso p rija vili;

d) ukrepati z vsem ostalim, kar je potrebno za organizacijo 
delovnega trga.

Cl. 4.

Posredovanje dela spada v izključno pristojnost Poslo
valnice odn. poverjeništev za posredovanje dela. Vsako drugo 
posredništvo dela je  prepovedano.

Cl. 5.

Vsi delojem alci m orajo biti prijavljen i pri Poslovaln ici za 
posredovanje dela oz. pri njenih poverjeništvih.

Cl. 6.

Za nastop.ali razrešitev službenega razm erja je potrebna 
predhodna odobritev Poslovaln ice za posredovanje dela odn. 
njenih organov. Poslovaln ica za posredovanje dela sme odo
britev odkloniti, v  kolikor b i nastop ali razrešitev službenega 
razm erja nasprotovala narodno-gospodarskim interesom.

Izjem om a ima delodajalec, kadar bi odlaganje imelo za po
sledico težko osebno ali im ovinsko škodo, sprejeti delovno moč 
tudi brez predhodne odobritve Poslovalnice, vendar pa mora
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vsak tak prim er naknadno, in to najkasneje v 3 dneh, p rija v iti 
in opraviCiti. P ra v  tako se m orajo p rijaviti enostranske pred
časne razveze službenega razm erja (izstop, odpust) in. j ih mora 
stranka, ki razvezo zahteva v 3 dneh opravičiti.

Čl. 7.

Poslovalnico za posredovanje dela vodi vod ja Poslovalnice, 
ki ga imenuje Poverjen ištvo Pokrajinskega NOO.

Vodja Poslovaln ice posluje po veljavn ih  predpisih in po 
direktivah odseka za socialno skrbstvo pri Poverjen ištvu 
PNOO v  Ajdovščini.

Cl. 8. -

Na predlog vodje Poslovalnice nastavi Poverjen ištvo PNOO 
tudi druge potrebne uradniške m oči pri Poslovaln ici.

Cl. 9.

Okrajni in K ra jevn i NOO imenujejo za vsak okraj in kraj, 
kjer se za to pokaže potreba, po enega okrajnega odn. k ra jev 
nega poverjenika za posredovanje dela iz  vrst uradništva 
okrajnih a li krajevn ih NOO.

Cl. 10.

Za kritje stroškov Poslovaln ice in pomožnih organov se 
pobirajo istočasno s prispevki za socialno zavärovan je po
sebni prispevki za posredovanje dela. Višino prispevka za po
sredovanje dela določi Poverjen ištvo PNOO v  Ajdovščini.

Cl. 11.

Delodajalec, ki bi prejel a li odpustil iz službe delovne 
moči v  nasprotja z gorn jim i določili, se kaznuje:

1. z odvzemom zaposlenih moči;
2. z ustavitvijo dodeljevanja zaprošenih delovnih m oči 

za primeren čas ali
3. z denarno kaznijo od 500 do 5000 lir.
Delojemalec, ki zapusti službo ali nastopi službo v  nasprot

ju  z gorn jim i določili, se kaznuje z denarno kaznijo od 50 do 
1000 lir.

Ob neizterljivosti se denarna kazen spremeni v  kazen 
prisilnega dela, računajoč na vsakih 100 lir  denarne kazni po
1 dan prisilnega dela.

K azn i izreka na predlog Poslovaln ice za posredovanje dela 
odn. njenih poverjeništev O kra jn i NOO, v  čigar območju je 
obrat oz. podjetje delodajalca.

Denarne kazni se uporabljajo za socialne namene kra jev
nih NOO, v katerih območju je obrat odn. podjetje .delodajalca.

Cl. n .

Ta odredba stopi v  ve ljavo z dnem objave v  Uradnem listu.

Ajdovščina dne 1. oktobra 1945.

za Načelnika odseka: 
dr. Zalka Batič s. r.

Tajn ik  Poverjen ištva: 
France Perovsek  s. r.

17.
Uredba

o potrditvi in overovljenjn spričeval
Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje  po odobritvi 

Vojne uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastilu PNOO za Slo
vensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

n i @ i b o ,
Spričevala vseh privatnih šol je  treba overoviti in potrditi 

preden so polnoveljavna.
Kot privatne se smatrajo vse šole, ki so nosile naslov p ri

vatnih šol in one, k i po 8. septembru 1943. niso delovale v  
duhu narodno-osvobodilne borbe.

To potrdilo izda za osnovne in srednje šole okrajni šolski 
nadzornik na predlog Kra jevnega Narodno Osvobodilnega 
Odbora.

K ra jevn i Narodno Osvobodilni Odbor napiše:
«KiNOO v ....................ne ugovarja, da se ne bi tovarišu (ici)

roj. v ................................... d n e .............
overovilo  in potrdilo spričevalo š o le ........... ..  l e t a ...........
r a z r e d a .............. ».

K r a j ......................... d n e ................. 19 . . .

Prosvetn i referent KNOO: 
(Podpis)

Predsednik KNOO: 
(Podpis)

Okrajni šolski nadzornik napiše na spričevala na hrbtni 
strani: «O veravam  in potrjujem  spričevalo na, drugi strani na
predlog KNOO v ......................... z d n e .........................».

«
(2 ig)

Okrajni šolski nadzornik:

v ...............................

(Podpis)

Okrajni šolski nadzornik vodi o tem poseben zapisnik. 

Ajdovščina 6. oktobra 1945.

Načelnik prosvetnega odseka: 
SosiC Tone s .'r.

Tajn ik  Poverjen ištva : 
France PerovSek  s. r.

IS .
Popravek

V  ponatisu «Uradnega lista» za Poverjen ištvo PNOO št, 1. 
z dne 22. septembra 1945. se mora

a) v  «P raviln iku  o cestnem redu», datum Ajdovščina 24. 
ju lija  '1945. ‘ (stran 6) pravilno glasiti: «A jdovščina 24. av
gusta 1945.»;

b) predzadnji stavek čl. 2 istega praviln ika (stran 5) se 
mora pravilno glasiti: «M im o pešca, ki prečka, cesto, sme vo
zač samo za n jegovim  hrbtom».

c) datum: Ajdovščina, dne 25. ju lija  1945! (stran 7) v  uredbi
o pobijanju sabotaže in špekulacije se mora pravilno glasiti:
«A jdovščina dne 25. avgusta 1945.».

č) p rvi odstavek čl. I. odredbe o nadaljevanju volitev z
dne 7. septembra 1945. št. 4 se glasi pravilno:

Cl. 1.

Na osnovi odloka predsedstva PNOO za Slovensko Prim orje 
o volitvah v  NOO ter okrajne in okrožne NO skupščine z dne
22. septembra 1944. v  zvezi z odobritvijo Vojne uprave Jugoslo
vanske Arm ije  za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje in pooblastilom. Pokrajinskega Narodno Osvobodil
nega Odbora za Slovensko Prim orje  in \Trst z dne 31. ju lija  
1945. se razpisuje nadaljevanje volitev  v Krajevne, Mestne in 
Okrajne Narodno Osvobodilne Odbore, v  kolikor še niso bile 
opravljene in v  kolikor se izkaže potreba po nadomestnih 
volitvah.

Iz  Poverjen ištva  PSO O

zm erja je potrebna 
edovanje dela odn. 
anje dela sme odo- 
.zrešitev službenega 
kim interesom, 
aganje im elo za po.. 
prejeti delovno moč 
.e, vendar pa mora
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Leto I. - Št. 3.

URADNI  LIST
POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 5. decembra 1945 Tisk : Zadružna tiskarna • Cena Lit 15.-

V S E B I N A :
19. Odlok o vzpostavitvi matičnih uradov in začasni ureditvi 

poslovanja v  matičnih zadevah.
20. Uredba o začasnem reguliranju  prejemkov, plaC in dnevnic 

državnih uslužbencev civilnega reda in ostalih javnih 
uslužbencev (Poverjeništva PNOO za Slovensko Prim orje, 
Okrajnih, Kra jevn ih  in Mestnih NOO.

21. Odredba o pravnih poslih, za katere je predpisan notarski 
zapis in o overitv i listin in podpisov.

22. Odredba glede prenosa lastnine kulturno-prosvetnih dru
štev, razpuščenih po fašističnih oblasteh.

23. Odlok, izdan od Poverjen ištva PNOO za Slov. P rim orje 
na podlagi člena 9 uredbe o regu liranju  m ezd in plač de
lavcev in nastavljencev v  javnih, ekonomskih in privatnih 
podjetjih, privatnih ustanovah in organizacijah na pod
ročju Poverjen ištva  PNOO za Slov. P rim orje  St. 9 z dne
20. 9. '1945. in v  soglasju z istoimensko uredbo Oblastnega 
NOO za Istro in Reko z istega dne.

24. Uredba o dopolnitvi Cl. 9 odredbe o pobijanju sabotaže in 
špekulacije št. S z dne 25. avgusta 1945.

25. Začasni praviln ik  o disciplinski odgovornosti izvoljen ih  
funkcionarjev in nameščencev Poverjen ištva  PNOO za 
Slov. Prim orje.

26. Odlok o odpiranju in zapiranju trgovskih in obrtnih 
obratov.

27; Odlok o im enovanju sodnikov-laikov V išjega nar. sodišča 
v Postojn i na tem elju pooblastila, danega oktobra in no
vembra 1944. od Okrožnih skupščin NOO za severno, srednje, 
južno in zapadno Slov. P rim orje  ter v  zvezi s pooblastilom 
PNOO v  Trstu z dne 31. ju lija  1945.

28. Odredba o rev iz iji obrtnih pravic.
29. Cenik št. 4, okroglega, žaganega in tesanega lesa.
Razpis natečaja za sprejem gojencev v  primorsko trgovinsko

akademijo v  Kopna.

19.
Odlok

c vzpostavitvi matičnih uradov in začasni ure
ditvi poslovanja v matičnih zadevah.

Ker so bivše upravne občine prenehale delovati in so v  
zvezi s tem prenehali obstojati občinski matični uradi, izdaja 
Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje  po sporazumu z 
Vojno Upravo J.A. za bivšo Julijsko Kra jino, Reko, Istro in 
Slovensko Prim orje ter na temelju pooblastila Pokrajinskega 
NO odbora za Slovensko P rim orje  in  Trst sledeči

o d l o k

ci. i.

Vsi posli, katere so op ravlja li občinski m atični uradi pri 
bivših upravnih občinah, se prenašajo v  pristojnost okrajn ih 
matičnih uradov, ki se s tem ustanovijo p ri okrajn ih NO od
borih za področje okraja.

P o le g  Okrajnih matičnih uradov se ustanovijo za mesta 
Koper, Izola in P iran  mestni matični uradi p ri mestnih NO 
odborih, k i so pristojni za  n jihovo področje.

V  organizacijskem  pogledu spadajo m atični uradi v  sestav 
odseka za notranje zadeve.

Cl. g.

Odseku za notranje zadeve pri Poverjen ištvu  PNOO se 
poveri izvršitev tega odloka in izdajan je podrobnih navodil.

Cl. 3.
O

Ta odlok stopi v  veljave z dnem objave v Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 20.11.1945.

Načelnik odseka za notr. zad.: 

A lb in  Gotar s. r.

Fo ver j «Bik: 

P r m e t  ftrd vS iJ t s. r.

2 ®.

Uredba
o začasnem reguliranju prejemkov, plač in dnev
nic državnih uslužbencev civilnega reda in osta
lih javnih uslužbencev Poverjeništva PNÖO za 
Slovensko Primorje, Okrajnih, Krajevnih in 

Mestnih NOO.
Poverjen ištvo PNOO za Slovensko P rim orje  po odobritvi 

Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje, v  soglasju z istoimensko uredbo Oblastnega Narod
nega OO za Istro in po pooblastilu PNOO za Slovensko P r i
morje in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledečo

u r e d b o .  >

c i. i.

Mesečne plače uradnikov, uradniških pripravnikov, zva- 
ničnikov in uradnih slug so sledeče:

a ) U radnik i:

i .  pot.
Pol.

skupina znesek 1. pov-. 2. pov. 3. pov.
1)11/1 16.500.
I I 1/2 15.875.— —.— —.—
IV/1 14.975,— 15.275.— 15.580,— 15.875.—
IV/2 14.050.—- 14.335.— 14.660,— 14.975,—
V. 13.125,— 13.430.— 13.735,— 14.050,—

VI. 12.225.— 12.'53Q.— 12.835.— 13.125,—
VII. 11.000,— 11.305.— 11.610,— 11.915,—

VIII. 9.975.— 10.280,— 10.585,— 10.890,—
IX. 8.550.— 8.855,— 9.160.— 9.465,—

■ X. 7.650.— 7.9Ö5.— 8.266,— —.—

12.285,-

b ) Uradniški p rip ra vn ik i:

do L  leta č#z
A ) v  strokah, v katerih so čin i razvrščeni

od V III. pol. skupine . . . . . . .  7.985.-
B) v  strokah, v  katerih so čin i razvrščeni

IX. pol. skupin« 7.3##.-

l*t«a 

*.*50,—

7.M*.—



6.725,-

8.550.-

7,320.-
6.125,-

7.320,—

5.850,- 7.650.-

6.725,— »  8.855,-

6.725,- 9.975,-

»  7.320,— »  11.000

C) v strokah, v  katerih so Cini razvrščeni 
od X. pol. s k u p i n e ...........................

e) Zva n ičn ik i:

I. 7.650.— 7.955.— 8.260,—
II. 6.725,- 7.030 — 7.320.—
III. 6.125.— 6.275.— 6.430.—

d) Uradni sluge:
I. 6.430,— 6.725.— . 7.030,—

H. 5.590.— 5.650,— 5.805.—

Cl. 2,

Skupni mesečni prejem ki dnevničarjev, dninarjev in 
državnih delavcev, ki vršijo dolžnost uvrščenih uslužbencev 
(uradnikov, zvaničnikov in slug-) so sledeči:

I. Dnevničarjev, dninarjev in delav
cev, ki vršijo službo sluge ali njej
e n a k o ...................................  od 5.500.— do 6.725.—

II. Dnevničarjev, dninarjev in delav
cev, k i vrš ijo  službo zvaničnikov 
brez ozira na kva lifikacijo  . . .

III. Dnevničarjev, dninarjev in delav
cev z nepopolno srednjo šolo, če 
vršijo  službo, k i odgovarja n jihovi 
kva lifikaciji (X. pol. skupina) . .

IV. Dnevničarjev, dninarjev in delav
cev s popolno srednjo šolo, če 
vršijo službo, ki odgovarja n jihovi 
kva lifikaciji (IX. pol. skupina) . .

V. Dnevničarjev, dninarjev in delav
cev s popolno vseučiliščno izobraz
bo, fce vršijo  dolžnost, ki odgavarja 
n jih ovi kva lifikaciji (V III. pol. sku
pina) ...........................

Skupni mesečni prejem ki med m inim alnim i in maksimal
nim i postavkami se določijo na tem le ju ocene, vzemSi v  obzir
njih sposobnost, m arljivost in vestnost pri delu.

Ce dnevničar, dninar in delavec ne popravi svoje zamude, 
mu ne pripada nagrada za čas, za kateri je  izostal.

Dnevničarjem, dninarjem in delavcem, ki niso zapopadeni 
v prvem odstavku tega člena, kakor tudi pometačem, se dolo
čijo prejemki po predpisih uredbe štev. 6096/1945 od 1. X. 1945. 
tako, da se pri. obračunanju dnin pometačev vzam e v  račun 
najmanj dve uri dnevnega dela.

Cl. 3.

Honorarni in pogodben uradniki dobijo prejemke na j
več v  v išin i prejemkov uvrščenih uslužbencev, katerih dolžnost 
opravljajo, vzem ši v  obzir njih sposobnost, m arljivost in vest
nost pri delu.

Honorarnim  in pogodbenim uradnikom, izvanrednim  stro
kovnjakom, se lahko na predlog dotičnega načelnika odseka 
in po odobrenju finančnega odseka Poverjen ištva določijo 
večji prejemki od prejem kov uvrščenih uslužbencev, katerih 
dolžnost opravljajo, toda tako, da maksimum ne sme preko
račiti znesek lir  16.500.

Clen 4.

Uslužbenci, ki so sprejeti v  državno službo iz vojske ali 
svobodnih poklicev, bodo dobivali prejemke one skupine, v 
katero je uvrščen čin, v katerem so b ili sprejeti. Ako je tak 
čin uvrščen v  več skupin, bo uslužbenec dobival prejemke one 
skupine, katero mu doioči pristojni organ.

Na enak način se bodo določili prejem ki aktivnih državnih 
uslužbencev, kateri so z odlokom pristojnega organa določeni, 
da vrš ijo  dolžnosti v iš jega čina in položaja.

Cl. 5.

Položaj in čin načelnika odseka se uvršča od Vil. pol. sku
pine do IV. pol. skupine 2, stopnje. Po loža j in čin šefa odseka 
se HvrSča od V II. pol. skupine do V,

Cl. 6.

Uvrščanje in določanje prejemkov uslužbencev iz 1. in 2. 
člena bo izvšila  posebna kom isija in to na predlog načelnika 
odseka v  sporazumu s sindikalnim i organizacijam i.

Cl. 7.

Povrhu  prejemkov, določenih s to uredbo, pripada vsem 
uslužbencem dnevni dodatek za otroke lir  23.— , odnosno m e
sečni dodatek lir  575.— za vsakega otroka do končanega 14. 
leta starosti, odnosno do končanega 18. leta starosti, v  kolikor 
pohaja v  šolo in ne zasluži več kot lir  775.— mesečno.

Cl. 8.

Ustanova odbije pri izplačilu  prejemkov, določenih s to 
uredbo, službenski davek, prinos za pokojninski fond in prinos 
za  socialno zavarovanje, k i po zakonu pade na breme delo
jemalca.

Cl. 9.

Prepoved i za zasebnopravne terjatve se stavijo samo na 
eno tretjino, -za alim entacije pa na eno polovico prejem kov 
dnin in plač, določenih s to uredbo.

Cl. 10,
Dnine in plače, določene s to uredbo, se m orajo izplačevati 

za čas od 1. ju lija  1945. dalje tako, da se 1. oktobra 1945 izp la
čajo v  celoti; razlika za čas od' 1. ju lija  do 30. septembra '1945. 
pa se m ora izplačati v  ohrokh najkasneje do 31. m arca 1946.

2 e odpuščenim delavcem in nameščencem kakor tudi onim, 
ki bodo odpuščeni pred 31. marcem 1946., se m orajo zgoraj 
navedene razlike izp lačati takoj pri odpustu a li premeščenju 
izven področja Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim orje.

Cl. 11.

Prejem ki, naveden v  členu 1., Z. in 3. te uredbe se bodo 
izp lačevali uslužbencem na področju Poverjen ištva  PNOO s 
15% odbitkom z ozirom  na.te ker vsi k ra ji tega področja spa
dajo v  drugi dragin jski razred.

Cl. 12.

Vse te odredbe in predpisi, ki so b ili izdani na področju 
Poverjen ištva PNOO in ki določa,jo višino prejem kov državnih 
uslužbencev, se razve ljav lja jo  s to udredbo.

Cl. 13.

Ta uredba stopi v veljavo takoj.

Ajdovščina, 22. X. 1945.

Načelnik finančnega odseka 
D anilo B erkov  s. r.

21.

Poverjen ik; 
PerovSek France  s. r.

Odredba
o pravHib p o s lih , za katere j® predpisan notarski 

z a p is  in  o overitvi listini in p o d p iso v .

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje  po odobritvi 
Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro; 
Reko in Slovensko Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slo
vensko Prim orje  in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledečo

o d r e d b o .

ci. i.
Vsi pravni posli, za katerih veljavnost je »predpisan notar

ski zapis, so ve ljavn i tudi če se pismeno sklenejo pred Okraj
nim  Narodnim sodiščem.

Cl. 2.

Te posle opravlja predsednik Okrajnega Narodnega Sodi
šča ali po njem določeni sodnik, ■

Ta

Aj

Načel
Dr. Ju

22.

n .
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Listine in podpise overov lja  lahko tudi od predsednika 
Okrajnega Narodnega Sodišča zato odrejeni sodni uradnik.

Cl. 4.

O pravnem opravilu  sestavi Okrajno Narodno Sodišče za
pisnik. Strankam se izdajo na n jih  zahtevo sodno overjen i 
predpisi, ki nadomeščajo odpravek notarskega akta.

Cl. 5.

Ta  odredba stopi takoj v  veljavo.

Ajdovščina, dne 10. XI. 1945.

Načelnik odseka:
Dr. Jurca C iril s. r.

Poverjen ik: 
Perov tek  France s. r.

22.
Odredba

glede prenosa lastnine kulturno-prosvetnih dru
štev, razpuščenih po fašističnih oblasteh.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

o d r e d b o .

ci. i.
Vsa premična in nepremična imovina, ki je bila last kul

turno-prosvetnih, športnih in drugih društev, ki so jih  razpu
stile italijanske fašistične oblasti, preide v last in posest pro
svetnega društva, včlanjenega v  Slovenski Prosvetn i Zvezi za 
Vzhodno Primorsko, ki se ustanovi v  istem kraju a li v  kraju, 
ki spada v  krajevn i delokrog razpuščenega kulturno-prosvet- 
nega društva.

Cl. 2,

Vsi zasebniki in vse pravne osebe, k i so kakor koli pridobile 
. ali k i posedujejo ali hranijo im ovino ali imovinske dele razpu
ščenih kulturno-prosvetnih društev, so dolžni izroCiti to im o
vino ali imovinske dele novoustanovljenim  prosvetnim  druš
tvom, omenjenim  v  čl. 1., odnosno Slovenski Prosvetn i Zvezi 
za Vzhodno Prim orsko takoj, ko stopi ta odredba v veljavo.

Cl. 3.

Zasebniki in zakoniti zastopniki pravnih oseb, k i prekršijo 
predpise te odredbe, se kaznujejo zaradi utaje.

Cl. 4.

Ta  odredba stopi v  veljavo z dnem objave v Uradnem listu.

AjdovšCina, dne 30. X. 1945.

Načelnik odseka: 
Dr. Jurca C iril s. r.

23.

Poverjen ik: 
PerovSek France  s.

'Na podlagi člena 9 Uredbe o reguliranju mezd in plač 
delavcev in nastavljencev v  javnih, ekonomskih in privatnih 
podjetjih, privatnih ustanovah in organizacijah na področju 
Poverjen ištva PNOO za Slovensko P rim orje  štev. 9 z dne
20. IX. 1945. in v  soglasju z istoimensko uredbo Oblastnega NOO 
za Istro in Reko z istega dne, izdaja Poverjen ištvo PNOO za 
Slovensko Prim orje  sledeCi

odlok.
ci. i.

Vsi kraji, trg i in mesta na področju Poverjen ištva PNOO 
za Slovensko Prim orje, spadajo v II. dragin jski razred.

Cl. 2.

Ta odlok stopi takoj v  veljavo. 

Ajdovščina, dne 10. XI. 1945.

Načelnik odseka za soc. skrb.:
Zora Anse c s. r.

24.

Poverjen ik: 
PerovSel' France.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko P rim orje  po odobritvi 
Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastilu PNOO za S lo
vensko Prim orje  in Trst z dne 31. ju lija  1945 ., izdaja sledeCo

uredbo
o dopolnitvi člena 9. odredbe o pobijanju sabota

že in špekulacije št. 8. z dne 25. avgusta 1945.

Cl. 1. (9)

Na koncu čl. 9 se dodaja nov odstavek, ki se glasi:
Po leg  denarne kazni smejo K ra jevn i NOO izrekati zaplem 

bo predmetov kaznivega dejanja po tej odredbi, če ne presega 
vrednost dotičnih predmetov lir  5.000.

Cl. 2.

Ta uredba stopi takoj v  veljavo.

AjdovšCina, dne 28. X. 1945.

Načelnik odseka: 
Dr. Jurca C iril s. r.

Poverjen ik : 
PerovSek France s.

25.
Začasni pravilnik

o disciplinski odgovornosti izvoljenih funkcio
nar jev in nameščencev Poverjeništva PNOO za 

Slovensko Primorje.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije  za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje  in po pooblastitvi Pokrajinskega 
NOO za Slovensko P rim orje  in Trst, z dne 31. V II. 1945. izdaja 
sledeCi

z a č a s n i  p r a v i l n i k .

ci. i.

Po tem praviln iku so disciplinsko odgovorni vsi izvoljen i 
funkcionarji in nameščenci Narodnih Oblasti na področju P o 
verjeništva PNOO za Slovensko Prim orje, izvzem ši sodniki.

Cl. 2,

D isciplinski prekrški so dejanja, ki kršijo službene dolžno
sti in službeni ugled ali ugled Narodne Oblasti.

Taki prekrški so n. pr.:

a ) Neizvrševanje ali nemarno in netočno izvrševanje služ
benih dolžnosti.

b ) Pom an jk ljivo  tovarištvo.

c ) Izvenslužbeno delovanje in ponašanje, ki ni v  skladu 
s službo.

i )  Nevljudno ali celo slabo ravnanje s strankami.

d ) Zloraba službene dolžnosti in slično.

Cl. 3.

Disciplinske kazni za izvoljene funkcionarje in nameščen
ce so:

a ) opomin,

J



ï )  ukor,

c ) strogi ukor, ki se izreče pred zborom delovnih tovarišev.

Nemeščenci se kaznujejo nadalje s sledečim i kaznimi:

a) Ustavitev napredovanja najdalje za 3 leta.

b) Začasni odvzem službe do 6 mesecev in istočasno zni
žanje plače po svobodnem preudarku; v težjih  prim eriti s po
polno ustavitvijo plače za ta čas.

c ) Upokojitev z zmanjšanjem  pokojnine, do 25%.
i )  Odstavitev nameščencev z izgubo pravice do pokojnine 

a li eventualne odpravnine.
Poleg  tega lahko disciplinski svet glede izvoljen ih funkcio

narjev predlaga pristojnim  vo liln im  edinicam njihov odpoklic.

Čl. 4.

Disciplinski svet Poverjen ištva PNOO za Slovensko P r i
morje sestoji iz predsednika, 6 članov in n jihovih namestni
kov. Predsednik in namestnik predsednika morata biti prav
nika.

Disciplinski postopek se vrši pred tročlanskim  senatom, ki 
ga sestavlja predsednik disciplinskega sveta.

Zastopnika obtožbe imenuje Poverjen ištvo PNOO.
Clane disciplinskega sveta imenuje Poverjen ištvo po pre

dlogu, ki ga stavi sindikat v  čl. 1 navedenih oseb.

. öl. 5.

V disciplinskem postopku ne more sodelovati oni član di
sciplinskega sveta, ki je:

a ) sam oškodovan po disciplinskem prekršku a li je sam 
tožilec,

b j zakonski drug oškodovanca a li n jegov zakoniti za
stopnik,

c ) z disciplinskim  obtožencem ali oškodovancem odnosno 
tožilcem  v  sorodu do četrtega a li v svaštvu. do drugega kolena.

O izk ljučitvi ali odklonitvi člana po tem členu odloča di
sciplinski svet v  tajn i seji.

Cl. 6.

Disciplinski postopek se uvede po službeni dolžnosti čim 
st izve za prekršek ali po prijavi.

Cl. 7.

Predsednik disciplinskega sveta poveri vodstvo preiskave 
članu sveta ali pooblasti drugo osebo za izvedbo preiskave.

Cl. 8.

Po končani preiskavi odredi disciplinski svet:

a) ustavitev disciplinskega postopanja, če ni pogojev za 
nadal j evanj e postop an j a,

b) prekinitev disciplinskega postopanja in odstopitev spi
sov javnemu tožilcu, če gre za kazniva dejanja, ki spadajo 
pod pristojnost narodnih sodišč, postopek se nadaljuje po 
končanem kazenskem postopanju,

c) razpis javne in ustne razprave.

Cl. 9.

V težjih primerih, ko bi bilo vršenje službe po obtožencu 
škodljivo ali neprimerno, sme disciplinski svet izreči začasno 
odstranitev obtoženca od vršenja službene dolžnosti do pravo
moćne rešitve zadeve.

P r i voljenih funkcionarjih je potreben pristanek NOO, kate
remu pripada.

Cl. 10.

Ves disciplinski postopek mora biti hiter in kratek, vendar 
mora biti obtožencu dana možnost, da se zagovarja in da se 
dokazno postopanje popolnoma izvede. Postopek mora biti 
razviden iz zapisnika.

Cl. 1:1.

O vprašanju krivde in kazni odloča disciplinarni svet z 
vsčino glasov. Odločba se izda pismeno vsem prizadetim.

CL' n .

Proti odločbi disciplinskega sveta je  dopustna pritožba v 
treh dneh od razglasitve odločbe, če je b il obtoženec navzoč 
pri razglasitvi, v nasprotnem primeru od dneva vročitve odloč
be na v iš ji disciplinski svet pri Poverjen ištvu PNOO.

Pritožba se p rija v i pri disciplinskem svetu.
V išji disciplinski svet sestoji iz predsednika in dveh članov, 

ki jih imenuje Poverjen ištvo. Predsednik mora biti pravnik.
V primeru zadržka člana lahko predsednik višjega disciplin
skega sveta pritegne člana disciplinskega sveta k razpravi in 
odločanju, ako ni bil udeležen pri razpravljanju  in odločbi na 
prvi stopnji.

Cl. 13.

Glede prekršitelj e v, ki delujejo v krajevnem  ali okrajnem 
sklopu v zadevah manjše važnosti, poveri disciplinski svet 
izvedbo postopka in kaznovanja predsednikom okrajnih NOO, 
ki lahko izrečejo kazni opomina, ukora in strogega ukora.

Cl. U .

Pro ti izreku kazni opomina, ukora in strogega ukora ni 
pritožbe.

Cl. 15.

Ta začasni praviln ik stopi v veljavo z einem objave v 
Uradnem listu.

Ajdovščina, 25. X. 1845.

Načelnik odseka:

Dr. Jurca C iril s .r.

2®.

Poverjen ik: 

Franct PerovSek s. r.

Odlok
o odpiranju in zapiranj« trgovskih in obrtnih 

obratov
V svrlio enotne ureditve obratovalnega in delovnega časa 

v trgovskih in obrtnih obratih Poverjen ištva .PNOO za S loven
sko Prim orje po odobritvi Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije 
za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko Prim orje in na 
osnovi pooblastila Pokrajinskega NO Odbora za Slovensko 
Prim orje in Trst, izdaja sledeči

o d l o k .

Cl. 1.

Ob delavnikih se odpirajo:

1. Trgovine: od 8. do 12. in od 14. do Ï 8. ure.

3. Obrtne delavnice in poslovalnice: od 8. do 12. in od 14. 
do 18. ure.

3. Trgovine z zelenjavo, pekarne in mesnice: od 6. do 12. 
in od 14. do 18. ure.

4. Tra fike: od 8. do 12. ih od 14. do 18. ure.

Cl. 2.

Ob nedeljah in praznikih smejo biti odprte:

1. T rgovine z zelejn javo, pekarne in mesnice: od C. do 10. 
ure zjutraj.

2. B rivn ice od 8. do 12. ure zjutraj.

3. Tra fike od 8. do 12. ure zjutraj.

Dokler ne 
trgovskih in o 
kih, izdaje o 1

Za delovn 
tih ve lja jo  za 
delavcev.

Prekrški j 
narno globo i 
globa spremei 
svobode ter se 
('.lobe se steli 
NO Odbora.

/a kazeni 
Mestni NO Od

Ta odlok 
Uradnem listi

Ajdovščina

Načelnik notri 
Ontar A

I t ,

Temeljem 
1944. leta od C 
no in zapadne 
PNOO v  Trstu 
Prim orje

za sodnike-lai 

JaMn Dra\ 

lio lje  Josi} 
Maslo Kri\ 
Odseku 7.ai 

o imenovanju

Ajdovščini

n .

Z ozirom  
svrho, da se 
verjeništvo F 
Slovensko P i 
Arm ije za Ju 
in na osnovi 
z dne 31. ma

Cl. 3.

Gostinski obrati (restavracije, gostilne, krčme, vinotoči, 
bufeti, javne kuhinje in drugi sorodni obrati) se odpirajo ob 
delavnikih, praznikih in nedeljah: od 6. do 23. ure.

Podaljšan je obratovalnega časa v  posameznih upravičenih 
prim erih dovolju je na prošnjo lastnika gostinskega obrata 
K ra jevn i oz. Mestni NO Odbor.

Odreja st 
Vsi imetn 

po ob javi te 
stojnemu Ok 
nje svoje ob
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:ba v 
ivzoč 
idloC-

anov, 
.vnik. 
iplin- 
vi in
bi rm

lilem
svet

N'OÖ,
a.

ve v

Cl. 4.

Dokler ne bodo izdani predpisi o odpiranju in zapiranju 
trgovskih in obrtnih obratov ob državnih in narodnih prazni
kih, izdaje o tem predpise za vsak primer Okrajni NO Odbor.

Cl. 5.

Za delovni čas nameščencev v trgovskih in obrtnih obra
tih veljajo zakonski predpisi o delovnem Času in o zaščiti 
delavcev.

Cl. c.
Prekrški zoper predpise tega odloka se kaznujejo 7, de

narno globo od 200 do 5000 lir. V primeru neizterljivosti se 
globa spremeni v kazen prisilnega dela brez om ejitve osebne 
svobode ter se za vsakih ‘100 lir  računa en dan prisilnega dela. 
Globe se stekajo v blagajno krajevnega ozirom a mestnega 
NO Odbora.

Za kazensko postopanje je pristojen K ra jevn i ozirom a 
Mestni NO Odbor.

Cl. 7.

Ta, odlok zadobi pravno moč 15 dni po obnarod.ovan.ju v 
Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 20. XI. 1945.

Načelnik notranjega odseka:
Colar A lbin  s. r.

■Poverjenik: 
Perovsek France s. r.

s. r.

lih

casa 
)ven- 
•mije 
n na 
nsko

Odlok
Tem eljem  pooblastila, danega meseca oktobra in novembra 

1944. leta od Okrožnih skupščin NOO za severno, srednje, juž
no in zapadno Slovensko Prim orje  ter v  zvezi s pooblastilom 
PNOO v  Trstu z dne 31. ju lija  1945. leta, 'Poverjeništvo za Slov. 
Prim orje

i m e n u j «

za sodnike-laike V išjega Nar. -Sodišča v  Postojn i tovariše: 

JaMn D rago , mehanik iz II. Bistrice,

Bolje Josip, delavec iz Idrije,

Maslo Kristina, kmetica iz Ostrožnega brda.
Odseku za sodstvo' se naroča, da izda imenovanim  dekret 

o imenovanju.
Poverjen ištvo PNOO

Ajdovščina, dne SS. XI. 1945.
- • Poverjen ik:

France Perovsek  s. r.

d 14, 

o 12.

2S.
Odredba 

o reviziji obrtnih pravic.

o 10.

Z ozirom  na neurejeno stanje, povzročeno po vo jn i in v 
svrho, da se ustvari evidenca obstoječih obrtnih pravic, P o 
verjeništvo Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora za 
Slovensko Prim orje po odobritvi Vojne Uprave Jugoslovanske 
Arm ije za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko Prim orje 
in na osnovi pooblastila PNOO za Slovensko Prim orje in Trst 
ž dne 31. m aja izdaja sledečo

o d re d b o .

itoči, 
o ob

ienih
Drata

Cl. 1.
Odreja se splošna rev iz ija  obrtnih pravic.
Vsi im etniki obrtnih pravic so dolžni , roku enega meseca 

po ob javi te odredbe p rijaviti z navadno pismeno vlogo p ri
stojnemu Okrajnemu INO Odboru kot obrtni oblasti prve stop
nje svoje obrtne pravice in predložiti obrtne listine.

Cl. 2.

Okrajni INO Odbori so dolžni izvršiti rev iz ijo  vseh obrtnih 
pravic v roku enega meseca po prejemu prijave ih posamezno 
obrtno pravico potrditi a li pa razveljaviti, ustrezno določbam 
v naslednjih členih. Za rev iz ijo  obrtnih pravic industrijskih 
obratov pa je pristojno Poverjen ištvo PNOO.

Cl. 3.

Vse obstoječe obrtne pravice se v  načelu priznajo kot 
pravno veljavne, če izpoln ju jejo imetniki sledeče pogoje:

a) da im ajovse pogoje, ki jih  sp lo'? ni obrtni predpisi 
določajo za izvrševanje obrti, kakor: strokovna izobrazba za, 
dotično obrt, neoporečnost itd.,

b ) da so pristojni na ozem lju bivše Julijske Krajine-Slo- 
vensko P rim orje , Trsta, ìstre in Reke in da im ajo na tem 
ozem lju redno bivališče (dom icil),

c ) da so polnoletni, da niso pod varuštvom in da svobodno 
razpolagajo s svojo imovino,

d ) da uživajo pravice in da niso v kazenski preiskavi za 
zločinstva ali prestopke, storjene iz koristoljubja ali zoper 
javno moralo.

Cl. 4.

Obrtna pravica se razve ljav i v nastopnih primerih:
a ) ako imetnik obrtne pravice ne izpolnjuje vse pogoje, 

naštete v  čl. 3.,
b ) ako se je imetnik obrtne pravice težko pregrešil zoper 

načela narodno-osvobodilne borbe, ako je b il pripadnik vojaš
kih in političnih organizacij okupatorja in domačih izdajalcev 
ter ako je aktivno podpiral okupatorja in domače izdajalce 
zoper narodno osvobodilni pokret,

c ) ako se je  imetnik obrtne pravice odselil ali iz katerega
koli razloga umaknil iz kraja, k jer je sedež n jegovega obrata,

d ) ako je imetnik obrtne pravice opustil izvrševanja obrta 
za daljšo dobo od enega, leta, razen v  primeru, da je  izvrševa
nje obrti opustil kot pristaš narodno osvobodilnega pokreta pod 
pritiskom fašističnega terorja ali vsled višje sile.

Cl. 5.

Obrtna pravica ugasne sama po sebi, ako imetnik iste ne 
predloži prijavo v smislu čl. ].

Cl. 6.

Obrtna pravica je strogo osebna in kot taka neprenosljiva 
in neodtujiva.

Cl. 7.

V prim eru smrti imetnika obrtne pravice, pripada n jegovi 
vdovi in m ladoletnim  otrokom pravica, nadaljevati z izvrše
vanjem  obrt na podlagi pokojnikove obrtne pravice. Vdovi 
ugasne ta pravica v primeru zopetne omožitve, otrokom pa z 
doseženo polnoletnostjo.

Cl. 8.

Okrajni NO Odbor ozirom a Poverjen ištvo PNOO mora v 
roku, določenem v  členu 2,, proučiti, ali so dani pogoji za potr
ditev odnosno razveljav ljen je  posamezne obrtne pravice in o 
svoji ugotovitvi izda vsaki stranki pismeno obrazloženo odloč
bo, s katero se obrtna pravica potrdi a li razveljavi.

Zoper odločbo ima nezadovoljna stranka pravico do p ri
tožbe na Poverjen ištvo PNOO. Pritožba se v laga v  roku osmih 
dni po prejemu odločbe pri Okrajnem NO Odboru, ki mora 
pritožbo skupno s celim  razpravnim  spisom predložiti P over
jeništvi? PNOO.

Cl. 9.

Okrajni NO Odbori m orajo vpelja ti in vod iti obrtne reg i
stre, v  katere se vpišejo vse obrtne pravice in spremembe, ki 
nastanejo v  teku časa (opustitev, preselitev itd.).

Registri so posebni za posamezne stroke, in sicer:
Obrtni register št. 1. za vse obrti, k i se izvršu jejo na te

melju obrtnega dovolila  (koncesije), kakor: vsi gostinski obra
ti, trgovine z orožjem  in municijo, dimnikarska obrt itd..

Obrtni register št. II. za vse rokodelske obrti, ki se izvr
šujejo na tem elju obrtnega pooblastila.



Obrtni register St. III. za vse industrijske obrti, k i se izv r
šujejo na temelju obrtnega pooblastila.

Obitni i egister št. IV. za vse trgovske obrate, ki se izvršu
je jo  na temelju obrtnega pooblastila.

Obrtni registri so enotni in se m orajo vpeljati in vod iti po 
obrazcu, ki je natiskan kot priloga A  k tej odredbi.

Cl. 10.

Vse dosedanje obrtne listine se zam enjajo z novim i. V  to 
svrho se predpisujejo obrazci obrtnih dovolil in obrtnih poo
blastil, ki so notiskani kot priloge B in C k tej odredbi.

Vsem imetnikom obratnih pravic, katerim se n jihova obrt
na pravica potrdi z odločbo v  smislu Cl. 8, se obenem izda 
nova listina, t. j. obrtno dovolilo  oziroma obrtno pooblastilo 
in se obenem isto vpiše v  odgovarja joči obrtni register.

Cl. 11.

V primerih, v  katerih je  bila obrtna pravica razveljavljena, 
m orajo dotična podjetja prenehati z obratovanjem, razen onih, 
katerih obratovanje je v  javnem  interesu in ki so že sedaj 
pod zaCasno upravo organov narodne oblasti ali ki se posta
v ijo  pod tako upravo vsled razveljav ljen ja  obrtne pravice.

čl. 12.

Upravičena izvrševati obrt je samo ona oseba, 
redno obrtno dovolilo ozirom a pooblastilo.

ki ima

Cl. J3.

Za prodajo monopolskih predmetov kakor tudi za zadru 
ge ne ve lja jo  predpisi te odredbe .

4 Cl. 14.

Nova obrtna dovolila oziroma pooblastila se smejo izdajati 
samo začasno, kar mora biti naznačeno na obrtnem listu.

Cl. 15.

Izvrševanje obrti brez rednega obrtnega dovolila ozirom a 
pooblastila se kaznuje kot prekršek z denarno globo do 10.000 
lir v korist odseka za socialno skrbstvo pri Poverjen ištvu 
PNOO.

Za kazensko postopanje je  pristojen Okrajni NO Odbor. 
Izterjane globe se m orajo vposlati Odseku za socialno skrbstvo 
pri Poverjen ištvu  PNOO. V primeru neizterljivosti se denarna 
globa pretvori v  kazen prisilnega dela brez om ejitve osebne 
svobode.

Cl. 16.

Ta odredba stopi v  veljavo z dnem objave v Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 20. XI. 1945.

Načelnik odseka: 
Cotar A lb in  s. r.

Poverjen ik: 
Perovsek France s.

Priloga „B“
Obrazec obrtnega dovoljenja

Okrajni N O  odbor 
Št. vi. za p ................

OBRTNO DOVOLILO ,
Na temelju čl. 7. odredbe Poverjeništva Pokrajinskega Na

rodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o reviziji 

obrtnih pravic z dne 20. novembra 1945. in v posledku izvršene

revizije se dovolju je, da sme (priithek in ime) .............................

nadalje izvrševati obrt ........................................................................>
katero je do sedaj izvrševal na podlagi obrtnega dovoljenja

(koncesije), izdanega mu od (naziv bivše oblasti) .......................

pod št. ......................  z dne ...... ....................................'....................

Sedež obrta je v k ra ju ...................................................................

ulica ..................................................................... hišna št. .................

To  obrtno dovoljenje je vpisano v obrtni register št. .............

pod zap. št. ............. ......
Taksa za to obrtno dovoljenje znaša ..........................  lir ter

je plačana in položena v odseku za finance v gotovin i pod tek.

št. blag. dnevnika .............. ,................... dne .................................

V  dne ....................... .................

Tajnik :
Za Okrajni N O  odbor : 

Predsednik : Referent :

Priloga „C“ 
Obrazec obrtnega pooblastila

Okrajni N O  odbor. 
Št. vi. zap.

OBRTNO POOBLASTILO
Na temelju čl. 7. odredbe Poverjeništva Pokrajinskega Na

rodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o reviziji 

obrtnih pravic z dne 20. novembra 1945. in v posledku izvršene

revizije se pooblašča (priimek in ime) ...........................................

da sme nadalje izvrševati obrt (naziv obrt) ...................................
katero je do sedaj izvrševal na podlagi obrtnega

pooblastila, izdanega mu od (naziv bivše oblasti) .......................

pod št. ......................  od .....................................................................

Sedež obrta je v kraju ..................................................................
ulica ..................................................................... hišna št. .................

T o  obrtno pooblastilo je vpisano v obrtni register št. ............

pod zap. št. .............................
Taksa na to obrtno pooblastilo znaša .......................  lir ter

je plačana in položena v odseku za finance v gotovin i pod št.

blag. dnevnika ................................ .., dne ........................................

V  ......................  dne ........................................

FOVERJI

ODSEK ZA (j

o k r a

I is ta, kaki

JELOVE J N 
od 4 m  c 
zijah od 
n ) la

b ) la

c ) lia  

(U  l i la

c ) monte

Priloga , A“ Stran 1

OKRAJNI NOO

Obrazec obrtnega registra f )  tomba 

y ) podme 

-----M  kratici
i )  5>

Stran 2
Obrtni register š t .............

Stran 3

POVIŠKI na

Zap. št. 
registra

Štev. vi. zap. 
In datum obrt. 

dovolila oz. 
pooblastila

Priimek in ime \r Sedež obrta Vrsta oorata Kraj> ulicA> h gt Naknadne spremembe Opomba
PA R A L E L N E

»

-
»

»

»

Tajnik :
Za okrajni N O  odbor : 

Predsednik : Referent :

PRI2M1RAN
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» o <  

»  0< 

» 0(3

» oc 

» oc 

za dol žir 

nad 6 mi 
mek
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a ) do 2( 

P r i 
vsak 

Za v 

m ek 
ti) polov 
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in li 

Isti
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>r tudi za zadru-

se smejo izdajati 
Jbrtnem listu.

dovolila oziroma 
o globo do 10.000 
iri Poverjen ištvu

ijn i NO Odbor, 
socialno skrbstvo 
vosti se denarna
om ejitve osebne

v  Uradnem listu.

Poverjen ik: 
všek France s. r.

rtnega registra

Stran 3

Opomba

Priloga „C“ 
ga pooblastila

LO
krajinskega Na- 

morje o reviziji 

jsledku izvršene

lodlagi obrtnega

i) .............. ........

la št. .................

;ister št.

lir ter 

gotovini pod št.

Referent :

Štev. 3

POVERJENIŠTVO POKRAJINSKEGA N. O. O. 
za Slovensko Primorja

ODSEK ZA GOZDARSTVO ODDELEK ZA LESNO INDUSTRIJO

C EN IK  št. 4 

okroglega, žaganega in tesanega lesa

Vrata, kakovost in  dimenzije lesa Prodajna cena 
Iranko žaga 

lir

JELOVE IN SMREKOVE DESKE konične, v dolžini 
od 4 m do 6 m, širine od ;16 cm naprej, v  dimen
zijah od 20 mm do 50 mm:

a) la  vrsta, blago Cisto, brez grč in drugih

grešk ...........................za 7500.—

ö)  la  » n a v a d n a ...........................  »  6650.—
c ) Ila  »  » ......................  »  5SOO.—

d j l i la  »  » ......................  »  5000.—
e J monte » ............................................  »  5500,—

f )  tombante » ............................................  »  5200.—

y ) podmera tombante od 8 cm do 15 cm . »  4850.—
-----M  kratice » od 1 m do 3.75 cm . »  4350,—

i )  »  »  od 1 m do 3.75 m za 100 kg cSOO,—

PO VIŠK I na ceni za iste vrste in kakovosti:

P A R A L E L N E  D E SK E  od 20 mm do 50 min . . povišek 

» »  v  dimenzijah nad 50 mm »

»  »  » » od 10 mm »

»  » » » » 12—13 mm »

»  »  » » » 14—(15 mm »

»  » v  dolžin i od 4.50 m do 6 m »

za m3 
lir

250.—
250.—

700,—
450,—

450.—
300,—

PRI23MIRANE DESKE na določene širine od 16 cm naprej v 
dolžin i 4- m:

širina do 15 cm . ..........................................povišek 450,—

» od 16 do 20 cm ................................  »  600.—

» od 21 do 25 cm ...............................  » 800.—

» od 26 do 30 cm .............................. »  950.—

» od 31 do 35 cm .............................. »  1K10. -

» od 36 do 40 cm .............................. »  IfóO.—

za dolžine od 4.50 m do 6 m ........................ »  '  250.—

nad 6 metrov za vsak meter ali vsak ulo

mek tek. m e t r a .................................... » 250.—

ŽAGANI TRAM I NA 21V ROB V DOLOČENIH DIMENZIJAH:

za m3
a ) do 20 cm x 20 v dolžin i 4 m ...........................  6300,—

P ri debelejših dimenzijah za vsakih 5 cm na

vsako s t r a n ............................................ 'p o v iš ek  120.—

Za vsak meter daljši čez 4 m a li ulo

mek m e t r a ............................................  »  200,—

b)  polovičarji (sm ezzole) po naročenih merah, v

dolžin i od 4 do 6 m, v  dim enzijah od 8 x  20 cm

in 10x20 c m .......................................................... 6150.—

Isti na ž iv  rob povišek 10% na ceni,

Vrsta, kakovost in  dim enzije leso
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Prodajna cena 
franko žaga 

lir

M ORALI IN POLM ORAI.I — kakovost «tombante» od

5 x 5  cm do 10 x 10 cm v dolžini 1 m ..................(Bob

is t i v dolžin i od 4.50 do 6 m ..................<. . . ........<;05'.-.

Latice  od 25 x  50 in 3,9| x  60 mm v dolžini 4 m . .

2AGANI TRAM I S TOLERANCO OBLEGA ROBA KOT 

P R I TRAM O VIH  TRŽAŠKE UZANCE: 

od 6 x 8 cm do 10 x  12 cm, v dolžin i od 2.50 do 6 m 3650.-

JELOVI TRAM I TESANI PO TRŽAŠKEM  OBIČAJU:

Tram i monte uso T r i e s t e ...................... ....  . . 2800-

V dimenzijah 8 x 8 cm do 19 x  21 čm,

v dolžin i 4 m ........................................ ....  24'50-

V dimenzijah 8 x 8 cm do 19 x  21 cm,

v  dolžin i od 5 m n a p r e j ............................................  3000,-

V dimenzijah 19 x  24 cm do 24 x  29 cm, v

v dolžin i od 4 do 8 m ................................................  3200,-

V dim enzijah 19 x  24 cm do 24 x  29 cm,

v dolžin i od ,9 m  n a p r e j .......................................  3350.-

JELO V I BORDONALI, TESANI OBIČAJNO «GLAVÀ- 

G LAVA»: (Ne na H v rob ) O b liia s ti:

Debelina:

od 30 x 30 cm do 42 x  45 cm, dolžina od 4 do 6 m 4050,-

detto » » 7 »; 10 m 4700.-

detto »  » U  »  14 m 5400,-

■1 KJOVI HLODI ZA 2AGO lokalne produkcije, les 

zdrav, hlodi ravn i in olupljeni, v dolžin i od 4 m, 

v premeru na sredini hloda od 25 cm naprej . 2400.-

Za drobnejše hlode od 20 cm do 24 cm odbitek na 

ceni za 20%. Za krajše hlode od 2 do 3.90 m 

odbitek na ceni za 30%. Za krive in defektne 

hlode se odbije odgovarja joči odstotek na pre

meru hloda.

JELOVE ANTENE — JAMBORI ZA  LADJEDELNICE, 

ravne, olupljene ali neolupljene, brez razpoklin, 

les zdrav, stegnjen, dopustna maksimalna fconič- 

nost do 1 1/2 cm na vsak tekoči meter, premer po 

uzancah, v  dolžin i od 7 do 12 m  . . . . . . . 3200-

» » » 12,50 do 17 m .........................  4000.-

» » » 17.50 » 23—24 m  . . . .  5150-

JELOV IN SMIREKOV LES ZA CELULOZO: obeljen, 

zdrav, zdrave bele grče, za r jav  les je predvideti 

sorazmeren odbitek, od 12 cm dalje, od ] m dol

žine, 1 prm  se obračunava na podlagi 0.72 kub. m.

Cena franko skladišča a li žaga za kub. m  . . . 2850.-

JAMSKI LES, neobeljen, iz  borovega, mecesnovega, 

jelovega, kostanjevega, hrastovega in drugih lesov, 

lokalne produkcije, v  dolžin i od 1.60 do 5 m v  pre

meru od 12 do 24 c m ......................................  2100-

Detto obeljen
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MECESEN

MECESNOVI HLODI ZA 55AGO: lokalne produkcije, 
les zdrav, ravn i in oguljeni, v dolžini od 4 m v 
premeru na sredini od 35 cm n a p r e j ......................  3200.—

Za drobnejše hlode od 30 do 34 cm, odbitek na 
ceni za 30%. Za krajše hlode od 3 do 3.90 m od
bitek na ceni za 30%. — Za m anjvredne in de
fektne hlode se sporazumno določa odstotek na 
kubaturi.

DESKE KONIČNE od 4 m, v  širin i od 16 cm naprej, 
v dimenzijah od 20' do 60 mm:

a ) I. vrsta, blago čisto, brez grč in drugih grešk 8200.—

b) I. » n a v a d n a ..................................................  7000.—

c ) II. » n a v a d n a .................................................. 0200.—

d ) II. « a n d a n t e ..................................................  5500,—

e) 111. »  n a v a d n a ................................................... 5000.—

1) podmira 1. in II. vrste v širini od 8 do J'5 cm 5800.—

<)) » 111. vrsta »  » » 8 » 15 cm 4500.—

za deske v dimenz. nad 60 mm: povišek na ceni 200.—

za paralelne deske: povišek na e e n i ..................  300.—

štev. 3

M ECESNO VI T R A M I, tesani po tržaški uzanci.

pov išek ‘ na podlagi in odmerilu cen za jelove 

trame na kub. m ...................................................... 200o.—

M ECESNO VI M O R A L I v d o lim i od 4 m, dim enzije  
5 x 5  cm  in  10 x 10 cm :

a ) 1. in II. v r s t a .....................................................  8500,-

b) I I I .  v r s t a ................................................................... 5000,—

c ) «tom bante» ....................................... 5800.—

M ECESNO VI T R A M I, la ga n i v določenih m erah , rob 

po predpisani to leranci:

do dolžine 4 m, dim enzije 20 x 20 cm . . . . . . 6500.—

za dolžine čez 4 m je povišek za vsak tek. meter

ali za vsak vlomek m e t r a ...................... ....  300.—

za debelejše dim enzije: povišek za vsaka 2 cm na

vsako stran t r a m a .....................................................  150.—

Za vse gori označene trame, ako so na živ rob: 

povišek na ceni za 30%.

(Se nadalju je )

Objave
Priloga k št. 3

Razpis
natečaja za sprejem gojencev v pomorsko trgo

vinsko akademijo v Kopru.

Pokrajinski Narodno Osvobodilni Odbor .Poverjeništvo 
PNOO v Ajdovščini, je ustanovil s šolskim letom 1945-46 po- 
morsko-trgovinsko akademijo v  Kopru. V šolo se bodo spre
jem ali učenci slovenske narodnosti vsega Slovenskega P r i
morja in Trsta. Novi učni zavod bo urejen po načelih, ki 
veljajo za podobne zavode po vsej Evropi z nekaterimi spre
membami, ki jih  zahtevajo narodne in družbene razmere tega 
ozemlja. V njej se bodo vzga ja li gojenci za kapitane dolge 
plovbe. Sola bo zvezana z internatom, v  katerem bodo im eli 
gojenci vso oskrbo in pomoč pri učenju. Mesečna oskrboval- 
nina bo stala začasno lir 2.500.—, le ta pa se more ob ugod
nejših gospodarskih razmerah primerno znižati odnosno ob 
naraščajoči dragin ji zvišati, vendar v  vsakem primeru sklad
no z dejanskimi razmerami. Revni a m arljiv i d ijak i plačujejo 
izjemoma znižano oskrbovalnino, v  res nujnih prim erih se 
popolnoma oprostijo plačevanja oskrbovalnine. P og o ji za spre
jem so:

1. Telesna sposobnost, ki jo  ugotovi uradna zdravniška ko
misija.

2. Uspešno dovršena n ižja srednja šola.

3. Prim erna starost (ne manj kot 14 in ne več kot 20 let).

4. Uspešno opravljeni sprejemni izpit iz matematike, l i 
zike in slovenščine.

Kdor se hoče potegovati za sprejem, naj pošlje lastnoročno 
spisano prošnjo, ki mora vsebovati:

a) priimek in ime,.

b j natančen naslov,

c ) označitev nižje srednje šole, ki jo je dovršil,

č ) k rate« opis živ ljen ja  med okupacijo.

Prošnje je treba naslavljati na luško poglavarstvo v  Kopru 
na naslov za Pomorsko trgovinsko akademijo v  Kopra. Imena 
kandidatov, ki bodo pripuščeni k zdravniškemu pregledu in 
izpitu, bodo objavljena v vseh naših listih, ki izhajajo v  P r i
morju.

Pov. PNOO. Odsek za trgovino in oskrbo v  St. Petru na 
Krasu.

St. Peter na Krasu, dne 8. novembra 1945.

Vodja oddelka: Načelnik odseka:

Dr. P rem rou  Branko s. r. Bernot France  s. r.
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Načelnik odseka: 

ernol France s. r.

URADNI  LIST ^
POVERIEftIÏTVA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORiE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 15. januarja 1946 Tisk: Zadružna tiskarna - Cena Lit 15.—

V S E B I N A :
29. P raviln ik  o poslovanju komisij za čiščenje.
30. Odredba o razveljavljen ju  odlokov bivših upravnih oblasti, 

s katerim i so bili spremenjeni priim ki prebivalstva.
31. Odlok o pristojnosti višjega* sodišča za kazniva dejanja, špe

kulacije iri sabotaže, zlorabe uradnih dolžnosti in škodijiv- 

stva.
32. Odredba o posesti in nošenju orožja.
33. Odlok o vzpostavitvi mestnih in krajevn ih prijavn ih  

(anagrafskih) uradov in o ureditvi anagrafskega poslovanja.

34. Odlok o imenovanju članov disciplinskega sveta pri P o 

verjeništvu PNOO.

35. Odlok o imenovanju članov višjega disciplinskega sveta 

pri Poverjen ištvu  PNOO.

36. Odlok o im enovanih sodnika pri V išjem  Ljudskem  sodišču 

v  Posiojni.
Cenik okroglega, žaganega in tesanega lesa.

Sklep o vpisovanju zadrug.

29.
Pravilnik

o poslovanju komisij za čiščenje fašistov 
in kolaboracionistov.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje  po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Sloven
sko Prim orje in na osnovi pooblastila PNOO za Slovensko 
Prim orje in Trst, izdaja sledeči

p r a v i l n i k .

Cl. 1.

Krajevne kom isije za čiščenje fašistov in kolaboracionistov, 
k jer že poslujejo ali se bodo ustanovile, se sestavljajo od 3 do 
5 članov, od katerih eden mora biti član krajevnega XOO od 
istega imenovan, ostali pa izvoljen i od antifašističnih organi
zacij kraja.

K rajevna komisija za čiščenje je pristojna za področje svo
jega kraja, razen ako obstoja v dotičnem kraju za kako pod
jetje kom isija za čiščenje pri dotičnem podjetju.

Okrajna komisija za .čiščenje sme po svojem prevdarku 
ustanoviti kom isije za čiščenje tudi pri večjih  obratih, javnih 
ali privatnih, ki im ajo od 3 do 5 članov in ki so izvoljen i od 
vseh antifašističnih organizacij obrata.

Cl. 2.

P r i vsakem okrajnem NOO se lahko ustanovi okrajna ko
m isija za čiščenje, sestavljena od 5 do 7 članov, izvoljen ih od 
antifašističnih organizacij okraja.

Med njim i mora biti 1 član okrajnega NOO, okrajni jav
ni tožilec, tam kjer so postavljeni javni tožilci.

P r i okrajni kom isiji za čiščenje v  Kopru je član te kom i
s ij« javni tožilec pri ljudskem sodišču za sojenje fašističnih 
zločincev.

Okrajna komisija za čiščenje nastopa kot organ 2. in
stance.

Cl. 3.

Kom isije za čiščenje vseh stopenj so pristojne soditi proti 
tistim ki:

a) so bili skvadristi, sansepolkristi, fašisti pred pohodom 
in pri pohodu na Rim, litorijski ovratniki (šerpisti) in oni, ki 
so prostovoljno! služili v fašistični m ilici kot oficirji, podofi
c irji in vojaki,

b) so se borili proti NO pokretu in kot prostovoljci proti 

zaveznikom,
c) 60 sodelovali s fašisti proti svobodi naroda in demokra

tičnim  ustanovam,
d) so iz fašističnih nagibov vršili nasilnosti nad osebami 

in nad im ovino ter narodnimi organizacijami,
e) so delovali proti narodu, vršeč kulturno, gospodarsko in 

kakršno koli drugo dejavnost.

Cl. 4.

Komisije, za čiščenje izrečejo sledeče ukrepe proti okriv- 

Ijencem:
a) pomaknitev nazaj v  činu in službi,
b) odstavitev od čina in plače za dobo od 1 do 6 mesecev,
c) popolna, odpustitev.

Cl. 5.

. Oblast javnega tožilca pri narodnem sodišču za sojenje 
fašističnih zločinov se nanaša tudi na vsak primer, kadar se 
ne spoštujjejo osnovna načela narodne izgradnje.

Javni tožilec im a pravico nadomestiti tiste elane komisije) 
vsake stopnje, k i niso antifašisti, in poveriti im enovanje kra
jevn ih  in okrajn ih kom isij za čiščenje izvršnim  narodnim 
okrajnim  odborom.

Cl. 6.

Izvršni jbkrajni odbori, piri katerih delujejo kom isije za 
čiščenje raznih stopenj, morajo sestaviti praviln ik za poslova
nje kom isij za čiščenje.

Cl. 7.

Ta praviln ik stopi takoj v  veljavo.

Ajdovščina, dne 1.12.1945.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

30.
Odredba

o razveljavljenju odlokov bivših upravnih oblasti, 
s katerimi so bili spremenjeni priimki 

prebivalstva.
Poverjen ištvo PNO O  fea Slovensko Prim orje  po odobritvi 

Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje in  po pooblastilu PNO O  za Slovensko Prim orje  in 
Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledečo
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© i  r e d Is o.

Cl. l.

Vsi odlodki upravnih oblasti, s katerim i so b ili spremenjeni 
priim ki prebivalstva na ozemlju Poverjen ištva PNOO. se raz
veljavljajo.

Vse osebe, k i so jim  bili njihovi priim ki spremenjeni ter 
njihovi potomci, so dolžni od objave te odredbe uporabljati svoj 
priim ek v1 prvotni obliki.

Cl. 2.

Osebe iz 61. 1. smejo izjem om a zadržati spremenjeno ob
liko priimka, če vložijo prošnjo potom Okrajnega NO odbora 
na Poverjen ištvo PNOO-odsek za notranje zadeve v  roku enega 
meseca po objavi te odredbe in če se prošnji ugodi.

Cl. 3.

Vsi priim ki se morajo pisati po pravilih odgovarjajočega 
pravopisa.

Osebe, ki se poslužujejo priim ka v obliki, k i ni v  skladu s 
pravili! pravopisa, že najmanj 30 let vštevši njihove prednike, 
smejo pridržati staro obliko priimka.

Cl. 4.

Odsek za notranje zadeve pri Poverjeništvu PNO O  se po
oblašča, da) izda podrobna navodila za izvrševanje te odredbe.

Cl. 5.

Ta  odredba stopi v  veljavo z dnem objave v  Uradnem 
listu.

Ajdovščina, dne 14. decembra 1945.
Načelnik odseka za not. zad.: Poverjen ik:

A lb in  Čotar s. r. . France Perovšek s. r.

31.
Odlok

o pristojnosti Višjega Ljudskega sodišča v Po
sto jn i za kazniva dejanja, spekulacije in sabotaže, 

zlorabe uradnih dolžnosti in škodljivstva.
V  svrho uspešne borbe proti gospodarski sabotaži in nedo

pustni špekulaciji izdaja Poverjen ištvo PNOO za Slovenska 
Prim orje po odobritvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, 
Istro, Rekol in Slovensko Prim orje in po pooblastilu PNOO z a 
Slovensko Prim orje in Trst sledeči

o d l,o k,
Cl. 1.

V išje Ljudsko sodišče v  Postojni je pristojno v  senatu 3 
sodnikov za sojenje v  prvi in zadnji instanci glede kaznivih 
dejanj po odredbi o pobijanju nedopustne špekulacije in go
spodarske sabotaže z dne 25. 8. 1945., nadalje dejanj zlorabe 
službenih dolžnosti kakor tudi vseh drugih v  predpisih pred
videnih dejanj škodljivstva, k i ovirajo izgraditev in obnovo 
dežele.

Cl. 2.

Na predlog javnega tožilca bo V išje Ljudsko sodišče od
ločilo prevzem posameznih kazenskih stvari iz čl. 1. tega od
loka, za katere stvari bi bila sicer pristojna Okrajna Ljudska 
sodišča in Okrožno Ljudsko sodišče.

Cl. 3.

Ta  odlok stopi takoj v  veljavo.

Ajdovščina, dne 2.1.1945.
Poverjen ik: 

France Perovšek s. r.

32.

Odredba
o posesti in nošenju orožja.

Poverjeništvo PNO O  za Slovensko Prim orje  po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Sloven
sko Prim orje in po pooblastilu PNO O  za Slovensko Prim orje 
in Trst z dne 31. ju lija  1945. izdaja sledečo

o d r e d b o .

I. Splošna dotočite.

Gl. 1.

Civilne osebe smejo nabaviti, posedovati in nositi orožje 
samo na osnovi predhodno izdanega dovoljenja Poverjeništva 
PNOO-odseka za notranje zadeve.

Dovoljenje za posest in nošenje orožja se izda v  obliki za
časnega orožnega lista, ki opravičuje tudi nabavo orožja sa
mega in ustrežno količino streliva.

Začasni orožni list ve lja  samo za orožje, k i je v  njem  vp i
sano, in samo za osebo, na katero se glasi.

Cl. 2.

Začasni orožni listi se izdajajo po pravilu  samo za nabavo, 
posest in nošenje dopuščenega orožja, kakor: lovske puške, 
lovske karabinke, samokresi in avtomatske pištole do kalibra 
sedem in pol m ilimetrov.

Za prepovedano orožje se smatrajo: bodala, bajoneti, tro- 
rezni noži, puške v  palicah, bodala v  palicah, kakor tudi vsako 
drugo skrito in za zahrbten napad sposobno orožje (bokserji in 
podobno).

Za prepovedano orožje se šteje tudi vsaka druga priprava 
ali orodje, k i je nalašč v  ta namen izdelano ali predelano in ki 
po svoji obliki in lastnosti ni namenjeno za izvrševanje kakega 
poklica niti za hišno uporabo.

Za vojaško orožje in orožje vojaškega značaja se tudi ne 
izdajajo orožni listi, razen če to dovoli v  posebnih primerih 
Poverjen ištvo PNO O  v  sporazumu z Vojno Upravo JA,

Gl. 3.

Prošnja za izdajo začasnega orožnega lista se vlaga pri 
Okrajnem NO odboru (odseku za notranje zadeve) okraja, v 
katerem im a prosilec svoje redno bivališče.

Okrajni NO odbor mora ugotoviti, ali ima prosilec osno
vano potrebo za orožje in ali ne obstoji kak zadržek zoper iz
dajo začasnega orožnega lista in nato dostaviti prošnjo s svoji- 
jim i ugotovitvam i in konkretnim  predlogom v  rešitev P over
jeništvu PNOO-odseku za notranje zadeve, ki o prošnji odloča 
dokončno po svobodnem prevdarku.

Cl. 4.

Začasni orožni list se sme izdati osebi, katera dokaže osno
vano potrebo in ako nudi po svojem zadržanju zadostno 
jamstvo, da ne bo zlorabila orožja.

Začasni orožni list za lovsko orožje se po pravilu sme iz
dati samo osebam, ki so polnopravni člani lovskega združe
nja, lovskim, poljskim  in gozdnim čuvajem.

Cl. 5.

Orožni list se ne more; izdati osebam:
a) k i še niso dopolnile 18. leto starosti, razen onih, ki so 

aktivno sodelovale kot borci, v Narodno osvobodilni borbi,
b) ki so obsojene zaradi hudodelstva a li zaradi kaznivih 

dejanj iz koristoljubja a li pa so zaradi takih dejanj v  preiskavi,
c) ki so znane kot prepirljivci, pretepači ali notorični p i

janci,

d) ki ne

e) , ki so i
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d) k i ne uživajo častnih in državljanskih pravic,

e) k i so umobolne in pod varuštvom ali skrbstvom.

Cl. 6.

Že izdani orožni list se odvzame osebi, ki stori hudodelstvo 
ali drugo kaznivo dejanje iz koristoljubja, osvete ali podobno. 
Sme se odvzeti tudi, če nastopijo razlogi, radi katerih se orožni 
list ne bi m ogel izdati, če zlorabijo orožje in če prepuste orožje 

in orožni list drugi osebi.
V  takem prim era se obenem odvzame tudi orožje ter se 

z istim  postopa po določilih čl. 10 te odredbe.

Cl. 7.

Trgovino z dopuščenim orožjem, in strelivom  smejo obav
ljati samo osebe, ki so v  posesti obrtnega dovolila za tako trgo
vinsko obrt.

O nabavljenem in prodanem orožju in strelivu se morajo 
voditi knjige, v  katere se vpisujejo sledeči podatki:

a) Nabavljeno orožje in strelivo: od koga in kdaj nabav
ljeno, opis orožja in količina.

b) Prodano orožje in strelivo: Priim ek in ime kupca, po
klic, bivališče, številka orožnega lista in datum izdaje, opis 
prodanega orožja oz. streliva in količina in datum prodaje.

Te knjige smejo Okrajni NO odbori in Okrajna poveljstva 
N Z  vsak čas vpogledati.

II. Kazenska določila.

Cl. 8.

Prekrški se kaznujejo z denarno globo do 20.000 lir ali pa 
s kaznijo odvzema osebne prostosti v  trajanju do treh mesecev 
ali pa s kaznijo prisilnega dela brez odvzema osebne prostosti 
v  trajanju do šestih mesecev.

Denarne kazni se stekajo v  blagajno odseka za finance pri 
PPNO O  kot izreden dohodek.

V  primeru neizterljivosti denarne kazni se ista pretvarja 
ali v  kazen odvzema osebne prostosti ali pa v  kazen prisilnega 
dela brez odvzema osebne prostosti. Za vsakih 100 lir denarne 
kazni se računa en dan kazni odvzema osebne prostosti oz. 
kazni prisilnega dela brez odvzema osebne prostosti.

Za kazensko postopanje so pristojni Okrajni NO odbori.
Zoper kazenskd razsodbo je dopustna pritožba na Pover

jeništvo PNO O  —  odsek za notranje zadeve.
Pritožba se vlaga v  roku osmih dni pri Okrajnem NO 

odboru, ki je  razsodbo izrekel.

Cl. 9.

Za težja kazniva dejanja, ki presegajo značaj prekroka po 
tej odredbi, je pristojno sodišče.

Cl. 10.

Orožje, ki se najde v  posesti pri osebi, ki za to orožje nima 
orožnega lista, se zapleni ter se obenem s kazensko ovadbo 
preda Okrajnemu NO odboru —  odseku za notranje zadeve.

S kazensko odločbo se .obenem z izrekom kazni po čl. 8 
izreče tudi zapad dotičnega orožja.

Zaplenjeno prepovedano orožje se po pravomoćnosti ka
zenske odločbe uniči. Zaplenjeno vojaško orožje se po pravo
moćnosti kaz. odločbe preda komandi vojnega področja.

Zaplenjeno dopuščeno orožje se po pravomočrliosti kazenske 
odločbe hrani pri Okrajnem NO odboru in vpiše v poseben se
znam odvzetega orožja. Koncem koledarskega leta. razpiše 
Okrajni NO odbor javno dražbo tega orožja ter isto na 
di'ažbi proda najboljšemu ponudniku, ako izpolnjuje pogoje 
te odredbe.
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Cl. 11.

Na javn i dražbi sme nastopiti kot kupec samo oseba, k i 
izpolnjuje pogoje čl. 3, 4 in 5 te odredbe in  k i se izkaže s pi
smenim dovoljenjem  Poverjen ištva PNOO —  odseka za notra
nje zadeve —  za nabavo orožja.

Prošnje za dovoljenje se vlagajo potom Okrajnega NO 
odbora na Poverjen ištvo PNOO —  odsek za notranje zadeve —  
po postopku, predpisanem v  čl. 3. Po izvršeni nabavki se kupcu 
izda reden začasni orožni list,

Cl. 12.
Izkupiček za na javni dražbi prodano orožje se steka v 

blagajno odseka za finance pri PPN O O  kot izreden dohodek.

**

III. Prehodna in zaključna določila.

Cl. 13.

Vsi do sedaj izdani začasni orožni listi se podvržejo splošni 
reviziji.

Vsi imetniki začasnih orožnih listov so dolžni v  roku 15 
dni oddati začasne orožne liste in orožje pristojnemu Okraj
nemu NO odboru —  odseku za notranje zadeve.

Okrajni NO odbor je dolžan orožje hraniti in voditi evi
denco istega, strankam pa izdati potrdilo na oddano orožje.

Začasne orožne liste mora Okrajni NO odbor s seznamom 
dostaviti v  roku 10 dni Poverjen ištvu PNOO —  odseku za no
tranje zadeve.

Cl. 14.

Vsak imetnik dosedanjega začasnega orožnega lista lahko 
vloži za izdajo novega orožnega lista Okrajnemu NO odboru, 
ki je dolžan postopati po predpisih čl. 3. te odredbe.

Cl. 15.

Osebi, kateri se izda nov začasni orožni list, se obenem z 
vročitvijo istega vrne tudi njegovo orožje.

Vse osebe, katerim  bi se prošnje za nov orožni list za
vrnile, smejo do konca tekočega leta svoje orožje prodati drugi 
osebi, ki se izkaže z nabavnim dovoljenjem, izdanim1 v  smislu 
čl. 10 te odredbe.

Orožje onih oseb, k i se ne bi koristile s tem predpisom, 
se koncem leta proda na javni dražbi v smislu čl. 9 te odredbe.

Cl. 16.

Takse za orožne liste se pobirajo po Uredbi o pobiranju 
taks in pristojbin.

Cl. 17.

T a  oredba stopi v veljavo z dnem objave v  Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 30. decembra 1945.

Načeln ik odseka za notranje zadeve: 
Čotar Albin s. r.

Poverjen ik: 
Perovsek Franca s. r.

33.
Odlok

o vzpostavitvi mestnih ln krajevnih prijavnih 
(anagralskih) uradov in ureditvi poslovanja »se
znama stalnega, začasnega in prehodnega pre

bivalstva« (Anagrafa)
Ker so bivše upravne občine prenehale delovati in so v 

zvezi s tem  prenehali obstojati občinski anagrafski uradi, iz
daja Poverjen ištvo 'PNOO za Slov. P rim orje  po sporazumu z 
Vojno Upravo JA  za bi'r ì y  Julijsko Krajino, Reko, Istro in Slo
vensko Prim orje  ter na temelju pooblastila Pokrajinskega NO 
odbora za Slov. Prim orje in Trst sledeči
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O d l o k
č l. l.

Vsi posli, katere so opravljali občinski anagrafski uradi 
pri bivših upravnih občinah, se prenašajo v  pristojnost k ra
jevnih in mestnih NOO. Vsi krajevni in mestni NOO m orajo 
uvesti in voditi »S E Z N A M  S TA LN E G A , Z A Č A S N E G A  IN  
PR EH O D N E G A P R E B IV A L S T V A « (Anagraf) skladno z na
vodili, določbami, zadevnim i prilogam i in obrazci, ter se v tem 
smislu osnuje pri vsakem kra jevnem  in mestnem NO odboru 
prijavn i urad.

Cl. 2.

V  organizacijskem pogledu spadajo p rijavn i (anagrafski) 
uradi pri Krajevnem  NO odboru v  sestav tajnika a li poro
čevalca odseka za notranje zadeve KNOO, pri Mestnem NO 
odboru v  sestav odseka za notranje zadeve.

Cl. 3.

Ocbsek za notranje zadeve pri Poverjeništvu PNOO se po
oblašča, da izda podrobna navodila za vodstvo in poslovanje 
prijavnih (ana.grafskih) uradov.

Cl. 4.

V  kolikor so ustanovljeni in že poslujejo anagrafski uradi 
skladno z gorn jim i predpisi, je smatrati n jihova dejavnost kot 
pravnovel javna,

Cl.' 5.

Ta  odlok stopi v  ve ljavo z dnem objave v  Uradnem listu.

Ajdovščina, 4. januarja 1946.

Načelnik odseka za notr. zadeve: Poverjen ik:
A lb in  Čotar s. r. France Perovsek s. r.

34. Odlok
Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje na predlog po
družnice ESZD N  pri PPNOO, v zvezi s členom 4. začasnega 
pravilnika: o disciplinski odgovornoeti izvoljen ih funkcionarjev 
in nameščencev Poverjen ištva PNO O  za Slovensko Prim orje, 
objavljenem v Uradnem listu PPNO O  štev. 3 z dne 5. decem
bra 1945

i m e n u j e

v disciplinski svet Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim orje 
sledeče člane: 

predsednik:
Laharnar Anton, pomočnik javnega tožilca pri PPNO O ;

namestnik predsednika:
Dr. Prem rov Branko, pri odseku za trgovino PPNO O ; 

člani :
Sket Ada, članica tajništva PPNOO,
Colja Srečko, načelnik personalnega odseka PPNOO,
Cotar Albin, načelnik odseka za notranje zadeve PPNOO, 
Brelih Marta, članica odseka za izg. nar. oblasti pri PPNOO, 
Bolje Josip, načelnik odseka za notr. zadeve OkNOO, Idrija, 
Rutar Stanko, podpredsednik OkNOO, Tolm in; 

namestniki:
Vodopivec Albin, predsednik OkNOO za Vipavsko,
Dolgan Anton, tajnik OkNOO, Ilirska Bistrica,
Sosič Svetozar, referent za notr. zadeve OkNOO, Herpelje- 

Kozina,
Scher Giordano, MNOO, Koper,
Knap Franc, šofer pri PPNOO,
Šavli Ludvik, predsednik OkNOO, Grgar.

Ajdovščina, dne 30. decembra 1945.
Poverjen ik: 

Perovšsk Franc s. r.

35.
Odlok

Poverjen ištvo PNO O  za Slovensko Prim orje  v zvezi s čle
nom 4 začasnega praviln ika o disciplinski odgovornosti izvo
ljenih funkcionarjev in nameščencev Poverjeništva PNOO za 
Slovensko Prim orje, objavljenem  v  Uradnem listu štev. 3 z 
dne 5. decembra 1945

i m e n »  j e

v  V iš ji disciplinski svet Poverjen ištva PNOO za Slovensko 
Prim orje sledeče člane:

predsednik:
dr. Jurca Ciril, načelnik upravno-politične kom isije pri PPNO O ; 

člani:
Bernetič Marija, načelnica odseka za soc. skrbstvo pri PPNOO, 
Aljančič Peter, pomočnik tajnika pri PPNOO.

Ajdovščina, dne 4. januarja 1946.

Za Poverjeništvo PNOO: 
Perovsek Franc s. r.

36.
Odlok

o imenovanju sodnika pri Višjem Ljudskem 
sodišču v Postojni.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slo
vensko Prim orje ter po pooblastilu PNOO za Slovensko P r i
m orje in Trst

i m e n u j e

za sodnika pri V išjem  Ljudskem sodišču v Postojni tovariša 
Kolenca Črtomirja, pravnika,

Ajdovščina, dne 5. januarja 1946.
Poverjen ik: 

France Perovšek s. r.

POVERJENIŠTVO POKRAJINSKEGA N. O, O. 
za Slovensko Primorje

ODSEK Z V ( ;07jD A R iSTVO O D D E LEK  ZA  LESNO  IN D U STR IJO

C EN IK  št. 4 

okroglega, žaganega in tesanega lesa

Vrsta, kakovost in dim enzije lesa

P ro  daj a »  c e *  a 
fr  sako žaga 

l ir

B U K O V I COKI Z A  IZD E LA V O  F U R N IR J A  IN  V E 
Z A N IH  PLOŠČ, čisti, brez grč, perfektno zdravi, 
brez napak, cilindrični, z ravno žilo, kolaudrirani 
od tehnikov kupca, V  dolžini od 2.20 m  naprej, 
s toleranco 15% od 1.20 m  do 2.10 m. V  premeru 
od 30 cm naprej pod lubom in na tanjem  kon
cu ...............................................Cena za 100 kg

B U K O V I COKI Z A  ŽAGO, z lubom, ravni ali na eno 
stran krivi, v dolžini od 2 m  naprej, v premeru 
na sredini, pod lubom od 25 cm naprej. Coki v

450.-

II.
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Prodajna cena
Vrsta, kakovost in dimenzije lesa fraako žaga

lir

dolžini od 5 m  naprej na tanjeni koncu, od 25 cm
premera dalje......................................Cena za m* 2100.—
Izključeni so: čoki, k i im ajo več kot eno grčo na

vsaki tekoči meter, z notranjim i črnim i grčami, 
črvivi, ako v  g lav i imajo znake velikih sivka
stih madežev; čebulastega in pri rdeči bukovini 
pa razpokano ali nekompaktno srce.

Za manj vredne defektne čoke se sporazumno do
loča % odbitek na kubaturi, ki pa ne sme pre
segati 30% škarte.

BUKOVE DESKE, N EO ŽAM ANE, N E P A R I ENE :

Vista »extra«: Zdrave deske, lepo žagane, približno 
ravne, brez sivkastih madežev, brez grč, razpok- 
lin  in  drugih napak.
V  dolžini od 2 m  naprej, v  širini na pol cleske in
na pol roba od 20 cm naprej, v  dimenziji od 30 m m  
naprej.

I. vista: Zdrave in. lepo žagane deske. Dopustne so 
kake male zdrave grče in kaka mala razpoklina 
na konceh. Navidezno ravne deske, brez vsakih 
drugih napak. V  dolžini od 2 m naprej, v širini 
na pol deske in na pol roba od 18 cm naprej, v 
dimenziji od 18 m m  naprej.

II. vista: Zdrave in lepo žagane deske, ravne ali pa 
krive samo na eno stran. Dopustne so zdrave po
razdeljene grče, tudi če so izpadajoče, samo da je 
deska za a/3 njene površine uporabna. Izključene 
so znatnejše razpokline in sivi madeži. —  V  dol
žini od 2 m  naprej, v  širini na pol deske in na 
pol roba od 15 cm naprej, v  dimenziji od 16 mm 
naprej.

IH. vrsta: Dopustne so prečne ali izpadajoče grče, 
sledovi gnilobe, mali sivi madeži, vrhne razpok- 
line, razpoke na konceh v dolžini za kolikor znaša 
širina deske, samo da je deska uporabna vsaj za 
a/3 njene površine. —  V  dolžini od 1.50 m naprej, 
v širini od 12 cm naprej in na pol roba, v debelini 
od 18 m m  naprej.

O w :  Vrsta » e x t r a « ..........................................za m 3 7000.—

la  vus ta ...............................................„ m 3 5900,—

Ha „ .................................................... . m 3 5200.—

M ia ............................................................. „ m3 4500.—

Vrsta » M o n t e « ..........................................„ m 3 4700.—

Sestava vrste »Monte«: 5% vrste »extra«, 10% le vrste,
45 % I le  vrste in 40% l i l e  vrste.

BUKOVE DESKE O ŽAM ANE : Je dovoljen povišek 
od 15% (petnast od sto) na cenah označenah v 

, ceniku za neožamane deske.

P R A V IL A  Z A  MERJENJE IN  KO LAVD AC IJO  B U 
K O V IH  DESK: Neožamane deske v  dimenzijah 
do 35 m m  se meri širino deske na sredini, na 
hrbtu, brez roba. Za vse ostale debeline od 40 mm 
naprej se m eri na sredini do polovice roba. —  Pri 
kolavdaciji bukovih ožamanih ali neožamanih 
desk, za napake, razpokline na konceh, za vrhne 
razpoke, za znake gnilega lesa ali sivih madežev, 
preštevilnih grč a li slabih grč in drugih nedo
pustnih napak, se privoli bonifikacija primerna 
na dolžini ali širini deske.

Vrsta, kakovost in dimeazije lesa

BUKOVE L A T IC E  vseh vrst dimenzij
do 1.90 m  dolžine .......................

od 2 m  dalje ................................

Prodajna cena 
franco žaga 

lir

za m- 

za m 8

B U KO VE K R A T IC E  od 8 cm širine naprej, dolžine od 
1 m  do 1.90 m ............................Cena za 100 kg

P A R JE N E  BUKO VE DESKE: ožamane in neožama
ne, lokalne produkcije, predpisi za kvalifikacijo 
kakor pri neparjenih deskah, izk ljučuje deske IH e 
vrste in vista »M onte«. —  V  dolžini od 2 do 4 m 
s toleranco 15% v dolžini od 1 do 1.90, v  širini 
od 14 cm naprej, v  dimenziji od 20 m m  naprej.

Cena za parjene bukove deske:

4700.-

5300,-

450.-

Ožamane deske:

Vrsta »extra« čista, brez grč in čisto ožamana za m 3 8200.—

la  vrsta , , ................... 7000.—

Ha „ ............................ .........................m 3 6500.—

Neožamane deske:
Vrsta »ex tra  čista, brez grč ...................za m 3 7300,—

la  vrsta , , ................... ............. „ m 3 6400.-

............. „ m 3 5800,-

H R A S TO V I H LO D I Z A  TE SAR S TV O :

Zdravi, okrogli, a li pa na pol otesani. Ne pridejo 
v  poštev črvivi, gn ili in čebulasti.
V  m in im alni dolžini od 2 m  naprej, m inim alni pre
mer 20 cm pod lubom na tanjem  koncu za 100 kg 500.— 
Zahlode v  dolžini od 6 do 9 m je dovoljen povišek 
15%, za hlode v  dolžini od 9 m  naprej pa 30%.

H R A S TO V E  N E O ŽA M A N E  DESKE, M E R K A N T IL N O  
PO SU ŠENE:

la vrsta: Zdrave deske, lepo žagane, ravnih žil.
Dovoljene eo tudi, če im ajo male zdrave grče samo 
na eni plati v  omejenem številu, ter kakšno ravno 
razpoklino na konceh. Na osušenih deskah so do
pustne male jame, povzročene od črvov samo na 
belovini. V dolžin i od 2 m  naprej, v  širini na polo
vico deske in m erjeno na pol roba. od 18 cm na
prej, v  debelini od 27 m m  naprej.

Ila vrsta: Zdrave deske, lepo žagane. Dovoljene so 
ravne razpokline na konceh kot pri I. vrsti. Do
pustne so: črvive jame na belovini, diagonalne 
razpokline in zdrave grče, izpadajoče samo male.
—  V dolžini od 2 m  naprej, v  širini od 16 cm na
prej, v  debelini od 27 m m  naprej.
III. vrsta: Dopustne so zaraščene grče, črvive jame 
in razpokline, samo da je deska uporabna za 2/3 
celotne površine. —  V  dolžini od l m  naprej, v 
širini od 14 cm naprej, v  debelini od 27 mm naprej.

Cene: la  v r s t a ...............................................za m3 10000 —

Ha „ . . ......................................... „ m 3 8500.—

H la  „ .......................... .... „ m 3 5500.—

Vrsta »M onte« ....................... ....  ,, m3 7250.—

Sestava desak »Monte«: 15% le  vrste, 45% I le  vrste,

40% IH e vrste.
Za deske od 6 do 9 m je dovoljen povišek 15%, 
nacl 9 m  pa 30%. —  Za deske in trame ožamane, 
na živ i rob je dovoljen povišek 25%.
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Vrsta, kakovost in dim enzije lesa

P rod a ja t eeiia 
franko žaga 

lir

Cena hrastovih tram ov: s kom ercialnim  robom v  do
ločenih merah . . . . .  .................. za m 3 12000.—

H R A S T O V I H LO D I Z A  ŽAGO: Ravni in zdravi ali 
k riv i samo na eno stran, izključno gnilo,- črvivo, 
čebulasto. V  dolžini od 2 m naprej, v  debelini od 
28 cm srednjega premera pod lubom, franko žaga
ali skladišče ............................ .... . Cena za m® 3500.—

Za manjvredne defektne čoke se sporazumno do
loča % odbitek na kubaturi.

B RE STO VI H LO D I Z A  KO LAR JE  IN  LA D JE D E L

N ICE  (v lubju):
Izredne kakovosti, zdravi, ravnFali krivi z izk lju
čitvijo gnilega, črvivega. —  V  dolžini od lm  na
prej, v  debelini pod lubom 28 cm srednjega pre
mera n a p r e j ................................ Cena za 100 kg 500.—

B R E S TO V I COKI Z A  ŽAGO:

Ravni a li kriv i samo na eno stran. Izključeni so: 
črvivi, čebulasti, s s iv im i madeži in z več kakor 
eno grčo na tek. meter. —  V  dolžini od 2 m  naprej, 
v  premeru na sredini pod lubom od 20 cm na
prej , ...............................................Cena za m 3 3000.—

Za manjvredne defektne čoke se sporazumno do
loča % odbitek na kubaturi.

B RESTO VE DESKE:

la  vrsta: Les popolnoma zdrav,; lepoj žagan in z 
ravn im i in redkim i žilami, s toleranco kakšne 
male zdrave grče, s kako m alo ravno razpoklino 
na konceh, —  V  dolžini od 2 m  naprej, v  širini 
na polovico deske od 20 cm naprej, v  debelini od 
20 mm do 120 mm.

Ha vrsta: Les zdrav 'in  lepo žagan, s toleranco 
kake razpokline naj 'konceh in kake male traver- 
salne razpokline, kake zdrave grče in sem ter tja 
prevrtano od črva. —  Dolžina, širina, debelina1 ter 
način m erjenja kot; pri I. vrsti.

l i l a  vrsto: Tolerirane so traversalne grče, kakšen 
znak gnilega in črvivega in tudi čebulavosti, samo 
da je deska'za * ] površine uporabna. —  Dolžina 
od 1.50 m  naprej, širina od 16 cm naprej, debelina 
kakor pri zgorn jih 'vrstah.

Cene: la  v r s t a ...................................................za m 3 7000.—

Ha „ ...................■...................................  m 3 6500.--

I l la  „ .......................  ........ ................„ m 3 5500.—

Vrsta »M onte« . ........................................... „ m 3 6100.—

Sastava desk »M on te «: 15% le  viste, 45% Ilc- vrste 
in 40% U le  vrste.
Za deske v  dolžini od 5 m  naprej in širini od 45 cm 
naprej, samo I  in I I  vrsto, je dovoljen povišek 

od 25%.

OREHOVI H LO D I: V  lubju, zdravi, ravni in malo • 
k riv i na eno stran, brez korenike. —  So izključeni
gnili in črvivi. —  V dolžini od 1.80 m naprej, v
debelini od 28 erri srednjega premera pod lubom
naprej , ...................................................za m 3 5000.—

O REH O VI H LO D I S KO REN IKO :
po dogovoru .........................................  • • > j

Prodajna cena
Vrsta, kakovost in ditnenzije lesa franko žaga

lir

OREHOVE DESKE N E O ŽA M A N E  IN  M E R K A N T IL -  
NO POSUŠENE:

Vrsta za izdelavo zrakoplovov: Popolnoma zdrave 
deske, ravne in  ravnih žil, izključen vsak pogre
šek in po prevzemu kupca. —  V  dolžini od 2.50 m  
naprej, v širini 20cm naprej; v debelini od 25mm 
naprej.

la vrsta: Deske,žagane samo (iz pritličnega hloda, 
zdrave, lepo žagane in ravne. H lod i m orajo biti 
izključno iz samega* debla, brez vrhov. Dopustne 
so deske malo na eno stran krive, kakšna zdrava 
grča in  kakšna razpokline na konceh. —  V  dol
žin i od 2 m  naprej, v  širini na sredini deske in na 
pol roba od 18 cm naprej, v debelini od 20 m m  
naprej.

Ila vrsta: Deske zdrave, lepo žagane. So tolerirane 
zdrave grče in razpokline Via konceh. Dopustne so 
deske, k i segajo v  vrhe ter krive na eno stran, 
posebno ako so v  dolžini iznad 3 m. .—  Dolžina 
od 2 m  naprej, širina od 16 cm naprej 'ha sredi 
deske in  na pol roba, j debelina od 20 m m  naprej.

lila vrsta: So tolerirane greške,1 omejene pod Ilo  
vrsto, četudi so deske krive, ali da im ajo nezdrave 
grče, kakšno razpoklino in delno črvive, vendar 
pa, da je deska uporabna za 2/3 površine. —  V  
dolžini od 1.80 m naprej, v širin i na sredi deske 
in na pol roba od 13 cm naprej, v  debelini od 
20 m m  naprej.

IVa vrsta: So tolerirane deske, k i im ajo večje 
greške kot pri III .  vrsti. —  V  dolžini od l m  na
prej, v  širini na sredi deske in na polovico roba 
od lOcm  naprej, debelina od 20 m m  naprej.

Cena: Vrsta za izdelavo zrakoplovov . . . za m3 12000,—
la  v r s t a ...........................................„ m 3 9000.—

Ha „ .............................................. „ m 3 .7000.-
I l l a  „ ................................................... „ m 3 6000.—
IV a „ .............................................. ....  V  m 3 5000 —
Vrsta »M onte« . ................................. ....  „ m 3 8000.—

Sastava desk »Monte: 5% vrste za zrakoplove,
15% le  vrste, 40% I le  vrste, 25% l i l e  vrste in 
15% IVe vrste.

JESENOVI H LO D I Z A  ŽAGO:
R avn i ali k riv i samo na eno stran. Izključeni sö: 
črvivi, čebulasti, brez sivih  madežev. —  V  dol
žin i od 2 m  naprej, v  premeru, pod lubom, na 
sredini hloda od 20 cm naprej.
Cena: franko žaga ali skladišče . . . .  za m3 3000.-A
H lodi v  dolžini od 2 m  haprejl in debelini od 40 cm
naprej, m erjeni pod lubom na sredini1 hloda. Do
pusten je povišek od 25%;. !
Za manjvredne defektne čoke se sporazumno : do
loča %  odbitek na kubaturi.

JESENOVI H LO D I Z A  K O LARSTVO , SMUČI itd.:
Zdravi, ne črvivi, brez sivih  madežev. — ;V dolžini 
od l m  naprej, v  premeru pod lubom na sredini, 
od 20 cm naprej.

Q@üa: franko s k la d i š č e ....................... za 100 kg. 500.—
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Sklep.
Vpis zadruge.

s1-

Vpisala se je zadruga, v  zadružni register 21. decembra 1945. 
Sedež zadruge: čepovan.
Besedilo: Okrajna gospodarska zadruga z omejenim jam 

stvom Čepovan.
Zadruga je b ila  ustanovljena na skupščini dne 30. septem

bra 1945 za nedoločen cas.
Naloga zadruge je:

■ a) nabava gospodarskih in življenjskih1 potrebščin za član
stvo brez posrednikov;

b) vnovčenje pridelkov in izdelkov članov brez posrednikov;

c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševanje posa
meznih gospodarskih panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, po
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če in dokler 
ni v  istem okolišu posebne zadruge te vrste;

č) najemanje in  nakupovanje inventarja in nepremičnin, 
kolikor je v  zadružno korist;

d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanja predavanj in 
tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktivnejšega sodelo
vanja ter prebujanja zadružne zavesti.

Vse te naloge vrši -v svrho samopomoči in izboljšanja, go
spodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša 500 lir in se vplača y roku treh m e
secev po vstopu v  zadrugo.

Jamstvo je omejeno.
Vsak zadružnik [jamči še s trikratnim  zneskom vpisanih 

deležev.

Oznanila se izvršu jejo na zadružni razglasni deski. V a
bila na skupščine se pošljejo poleg tega vsem  NOO, v  območju 
katerih zadruga posluje in vsem članom, slednjim  najmanj 
osem dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, ta j
nik, blagajnik in trije člani, ki jih  vo li skupščina za dobo 
treh let.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov, ki jih za p rvi dve 
leti določi žreb.

Zadrugo zastopata in podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:

Gorjup Ivan, Čepovan št. 87, predsednik,
Podgornik Peter, Vrata št. 163, podpredsednik,
Grosar Franc, Čepovan št. 109, tajnik,
Kofel Jožef, Čepovan št. 75, blagajnik,
Hum ar Jožef, Lokovec št. 180,
Šavle Rafael, Lokovec št. 212,
Skok Bogomir, Lokve št. 56.

Okrožno narodno sodišče v  Postojni, dne 21. decembra 1945. 

Rez 2/45 Zadr. I. 2— 1.

Sklep.
Vpis zadruge.

Vpisala se je zadruga v zadružni register 21. decembra 1945, 
Sedež: Cerkno.

Dan vpisa: 21. decembra 1945.

Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga v  Cerknem, za
druga z omejenim  jamstvom.

Zadruga je b ila  ustanovljena na skupščini dne 24. ju lija 
1945 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:

a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za član
stvo brez posrednikov;

b) vnovčenje pridelkov in izdelkov članov brez. posrednikov ;

c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševanje posa
meznih gospodarskih panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, po
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če in dokler 
ni v  istem okolišu posebne 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 aktivnejšega sodelo
vanja ter prebujanja zadružne zavesti.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izboljšanja go
spodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša 500 lir, in se vplača ob vstopu v 
zadrugo.

Jamstvo je omejeno.

Vsak zadružnik jam či še z enkratnim zneskom vpisanih 
deležev.

Zadruga objavlja svoje priobčitve na zadružni razglasni 
deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem narodno 
osvobodilnim odborom, v območju katerih posluje in vsem 
članom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in trije člani, ki jih  voli skup
ščina za dobo treh let.

Vsako leto se izm enja tretjina članov odbora.

Zadrugo zastopata in podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora,

Člani upravnega odbora so:

Zlatoper Ivan, kmetovalec, Cerkno št. 20, predsednik, 

Kalan Franc, kovač, Podjelovo brdo št, 51, podpredsednik, 

Čelik Franc, kmetovalec, Cerkno št. 138,

Toškan Avgust, kmetovalec, Cerkno št.' 68,

Jereb Luka, zidar, Laze št. 51,

M očnik Andrej, kmet, Poče št 10,

Ortar Simon, kmet, Zakriž.

Okrožno narodno sodišče v  Postojni, dne 21. decembra, 1945. 

Rez 1/45/2. Zadr. I. 2— 1.

Sklep.

Vpis zadruge.

Vpisala se je zadruga v  zadružni register 21. decembra 1945. 

Sedež zadruge: Cerkno.

Besedilo: Obnovitvena zadruga v Cerknem, zadruga z ome
jenim jam stvom  v  Cerknem.



Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 4. novem- | 
bra 1945 za nedoločen čas.

Naloga zadruge:

a) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka prouči teren
ske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka izdela 
proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega člana in 
za celoten okoliš.

Nadalje določi višino obremenitve v delu in v  denarju 
in odplačilni načrt za vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ureditev 
eem ljiško-knjižnih, služnostnih in d ingih  event. odnosov (ko
masacija) ;

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in izvedbo 
obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazdeljuje 
med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh delovnih sil. ki so razpoložljive 
pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena na
selja po predloženem  in odobrenem obnovitvenem načrtu;

f) da po možnosti izposluje od pristojnih vojaških oblasti 
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz  vrst vojn ih ujetnikov ter 
jim  odrejuje delo po njihovi strokovni zmožnosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora plačati ob 
vstopu v  zadrugo.

Vsak zadružnik jam či še s šestkratnim zneskom vpisnih 
deležev.

Zadruga objavlja svoje priobčitve na zadružni razglasni 
deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih zadruga posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj osem dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, taj
nik, blagajnik (morebitni načelniki odsekov) in 11 članov, ki 
jih  voli skupščina za dobo treh Met.

Vsako leto se izm enja oziroma na novo izvoli ena tretjina 
članov, k i jih  za p rvi dve leti odloči žreb.

Zadrugo zastopata in podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:

Slabe Feliks, Otaleš 59, predsednik,

Štravs Jernej, Cerkno 91, podpredsednik,

Bevk Ciril, Cerkno 85, blagajnik,

Bašelj M arija, Otaleš 215, tajnica,

Peternelj Metod, Cerkno 19,

Peternelj Ivan, Novaki 3,

Sedej Jakob, Novaki 14,

Kenda Andrej, Lazeč 67,

Kofel Jožef, Otleš 80,

Štravs Andrej, Ravne 51,

Platiča Vencelj, Poče 14,

Lapanja Franc, Šebrelje 21,

Lapanja Janez, Šebrelje 79,

Lapanja Peter, Jageršče 46,

Jereb Rudolf, Straža 4.

Okrožno narodno sodišče v Postojni, dne 21. decembra 1945. 

Rez 3/45. Zadr. I. 3— 1.

Sklep.
Vpis zadruge.

Vpisala se je zadruga v  zadružni register 21. decembra 1945. ‘ 

Sedež zadruge: Postojna.

Besedilo: Okrajna nabavno-prodajna zadruga z omejenim 
jamstvo v  Postojni.

Zadruga je b ila ustanovljena na skupščini dne 4. novem 
bra 1945 za nedoločen čas.

Naloga zadruge:

a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za član
stvo brez posrednikov;.

b) vnovčenje pridelkov in Izdelkov članov brez posrednikov;

c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševanje posa- ' 
m eznih gospodarskih panog;

č) najemanje in nabavljanje inventarja in nepremičnin, 
kolikor je v  zadružno korist;

d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje predavanj in 
tečajev tea poglobitev zadružne vzgoje m  aktivnejšega sodelo
vanja ter prebujanja zadružne zavesti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se plačuje v obrokih le v 
izrednih prim erih;

Jamstvo je omejeno.

Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim  zneskom vpisanih 
deležev.

Oznanila se izvršu jejo na zadružni oglasni deski, vabila 
na skupščine se pošlje poleg tega vsem  NOO, v  območju 
katerih posluje in vsem članom, slednjim  najmanj osem dni 
pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, taj
nik, blagajnik, morebitni načelnik odseka in 5 članov, ki jih 
voli skupščina za dobo treh let.

Vsako leto se zmenja oziroma se ponovno izvoli ena tre
tjina članov, ki jih  za prvi dve leti določi žreb.

Zadrugo zastopata in podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta pa. odsotna, dva zato pooblaščena 
člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:

H ajna Viktor, Postojna, predsednik,

Hreščak Anton, Postojna - Nova Sušica, podpredsednik, 

Satler Anton, Senožeče, tajnik,

Slejko Franc, Bukovje, blagajnik,

Poropat Jože, M ali otok,

Ostanek Franc, Studeno,

Sluga Franc, Dolenja vas,

Turk Edvard, Hrenovice,

Zigm an Franc, Koče.

Okrožno narodno sodišče v  Postojni, dne 2t. decembra 1945. 

Rez 5/45 Zadr. I. 4— 1,
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URADNI LISI
POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 15. februarja 1946 Tisk: Zadružna tiskarna - Cena Lit 15.

V S E B I N A :

37. Uredba o ustanovitvi gluhonemnica
SS. Odredba o prekrških in o upravno-kazenskern postopanju. 
39. Odredba o nadzoru nad javnim i nabiralnim i akcijami.

40. Naredlia o pomorski ležariiu.
41. Naredba o luških pristojbinah.

Cenik okroglega, žaganega in tesanega lesa.

37.
Odredba

o ustanovitvi gluhonemnice za Slovensko 
Primorje.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po oddobritvi 
Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje in na temelju pooblastila PNOO za Slovensko P r i
m orje in Trst izdaja sledečo

o d r e d b o .

ci. i.

Ustanovi se v  Portorožu gluhonemnica za Slovensko 
Prim orje

Cl. Z.

V gluhonemnico se bodo sprejemali telesno in duševno 
zdravi gluhonemi otroci iz vsega Slovenskega Prim orja. Pouk 
traja osem let.

Cl. 3.

Oskrbnina za otroke se plačuje po premoženjskem stanju. 
O predlogih za brezplačno oskrbo odloča dokončno odsek za 
prosveto pri Poverjeništvu PNOO.

Cl. 4.

Odsek za prosveto pri Poverjeništvu PNOO imenuje uprav
nika. eavoda ter nastavlja učne moči in drugo osebje.

Cl. 5.

Podrobnejše določbe o ustroju in učnem načrtu gluhonem
nice bo predpisal odsek za prosveto p ri Poverjeništvu PNOO.

Cl. 6.

Ta uredba, istopi v veljavo z dnem objave v  Uradnem listu. 

Ajdovščina, 28. novembra 1945

Poverjen ik : 
France Perovšek, s. r.

Načelnik prosvetnega odseka:
Sosič, s. r.

38.
Odredba

o prekrških in o upravno-kazenskem postopku.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojn® uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko

Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slovensko Prim orje in 
Trst s dne 31. ju lija  1945 izdaja sledečo

o d r e d b o ,

A ci. i.

Prekršek za vsako dejanje, s katerim se moti javn i red in 
m ir in povzroča javno zgražanje in pojbujganje ter ogroža 
javno varnost.

Zlasti, se smatra za prekršek nedostojno obnašanje na 
javnih in javnosti dostopnih krajih, pijančevanje, razgra iam e,_ 
kaljenje nočnega miru ter nedostojno in  nasilno obnašanje 
napram organom narodne oblasti, kadar vršijo službeno 
dolžnost.

Prekrški so tudi vsa druga dejanja, s katerimi se kršijo 
predpisi dragih posebnih odredb in odlokov narodne oblasti.

Cl. 2.

Prekrški se kaznujejo:

a) z denarno) kaznijo do 20.000 lir,

b) s kaznijo odvzema osebne prostosti do treh mesecev,

c) s kaznijo prisilnega, dela brez odvzema oteebne prosto
sti do- šestih mesecev.

V prim eru neizterljivosti se denarna kazen pretvori v  ka
zen odvzema osebne prostosti aii pa v  kazen prisilnega dela 
brez odvzema prostosti, s tem da se za vsakih 100 lir  računa 
en dan odvzema osebne prostosti oz. prisilnega dela.

Denarne kazni se otekajo v blagajno odseka za finance 
pri Poverjeništvu PXOO za Slovensko Prim orje kot izreden 
dohodek, če ni v specialni odredbi drugače predpisano.

C). 3.

Za kazensko postopanje in izrekanje kazni so pristojni 
Okrajni NO odbori (odsek za notranje zadeve).

Kazensko postopanje se uvaja po uradni dolžnosti ali pa 
po prijavi.

Cl. 4.

Nikdo ne sme biti kaznovan, če ni bil predhodno zaslišan 

ud pristojnega organa narodne oblasti.

Kazenska odločba $e mora priobčiti obsojenem u, in na 

zahtevo izdati v pismenem odpravku.



ci. 5.

Zoper kazensko odločbo je dopuščena pritožba’ na Pover
jeništvo PNOO za Slovensko Prim orje (odsek za notranje 

zadeve).
Pritožba sei vlaga pri Okrajnem NO odboru, ki je izrekel 

kazensko odločbo v prvi stopnji, 111 sicer v treh dneh po 
priobčitvi oz. vročitvi kazenske odločbe.

Okrajni NO odbor je dolžan pritožbo skupno s celim  raz. 
pravnim spisom v roku treh dni predložiti Poverjeništvu 
PNOO (odseku za notranje zadeve) v končno odločitev.

Cl. 8.

Kazenska odločba se izvrši, ko postane pravomočna.

Cl. 7.

Pravica na pregon prekrškov zaistara v šestih mesecih; 
pravica na izvršitev pravomoćne kazenske odločbe zastara v 
enem letiu.

Cl. 8.

Odsek za notranje zadeve se pooblašča, da izda podrobna 
navodila za izvrševanje te odredbe..

Cl. 9.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 14. decembra 1945.

Načelnik 
odseka za notranje zadeve :

Cotar Albin, s. r.
Poverjen ik : 

Perovšek France, s. r,

39.
Odredba

o nadzoru nad javnimi nabiralnimi akcijami.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slovensko Prim or j el in 
Trst z dne 31. ju lija  1945, izd a ja '‘sledečo

o d r e d b o .

ci. 1.
Vsako nabiranje prispevkov v  denarju ali v biagu v ka

tero koli svrho po privatnih osebah in ustanovah' se stavlja 
pod nadzor ljudske oblasti.

Kdor želi vršiti nabiralno akcijo, je dolžan predhodno 
pribaviti si dovoljenje Poverjeništva PNOO (odseka za notra
nje zadeve).

Prošnja za tako dovoljenje se vlaga na Poverjeništvo 
PNOO (odsek za notranje zadeve) potom Okrajnega NO od
boru. V prošnji mora biti določno označen namen nabiralne 
akcije kakor tudi način njene izvedbe in področje, na kalerem 

se ista namerava vršiti.

Cl. 2.

Ako se nabiralna akcija dovoli, mora pooblaščena stranka 
po završeni akciji predložiti Poverjeništvu PNOO (odseku za 
notranje zadeve>) pismeno poročilo o poteku in uspehu akcije 
kakor tudi 'obračun, iz katerega mora biti razvidno, koliko 
m  kakšnih prispevkov je bilo nabranih ih v katere svrhe so 
se uporabili. •

CL 3.

Prekrški zoper to odredbo se kaznujejo v  denarju do 
20.000 lir, ki se v primeru neizterljivosti spremeni v kazen
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odvzema osebne prostosti do treh mesecev ali pa v kazen 
prisilnega dela brez odvzema osebne prostosti do šestih 

mesecev.

Denarne kazni se stekajo v sklad za obnovo pri Pover

jeništvu PNOO.

Obenem se zaplenijo vsei nabrane stvari v  prid istega 

sklada.

Za kazensko postopanje so pristojni Okrajni NO odbori.

Zoper kazensko odločbo Okrajnega NO odbora je dopu
stila pritožba na Poverjeništvo PNOO (odsek za notranje za- 
ieve). Pritožba se vlaga pri Okrajnem NO odboru v  roku 
-i dni po vročitvi kazenske odločbe.

Cl. 4.

V težjih prim erih so za kazensko postopanje pristojna 
okrajna ljudska sodišča.

Cl. 5.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 14. decembra 1945

Načelnik 
odsdka za notrane zadeve:

Cotar A lb'n s. r.
Poverjen ik :

• France Perovšek, $. r.

40.

Inšpektorat Pomorske Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije 
za Julijsko Krajino (Reko, Istro in Slovensko Prim orje)

Naredba
o pomorski ležarini.

ci. 1.

Vsaka ladja, domača ali tuja, je  dolžna po predpisih te 
naredbe plačati ležaiino.

Cl. 2.

Plačanju ležarine je podvržena vsaka ladja, ki pristan« 
v luki ali pristanišču z namenom:

a) da z ladje trguje na debelo ali na drobno,

b) da bi bila uporabljena kot skladišče ali prenočišče,

c) da ostane dalj časa v luki ali na sidrišču.

Cl. 3.

Ležarina fce računa po Cisti tonaži ladje, (netto reg. ton.) 
za čas, ko ladja vrši posle iz čl. 2. in to:

a) prvih pet dni L it 2.— po netto reg. toni dnevno;

b) prvi mesec » 5.—  * » » » » ;

c) drugi mesec » 10.— » » » » » ;

d) za čas preko dveh mesecev L it 15.—  po netto reg, toni
dnevno.

Cl. 4.

Ladje do 100 netto reg. ton, k i za vrSitev trgovskih ope
racij plačajo luške pristojbine, so dolžne plačati ležarino de
veti dan, a ladje cez 100 netto reg. ton šestnajsti dan, odkar 

je lad ja  začela trgovske operacije.

Ladje, ki ne vrže trgovskih poelov, so dolžne plačati, le 
žarino tretji dan, odkar so dobile svobodni promet (saobračai).

Pomorski inšpektorat more lad ji v izjemnih primerih odo
briti pogoje za plaćanje ležarine..

štev. 5
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öl. 5.

Ležarina se plača pri pristojnem  luškem uradu in to:

a) koncem vsakega mejseca za ladje, k i leže v luki čez 

mesec dni,

b) pred odhodom za vse ostale ladje.

Cl. 6.

Prosti plaćanja ležarine so:

a) vojne ladje,

Ö) ladje v državni posesti,

c) ladje, ki polagajo ali popravljajo podmorske brzo

javne kable,

d) lauje, Ki potujejo v izključno znanstvene in  učne namene,

s) ladje, katere pomorski inspektorat osvobodi plaćanja
luških pristojbin.

Cl. 7.

Manjše ladja, ki so imele namen odpotovati, a zaradi sla
bega vremena niso mogle, ne plfeCajo ležarine, dokler traja 
slabo vreme.

Ladjé, ki se nahajajo v  popravilu in  za katere luška 
oblast ugotovi, da je popravilo potrebno t.er da se popravilo 
tudi res vrSi, plačajo 50% ležarine, predpisane v  Cl. 3. te 
naredbe.

Cl. 8,

Poveljn ik  ali upravitelj ladje, ki vrši posle po čl, 2., pa ne 
p rijavi prihoda ladje luški oblasti te<kom štirinajstih ur ali 
poda napaćne podatke glede plaćanja ležarine, bo kaznovan 
z globo.

Globe gredo v korist fonda za dviganje potopljenih ladij.

Cl. 9.

Vse pravice in terjatve, ki izhajajo iz te naredbe zaîstare 
v  dobi enega ìetia, itacunajoč od dne, ko je ležarina morala 
b iti izplačana.

V vseh spornih vprašanjih odloöa Inšpektorat Vojne 
Uprave JA. :

Tai naredba stopi v veljavo takoj.
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Reka, dne) 25. oktobra 1945.

Inšpektorat, pomorstva : 
Kap. Franjo Turngek-Lipič

41.

Inšpektorat, Pomorske Vojne Uprave Jugoslovanske Arm ije 

za Julijsko Krajino (Reko, Istro in Slovensko Prim orje)

Naredba 
o luških pustojbinali.

ci. i.

Vsaka ladja, dom ata ali tuja, ki pristane v  kateri koli luki, 
sidrišču ali na, katerem koli delu morske obale na področju 

Vojne Upravej JA z namenom vršenja trgovskih operacij, ;e 
dolžna plačati luške pristojbine po predpisifc te naredbe.

Dolžnost, plaćanja luške pristojbine nastopa v trenutku, 
ko ladja začne trgovske posle (operacije).

Trgovski polsii se smatrajo: vkrcavanje in izkrcavanje 
blaga in potnikov.

Vplačilo se more vršiti pred odhodom ladje.
Za izplačilo luške pristojbine! jamči ladja.

V izjemnih primerih more Inšpektorat pomorstva dovo
liti posebne pogoje plaćanja luških' pristojbin.

Cl. 2.

Luške pristojbine se računajo na temelju vkrcanega ali 

izkrcanega blaga ter potnikov in to:

a.) ladjel do 10 netto reg. ton plačajo po kvintalu tovora 

Lit! 15.— ,

]>) ladje od 10 do 30 netto reg. ton plačajo po kvintalu 
tovora L it 10.—,

c) Jadje od 30 do 100 netto reg. ton plačajo po kvintalu 

tovora L it 50.—,

d) nad j e od 100 do 500 netto reg. ton plačajo po kvintalu 

tovora L it 30.— ,

el) ladje od  500 reg. ton navzgor plačajo po toni tovora 

L it 20.—,

f) potniške ladje kakor tudi potniško-tovome ladje, ki
prihajajo iz  luk izven podroCja Vojne Uprave JA, bodo 
plačala luško pristojbino po netto reg. tonah L it 30.— ,

g) od vsakega vkrcanega in izkrcanega potnika v  prometu 
med lukami področja Vojne Uprave JA se plača 10% 
cene prodanega potnega listka.

Cl. 3.

Ladje, ki po že v naprej določenem voznem redu vršijo 
redni potniški in potniško-tovomi prom et med lukami in sidrišči 
na področju Vojne Uprave JA, so proste plaCanja luških pri
stojbin po Cl. 2. te naredbe, če mesečno plačajo za vsako netto 
reg. tono vsoto od Lit 100.— .

Te ugodnosti se lahko poslužujejo tudi ladje, ki vrše 
potniški in potaiško-tovOrni promet med lukami področja 

Vojne Uprave JA in lukami Hrvatskega Prim orja, Dalmacije 
in cone »A «  ter Italije.

Cl. i.

Kot trgovske operacije se ne smatrajo:

a) prejemanje' in oddajanje pošte,

b) odpošiljanje čolna na kopno,

c) vkrcavanje in izkrcavanje pilota, osebja, ki je  bilo za
posleno pri vkrcavanju in izkrcavanju tovora, kaznjen
cev, oseb, k i so brezplačno pripeljane v  domovino, 
oseb, ki so med potovanjem  obolele, rešeinih brodo
lomcev in trupelj umrlih med potovanjem.

d) vkrcavanje in izkrcavanje potnikov in blaga po odredbi 
oblasti ali zaradi viSje sile,

e) sprejemanje ali dopolnjevanje zalog premoga, živil, 
ladijske oprave in drugih predmetov, ki služijo i 
ključno potrebam ladje, o čemer pa odloča pristojni 
luški urad,

f )  izkrcavanje blaga iz ladje, ki je. zaradi poškodbe pri
silno dopiula, v kolikor bi bilo blago zopet vkrcano na 
isto ladjo.

CL 5.

Oproščene) so plaćanja luških pristojbin:

a) vojne ladje,

b) ladje v državni posesti,

c) ladje, ki polagajo, dvigajo ali popravljajo podmorska
kable,

d) ladje, k i plovejo zaradi izključno znanstvenih in  učnih
namenov,

e) ladje, ki jih  inšpektorat pomorstva oprosti plačanja 
luških pristojbin.

Ladje pod a), b) m  c) cl. 2'. te naredbe so oproščene od 
zopetnega plačila luških pristojbin za dobo petnajstih dni.

Ako jpo iztečenem roku ladja še nadalje ostane v  luki, 
ne gletìe na to ali vrši trgovske operacije a li ne, plača le 
žarino na temelju naredbe o ležarinah.
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cl. 6.

Vpe terjatve, ki izhajajo iz te naredbe, zastarajo v  roku 
enega leta.

V vseli spornih vprašanjih odloča Inšpektorat Pomorstva 
Vojnel Uprave JA.

Oi. 7.
Prestopki, te naredbe se kaznujejo z globo, sorazmerno v i

šini prestopka. Globe so namenjene fondu za dviganje poto
pljenih ladij.

Ta naredba stopi v veljavo takoj.

Reka, dne 25. oktobra. 1945.

Inšpektorat pomorstva : 
Kap. Franjo Turnšek-Lipič

POVERJENIŠTVO POKRAJINSKEGA N. O. O. 
za Slovensko Primorje

ODSEK ZA GOZDARSTVO - ODDELEK ZA LESNO INDUSTRIJO

C EN IK  št. 4 

okroglega, žaganega in tesanega lesa

Prodajna cena
Vrsta, kakovost in dimenzije lesa franko žaga

lir

iji.SKE :

la  vr-sla: Deske, zdrave, ravne in ravnih žil, brez 
grnšk. So dopustne male razpokline na konceh.
— V dolžini od 2.50 m naprej, v  širin i na sredi 
deske in na pol roba od 22 cm naprej, v debelini 
od 20 mm naprej.

U a vrsla : Tolerirani so lahki madeži, kaka zdrava 
grča in kaka. podolžna, razpoklina. Dovoljene so 
tudi deske z neravnim i žilam i z izključitvijo sivih 
madežev. — V dolžin i od 2 m naprej, v  širini na 
sredi deske in na poi roba od 18cm naprej, v 
debelini od 20 mm naprej.

IH a vrsta : Dopustne so deske z večjim i napakami 
kot je navedeno v  prvihd dveh vrstah. Izključeni so 
veliki, s iv i madeži.. Dopustne so vsakovrstne grče, 
stranske razpokline, vendar pa, da je deska upo
rabna. za dve tretjini povrSine. -— Vdolžin i od 2 m 
naprej, v širini od 14cm naprej in v  debelini od 
20mm naprej.

Cene: la  vrsta ............................................... z a m s  7000.—

Ha » ...........................................- » m3 6500.—

IHa » ............................................... > ms 5500.—

Vrsta »Monte«  ............................ » m* 6100.—

Sestava desk »M on te «: 15% le vrste, 45% Ile  vr
ste, 40% l i le  vrste. Za deske v  dolžin i od 5 m 
naprej in širine od 45cm naprej, samo za I. in
II. vrsto, je dovoljen povišek od 25%.

ČEŠNJEVI IN HRUŠKOVI HLODI ZA ZAGO:

Zdravi, ravni ali kriv i samo na eno stran. Izklju
čeni fio: črviv i in gnili. — V  dolžin i od 2 m naprej, 
v  premeru pod lubom na tanjem kraju od 20 cm 
naprej.

Prodajna cena
Vrsta, kakovost is dimenzije lesa franko žaga

lir

Cena : franko žaga ali skladišče . . . . za m 3 3000.-- 

ČEŠNJEVE IN HRUŠKOVE DESKE:

la  vrsta: Zdrave deske, lepo žagane z ravno žilo; 
tolerirane so zdrave male grče v malem številu s 
kakšno lahko razpoklino na konceh. — V dolžini 
od 2 in naprej, v širini na sredi deske in na pol 
roba od 20 cm naprej, v debelini od 20 mm naprej.

Ha vrs ta : Zdrave deske, lepo žagane; tolerirajo 
se deske na eno stran krive. Tolerirane so tudi : 
bolj globoke razpokline na konceh in grče zdra
ve. — V dolžini od 2 m naprej, v širini na sredi 
deske in jpol roba od 16 cm naprej in v  debelini 
od SO mm naprej.

IH a  mrsta: j}eske z napakami, ki niso predvidene 
pod Io in I lo  vrsto. Dopustni so sledovi gnilobe 
a li čebulavosti, samo da so deske uporabne za 
dve tretjin i njihove površine.

Cene: la  vrsta .................................................za ms 8000.-

IIa  » ................................................., m3 7000 —

IHa » .................................................» m3 4500,—

Vrsta » M o n t e « ...........................................» m 3 6000,—

Sestava vrste » M onte « :  15%.Ie vrste, 45%IIe v r
ste, 40%’ l i l e  vrste.

L IPO V I HLODI 'ZA ZAGO:

Zdravi. Izključeni so gnili in čebulasti hlodi. <—
V  dolžini od 2 m  naprej, v debelini od 28 cm sred
njega premera pod lubom naprej.

Cena: franko skladišče ali žaga . . . .  za ms 3000,—

LIPO VE  DESKE:

la  vrsta-. Deske, lepo žagane z ravno žilo. — Iz 
ključeno so vsej napake, izven kake m ale grče in 
lahke razpoke na konceh. — V dolžin i od 2.50m  
naprej, v  širini na sredi deske in na pol roba od
16 cm naprej in_ v debelini od 30 mm naprej.

Ha vrs ta : Deske, lepo žagane. —  Dopustno je : 
kaka zdrava grča, kaka razpoklina na konceh in 
kaka posamezna črviva jama. —  V dolžin i od
2 m naprej, v širini na sredi deske in  na pol roba 
od 16 cm naprej in v debelini od 30 mm naprej.

IHa vrsta: Vsebuje deske, ki niso predvidene v  
dveh prejšnjih~vrstah, z večjim i napakami. Do
pustni so sledovi gnilobe, razpokline in razne grče, 
samo da so deske uporabne za dve tretini n jili 
površine. <— V  dolžini od 1.50 m naprej, v širin i 
na sredi delčke in  na pol roba od 14 cm naprej, v  
debelini od 20 mm naprej.

Cene: la  vrsta ............................................... za ms 10000.—

Ha » ................................. ....  . . » m » 7000.—

IH a » ................................................» -ms 4100,—

Vrsta »M onte« . ...................................... » m 3 6000.--

Sestava vrste »Monte « : 15% le  vrste, 45% Ile  vrste,
40% l i le  vrste. /

JAVORJEVI COKI ZA  ZAGO : Ravni a li k riv i samo na 
eno stran. Izključeni so : črvivi, čebulasti, s sivim i 
madeži in z več kakor eno grčo na tek. meter. —
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Prodajna oca a

Vrsta, kakovott ia diœenxije lesa fraako žaga
lir

V dolžini od 2 m naprej, v premeru na sredi pod 

lubom od SO cm naprej.

Cena: franko žaga ali skladišče . . . .  za in3 3000. -

Za manjvredne defektne Coke se sporazumno do- 
loCa% odbitek na kubaturi.

JAVORJEVI COKI ZA FURNIR IN GLASBILA :

Izredne kakovosti, zdravi, ravni ali. krivi z izklju
čitvijo gnilega in črvivega. — N’ dolžin i od l m  
napretf, v debelini pod lubom -28 cm srednjega, pre
mera naprej.

C e n a ......................................................... za 100 kg 500.—

JAVORJEVE DESKE (Beli les) :
Ia  vijsta : Zdrave deske, lepo žagane, čiste in bele, 
brez sivih madežev. Dopustne so samo male zdrave 
grCe in kaka ravna lahka razpokline. na konceh.
—  V dolžini od Bm naprej, v  širini na sredi deske 
in pol roba od 18 cm naprej, v  debelini od 20 mm 
naprej.

Ha vrsta: Zdrave deske, lepo žagane, dopustne 
tudi ne popolnoma bele. Dopustne so zdrave grče, 
ampak v malem številu, kakšna razpoklina na 
konceh, ‘tudi. če ne prav ravna, male in malošte
vilne Črvive jame. Sivkasti madeži so izključeni.
— V! dolžini od 2 m naprej, s toleranco 10% kraj
ših izpod 2 m, v  širini na sredi deske in  na pol 
roba od 16cm| naprej, v debelini od 20mm naprej.

l i la  v rs ta : Lepo žagane deske. Dopustne to  zdra
ve grče, sivi madeži, razpokline, sledovi gnilobe, 
samo da so deske za dve tretjin i uporabne od ce
lotne površine. — V dolžin i od 1.50 m naprej, v  ši
rini na sredi deske in pol roba od 12 cm naprej, 
v  debelini od 20 mm naprej.

Cene: la  vrsta......................................................... za m3 7000.-

I la  » ............................................... i m.3 6500,-

IHa » ................................................> m3 5500,-

Vrsta » M o n t e « ....................................... » m3 6100,-

Sestava vrste »M on te « : 15% le vrste, 45% Ile  vrste,
40% l i l e  vrste. Za. de^ke v dolžini od 5 m  naprej 
in v širino od 35 cm naprej, samo Io in Ho vrsto, 
je  dovoljen povišek od 25%.

GABROVI COKI: Zdravi, ravni ali krivi. —  Izključeni 
so črv iv i in čebulasti. — V  dolžini od 2 m naprej, 
v  premeru na sredi hloda pod lubom 18 cm naprej.

Cena: franko žaga ali skladišči . . . .  za m3 3300.

GABROVE DESKE:
Zdrave; lepo žagane, ne črvive in ne čebulaste. —
V dolžini od 1.50 m naprej, v širini na pol deske 
in na pol roba od 14 cm naprej, v debelini od 
20 mm naprej.

Cena: v. »M onte « . . ...................... . za m3 6500.

T O P O L A :

TOPOLOVI HLODI )ZA FURNIR: (z lubom) vrste Ka
nada ali Karolina, ravni, cilindrični, brez korenike. 
Dopustna je kaka jjfča samo na eni strani hloda, 
na vsak način pa ne več kot ena na tek, meter z 
naj vecj im premerom do 4 cm. t— V  dolžini od

Prodajna cena
Vrsta, kakovost ia dimenïije lesa frânko'iaga

’  lir '■i

2.20 do 2.C-0 ni, dopustno do 25%, od 1.20 do 2.10m,
v debelini od 25 cm premera pod lubom na tanjsm
kraju filoda.

Gena : franko žaga ali skladišče . . .  za 100 kg 500.—

HLODI ZA V2ÌG AU CE:

(z lubom) z istim i pogoji, kot pri hlodih za furnir.
—  V  dolgini od 0.50 m naprej, v  premeru od 20 cm 
naprej.

Cena : .........................................................za 100 kg 450.—

HLODI ZA 2 AGO LOKALNE PRODUKCIJE:

Zdravi hlodi, ravni ali na eno stran krivi. Izk lju
čeni so Črvivi. — V dolžini od 3 m naprej, s tole
ranco 20% od 2 do 2.90 m, v debelini od 25 cm sred
njega premera, pod lubom naprej.

Cena: franko skladišče ali žaga . . . .  za ra» 3000.

Za manjvredne defektne hlode se sporazumno do
loča % odbitek na kubaturi.

TOPOLOVE DESKE:

la vrsta: Leske, popolnoma zdrave, z m alim i zdra
vim i grčami. Izključene so poševned grče. Dopust
ne so m ale razpokline na konceh. —  V dolžin i 
od 2 m  (naprej, v širini na sredi na pol deske in 
pol, roba od 15 cm naprej, v  d eb e lim 'o d  20mm 
naprej.

I la  vrsta: Zdrave deske, lepo izdelane. Dopustne 
so zdrave male grCe, v  malem številu, nekatere 
poSevne grče, nekaj razpoklin na konceh, sledovi 
gnilobe in kaka črviva jam ica (maks. 1 na me)- 
tersko dolžino). — V dolžin i od 2 m naprej, v 
širin i od 14 cm naprej, v debelini od  20 mm naprej.

Illfl. vrsta  Dopustdne so greške navedene v  prvih
dveh vrstah in  tudi večje, vendar, da je  deska na 
dve tretjin i njene površine uporabna. — V  dolžini 
od l m  naprej, v širin i od 14cm naprej, v  debelini 
od 20 m m  naprej.

Cene desk: Ia v r s t a ................................. za m3 5000 —

Ha » ................................. . m »  4000.—

l i la  » ................................. , m » 3200,—

Vrsta »M o n t e « ............................ > m » 4000,—

Sestava vrste »M on te « : 15% le  vrste, 50% I le  vrste,
35% IHe vrste. Za deske v  dolžin i od 5 m  naprej 
in širine od 45 cm naprej, samo le  in I le  vrste, 
je  dovoljen  povišek od 25%,

G O Z D N A  J E L Š A  :

JELSEVI HLODI ZA FURNIR A L I VEZANE PLO ScE :
Hlodi, popolnoma zdravi, brezdefektni (cilindrič
ni), z ravno mehko žilo, prSvzem po prejemalcu.
—  V dolžin i od 2.20 m  naprej s toleranco 15% od
1.20 m tìo 2.10 m, v  debelini iznad 30 cm premera 
pod lubom na tanjem  kraju.

Cena: franko žaga a li skladišče . . . .  za m* 5000,—

JELSEVI HLODI ZA ZAGO :

(z lubom), zdravi, ravn i ali na eno stran krivi. 
Izključeni so: črvivi, sivkasti, Čebulasti in gnili.
—  V  dolžin i od 2 m  naprej e toleranco 10% od
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Proda jna  cen «

Vrsta, kakovost in dim enzije lesa franko žaga
Hr

1.60 m do 1.90 m, v debelini iznad 20 cm premera 
na tanjem kraju pod lubom in naprej.

Cena-, franko žaga ali skladišče . . . . za m 3 2400,—

JELSEVE. D E SK E  :

Vrsta »e x tra « : Zdrave deske, lepo žagane, če m o
goče ravne, Ibrez grč, brez àvkastih  madežev, raz- 
poklin in  drugih grešk —  z mehko in ravno žilo.
—  V  dolžin i od 2 m naprej, v širin i od 20 cm na
prej, v  debelini od 20 mm naprej.;

Ia  vrsta: Zdrave deske, lepo žagane. Dopustne so 
male, zdrave grče in  kakšna ravna razpoklina na 
konceh. — V dolžin i od 2 m naprej, v  širini od 
18 cm naprej, v debelini od 10 mm naprej.

l ia  ,vrsta-, Zdrave deske, lepo žagane. Tolerirane 
so: zdrave, raztresene grče, tudi če izpadajoče, 
kaka diagonalna razpoklina in enostranske kri
vine. Izključeni so sivkasti madeži. — V dolžini 
od 2 m naprej, v  širini od 18 cm naprej, v  debelini 
od 20 mm naprej.

l i la  vrsta: V  to vrsto spadajo deske z večjim i gre- 
škami, kot je označeno v prejšnjih vrstah. Dopu
stne! so prečne grče (traversalne grče); sledovi 
gnilobe, lahko sivkaste, z razpoklinami in z izpa
dajočim i grčami, samod da so deske za dve tretjini 
uporabne. — V  dolžin i od 1.50 m naprej, v  Širini 
na pol deske in pol roba od 15 cm naprej, v  de
belini od 20mm naprej.

Cene-. V rsta  »extret,« ..............................................za m « 6000.—

la  vrsta ............................................... » ms 5000.—

Ila  » ................................................» m3 4500,—

IHa » ............................................... » m3 3500,—

Vrsta » M o n t e « ...........................................> m.3 4500.—

Sestava vrste »M o n te «: 5% vrste »ex tra «, 10% la 

vrste, 50% I le  vrste, 35% l i le  vn|ite.

Za ožamane deske je dovoljen povišek od 15%.

KOSTANJEVI HLODI ZA FURNIR:

Ravni,,,brez grešk. Dopustne so m ale grče in to 
samo na eni strani hloda. — V običajni dolžini, 
v  premeru pod lubom in na sredini hloda od 40 
cm naprej.

Cena ..........................................................  za m 3 5000.—

KOSTANJEVI HLODI ZA ZAGO:

Zdravi. Izključeni šo: črvivi, čebulasti, dozdevno 
gnili in črni hlodi. — V  dolžini od 2 m naprej, 
v debelini od 20 cm srednjega premera pod lu
bom in  naprej.

Cena . . .  . ' ........................................... za m* 2500.—

KO STANJEVE DESKE:

la  v rs ta :-Lepo in ravno žagane deske. Dopustne 
so: malo krive in z m alim i grčami, zdrave in 
lahke razpokline na konceh. Črvive in čebulaste 
so izključene. — V  dolžini od 2 m naprej. Dovo
ljeno je 25% od l m  do 1.90m dolžine; — v  ši
rin i od 14cm naprej, v  debelini od 20 inm  naprej.

I la  vrstan  Deske, lepo žagane. Dopustne so : kaka 
čebulasta ravna razpoklina po sredini deskei

Vrsta, kakovost In dimenzije lesa
Prodaja* cena 

franko iaga
lir

lahka, razpoklina in zdrava mala grča. Za dobro • 
osušene deske je dopustna tudi kaka črviva jama, 
to pa ob robu deske. Dopustna je tudi kaka sled 
gnilobe, ki se pri prevzemu odbija. — V dolžini,
širini in debelini kakor pri I. vrsti.

l i la  vrsta: Dopustne so: prečne grče, razpokline, 
in  —  za  osušene deske — tudi večje črvive jam e 
ob straneh deske. Čebulasta razpoka je dopustna, 
tudi če je bolj razširjena. Tolerirana je gniloba,
:Vimo da je  deska za dve tretjini njetie površine 
uporabna, — V dolžini od l m  naprej, v debelini 
od 20 mm naprej in v širin i od 10 cm naprej.

IV  vrsta : Vsebuje vse čebulaste deske, žagane iz 
nfjčistih hlodov in vrhov, k i So izključene iz vrste 
»M onte«. — Razne dolžine in širine.

Cene: la  vrsta ................................................. za m i 5100.—

lia  » ................................................> m3 4100.—

l i la  » ................................................* ms 3000,—

Vrsta » M o n t e « ...........................................» m. 3  4000.—

Se&a»a vrste »M o n te «: 15% I. vrste, 50% II. vrste,
35% lil.  vrsto.

Cena IV. vrste, z izk ljučitvijo vrste •M oi(''<  

je ...................  ................... ....  za 100 kg 300.—

Norme:
1. Cene se razumejo franko prevozno sredstvo na žagi 

ali skladišču. V kolikor je  prodaja pogojena franko vagon že
lezniška postaja, ima prodajalec pravico dodati &e vse efek
tivne stroške prevozu blaga od žage ali skladišča do postaje 
in stroške nakladanja v vagon.

Cenik je nastavljen na bazi prodaje franko prevozno 
aredstivo žaga, ker je navadno prevozno sredstvo v Slovenskem 
Prim orju  za prevoz lesa tovorni avto.

Cenik je nastavljen na bazi prodaje franko prevozno 
skladišča v sledečih središčih a li neposredni b ližin i istiih (do 
treh km ): Ilirska Bistrica, St. Peter na Krasu, Prestranek, 
Postojna, Vipava, Ajdovščina, Sv. Lucija in Tolm in. Za vse 
ostale kraje ve lja jo  cene po odbitku prevoznih stroškov od 
dotičnega kra ja do najbližjega od navedenih središč, ali do 
najbližje postaje, ako je  ona še bliže od navedenih središč,

3. P r i  prodaji na skladišča za trame, jamski in celulozni 
les, je. dovoljen odbitek na ceni od 10% za stroške manipula

cije, kalo in zaslužek.
P ri oblem lesu za žago odbitka na ceni ni.
4. Vsi hlodi in čoki kakor tudi tesani les, ne glede» na 

vrsto lesa, m orajo imeti na svoji pogojeni dolžin i uzuelni 

napust dolžine od 5 do 10 cm.
Vse blago se m eri na sredini, z izjem o tramov, tesanih 

uso Trieste.
P r i neožamanih sortimentili vseh vrst lesa se vrši mer- 

jejnje širine na sredini in sicer do debeline 35 mm na hrbtu 
deske na živ rob. Za vse ostale debeline iznad 35 mm se 
vrši m erjenje na ta način, da se polovica roba vključuje pod 
redno širino.

Način m erjenja žaganega lesa po trgovsk ih  uzancah je 
tak, da se vedno razume presežek nad pol cm zja polni cm.

Debeline žaganega lesa soi razumejo s toleranco vedno 
po trg. uzancah, ,t. j. največ do 2 mm, vendar, da večina desk 
z malo razliko odgovarja pogojeni debelini.
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nad 5 ins 
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uredba VOJNE UPRAVE, OPATIJA, o izpriöevalth o izvoru 
in spremnicah.

Cenik stopi v vç ljavo z dnem  objave in velja  do preklica. 
Vsak prestopek tega cenika se kaznuje.

Za Poverjeništvo PNOO: 
tajn ik Franc Perovšek, s. r.

Za odsek za gozdarstvo : 
nač. ing. Beltram Vladislav, s. r.

Za odd- lesne industrije: 
nač. Keber Du'san, s., r.

Za odsek za trg. in  preskrbo : 
nač. Ja n e iil Andrej, s. r. 

debelini 
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Prodajna cena 
franko iaga

lip
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Začasni predpisi:

1. Vsi lesno industrijski obrati z dnevno produkcijo iz
nad 5 rn3 pri 8urnem delu razžagane hlodovine so obvezni, 
da obveščajo glasom odioka Poverjeništva, PNOO za Slovensko 
Prim orje štev. 73/45 z dne 9. VII. 1945. o svojem mesečnem 
poslovanju, kakor to določa 'predmetni odlok. Vsi okrajni 
NOO pa im ajo skrbeti, da bodo ta poročila pravočasno do
stavljena Poverjeništvu PNOO za Slovensko Prim orje, od
seku za gozdarstvo in lesno industrijo.

2. Prodaja vsakovrstnega lesa na področju Poverjen ištva 
PNOO za Slovensko Prim orje za notranji promet kakor tudi 
za izvoz preko demarkacijske črte je dovoljen kakor to določa
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Leto I. - Št. 6.

URADNI LIST
POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 20. februarja 1946 Tisk: Zadružna tiskarna * Cena Lit 15,-

V S E B I N A :

42. Uredba o stanovanjskih prostorih ter o začasni ureditvi 

najemnin.

43. Uredba o prijavni in odjavni dolžnosti prebivalstva.

44. Odlok o osnovanju središčnice za tvornice konzerviranih rib.

45. Uredba o začasni odpravi n ižjih  in viš jih  tečajnih izpitov
na gim nazijah na področju Poverjeništva PNOO za Slo
vensko Prim orje.

48. Uredba o ustanovitvi ženske obrtne šole v Idriji.

47. Uredba o ustanovitvi nižje gimnazije, v Izoli.

48. Uredba o ustanovitvi obče strokovne šole v Idriji.

49. Uredba o obnovitvi čipkarske šole v Izoli.

50. Uredba o spremembi uredbe o začasnem reguliranju pre
jemkov, plač in dnevnic uslužbencev civilnega reda in 
ostalih javn ih  uslužbencev Poverjen ištva  PNOO za Sloven
sko Prim orje, okrajnih, krajevnih in mestnih NOO, z dne
22. 10. 1945., štev. 20.

51. Ure'dba o spremembi uredbe o reguliranju mezd in plač 
delavcev in nameščencev v  javnih, gospodarskih in za
sebnih ustanovah in organizacijah na področju Poverjen i
štva PNOO za Slovensko Prim orje, z dne 20. 9, 1945., št. 9. 
Popravek.

42.
O d re d b a

o stanovanjih in poslovnih prostorih ter o začasni 
ureditvi najemnin.

Poverjen ištvo PNOO za Slivensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje, v soglasju z istoimensko uredbo Oblastnega Narod
nega O. O. za Istro in po pooblastilu PNOO za Slovensko 
Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

u r e d b o .

ci. i.

iDo nadaljnje odredbe se omejuje svobodno razpolaganje 
s stanovanjskimi in poslovnimi prostori.

Cl. 2,

S stanovanjskimi in poslovnim i prostori razpolaga po do
ločilih te. uredbe KNOO a li IMNOO po navodilih in pod nad
zorstvom Poverjeništva, odseka za notranje zadeve.

Cl. 3.

Pogodbe o najemu stanovanj in poslovnih prostorov se 
ne m orejo odpovedati ali razveljaviti, razen iz zelo teihtnih 
razlogov, kot n. pr.

a) če hišni lastnik nujno potrebuje stanovanje ali poslov
ne prostore zase ali za svojo družino,

b) če so potrebna znatna popravila poslopja in je izpraz
nitev najetih prostorov zaradi tega neobhodna,

e) če rabokupnik namenoma ali iz velike malomarnosti 
kvari rabokupno stvar, ali če sicer v znatni m eri krši 
pofe'pdbo',

d) Oe najemnik, njegovi stanovalci ali podnajemniki vzdr
žujejo v stanovanju javno nemoralo ali pohujšljivo 
življenj®, oziroma dopuščajo, da delajo tako drugi.

Cl. i.

Lastnik odnosno njegov zastopnik mora prijaviti razpolož
ljive  ali prazne prostore KNO Odboru oz, IMNO Odboru.

Prav tako m orajo lastniki oziroma njihovi zastopniki pri
javiti KNOO ali IMNOO vsako nam aravano vselitev oziroma

izselitev in ne smejo sprejeti novih najemnikov brej; naka
zila omenjenih oblasti.

Cl. 5.

Ce razpoložljiva  prazna stanovanja ne zadoščajo, ima p ri
stojni KNOO a li IMNOO pravico razpolagati s posameznim i 
stanovanjskimi prostori že zasedenih stanovanj, vendar naj 
se pri tem ravna po načelu socialne pravičnosti.

Cl. 6.

a) najem nina za stanovanja se določa z veljavnostjo 
od 1. 1. 1946. dalje največ do osemkratnega zneska 
najemnine, ki se je  plačevala v predvojnem  časn, ne 
sme pa presegati 200 lir  za vsak posamezni stanovanj
ski prostor,

b) za poslovne prostore (lokale) se določa najemnina do 
osemkratnega predvojnega zneska (pritikline so vštete 
v  že tako določeni najemnini),

c) za prostore, uporabne za skladišče, garaže ali slično se 
določa najemnina lir 0.30 od 1 m.2 dnevno; za h leve in 
podobno lir  0.20 od 1 ms dnevno,

d) za opremljene sobe- se določa najemnina; za opremljene 
sobe 1. kategorije z 1 posteljo mesečno 600 lir, z 2 po
steljama 900 lir; za gobe 2. kategorije z 1 posteljo 450 lir  
mesečno, z 2 posteljama 700 lir  mesečno. Navodila za 
uvrščanje sob v  kategorije za svoje področje izda KNOO 
odnosno IMNOO, ozira je se na to, da v 1. kategorijo 

spadajo moderno opremljene sobe z uporabo kopalnice,

J) cenik dnevnih sob doloučajo po odobritvi Poverjeništva 
PNOO, odsek za socialno skrbstvo, krajevni in mestni 

iNOO, ki m orajo upoštevati p ri tem krajevne razmere, 
stopnjo udobnosti ter vse ostale okoliščine. Ceniki m o
rajo biti razobešeni na vidnem  kraju v  prenočišču in 
overjeni od oblasti, k i jih  je izdala.

Cl 7.

Najemnine navedene v  tej uredbi velja jo  za mesta, trge 
in kra je: Ajdovščina Idrija, Cerkno, Tolm in, Grgar, Postojna, 
Kope!r, Piran, Izola, Portorož, Ilirska Bistrica, Herpelje-Ko- 
zina. Za vse druge kraje so najemnina plačuje po teh postav
kah z odbitkom 35%. Višje najemnine po določilih člena 6. te
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uredbe, določajo KNOO ali IMNOO za svoje področje, spo
razumno s Pov. PNOO (odsek za socialno skrbstvo).

Cl. 8.

Za reševanje sporov po tej uredbi med strankami so pri

stojni KNOO ozirom a IMINOO, razen za primere iz člena 3. te 
uredb a,

Cl. 9.

Proti vsem odločbam in  kazenskim ukrepom po tej uredbi 
je  dopustna pritožba v roku 8 dni na nadrej-eni NOO oziroma 
na Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje, odsek za no
tranje zadeive, medtem ko je odsek za socialno skrbstvo p ri
stojen samo v  zadevah iz Člena 6. te uredbe.

Cl. 10.
Kršitev te uredbe se kaznuje z denarno globo do 5000 lir 

a li s prisilnim  delom do enega meseca.
Denarne kazni se porabljajo za socialne namene KNOO 

oziroma IMNOO.

Cl. 11.

T a  uredba stopi v  veljavo z dnem objave v Uradnem listu 
z vzvratno m očjo od 1. 1. 1846.

Ajdovščina, dne 2.„ 1. 1946.

Načelnik odseka za notranje zadeve:
Albin Cotar, s. r.

Načelnica odseka za socialno skrbstvo: Poverjen ik :
M arija  Bernetič, s. r. France Perovšek, s. r.

43.

Odredba
o prijavni in odjavni dolžnosti prebivalstva.

-Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne1 Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in  Sloven
sko Prim orje, ter na temelju pooblastila Pokrajinskega NO 
Odbora za Slovensko Prim orje in Trst izdaja sledečo

u r e d b o .
ifflfc.a.-i v_ v :-

Cl. 1.

Vsaka sprememba bivališča (stanovanja) se mora p rija 
v it i pristojnemu prijavnemu uradu.

Cl. 2.

Osebe, ki m enjajo svoje bivališče (stanovanje), ki se pri
selijo odnosno izselijo, opravijo svojo dolžnost- s tem, da iz 
polnijo predpisane obrazce za prijavo oziroma odjavo, ter jih 
v  24. urah po vselitvi ali izse litv i oddajo pristojnemu prijav
nemu uradu.

Cl. 3.

ZaCasne stanovalce —  tujce —  m orajo prijaviti oz. od
jav iti stanodajalci v  24. urah po prihodu oziroma odhodu pri 
pristojnemu prijavnemu uradu.

Ako stanujejo p retodn i (potujoči') prebivalci v  lastnih 
prenočevalnih napravah (šotorih, taborih, kočah itd.), se mo
rajo prijaviti sami v  24. urah po prihodu in  p ri od javi v  24. 
urah pred odhodom.

Lastniki oziroma upravitelji podjetij (gostilničarji, hote
lir ji) m orajo poleg dolžnosti prijave oziroma odjave voditi se 
seznam tujcev.

Cl. 4.

P rija vn i urad Krajevnega NO Odbora oziroma Mestnega 
NO Odbora vodi posebno evidenco naseljenih inozemcev s po

sebnim seznamom za tujce.

Tu ji državljani se prijavlja jo  in od javlja jo v  24. urah po 
prihodu oziroma odhodu.

P r i p rija vi sie morajo tu ji državljani izkazati s potnim 

listom.

Istočasno si m orajo preskrbeti pri Okrajnem NO Odboru
— odseku za notranje zadeve — dovoljenje za bivanje v  roku
3 dni.
j cl. 5.

Seznam tujcev je uradna listina in je vsaka zloraba istega 
prepovedana in kazniva.

Seznam tujcev se mora na zahtevo predložiti le. pristoj
nemu Krajevnem u oz. Mestnemu NO Odboru oz. organom 
Narodne zaščite ter Poverjeništvu PNOO —  odseku za no
tiranje zadeve.

Cl. 6.

Vse spremembe, ki izv ira jo iz naravnega gibanja prebi
valstva (rojstva, smrti), sporočajo pristojna, oblastva (prijavni 
urad KNOO ali MNOO) Okrajnemu matičnemu uradu, ki vod! 
posle civilne matice za zadevno ozemlje,' v  treh dneh po iz 
vršenem sporočilu od strani prijaviteljev. Za spremembe pri 
porokah, sporočajo prijavnem u uradu neposredno Okrajni 
matični uradi.

Cl. 7.

Od obveznosti prijave in odjave so izvzeti pripadniki 
vojske, dokler stanujejo v  vojašnica!'.- ali v  drugih vojaških 
bivališčih; ti se morajo le ob vstopu oziroma izstopu iz vo
jaške službe prijaviti oziroma odjaviti po predpisih te uredbe 
pri tistemu prijavnemu uradu, iz katerega okoliša se podajo 
v  vojaško službo oz. v katerega okoliš se iz; nje vrnejo; če 
ss vojaške osebe med trajanjem, vojaške službe naselijo v  sta
novanju zunaj vojaških prebivališč, so pa tudi one zavezane 
dolžnosti prijave oz. odjave.

Cl. 8.

Osebe, ki ž iv ijo  (stanujejo) v  ustanovah, to je v  socialnih, 
zdravstvenih in drugih zavodih, morajo prijaviti oz. odjaviti 
upravniki omenjenih zavodov.

Cl. 9.

Prekrški po tej uredbi bodo kaznovani, kolikor ne spadajo 
pred sodišča, po določilih odredbe! o prekrških in upravnem 
kazenskem postopanju (Uradni list št. 4).

Cl. 10.

Osebe v  vojaški službi, k i prekršijo določbe te uredbe, 
kaznuje pristojna vojaška oblast.

Cl.' U.

Natančna navodila o poslovanju prijavn ih uradov izda 
Poverjen ištvo PNOO —  odsek za notranje zadeve.

Cl. 12.

T a  uredba stopi v veljavo z dnem objave v  Uradnem listu.

44.
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‘overjenik : 
Perovšek, s. r.

4 4 .
Odlok

© osnovanju Poslova® siedîlenic© sa tvornice 
konzerviranih rib na področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Prisaœsje in Oblastnega NOO 

za Istro.
Da bi se delo tvornic konzerviranih rib, katere se naha

ja jo na področju Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim orjt 
in Oblastnega NOO za Istro Cim bolj povezalo in koordiniralo, 
izdaja poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Reko, Istro in 
Slovensko Prim orje in v  soglasju z Oblastnim NOO za Istro 
ter na temelju pooblastila Pokrajinskega NOO za Slovensko 

Prim orje in Trst sledeči

o  i  1 © k »

ci. i.

Poslovna eredišcnica tvornic konzerviranih rib na terito
riju  Poverjen ištva PNOO za Slovensko Prim orje in Oblastnega 

NOO za Istro ima nalogo:

a) da koordinira delo vseh tvornic konzerviranih rib  na 
tem območju,

b) da skrbi za nabavo potrebnih surovin, pomožnega ma
teria la in vsega ostalega, kar potrebujejo podjetja, za 
obratovanje,

c) da posreduje pri prodaji izdelanih proizvodov,

5) da revid ira in doloSa prodajne cene proizvodom,

d) da skrbi za socialni položaj delavcev in nameščencev 
teh tovarn.

Cl. 2.

Za, svoje delo odgovarja poslovna središčnica tvornic kon
zerviranih rib Poverjeništvu PNOO za Slovensko Prim orje in 
Oblastnemu NOO za Istro.

Cl. 3.

Sedež Poslovne središčnice je  začasno v  Izo li (Istra).

Cl. 4.

Poslovna središčnica sestoji iz  vodje in 4 članov:
za vodjo središčnice j e imenovan tov. Parač Berislav,
za Člane pa tovariši: Janežič Andrej,

Gjaja Ivo,

Degrasso Mario in 
Zlobec Emil.

Cl. 5.

Ta odlok stopi v veljavo takoj.

Ajdovščina, dne 15. januarja 1946.

Poverjen ik : 
France Perovšek, s. r.

45o Odredba
© začasni odpravi nižjih In višjih tečajnih izpitov 
aa gimnazijah na področju Poverjeništva PNOO 

za SI©veask© Primorje.
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje na osnovi 

odobritve Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Prim orje ter pooblastila PNOO za Slovensko 
Prim orje in Trst, izdaja sledečo

H t  0  i  fe 0 „

Cl. 1.

Kandidati, ki na srednjih šolah na področju Poverjen ištva 
PNOO za  Slovensko Prim orje v  šolskem letu 1945/46 uspešno

opravijo razredni izpit čez 4. ali 8. razred, ne polagajo n ižjega 

oz. višjega teCajnega izpita.

Cl. 2.

Na spričevala o dokončanem 4. ali 8. razredu gim nazije 

se napiše k lavzu la:

»Spričevalo nadomešča spričevalo o uspešno opravljenem 
nižjem  (višjem ) tečajnem izpitu.«

Za kiavzulo se v oklepaju doda-.

. »P o  uredbi Poverjen ištva PNOO za Slovensko Primoi., 
äiev. 16/46 z une 10. januarja 1946.«

Ajdovščina, dne 10. januarja 1946.

Načelnik odseka za prosveto;
Kmet Herman, s. r

Poverjen ik : 
France Perovšek, s. r.

46.
Odredba

o ustanovitvi ženske obrtne šol® v I d r i j i .

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slo
vensko Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slovensko P r i
morje in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

i ï t i l f t
Cl, 1.

V  Id r iji se ustanovi ženska obrtna, šola s sledečimi oddelki :

a) oddelek za krojenje in  šivanje moškega, ženskega in 
otroškega perila,,

b) oddelek za krojenje in šivanje moških in  ženskih ter 
otroških oblek,

c) oddelek za splošna, umetna in narodna veziva.

01. 2,

V p rv i razred ženske obrtne šole. se sprejemajo učenke 

z dovršenim i trem i razredi n ižje srednje šole, k i so na dan 
vpisa stare najmanj 14 let. V šolskem letu 1945/46 se spre
jem ajo tudi uCenke z n ižjo predizobrazbo, da postopoma na
doknadijo predpisano šolsko kvalifikacijo. Pouk traja tri leta.

Cl, 3.

Namen ženske obrtne Sole je praktično in  teoretično uspo
sabljati učenke za kvalificirane delavke. Absolventke ženske 
obrtne šole so kvalificirane pomočnice.

Cl. 4.

Podrobnejša navodila o ustroju in učnem načrtu te šole 
bodo predpisana s posebnim pravilnikom.

Cl. 5.

Uredba stopi takoj v  veljavo.

Ajdovščina, dne 21. januarja 1946.

Načelnik odseka za, prosveto : 
Kmet Herman, s. r j

Poverjen ik : 
France Perovšek, s. r.

47.

Odredba 
© ustanovitvi nižje gimnazije v Izoli.

Poverjen ištvo PNOO! za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slo
vensko Prim orje in po pooblastilu PNOO' za Slovensko P r i
m orje in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo



u r e d b o ,

ci. i.
V skladu s sklepom 1. seje Prosvetne komisije v  Kopru 

in  na željo prebivalstva se ustanovi v Izo li nižja gimnazija.

01. 2 .
Prosvetna kom isija v Kopru naj predlaga, PPNOO v 

Ajdovščini potrebne učne moči za namestitev.

01. 3

Uredba stopi takoj v  veljavo.

V Ajdovščini, dne 21. januarja. 1946.
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Poverjen ik : 
France Perovšek, s. r.

Načelnik odseka za prosveto :
Kmet Herman, s. r,

48.
Odredba

o ustanovitvi obče strokovne tole v Idriji.
Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 

Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slo
vensko Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slovensko P r i
m orje in Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

u r e d b o .

01. i.

V  Id r iji se ustanovi obča strokovna šola za vajence 

vsah strok.
01. 2 .

Namen obče strokovne šole je podati vajencem, ki se uče 
praktično svoje stroke v  proizvodnih obratih, praktično in 
teoretično usposobljenost za kvalificirane delavce (pom očnike)

• določene stroke.
01. 3.

Pouk v  šolah traja tri leta.

01. 4.

Podrobnejša določila o ustroju in učnem načrtu bodo 
predpisana s posebnim pravilnikom.

Cl. 5.

Uredba stopi takoj v  veljavo.

V Ajdovščini, dne 21. januarja, 1946.

Načelnik, odseka za prosveto: 
Kmet Herman, s. r,

49.

Poverjenik : 
France Perovšek, s. r.

Odredba 
o obnovi čipkarske šole v Izoli.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne' Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slo
vensko Prim orje in po pooblastilu PNOO za Slovensko P r i
m orje m  Trst z dne 31. ju lija  1945., izdaja sledečo

u r e d b o .

c i. i.

V  Izo li se obnovi čipkarska šola.

Cl. 2.

Podrobnejša navodila o ustroju in učnem načrtu bo izdal

odsek za  industrijo in obrt PPNOO.

Cl. 3.

Uredba, stopi takoj v veljavo.

V Ajdovščini, dne 21. januarja 1946.

Načelnik odseka za prosveto : 
Kmet Herman, s. r,

50.

Poverjen ik: 
France Perovšek, s. r.

Odredba
o spremembi uredbe o začasnem reguliranju pre
jemkov, plač in dnevnic državnih uslužbencev 
civilnega reda in ostalih Javnih uslužbencev 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje, 
okrajnih, krajevnih in mestnih NOO z dne 22. X. 

1945 i«. 2t.

Poverjen ištvo PNOO za (Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje ter na temelju pooblastila PNOO za Slovensko P r i
m orje in  Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .  ;

ci. i.

Clen 1. se spremeni in se glasi :
Mesečne plače uradnikov, uradniških pripravnikov, iva- 

ničnikov in uradnijb slug so sledeče:

1. Uradniki.
Polo
žajna
sku Poviški :
pina Znesek I. II. III.
I1I./1 17.982,—

I I I ./2 17.316,—
IV./l 16.317.— 16.665.— 16.983.— 17.316,—
IV./2 15.318,— 15.651,— 15.984.— 16.317,—
V. 14.319.— 14.652,— 14.986,— 15.318,—

VI. 13.332 — 13.653,— 13.986,— 14.319.—

VII. 11.988,— 12.321.— 12.654.— 12.987,—
VIII. 10.656,- 10.989,— 11.332,— 11.655,—

IX. 9.324,— #.657,— 10.000,— 10.323,—

X. 8.325.— 8.658.— 8.891,—

IV.

— 13.332,-

2. Uradniški pripravnik i.
do n*d

4. leta 4. letom

a) v strokah, v katerih so čini razvrščeni od
VIII. položajne skupine 8 .6 5 8 ,—  9 .3 2 4 . - -

b) v strokah, v katerih so čini razvrščeni od
IX. položajne skupine 7.992— 8.6a8.—

c) v strokah, v katerih so čim razvrščeni od
X položajne skupine 7.388.—

3. zva n itn ik i I. kategorije.

državnih in prometnih ustanov.

Polo
žajna 
sku
pina Zn«

I. 8.3

II  7.3

III. 6.6

Polo
ža jna 
sku

p ina  Zne

I . 6.9

II. 5.9

Clen i .

Skupni
iavnih dela
(uradnikov,

a) dnevničai 
opravljaj i

b) dnevnicai 
opravljaj« 
kvalillkai

e) dnevničai 
popolno s 
ki ustrez,

d) dnevniöai 
polno sre 
ki ustrezf

c) dnevničar 
polno fal< 
službo, k:

Mezde 1
so uvrščeni 
kraje znižaj

Ta uree 

V  Ajdoi 

Pc

Naßeänik od 
M:

51.
Polo
žajna o spreme:
sku Poviški : delavcev ;
pina Znesek I. II. III. in zasebi

1. 8.991.— 9.324,— 9.657.— 10.000,- organlzac
II. 7.992,— 8.325.— 8.658.— z a  Sloven
III. 7.493,— 7.659.— 7.998,—

IV. 6.993,— 7.160,— 7.3se.— Poverjer
Vojne Upra\
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pravnikov, ira-

i. IV.

e —
7,—

.8,—

9 —

(7.— 13.332,—

5.—

Ì3.—

do Q&d 
A. leta 4. leltom

8.658.—  9.324.—

7.992 — 8.658.— 

7.328.—  7.WV—

I.

DÔ.—

4. Zvaničniki.
Polo
žajna
sku PoviSki

pina Znesek I. 11.

I. 8.3K5.— 8.658,— 8.991.—

II 7.326.— 7.659,— 7.992,—

III. 6.666,— 6.827.— 6.993,—

5. Uradni sluge.

Polo
žajna

sku Poviški :

pina Znesek I. 11. III.

1. 6.993,— 7.326,— 7.659.— 7.992,—

II. 5.994.— 6.160 — 6.327,— 6.666,—

Cl. t.

Clen 2. se spremeni in se glasi:

Skupni mesečni prejemki dnevničarjev, dninarjev in dr- 
îavnih delavcev, ki opravljajo službo uvrščenih uslužbencev 
(uradnikov, zvanicnikov in slug) so sledeCi :

od lir do lir
a) dnevničarjev, dninarjev in delavcev, ki

opravljajo službo slug ali podobno 5.994.—  7,326.—

b) dnevničarjev, dninarjev in delavcev, ki 
opravljajo službo zvaničnikov, ne glede na 
kvalifikacijo 6.327.— 8.325.—

e) dnevničarjev, dninarjev in delavcev z ne
popolno srednjo Solo, Ce opravljajo službo, 
ki ustreza njihovi kvalifikaciji 6.666,— 9.657,-

d) dnevničarjev, dninarjev in delavcev a po
polno srednjo solo, ce opravljajo službo, 
ki ustreza njihovi kvalifikaciji 7.326.—  10.656.—

c) dnevničarjev, dninarjev in delavcev g po
polno fakultetno izobrazbo, če opravljajo
službo, ki U6treza njihovi kvalifikaciji 7.992,—  11.988.—

Cl. 3.

Mezde in place iz členov 1 . in 2. se plačujejo v krajih, ki
so uvrščeni v prvi draginjski razred, medtem ko se za ostale 
kraje znižajo za 10%.

Cl. 4.
Ta uredba velj^ od 1. januarja 1946.

V  Ajdovščini, dne 31. decembra 1945.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje

Načelnik odseka za 6ocialno skrbstvo: Poverjenik:
Marija Bernetič, s. r. France Perovšek, s. r.

51.
Odredba

o spremembi uredbe o reguliranju mezd In plaö 
delavcev in nameščencev v javnih, gospodarskih 
In zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah in 
organizacijah na področju Poverjeništva PNOO 
m  Slovensko Primorje z dne 20. septembra 1945.

it. 9.
Poverjeništvo PNO O  za Slovensko Prim orje  po odobritvi 

Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko, in Slovensko

'Prim orje in na temelju pooblastila PNOO za Slovensko P r i
m orje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

ci. i.

Prv i odstavek člena 5. se. spremeni in se glasi:
Za delavce nad 18 let stare se določajo sledeče urne mezde:

od lir  do lir

a) za nekvalificirane . . ................................  30.—  36.60

b) za polkvalificirane (samouke in strokovne po
močnike) ..................................................................  36.60 41.60

e) za kvalificirane ...................................................41-60 53 25

d) za stalne preddelavce (vodje skupin in partij) 
in posebno kvalificirane delavce, dejansko iz
enačene s p r e d d e la v c i ........................................... 53.25 63.25

Cl. 2.

Členu 3. se doda nov odstavek:
Jamski delavci v rudnikih in topilniški delavci pri plavžih 

dobijo poseben dodatek od 3 do 10 lir  na uro.

Cl. 3.

Clen 4. se spremeni in se glasi:
Za vajence v  obrtnih delavnicah in industrijskih podjetjih

se odreja sledeči zaslužek:
L ir

a) do 6 mesecev uCne d o b e ............................................ 8.50

b) od 6 mesecev do 18 mesecev uCne dobe . . . .  11.50

c) od 18 « « 30 « « « . . . . . .  16.50

d) od 30 « * 36 « • « ..................21.50

Cl. 4.

Prvi odstavek člena 5. se spremnei in se glasi:

Za nameščence v vseh podjetjih, zasebnih ustanovah in
organizacijah se odrejajo sledeče meseCne plače :

od lir do lir
I./l za pomožno tehniCno osebje . . . 5.994.— 8.658.—
I./2 za strokovno, administrativno in teh

nično osebje ........................................ 10.000,—
II./1 za pripravnike s srednješolsko iz

obrazbo ................................................. 7.326,— 7.992.-
II./2 za pripravnike s fakultetno izobrazbo 7.992,— 8.658.—

ll l ./ l za nižje pomo'Cnike . . . . . . . 7.992,— 10.656,—
III./2 za višje p o m o č n ik e ........................... 10.656,— 13.332.—
IV./1 za posebne upravnike (poslovodje) 15.332.— 17.332.—
IV./2 za splošne upravnike (poslovodje) 17.332.— 20.000.-

Zadnji odstavejc člena 5. uredbe odpade.

Cl. 5.

Clen 6 se spremeni in se glasi:
Za vajence v trgovinah, zadružnih organizacijah ln pod

jetjih, razen v obrtnih delavnicah in industrijskih podjetjih,
se določajo sledeče meseCne plače:

Lir
a) do 6 mesecev uCne dobe ...................................  1.666.—

b) od 6 mesecev do 18 m e s e c e v ........................... 2.334.—

c) od 18 mesecev do 30 mesecev .......................... 3.334.—

d) od 30 mesecev do 36 m e s e c e v ........................... 4.334.—

Cl. 6.

Meizde in plače iz členov 1,, 2., 3., 4. in 5. te uredbe se pla
čujejo delavcem, nameščencem in vajencem v krajih, ki so 
uvrščeni v prvi draginjski razred, medtem ko se za ostale 
kraje znižajo za 10%.
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Cl. 7.

Ta uredba veija  od 1. januarja 1946.

V Ajdovščini, dne 31. decembra 1945.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje.

Načelnik odseka za socialno skrbstvo: Poverjen ik :
M arija Bemetič, s. r. France Perovšek, s. r.

Popravek.
V  U adnem listu št. 3, v odloku št. 19 o vzpostavitvi m a

tičnih uradov, prvi odstavek se glasi sledeče :
Ker so bivše upravne občine prenehale delovati in so v 

zvezi s tem prenehali obstojati matični uradi, izdaja P o 
verjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje  po sporazumu z 
Vojno Upravo JA za Julijsko krajino, Reko, Istro in Slovengko 
Prim orje  te na temelju pooblastila Pokrajinskega NO Odbora 
za Slovensko P rim orje  In Trst sledeči odlok.

m

tv

53. Ure.
y i iv,

ti

M. Ure, 
jpok

m

skei

\/
iU '

f |  <4

52,

\ Y  /. ,s '

© n a d «

0  Ï7.WÎ

N
|Mhp

podre
m o r je

m m
l i s i

Pov 
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Æyja Prim orj
m orje n

• :3

.!|m / 
i «

ölen 
g iasž:

M  ! Vse

1  À časno in
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1

telesno a 
starost i, 
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van$e, k 
pri fsater 
društvu, i 
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« L
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V



Leto I. - Št. 7.

$  URADNI LIST
POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMOR1E

Uredništvo in «p rava : Ajdovščina Ajdovščina 20. marca 1946 Tisk: Zadružna tiskarna - Cena L it 15.-

51 Odredba o nadaljnjih spremembah in dopolnitvah odredbe 

o izvajanju obveznega socialnega zavarovanja na področju 
Poverjeništva PNO za Slovensko Prim orje z dne G. avgusta 
1045. Stev, 1, odnosno 21. septembra 1945. štev. 11.

53. Uredba o obveznem socialnem zavarovanju poljskih de
lavcev, zaposlenih na področju Slovenskega Prim orja.

~A. Uredba o določanju in izplačevanju m inimalnih rent in
pokojn in  iz socialnega zavarovanja na področju Sloven
skega Prim orja.

V S E B I N A :
55. Uredba o posebnem zavarovanju za zdravljenje družinskih 

Članov obolelih na boleznih tuberkoloznega značaja.

56. Uredba o pobiranju prispevkov za socialno zavarovanje.

57. Uredba o začasni ureditvi mezd in  plač poljskih delavcev 

vseh vrst in o plačilu dela, napravljenega z živino na pod

ročju Poverjeništva PNOO za Slovensko Prim orje, Istro in 

Reko.

Uradne objave.

52.
O dre d b a

o nadaljnjih spremembah in dopolnitvah odredbe 
o izvajanju obveznega socialnega zavarovanja na 
področju Poverjeništva PNOO za Slovensko Pri
morje z dne 6. avgusta 1945 štev. 1 odnosno 21. 

septembra H945 štev. 11.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Upravo JA za Julijsko Krajino, Istro Reko in Slovensko 
Prim orje ter na podlagi pooblastila PNOO za Slovensko P r i
morje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Clen 1. (3.) '

Clen 3 omenjene odredbe se spremeni in dopolni ter se 
glasi:

Vse osebe, ki dajejo na navedenem področju  stalno a li za
časno in na. tem elju kakršnega ko li delovnega razm erja  svojo 
telesno a li duševno delovno mai. v najem , so ne glede na spol, 
starost in  državljanstvo ter ne glede na to, a li so dotlej bile 
zavarovane a li ne p ri ita lijanskih zavodih za socialno zavaro
vanje, katerih sedeli so v Trstu, Gorici, P u lju  in  na lle k i ali 
pii katerem koli drugem ita lijanskem  zavarovalnem zavodu ali 
društvu, obvezno zavarovane od 1. 5. Y  m a ja ) 1945 dalje izk lju čno  
pri Pokrajinskem zavodu za socialno zavarovanje v Kopru, in  
sicer za vse vrste panoge obveznega socialnega zavarovanja

Clen 2. (11.)

V Clenu 11. omenjene odrebe se točka 6. spremeni in se 
glasi:

b) Za čas sd 1. ju lija  1945 dalje po 6. razredu.

Clen 3. (12.)

Za prostovoljno zavarovane osebe, k i im ajo za čas bolezni 
združene s pridobitno nesposobnostjo pravico na hranarino, se 
bo odm erjal prispevek po 9. mezdnem razredu, a za ostale pro
stovoljno zavarovane osebe po 6. razredu

Clen 4. (13.)

V Členu 13. točke 3., 4. in 5. se glasijo:

{Točka  3.): do hranarine, če je  bolezen združena s pridobit
no nesposobnostjo in ako traja dalje nego tr i dni, za dobo za
časne pridobitne nesposobnosti, začenši od prvega dneva delovne 
nesposobnosti, če pa ni pridobitna nesposobnost prestala prej, 
skozi 28 tednov in to v znesku dveh tretjin  zavarovane mezde 
dnevno; zavarovanim  članom, ki so b ili v letu pred obolenjem 
zavarovani najmanj 6 mesecev, odnosno v  dveüi letih najmanj 
za leto dni, lahko izplačuje nositelj zavarovanja po razpoložlji
vih finančnih sredstvih tudi za čas pridobitne nesposobnosti čez 
26 tednov, nikakor pa ne več kakor 52 tednov hranarine.

Delodajalec je  dolžan v  primeru bolezni do 3 dni plačevati 
delojemalcu normalno mezdo dalje in to največ skupno 6 dni 
v enem letu.

Ako se zavarovana mezda spremeni v teku 4 tednov pred 
početkom, prava na podporo, se m ora  podpora placati v denar
ju  po pre jšn ji zavarovani mezdi.

{Točka 4.) : na zdravljenje v javn ih  bolnicah, vseučiliških 
klinikah in porodniških šolah najdalje do onega dne, ko pre 

\neha pravica do podpore, in sicer po najnižjem  oskrbnem 
razredu.

To zdravljen je plača nositelj zavarovanja samo, ako je čla
na napotil na to zdravljen je ali je  naknadno pristal nanj.

Bolniško zdravljen je se bo nudilo ob ite ljsk im  elanom zava
rovancem  pod is tim i p ogo ji najdalje za .4 tedne v vsakem, 
polletju .

(ToCka 5.) : Pravo zavarovancev na podporo neha z dnevom  
prekin itve delovnega razmerja. Zavarovani član, k i je  b il o 
letu pred obolenjem  zavarovan najm anj 6 mesecev, p r id r li 
pasivno člansko pravo skozi tr i tedne po prestanku delovnega 
razm erja in  oni, k i je  bil v zadnjih dveh letih zavarovan na j
m anj leto dni, pa skozi 6 tednov, vse to, Ce biva na področju  
Slovenskega P rim orja , Istre in  Beke.

Clen 5. (14.)

C1 en vi 14 omenjene odredbe se doda sledeči 2. odstavek:

(2.odstavek:) V prim eru  sm rti spodaj navedenih Članov- 
ob ite lji zavarovanca, ki niso im eli n ikakih  dohodkov in  so t i -



Stran 46 Štev. 7

v e li v s Kupnem gospodarstvu z zavarovancem, k i j ih  je  izk ljuč  
no vzdrževal <s svojim  zasluikom , bo zavarovalni zavod izpla
čeval pogrebnino in  to:

1. za zakonskega sodruga v 20-kratnem znesku,

2. za rod ite lje  in otroke od 14 do 18 let v 15-kratnem znesku,

3. za otroke do 14 let v 10-kratnem  znesku,

4. za novorojenčke v 5-kratnem znesku.

Zavarovane mezde pod pogojem , da zavarovanec u liva  na 
dan smrti rodbinskega Hana vse članske pravice in da je  v 
prejšnjem  letu bil zavarovan na jm anj 6 mesecev odnosno v 
prejšiijih, dveh letih najm anj leto dni. -

ölen 6. (15.)

2. odstavek člena 15. omenjene odredbe se glasi:

(2. odstavek) : Ob porodu zavarovanega člana, ki je bil te
kom zadnjega let,! pred porodom zavarovan vsaj 6 mesecev a!i 
v zadn jic  dveh .'etili vsaj 12 mesecev, bo zavarovalni zavod nu
dil razen podpor, navedenih v prvem odstavku, še sledeče:

Clen 7. (16.)

Členu 16 se doda 3. odstavek :

(3. odstavek) : Pokra jin sk i zavod za socialno zavarovanje 
plačuje za$asne Ženitvene (poro tn e ) podpore na breme iste pa
noge socialnega zavarovanja pod pogojem , da je  zavarovani 
lia n  im el n,a dan poroke članske pravice in da je  bil v prejš
njem letu vsaj 6 mesecev oziroma v prejšnjih  dveh letih vsaj 
teto dni zavarovan.

ženitvena podpora znaša :

a) ob porok i zavarovanca ali zavarovanke, ne glede na sta
rostno dobo, ko sklene zakon, lir  3000.— .

bj ob poroki hčerke zavarovanca ali hčerke zavarovan- 
ke-vdove, ki nima zaslužka in  če sklene zakon do izpolnjene
ga 26. leta, lir  1.500.-—.

Clen 8. (17.)

Clen 17., 3. odstavek, se sprem en i tako le :

(3. odstavek): Ako zavarovanec umre. vsled nezgode, se 
mora ne, glede na čas, ko je  nastopila smrt, razen odškodnine, 
ki mu je dana po odst. 1. tega člena, izplačati še:

1. pogrebnina v znesku, določenem v  členu 14. te odredbe;

2. letna renta obvdoveli zakoniti ali nezakoniti ženi začenši 
od dneva smrti umrlega do njene smrti ali ponovne omožitve 
v izm eri 1/2 zavarovanega letnega zaslužka um rlega zakon
skega druga;

3. letna renta obvdovelemu možu, ako je bila njegova 
žena zavarovana in ga je, vsled njegove popolne ali del’fie 
nesposobnosti za delo, vzdrževala, v  izm eri 1/2 zavarovanega 
letnega zaslužka umrle žene in to za dobo dokler traja n jego
va nesposobnost za delo :

4. letna renta preostalim  otrokom, zakonitim  a li nezakoni
tim, kakor tudi otrokom pred poškodbo zakonito posvojenim, 
do dovrSenega 14. leta, če obiskujejo šolo do končanega  18. leta., 
v  izm eri 1/4 zavarovanega letnega zaslužka umrlega roditelja;

-5. letna renta sirotam brez rod ite ljev in otrokom, k i so 
osiroteli naknadno, v izm eri 1/2 zavarovanega letnega za
služka vsakemu otroku:

6. letna renta roditeljem , dedu in babici, zakonitim  ali 
nezakonitim  otrokom odnosno vnukom, v  izm eri 1/2 zavaro
vanega letnega zaslužka um rlega zavarovanca, ako je za 
njih vzdrževanje pretežno skrbel, in to do n jihove smrti od
nosno dokler so navezani na podporo;

7. letna renta vnukom, bratom in sestram v izm eri 1/2 
zavarovanega letnega zaslužka do končanega 14. leta starosti, 
če obiskujejo šolo do končanega 18. leta, ako je za n jih  vzdr
ževanje pretežno skrbel oni, ki je vsled nezgode umrl.

Clen 9. (18.)

V primeru onemoglosti ima zavarovanec pravico na inva
lidsko rento, če je  vplačanih 2160 tedenskih prispevkov in ako 
je trajno! ali začasno onemogel, to je, ako si ne more zaradi 
bolezni, starosti ali drugih hib služiti z delom po svojih mo
čeh in sposobnostih z ozirom na svojo izobrazbo in svoj do
sedanji poklic niti tretjine onega, kar si služijo z najetim 
delom telesno a li duševno zdrave osebe iste vrste in podob
nih poklicev v  istem kraju.

V primeru starosti ima zavarovanec pravico na starostno 
rento, ako je vplačal 520 tednov prispevkov, dovršil 65 let 
starosti ozirom a zavarovanka, ako je  dovršila  60. leto.

Invalidska ozirom a starostna renta  (pokojn ina ) znaša po 
končanih  260 lednih zavarovanja 30% od povprečne zavaro
vane mezde in  za vsakih nadaljn jih  26 tednov zavarovanja 
se poviša za 1%.

V primeru smrti zavarovanca a li uživalca rente dobiva 
n jegova rodbina, ako nima že pravice do rente zaradi smrti 
vsled nezgode in ako je  vplačanih 260 tednov prispevkov, tele 
pomoči :

a) pogrebnino za primer, da nim a pravice do pogrebnine 
po čl. 14. to' odredbe, in sicer za zavarovanca v  30-kratnem 
znesku poslednje zavarovane mezde, za rentnika pa v zne
sku 30% njegove rente.

b) dečjo rento za vsakega zakonitega ali nezakonitega ali 
pred onemoglostjo zakonsko posvojenega otroka pod 14. letom, 
dokler otrok ne dovrši 14. leto starosti, če obiskuje šolo, do
k ler ne dovrši 18, leto, v letnem znesku 1/4 roditeljske pravice- 
do rente odnosno roditeljske rente.

c) podpora vdovi v letnem znesku 1/2 m oieve rente alt 
pravice do rente; vdovcu, ki nima sam pravice do večje rente, 
se daje ta podpora samo, ako je onemogel v  smislu te odredbe 
in ga je umrla žena vzdrževala.

Clen 10. (19.)

Clen 19. om enjene odredbe se g la s i:

Zavarovaln i zavod izplačuje delavcem in nameščencem 
dodatek za otroke v  znesku lir  23,— za vsaki delovni ■ dan 
odnosno mesečno lir 600.—  za vsakega otroka do dopolnjene
ga 14. leta oz. do končanega 18. leta, če je  otrok na šolanju 
in ni zaposlen. '

Navedeni dodatek pri/mila tudi koristnikom  invalidski!! 
pokojn in  1er koristnikom  rent za prim er nezgode z zindnjsano 
delovno sposobnostjo nad G6.GC%.

Otroški dodatek se plačuje mesečno za nazaj.

Clen 11.

Ta odredba ima povratno moč od 1. januarja 1946 za pri 
mere zavarovanja, toda obvezno moč dobiva z dnem objave v 
Uradnem Listu.

Ajdovščina, dne 1. februarja 1946.

Načelnica odjeka za socialno skrbstvo: Poverjen ik:
M arija Bemetič, s. r. France Perovšek. s, r.
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53.
O dre d b a

e obveznem socialnem zavarovanju poljskih de
lavcev, zaposlenih na področju Slovenskega Pri* 

morja.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje  po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orja  ter na podlagi pooblastila PNOO za Slovensko P r i

m orje in Trst, izdaja sledeCo

u r e d b o .

Clen i.

Po tej uredbi so obvezno zavarovane za primer bolezni, 
nezgode, onemoglosti, starosti in smrti vse osebe, ki stalno ali 
zafasno in  na osnovi kakršnega koli delovnega razm erja da
jejo svojo delovno moč v  najem:

a) pri poljskih delih in kmečkih gospodarstvih,

b) pri pomožnih poljskih eksploatacij ai; in

o) pri zadrugah ter drugih poljedelskih združenjih.

Clen 2.

Stalno zaposleni delavci so oni, ki opravljajo posle na 
rafeim delodajalca vsaj mesec dni pri enem navedenih poslov 
a plačo vnaprej določeno, ki m ora biti v  celoti a li pretežno od

merjena po času (časovna plača). Stalni poljski delavci so tudi 
delavci —  pomočniki (hlapci — sluge) v  kmečkem gospodar
stvu, če delajo najmanj mesec dni s plačo vnaprej določeno.

Začasni poljski delavci so oni, ki opravlja jo določeno pri
ložnostno kmečko delo za določeni del pridelka, za plačo v 
naravi in denarju ali za akordno plačo.

Clen 3.

Poljska dela in  kmečka gospodarstva so ne samo kmečka 
gospodarstva v ožjem  smislu, m arveč tudi živinoreja, vrtnar
jevo, sadjarstvo, vinogradništvo, sajenje tobaka, pogozdovanje 
zemljišča, reja in lov divjačine ter ribarstvo v  ribnikih in delo 
v kmečkem gospodarstvu za delodajalca., ne glede na to, ali je 
dotični poljedelec (kmet) ali ne.

Pomožna poljska eksploatacija je predelava poljskih pri
delkov v  samem poljskem gospodarstvu, če tako delo nima 
industrijskega a li .obrtnega značaja.

Zadruge in združenja poljedelcev so zadruge in združenja, 
k i.jim  je  svrha pomagati pri poljedelski proizvodnji svojih 
članov z nabavljanjem  poljedelskih potrebščin, predelavo ali 
prodajo poljskih pridelkov iz zem ljišč članov in iz posestva 
zveze, teh zadrug in združenj.

Cien 4.

P o  tej uredbi so izvzeti iz zavarovanja:

a) sorodniki delodajalca, i. s. zakonski drug, otroci, vnuki,, 
pastorki, starši, bratje in sestre, ki žive z delodajalcem  v  skup
nem gospodarstvu,

b) osebe, katerih zaposlitev v  poljedelstvu je  n jihov -po
stranski poklic poleg drugega samostojnega poljskega dela, 
Id je glavni v ir njihovih dohodkov, ter osebe, ki jim  je  vzdrže
vanje zagotovljeno z prevžitkarskimi pravicami, osnovanimi 
na .lavnih listinah a li oporoki (testamentu),

c) os-ebe, ki se v  glavnem  vzdržujejo s socialno pomočjo in 
opravljajo poljska dela samo od časa do čas:* kakor tudi osebe,

ki vsled telesnih ali duševnih hib ali zaradi starosti niso po
polnoma sposobne za delo, ako je n jihova plača manjša kot 
polovica plače v  denarju telesno in duševno zdravega poljske
ga delavca v  istem kraju.

Clen 5.

Vse osebe iz člena 1. te uredbe se uvrščajo radi zavarova
nja v  mezdne razrede na tale način:

1. Stalno zaposleni poljski delavci se uvrščajo v mezdne 
razrede po skupnem zaslužku v denarju, ki se določi z uredbo 
o začasni ureditvi mezd in plač poljskih delavcev.

2. Nestalno zaposleni poljski delavci se uvrščajo do izpol
njenega. 18. leta starosti v prvi, vsi ostali pa v tretji mezdni 
razred. -

Clen e.

Prispevki za zavarovanje, poljskih delavcev se plačujejo 
po predpisih, k i ve lja jo  za splošno socialno zavarovanje.

Clen 7.

Osebe, zavarovane po predpisih te uredbe, im ajo zase in 
za svoje družinske člane pravico do istih dajatev, kot osebe, 
ki so zavarovane po predpisih o splošnem socialnem zavaro
vanju.

Začasno zaposleni poljski delavci dobijo pravico do hrana
rine pod pogojem, da so b ili v zadnjem letu zavarovani vsaj 
šest mesecev ali v zadnjih dveh letih vsaj za dvanajst mesecev.

Clen 8.

Za vse, kar ni izrecno drugače predvideno v  tej uredbi, 
veljajo predpisi splošnega socialnega zavarovanja.

Clen i*.

Ta uredba dobi obvezno moč z dnem objave v Uradnem 
Listu, zavarovanje po tej uredbi pa se začne izva jati s 1. janu
arjem 1946.

Ajdovščina, dne 31. decembra 1945.

Načelnica odseka za socialno skrbstvo : 
M arija Bernetič, s. r.

Poverjen ik : 
France Perovšek, s. r.

54.

Odredba
o določanju in izplačevanju minimalnih rent in 
pokojnin iz socialnega zavarovanja na področju 

Slovenskega Primorja.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje ter na podlagi poub,astila PNOO za Slovensko P r i
m orje in Trfit, izda ja  sledečo

u r e d b o .

Clen 1.

Do uvedbe novega zakona o enotnem socialnem zavarova
nju in dokler trajajo izredne razmere, povzročene po vojn i, se 
bodo izplačevale minimalne rente in pokojnine upravičencem 
po tej uredbi, in sicer onim, ki so do teh rent in pokojnin dobili 
pravico po 1. maju 1945 po določilih odredbe o izvajanju obve
znega socialnega zavarovanja na področju Slovenskega Prim or
ja 7. dne 6. avgusta 1945.
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Clen 2.

Minimalne rente iz nezgodnega zavarovanja znašajo 
mesečno:

1. za upravičence do osebnih rent z zmanjšano sposobno
stjo za delo:

a) nad 10% ' do vštevši 20% lir  250.—

b) » 20% » » 33.3% » 500.—

c) » 33.3% » » 50% » 1000,—

d) » 50% » » 60% » 1250:—

e) » 60% » » 80% » 1750.—

t) » 80% » » 100% » 2250,-

g) » 100% » 3000,- -

2. za upravičence do vdovskih (vdove in vdovci), rod itelj
skih, sorodniških in otroških rent:

a) za vdovo (vdovca), roditelje in sorodnike lir  1125.—

b) za vsakega otroka ......................... « 437.50

c) za. prvo siroto ............................................... « 1125.—

d) za vsako nadaljnjo s i r o t o ........................... « 437.50

Mesečne rente vseh upravičencev skupaj ne smejo prese
gali 100% rente ponesrečenega zavarovanca.

Clen 3,

M inimalna pokojnina iz zavarovanja za primer onemoglo
sti, starosti in smrti (pokojninsko zavarovanje) znašajo me

sečno:

1. Za nezaposlene upravičence do osebnih pokojnin:

a) za onemoglost ............................................... lir  1750.—

b) za s t a r o s t ....................................... . , « 2250 —

2. Za upravičence do vdovskih (vdove in vdovci), roditelj
skih, sorodniških in otroških pokojnin:

a) za vdovo (vdovca), roditelje in sorodnike lir 1125.—

b) za vsakega otroka . , ........................ , « 437.50

c) za p rvo  siroto ............................................... « 1125.—

% d) za vsako nadaljnjo s i r o t o .......... « 437.50

Mesečne pokojnine vseh upravičencev ne smejo skupaj pre
segati zneska pokojnine umrlega zavarovanca ali n jegove pra
vice do pokojnine.

Clen 4.

Ce ^o zneski m inimalnih otroških rent ali pokojnin iz 
člena 2. in 3. te uredbe večji kot znesek po veljavnih pred
pisih, se izplača razlika v breme sklada za pomoč delavskim 
in narneščenskim družinam z otroci. Ta  razlika se ne izp la
čuje, če in dokler se izplačuje dodatek za otroke na te
melju zaposlitve preostalega roditelja,

Clen 5.

V zvezi s členom 25. in 26. odredbe o izvajan ju obveznega 
socialnega zavarovanja z dne 6. avgusta 1945. prevzam e po
krajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru z ve ljav
nostjo od 1. januarja. 1946. neposredno izplačevanje rente, in 
pokojnine iz panoge zavarovanja za primer onemoglosti, sta
rosti in srmti, ki so jih  do 31. decembra 1945. plačevali oziroma 
bili dolžni plačati italijanski zavodi za obvezno socialno za
varovanje, in to onim upravičencem, ki trajno bivajo na pod
ročju Poverjen ištva PNOO’ za Slovensko Prim orje.

Clen 6.

Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru bo 
plačeval'od 1. januarja 1946. upravičencem do rent in pokojnin, 
prevzetim iz italijanskega obveznega socialnega zavarovanja, 
minimalne rente in pokojnine, določene v členu 2. in 3. te 
uredbe in to začasno iz prispevkov za odnosna zavarovanja, 
predpisanih in izplačanih na svojem področju za čas od 1. m a
ja 1945. dalje.

Clen 7.

Da zavod prevzame neposredno izplačevanje rent in pokoj
nin, morajo prizadeti upravičenci iz italijanskega obveznega 
60cialneg-a. zavarovanja v ložiti pri Pokrajinskem  zavodu za 
socialno zavarovanje v Kopru odgovarjajočo prošnjo, oprem
ljeno z dokazilom o pravici do rente ali pokojnine in s po
trdilom ljudske oblasti o neoporečnem moralnem in politič
nem obnašanju.

Clen 8.

T a  uredba ne prizadeva pridobljenih pravic rentnikov in 
upokojencev italijanskih zavodov za socialno zavarovanje za 
čas do 31. decembra 1945. sploh, onih pa, ki jih  PZSZ ne bo 
prevzel za neposredno izplačevanje tudi za čas od 1. janu
arja 1946. dalje.

Clen 9.

Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru izda 
rentnikorn in upokojencem bivših italijanskih zavodov za so
cialno zavarovanje, k i jih  prevzame za neposredno izplače
vanje, ustrezne začasne odloke, ki so izvršni.

Clen 10.

S to uredbo si1 ne prejudicira postopek pri končnem prev
zemanju in določanju rent ter pokojnin od bivših italijanskih 
zavodov za socialno zavarovanje, do katerih je  bila pridobljena 
pravica do 30. aprila 1945., kakor tudi ne morebitno izp la
čilo odpravnin, določenih pri končnem prevzemu.

To velja tudi za minimalne rente in pokojnine, priznane, 
na osnovi te uredbe, za zavarovane primere, ki so se pripetili 
po 1. maju 1945.

Clen 11.

Ta. uredba, dobi obvezno moč z dnem objave v Uradnem 
listu.

Ajdovščina, dne 31. decembra. 1945.

Načelnica odseka za socialno skrbstvo : 
Marija Bernetič. s. r.

Poverjenik : 
France Perovšek, s. r.

55 .
Odredba

o posebnem zavarovanju za zdravljenje družin
skih članov, obolelih na boleznih tuberkuloznega 

značaja.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje ter na podlagi pooblastila PNOO za Slovensko P r i
m orje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Clen 1.

V zivezi z čl. 26. odredbe o izvajan ju  obveznega socialnega 
eavarovanja na področju Poverjeništva PNOO-ja za Sloven-
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sko Prim orje z dne 6. avgusta '1945. sc uvaja posebno obvezno 

zavarovanje za zdravljenje družinskih članov, obolelih na 
boleznih tuberkuloznega značaja.

Cleri 2.

Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru nudi 

sia račun 'ta panoge socialnega zavarovanja družinskim čla

nom, ki obolijo na boleznih tuberkuloznega značaja, brez

plačno bolniško in sanatorijsko zdravljen je za dobo, za katero 
ima zavarovanec (družinski poglavar) sam pravico do takega 

zdravljenja, pod pogojem, da je  bil zavarovanec v  zadnjem 

letu zavarovan vsaj šest mesecev ali v  zadnjih dveh letih 

vsaj leto dni.

Ambulantno zdravljenje nudi tein družinskim članom PZSZ 

tudi nadalje na dosedanji, način, na račun bolniške zavaro

valne panoge.

C le n  3.

P r i izračunanju članstva za pridobitev pravic teh dru
žinskih članov do bolniškega in ganatorijskega zdravljen ja kakor 

tudi za pridobitev pravic do podpor in rent iz ostalih panog 

obveznega socialnega zavarovanja sploli, bo PZSZ v Kopru 
upošteval tudi zavarovalno, dobo zavarovanca (družinskega 

d ogovarja ), k i jo je ta prebil v zavarovanju p ri bivših ita
lijanskih zavodih za socialno zavarovanje do 30. aprila 1945.

Poleg  tega. bo PZSZ pri izračunavanju rokov za 'pridobi

tev pravic tcjh družinskih članov do bolniškega in sanatorij- 

skega zdravljenja, kakor tudi za pridobitev do podpor iz bol
niškega zavarovanja, za katere se zahteva daljša zavarovalna 

doba, upošteval tudi čas, ki g a j e  posamezni zavarovanec prebil 
v službi NOV in POJ. T a  čas se vračuna v članstvo, potrebno 

pri navedenih zavarovalnih primerih, ki nastopijo najpozneje 

do 28. februarja 1947.

Clen 4.

PZSZ V  Kopru plača stroške bolniškega in sanatorij skega 

zdravljenja teli družinskih članov samo, če je on napotil dru

žinskega člana, v  bolnico ali sanatorij ali pa če je  naknadno 

pristal na tako zdravljenje.

Zato lahko PZSZ v Kopru prizna pravico do takega zdrav

ljenja tudi družinskim članom, obolelim  na boleznih tuber

kuloznega značaja, ki se že zdravijo v boln ici ali sanatoriju, 

I. s. začenši s 1. januarjem  194«. po doiločilih člena 2. te uredbe.

Clen 5.

Za kritje stroškov bolniškega in sanatorijskega zdravlje

n ja teh družinskih članov predpisuje PZSZ v Kopru in pobira 

od 1. januarja 194G. dalje poseben prispevek za to panogo ob

veznega socialnega zavarovanja v  višini 2% (dva odstotka) 

dnevne zavarovane mezde, in sicer v breme delodajalca.

Clen G.

Ta Uredba dobi obvezno moč z dnem ob jav» v Uradntm 

listu.

Ajdovščina, dne 31. decembra 1945.

Načelnica odseka za socialno skrbstvo; Poverjen ik:
M arija Bernetič, s. r. France Perovšek, s. r.

56.
Odredba

o pobiranju prispevkov za socialno zavarovanje.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko 
Prim orje ter na podlagi pooblastila PNOO za Slovensko P r i
morje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Clen 1.

Delodajalec mora plačati za dobo od 1. m aja 1945. dalje 
na temelju plačilnega naloga Pokrajinskega zavoda za Soci
alno zavarovanje v Kopru celokupni, prispevek za vse vrste in 
panoge obveznega socialnega zavarovanja, v v išin i in na te
melju člena 7. in 8. odredbe o izvajan ju  obveznega godalnega 
zavarovanja na področju Slovenskega Prim orja  z dne 6. av
gusta 1945, kakor tudi odredb, k i bodo o tem naknadno izdane.

Clen 2.

Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru izdaja 
odnosne plačilne naloge redoma naknadno za mesec dni, iz 
jemoma pa tudi .za več mesecev.

V poslednjem primeru ima Pokrajinski zavod za socialno 
zavarovanje pravico zahtevati od delodajalca predujem na ra
čun prispevkov za pretekle mesece v  višini 20% od dejansko 
izplačanih mezd in plač.

To pravico lahko uporabi PZSZ redno, ko gre za deloda
jalca., čigar glavn i sedež se nahaja ' izven področja Sloven
skega, Prim orja, Istre- in Reke.

Clen 3.

Delodajalec je dolžan plačati predpisane prispevke v . ce
loti Pokrajinskemu zavodu za socialno zavarovanje v osmih 
dneh po prejemu plačilnega naloga.

V istem, roku se niora delodajalec odzvati pozivu PZSZ za 
plačilo predujma na prispevke.

Cleri 4.

Proti plačilnemu nalogu iz prvega odstavka člena 1. te 
uredbe je. dopustna pritožba v osmih dneh po prejemu. Proti 
odklonilni rešitvi PZSZ v Kopru je dopustna nadaljnja pritožba 
v istem roku na odsek za socialno skrbstvo Poverjen ištva P o 
krajinskega Narodno-Osvobodilnega, Odbora za Slov. Prim orje. 
Obe pritožbi pa. ne odlagata rednega postopka za plačilo za
devnih prispevkov

Proti pozivu za plačilo predujma na prispevke ni pritožbe.

Clen 5.

Celokupni prispevek za socialno zavarovanje se mora pla
čati za vsak začeti dan za ves čas trajan ja delovnega razmerja 
posameznega zavarovanca.

Ce traja delovno razm erje neprekinjeno ves koledarski 
mesec, se mora plačati prispevek za 26 delovnih dni, ne glede 
na dejansko število delovnih dni v dotičnem mesecu.

Prehodne prekinitve dela, ki tra ja jo:

a) pri sezijskih delih do treh delovnih dni,

b) p ri vseh ostalih delih do šest delovnih dni,
se ne upoštevajo, če se z n jim i ne razveljavi delovno razmerje.

Ì
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C’ en 6.

Za čaj, ko se posameznemu zavarovanemu članu, ki je 
vtiied bolezni ali nezgode nesposoben za delo, priznava dnevna 
podpora, Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje zanj ne 
to  predpisoval prispevkov za socialno zavarovanje.

Clen 7.

Del prispevkov za socialno zavarovanje, k i ga delodajalec 
odbije od zavarovančevega zaslužka, je last PZSZ v  Kopru, 
začasno zaupana delodajalcu. Zadrževanje te lastnine po de
lodajalcu po preteku■ roka, v  katerem mora delodajalec pla
čati prispevke za socialno zavarovanje, se smatra za utajo, 
ki se kaznuje po predpisih veljavnega kazenskega zakona.

Clen 8.

Delodajalec, ki v določenem roku ne ustreže predpisom o 
pravočasni in praviln i p rijavi zaposlenih delavcev in name
ščencev, kakor tudi predpisom o pravočasnem plačilu prispev
kov in predujmov na prispevke za socialno zavarovanje, za
greši delo sabotaže ustanove ljudskih oblasti in  se kaznuje 
radi kršenja dotičnih odredb ljudskih oblasti.

Po leg  tega se delodajalec kaznuje za posamezni prekršek 
še e denarno kaznijo v znesku lir  300.—  do lir  6.000,—  po teži 
primera.

S to denarno kaznijo poleg povračila škode se kaznuje 
tudi zavarovanec ali družinski član, k i hlin i bolezen ali kako 
drugače protizakonito zlorabi katero koli podporo od Pokra
jinskega zavoda za socialno zavarovanje.

Za izrekanje kazni po tem členu so pristojni Mestni in 
Okrajni Narodno-Osvobodilni Odbori, proti katerih odločbi je 
dopustna pritožba na odsek za notranje zadeve Poverjeništva 
PNOO-j a v osmih dneh po prejemu.

Te denarne kazni se pobirajo na isti način kot državni 
davek, in sicer v korist sklada za socialno skrbstvo NOO-ja, 
ki je kazen izrekel.

Clen 9.

Za vse prispevke in drage dolgove, ki jih  mora posamezni 
delodajalec ali lastnik obrata plačati Pokrajinskemu zavodu 
ta  socialno zavarovanje, jam či solidarno zakonski drug, če so 
nastaJi za časa trajanja skupnega gospodarstva.

Prav tako jamči kot g lavn i podjetnik oni, ki je prevzel 
izvršitev dela z majnsimi podjetniki, katerim je poveril izvr
šitev posameznih delov prevzetega posla, kakor tudi lastnik 
inventarja in orodja, s katerim je  omogočeno izvrševanje dela.

Ce je  delo prešlo od enega delodajalca na drugega, jamči 
nov delodajalec solidarno s starim  za vse n jegove dolgove, ki 
jih  je bil dolžan placati Pokrajinskemu zavodu za socialno 
zavarovanje.

Pri gradbenih obratih jam či solidarno s podjetnikom grad
nje naročitelj gradnje ali oni, na Cigar račun se gradi.

Za realiziranje svojih terjatev po odredbah tega člena 
mora PZSZ izdali solidarnim porokom plačilni nalog.

Zoper ta plačilni nalog je dopustna pritožba po predpisih, 
ki ve lja jo  za pritožbe glavnega dolžnika. Vložena pritožba 
odlaga postopek za plačilo dotičnih prispevkov. Pritožbo je 
odkloniti, ako se opira na izgovor, da se od glavnega dolžnika 
plačilo sploh ni zahtevalo ali da se je zahtevalo prepozno.

Clen 10.

Ce delodajalec ne plača prispevkov za socialno zavaro
vanje v roku dospelosti, m ora plačati od dneva dospelosti do 
dneva plačila še obresti, ki so za tri stopnje višje od obresti 
»Gospodarske banke za Istro, Reko in Slovensko Prim orje « 
na Reki. Obresti se računajo za vsak zaCeti mesec kot za ves, 
mesec. Obresti se m orajo plačati tudi, če je  pritožba, vložena 
proti plačilnemu nalogu, odbita kot neutemeljena.

Clen 11,

P lačiln i nalogi in izvlečki iz tekočih računov delodajalcev, 
oprem ljeni z izvršno klauzulo Pokrajinskega zavoda za soci
alno zavarovanje, so javne izvrsne listine.

Vse terjatve PZSZ  in njegovih poslovalnic se lahko pobi
rajo sodno ali administrativno na isti način, kakor se pobira 
državni davek.

Navedene terjatve lahko PZSZ pobira tudi po lastnih or
ganih po predpisih, k i ve lja jo  za pobiranje državnega davka. 
T i organi, im ajo pri opravljanju tega dela značaj javnih 
organov.

Clen 12.

Ob konkurzu im ajo terjatve PZSZ prednost pred drugim i 
terjatvam i in spadajo v isti red kot državni davek.

Okrožna sodišča m orajo poslati Pokrajinskemu zavodu za 
socialno zavarovanje vse izdane odločbe, o ustavitvi izplačil 
in otvoritvi konkurza.

Clen 13.

Vse terjatve Pokrajinskega zavoda za socialno zavarova
nje in njegovih poslovalnic zastarajo v  petih letih, računajoč 
od dneva njihove dospelosti.

Ce plačilni nalog ni dostavfjen v treh letih, računajoč od 
konca prvega leta, ko je terjatev dospela, dotična terjatev 
zastara.

Ce delodajalec sploh ni p rijavil potrebnih podatkov ali 
če se dokaže, da je p rija v il zavodu netočne podatke o osebah, 
ki so bile pri njem zaposlene, zastara pravica zavoda na 
predpis prispevkov v petih letiSn od dneva njihove dospelosti.

Zastaranje se prekine z vsakim  dokazanim dejanjem, p od
vzetim v cilju  pobiranja, prispevkov.

Clen 14.

Delodajalci na. pcdročju Poverjeništva Pokrajinskega Na- 
rodno-Osvobodilnega Odbora za Slovensko Prim orje morajo 
najpozneje do 31. januarja 1946 poravnati prispevke za soci
alno zavarovanje in ostale dolgove za dobo do 30. aprila 1945., 
ki jih  dolgujejo bivšim  italijanskim  zavodom  za socialno za
varovanje v Gorici, Trstu, Prnju, Reki in drugod, in sicer tako, 
da jih  plačajo izključno odnosnim zavodom s sedežem na Reki.

Italijanski zavodi za socialno zavarovanje na Reki v  likv i
daciji so pooblaščeni, da na zgoraj omenjenem področju v  po
stopku zoper delodajalce, ki do 31. januarja 1946. ne ustrežejo 
določilom  prednje odredbe, uporabijo pri pobiranju svojih ter
jatev. (dospelih do 30. aprila 1945., določila te uredbe.

Navedeni zavodi morajo pri obračunu ugotovljene razlike 
v  korist posameznih delodajalcev v  prvi vrsti plačati Pokra
jinskemu zavodu za socialno zavarovanje v  Kopru za kritje 
prispevkov za socialno zavarovanje, predpisanih dotičnim delo
dajalcem za čas od 1. m aja 1945 dalje.
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drugimi

pod-

K

Clen 15.

T a  uredba dobi obvezno moč z dnem objave v  Uradnem 

iistu.

Ajdovščina, dne 31. decembra 1945.

Načelnica odseka za socia lno skrbstvo: P ove r jen ik :
M arija Bernetič, s. r. France Perovšek, e. r.

57.
Odredba

o začasni ureditvi plač in mezd poljskih delavcev 
vseh vrst in o plačilu dela, napravljenega z ži
vino na področju Poverjeništva PNOO za Slo

vensko Primorje.

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje po odobritvi 
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko, in Slovensko 
Prim orje ter na podlagi pooblastila PNOO za Slovensko P r i
morje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

C le n  1.

Na osnovi te uredbe se smatrajo za poljske delavce:

a) delavci, in sicer osebe, ki vršijo dela eden ali več dni in

b) delavci, k i vršijo svoje delo za daljšo dobo.

C le n  2.

Poljski delavci se delijo po težin i in vrsti dela na:

a) lallike,

b) grednje,

c) težke in

■ d) dela, k i zahtevajo posebno strokovno znanje.

Clen 3.

Plača ali mezda poljskega delavca se daje v denarju ali v 
denarju in naravi, toda del plače dane v  naravi ne sme prese
gati polovice zneska določene plače.

Plača ali mezda poljskega delavca ali plačilo dovršenega 
dela s živino v  poljedelstvu se lahko odplačuje v  celoti v  na
ravi, če je sporazumno dogovorjeno, da se plača nagrada z 
onimi kmetijskim i pridelki, ki so v  prosti prodaji.

C le n  4.

Polj ski delavec dobi :

a) plačo za lahka dela kot n. pr. pletev, pobiranje krom 
p irja  in drugih pridelkov, pobiranje graha, sadja in
splošno, čuvanje živine in trgatev, okopavanje vino
grada, vsa kmetska dela, isključivši okopavanja z lopato, 
brez hrane lir  150.— , s hrano lir  90.—* dnevno;

b) plačo aa srednjetežku dela, kot n. pr, setev, kopanje,
okopavanje (z lopa to ), osipan je, p ovezo va n je  ze lja , 

šitev in pripravljan je mrve, prevoz žita, redna dela 
mlatve, spravljanje slame in sena, odkopavanje krom
pirja, pobiranje turščice, zlaganje sirka, izkorenitve jn

čišćenje repe in krompirja, vod iti konje, nakladanje i
razkladanje gnoja ali umetnih gnojil, oskrbovanje i *  
krrnitev živine, brez hrane lir  180.— , s hrano lir  129. 
dnevno:

c) plačo za težka dela, kot n. pr. vse vrste žetve ali kišnj?. 
bodisi žita ali trave, prenos in razkladanje težkih stvari, 
kopanja jarkov, čiščenje jarkov in kanalov, m latev žita, 
obračanje strojev na roko, cepiti in prenašati drva, brez 
hrane lir 210.— , s 'hrano lir  150.—  dnevno;

d) plačo za dela, ki zahtevajo posebno strokovno znanje, 
kot n. pr. saditev, obrezovanje, škropitev sadonosnikov, 
saditev ^cepljenk, rezanje, škropitev in žvepljanje trt, 
brez hrane lir  210.— , s hrano lir  150.— dnevno.

Clen 5.

Hrana delavcu mora obstojati iz najmanj treh obrokov dnev
no, odgovarjajočih delu bodisi po količini kot po kakovosti.

Clen 6.

Dnina začne zjutraj pri popolni zori in tra ja  do zatona 
sonca.. Prekinitev za, jelo in počitek znaša dve uri.

Gori navedene plače so predvidene za dnino 10 ur, ne 
vštevši dve uri počitka.

Oo se vsled ostalih okoliščin ne more prekiniti delo in se 
isto m ora nadaljevati (še dve ali več ur) mora delodajalec 
piagati poljskemu delavcu za vsako celo delovno uro desetinko 
(1/10) določene plače na osnovi vrste dela s poviškom 50% za 
vsako delovno uro.

ee  se delovni čas zmanjša, vsled nepredviđenih ali drugih 
razlogov, se plača zniža sorazmerno in sicer se odtegne od 
plače, nagrada za samo delo celih delovnih ur prekinitve, če ne 
bi mogel delodajalec uporabiti delavca na drugem delu, ki bi 
se lahko opravilo v  nastalih okoliščinah, ce se je pričelo delo 
in je nastopila nenadna prekinitev vsled višje sile, zmanjšanje 
ne sme presegati tri četrtine določene plače, in sicer mora de
lodajalec plačati delavcu eno četrtino plače.

Clen 7.

P lače  poljskim  delavcem in delavkam izpod 18 let se do
ločajo za 20% nižje kot za one iz člena 4. Delavcem izpod 18 
let, ki se uporabijo za isto delo in z istim uspehom kakor de
lavci iznad 18 let, pripadajo plače kakor tem le.

. clen 8.

Navedene plače in mezde ve lja jo  za dobo od 1.. IV. do 1. XI., 
medtem ko se bodo za dobo od 1. XI. do 1. IV. prihodnjega leta 
uporabile, plače, znižane za. 25% napram onim predvidenim.

. clen 9.

Nekatera kmečka dela se oddajo delavcem po pogodbi (na 
akord), kjer je  to v  navadi po krajevn ih okoliščinah,

Nagrada za takovrstno delo se določa po svobodni pogodbi, 
toda ne sme biti n ižja od plač, predvidenih za enakovrstna dela.

Za ona kmečka dela, kjer je  v  navadi delitev dela, se odo- 
bruje svobodna pogodba, ki je ,v  navadi po krajevn ih okoli
ščinami.

Clen 10.

Delavci so dolžni vršiti ukaze delodajalca ali njegovega 
namestnika vestno in se držati uredbe o dnevnem urniku.



Štev. 7 Stran 52

Clen 11.

P lau lo  končanega dela z živino v poljedelstvu se. določa na 

700 lir dnevno; Ce se namesto plačila za delo z živino nado

mesti z delom rok, se računa dnina z živino s 6 dninami

človeka.

Clen 12.

V spornih prim erih med delavci in delodajalcem so dolžne 

stranke zadevo predložiti pristojnemu okrajnemu NO, k i bo 

skuSal v treli dneh doseči poravnavo med strankami, ce  bi 

se poravnava ne dosegla, predloži okrajni NO zadevo pristo j

nemu okrajnemu fodišču v  rešitev. Stranke, ki ne b i b ile za

dovoljne z odločbo okrajnega sodišča za delo, im ajo pravico 

pritožiti se proti odločbi na okrožno sodišče kot. sodišče za delo.

Clen 13.

Ta uredba stopi v  veljavo z dnem objave v Uradnem listu.

Ajdovščina, dne 31. decembra 1945.

Načelnica odseka za socialno skrbstvo: Poverjen ik :
M arija Bernetič, s. r. France Perovšek, s. r.

Uradne objave.
Z odločbo z dne 8. januarja 1946. Poverjen ištva PNOO za 

Slovensko Prim orje v Ajdovščini je  bil, v smislu člena 22. od
redbe o izvajanju socialnega zavarovanja z dne 6. 8. 1945., z 
dopolnitvijo odloka Ste v. 429/45, objavljenega v Štev. 2. Urad
nega lista od 20. 10. 1945., imenovan kot peti član v  začasni po
slovni upravi pri Pokrajinskemu zavodu za socialno zavarovanje 
v Kopru, Gorkič Josip, vodja posredovalnice za delo v  Kopru, z 
dodatkom, da opravlja funkcijo predsednika tega, sosveta.

Sklep.
Vpis zadruge.

Sedež: Idrija .

îSesedilo: Obnovitvena in stavbena zadruga z o. j. v Idriji. 
Vpisala se je  zadruga v  zadružni register dne 8. II. 1946. 
Ustanovljena je  bila na skupščini dne 6. januarja 1946. 
'Naloga zadruge:

a) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka preuči te
renski; razmere in izdela obnovitveni načrt za svoj kraj;

b ) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka izdela 
proračun obnovitvenih dea za vsakega posameznega člana in 
za celoten okoliš, nadalje določi obremenitev v delu in de
narju in odplačilni načrt za vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ureditev 
zemCjiško-knjižnih, služnostnih in drugh event. spornih od
nosov (kom asacija):

č) da preskrbuje kredit za nabavo m ateriala in izvedbo 
obnovitvenih del;

d ) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazdelju je 
med svoje člane gradbeni material;

c ) da s pritegn itvijo vseh razpoložljiv ih  delovnih moči 
pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena na- 
seùja po predloženem in odobrenem obnovitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izposluje 
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojn ih  ujetnikov ter 
jim  odrejuje delo po n jihovi strokovni, usposobljenosti.

- Zadružni delež znaša 1000 Lit. in se vplača ob vstopu. 
Vsak zadružnik jam či Se z dvakratnim  zneskom vpisa

nih deležev.
Skupčinski sklepi in priobčitve se ob jav lja jo  na zadružni 

razglasni deski. Vabila na skupščine se pošlje poleg tega 
vsem NOO, v  območju katerih zadruga posluje in vsem čla
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in taj
nik upravnega odbora, če pa sta odsotna, dva za to poobla
ščena člana upravnega odbora.

Ciani upravnega odbora so:
Clbej I eopold, predsednik,
■Bevk Janko, tajnik,
Vončina Anica, blagajničarka,
Bajt Anton, odbornik,
LipuSček Milan, odbornik,
Kenda Valentin, odbornik,
Didič Ivo, odbornik,
P igiar Ignacij, odbornik,
Kuštrin F ilip, odbornik.

OKROŽNO LJUDSKO ■SODISC2 V  POSTOJNI 

dne 5. februarja 1946, Zt 2/45-2.

Objave
Priloga k št. 7

Sklep.
Vpis zadruge.

V p is a', a »e je  zadruga v zadružni register dne 4. II. 1946- 

Sedež zadruge: Crni Vrb.

Besedilo: (Lesna produktivna zadruga v Črnem Vrhu, za
druga z om ejenim  jamstvom.

Zadruga je  bi1'.a ustanovljena na skupščini dne ß. decem
bra 1945.

Naloga zadruge je :
a ) prevzem anje vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) ođ 

svojih  članov — gozdnih posestnikov — v  smislu posebnega 
dogovora pa tudi od uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic:

b ) obdelovanje lesa v  polizdelke in izdelke na račun čla
nov ter plačevanja lesa po izvršeni prodaji in po odbitku 
stroškov;

c) najemanje, nakupovanje a li 'zgraditev nepremičnin in 
inventarja v svrho zagotovitve sodobnih obratovališč za obde
lovan je lesa ;

č) poglobitev zadružne vzgo je  in zavesti, pospeševanje 
smotrnega gozdarjen ja in gospodarjenja z lesom sploh.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in zboljšanje 
gospodarstva svojih  članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša G00 Lit. na 1 ha gozdne posesti. De
leži se m oralo plačevati ob vstopu v  zadrugo.

Vsak zadružnik jam či Se s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. Zadruga ob jav lja  svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na' skupščino se pošlje poleg tega vsem 
NOO, v območju katerih zadruga posluje in najm anj 8 dni 
pred skupščino vsem članom.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik in ta j
nik upravnega odbora, če sta odsotna, pa dva za to po
oblaščena č"ana upravnega odbora.

Člani i  pravnega odbora so:

Habe Franc, Crni Vrh 18, predsednik,
Rupnik Stefan, Zadlog 46, podpredsednik,

2 'gon  Ivan, Crni Vrh 10, tajnik,

Mikuž Franc, Crni Vrh 45, blagajnik,

Bajc Maks, Strmec 7, odbornik,

Tončič Franc, Lome 22, odbornik,

Grom Franc, Predgriže 18, odbornik,

OKROŽNO LJUDSKO SODISCE V  POSTOJNI 

dne 4. februarja 1946, Zadr. 1. Zt 1/46.

$
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Uradnem listu.
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POVERJENIŠTVA P O g R O i l N S K E G A  H A R 6B I 8 0S Y0I 0B I U E G A  O D B O R A  ZA  S L O V E I S K O  PR IM O RJE

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 20. aprila 1940. Leto I. — Št. 8

58. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o posloval
nici za posredovanje dela in njenih poverjenikov za Slo
vensko Prim orje (Uradni List St. 2 z dne 21. aprila 1945).

59. Odredba o pomo® nezaposlenim delavcem.
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V S E B I N A :

61. Uredba o povračilu potnih iin selitoilr stroškov.

62. Uredba o prometu z vinom in o cenati vina. 

Popravek.

Razglas.

58.
Odredba

o spremembah in dopolnitvah odredbe o poslovalnici 
sa posredovanje dela in njenih poverjenikov za Slo
vensko Primorje (Ur. List št. 2 z dne 21. aprila 1945).

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po 
odobritvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Primorje ter na podlagi poobla
stila PNOO za Slovensko Primorje in Trst, izdaja 
sledečo

o d r e d b o .

člen 1. 
člen 1 se spremeni:
Za vse ozemlje Poverjeništva PNOO se ustanavlja 

Urad za posredovanje dela s sedežem v Ajdovščini, ki 
stoji j:od vodstvom in nadzorstvom Poverjeništva Pokrajin
ske Zveze enotnih sindikatov delavcev in nameščencev v 
A jdovščini.

Urad za posredovanje dela pri Poverjeništvu Pokra
jinske Zveze enotnih sindikatov delavcev in nameščencev 
v Ajdovščini ustanovi pri vsakem krajevnem medstrokov- 
nem sveta enotnih sindikatov in p ri vsakem podružničnem 
odboru enotnih sindikatov poverjenike za posredovanje 
dela kot svoj podrejeni pomožni organ.

člen 2.
Točka 1 tega člena se spremeni:
1. Naloga Urada za posredovanje dela je, najti prosto 

zaposlitveno mesto ali najti osebe, katerim je  določena 
1zaposlitev potrebna. Urad in poverjeniki za posredovanje 
dela morajo zato skrbeti, da sestavijo kar naj popol
nejšo evidenco o nezaposlenih delavcih in prostih 
zaposlitvenih mestih.

člen 3.
1. odstavek, točka a ), člena 3 se spremeni: 
Zaradi kar najuspešnejšega posredovanja dela 

morajo Urad in poverjeniki za posredovanje dela:
a) vzpostaviti kar najtesnejše zveze z vsemi oblastmi 

in koncesioniranimi pod jetji, delavskimi sindikati in delo
dajalci.

Člen 4. 
člen 4 se spremeni:
Posredovanje dela spada v izključno pristojnost 

Uradar. odn. poverjenikov za posredovanje dela. Vsako 
drugo posredništvo dela je prepovedano.

člen 5.
člen 5 se spremeni:
Vsi delojemalci morajo biti prijavljen i pri Uradu 

za posredovanje dela oz. pri njegovih poverjenikih.

člen 6.
člen  6 se spremeni in dopolnjuje:
Za nastop ali razrešitev službenega razmerja je 

potrebna predhodna odobritev Urada za posredovanje 
dela oz. njegovih organov. Urad za posredovanje dela 
sme odobritev odkloniti, v kolikor bi nastop ali raz
rešitev službenega razmerja nasprotovala narodno
gospodarskim interesom.

Izjemoma sme delodajalec, kadar bi odlaganje 
imelo za posledico težko osebno ali imovinsko škodo, 
sprejeti delovno moč tudi brez predhodne odobritve 
Urada, vendar pa mora vsak tak primer naknadno, in 
to najkasneje v treh dneh, prijaviti in  opravičiti. 
Prav tako se morajo prijaviti enostranske predčasne 
razveze službenega razmerja (izstop, odpust) in jih 
mora stranka, k i razvezo zahteva, v treh dneh opra
vičiti.

Delavec in nameščenec, ki j i  m je  ponujena namestitev 
bodisi svoje stroke ali poklica ali druge stroke in ki te 
zaposlitve ne sprejmejo, bo Urad za posredovanje dela 
črtal iz seznama brezjjoselnih in dotični izgubijo vsako pra
vico na podporo, pripadajočo jim  v smislu odredbe o po
lnoči nezaposlenim delavcem in na posredovanje dela.

V  primeru da prizadeti z zdraviliškim spričevalom 
izkaže upravičenost odklonitve namestitve, more Urad po 
svobodni oceni to upošteva'i.

Člen 7.
člen 7 se spremeni:
Urad za posredovanje dela vodi vodja Urada za 

posredovanje dela, ki ga imenuje izvršni odbor Pover
jeništva Pokrajinske zveze enotnih sindikatov delavcev in 
nameščencev v Ajdovščini po predhodni odobritvi Pover
jeništva PN O O  za Slovensko Prim orje.

Vodja Urada posluje po veljavnih predpisih in po 
direktivah oddelka za socialno skrbstvo pri Poverje
ništvu PNOO v Ajdovščini.

člen 8.
člen 8 se spremeni:
Na predlog vodje Urada se nastavi sporazumno 

s Poverjeništvom PNOO tudi druge potrebne urad
niške moči pri Uradu.
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Clen 9.

člen 9 se spremeni:
Krajevni medstrokovni sveti enotnih sindikatov in po

družnični odbori enotnih sindikatov im enujejo za vsak okraj 
in kraj, kjer se za to pokaže potreba, po enega okraj
nega odn. krajevnega poverjenika za posredovanje 
'dela iz vrst funkcionarjev svojih odborov po predhodni 
'odobritvi okrajnih ali krajevnih NOO.

člen 10.

člen 10 se spremeni:
Za kritje stroškov Urada in pomožnih organov se 

pobirajo istočasno s prispevki za socialno zavarova
nje posebni prispevki za posredovanje dela.

Višino prispevka za posredovanje dela določi Po
verjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje v  Ajdovščini.

člen 11.

4. odstavek člena 11 se spremeni:
Kazni izreka na predlog Urada za posredovanje 

dela odn. njegovih poverjenikov okrajni INOO, v čigar 
območju je  obrat oz. podjetje delodajalca.

člen 12.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu.

Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Načelnica oddelka 
za socialno skrbstvo: Poverjenik:
Marija Bernetič s. r. France Perovšek s. r.

59.

Odredba
o pomoči nezaposlenim delavcem.

PoVerjenišjtvoi PNOO za, SlovenskoPrimorjte, po 
odobritvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje ter na podlagi poobla
stila PNOO za Slovensko Prim orje in Trst, izdaja 
sledečo

o d r e d b o .

člen 1.

Urad za posredovanje dela je  pristojen tudi za 
dajanje pomoči, ki jih  dobivajo nezaposleni delavci. 
Vsak nezaposleni delavec se mora javiti uradu ali pri 
okrajnem odn. krajevnem poverjeniku Urada za po
sredovanje dela onega okraja ali kraja, v katerem je 
ostal brez dela. K je r  ni urada za posredovanje dela 
ali krajevnega poverjetnika, se prijavi nezaposleni de
lavec pri okrajnem poverjeniku Urada za posredo
vanje dela.

člen 2.
Vrste pomoči so:
a ) redne podpore;
b) izredne podpore.
Pravico do redne podpore ima vsak nezaposleni 

delavec, ki izpolnjuje pogoje, predvidene s to odredbo.
Izredne podpore lahko dobijo osebe, ki izpolnju

je jo  pogoje, samo v kolikor ima Urad za posredovanje 
dela za take podpore razpoložljiva sredstva.

Podpore se dele v osebne podpore in družinski 
dodatek. Družinski' dodaték dobi nezaposleni delavec

za nepreskrbljene otroke, ki imajo nasproti njemu 
zakonito pravico do vzdrževanja.

člen  3.

Podpor zaradi nezaposlenosti ne morejo dobiti 
delavci:

a ) ki so odpuščeni po svoji krivdi ali so zapustili 
delo svojevoljno brez opravičenega razloga;

b ) ki so brez opravičenega razloga odklonili po
nujeno delo ali namestitev;

c) dokler prejemajo hranarino (bolniško pod
poro) ali porodne podpore, rento za onemoglost in 
starost, za nezgode ali kake druge redne podpore, ki 
so zadostne za njihovo vzdrževanje in vzdrževanje 
njihovih družin;

č) ki imajo druge dovoljne dohodke za vzdrže
vanje sebe in svoje družine.

člen  4.

Pravico do redne podpore dobi delavec 7. (sedmi) 
dan po prijavi nezaposlenosti, če je v obračunskem 
razdobju dosegel potrebno članstvo pri Pokrajinskem 
zavodu za socialno zavarovanje. Obračunsko razdobje 
se računa na 24 mesecev in 7 dni (727 koledarskih 
dni) nazaj od dne prijave nezaposlenosti.

Dan, za katerega je delavec imel pravico do hra- 
narine, porodniške podpore ali rente, se ne računa 
v obračunsko razdobje, ki se podaljšuje za zbiranje 
teh dni. Najmanjše potrebno članstvo pri ustanovah 
socialnega zavarovanja znaša 200 prispevnih dni 
(osem mesecev). V članstvo se šteje samo oni čas, za 
katerega so bili predpisani prispevki za nezaposlenost.

Za demobilizirance, ki so bili zaposleni pred 
vstopom v NOV ali POJ, se šteje doba, odslužena v 
vojski, v članstvo.

članstvo se dokazuje s potrdilom pristojnega 
Pokrajinskega zavoda za socialno zavarovanje oz. 
njegovih poslovalnic.

člen  5.

Redna pomoč se izplačuje v tedenskih zneskih 
tedensko ali 14-dnevno za nazaj samo za polne tedne 
nezaposlenosti. Prva podpora se izplača najkasneje
14. dan, a pri začasnih (sezonskih) poklicih najkas
neje mesec dni po dnevu prijave nezaposlenosti.

Tra jan je rednih podpor je odvisno od trajanja 
članstva v obračunskem obdobju in ne more biti 
daljše od 26 tednov. Na vsakih 200 prispevnih dni 
(osem mesecev) članstva se računajo 4 tedni redne 
podpore. Ako je delavec imel neprekinjeno 12-meseč- 
no članstvo, dobi razen zgoraj navedene podpore na- 
daljno podporo za 6 tednov, a če je imel nepretrgano 
članstvo 24 mesecev, dobi podporo še 14 tednov.

Višina podpore je odvisna od mezdnega razreda 
in družinskega stanja.

Tedenska podpora znaša za vsak teden nezapo
slenosti :
V mezdnem razredu brez druž. dod. z druž. dod.

0— I I  80 140
I I I— IV  140 200

V— V I 220 280
V II— IX  290 350

X — X II  450 510

člen  6.

Za ugotovitev mezdnega razreda je merodajen 
najn ižji razred zavarovanja v poslednjih 75 prispev
nih dnevih (3 mesecih). Ako dokaže zavarovanec, da
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irovanec, da

v tem najnižjem  razredu ni bilo zavarovanih polnih 
25 prispevnih dni (en mesec), se vzame naslednji 
višji mezdni razred.

V primeru, da imata na redno podporo pravico 
istočasno mož in žena, prejme osebno podporo in dru
žinski dodatek v polnem znesku oni, ki je zavarovan 
v višjem razredu, a zakonski drug dobi osebno pod
poro po svojem razredu.

Po izčrpanju redne podpore dobi delavec ponovno 
pravico, čim je dosegel novo članstvo v  delavskem 
zavarovanju, najmanj 200 prispevnih dni (osem me
secev).

Ako delavec redne podpore ni izčrpal, obdrži 
12 mesecev po izplačilu zadnje redne podpore pravico 
na neizčrpani del redne podpore poleg pravice na 
novo redno podporo, ki bi jo  bil med tem dosegel.

člen 7.

Izredno podporo morejo dobiti delavci, ki so bili 
zavarovani pa niso dosegli pravice do redne podpore 
ali pa so jo že izčrpali, pa se nahajajo v težkem 
gmotnem stanju. Izredna podpora ne more biti višja 
od tritedenske redne podpore v  naj višj em mezdnem 
razredu dotičnega delavca tekom enega, leta.

Delavcem, ki ne morejo dokazati nikakega član
stva v- delavskem zavarovanju, se lahko da manjšo 
podporo od slučaja do slučaja, največ trikrat tekom 
enega leta.

V izredno težkih slučajih se more odobriti iz
redna podpora za tri tedne' po naj višjem razredu, brez 
obzira na članstvo v socialnem zavarovanju pod po
goj em, da se v  to svrho ne porabi več kot ena petina 
kredita, določenega za izredne podpore.

člen 8.

Postopek pri dajanju podpor je naslednji:
Prošnja za podporo se napravi na predpisanem 

obrazcu, kateremu se priključi potrdilo o družinskem 
stanju in o članstvu pri socialnem zavarovanju. V ko
likor se ta potrdila ne oskrbe po službeni poti, so 
oblasti dolžne izdati jih  brez plačila takse.

Nezaposleni delavec se prijavlja  Uradu zaradi za
poslitve oziroma zaradi brezposelne podpore na dne
ve, ki jih  Urad odredi; prijavljati pa se mora najmanj 
dvakrat tedensko.

Podpore izplačujejo pristojni Uradi ali poverje
niki za posredovanje dela.

člen 9.

Dohodki, ki z njimi, razpolaga Urad za posredo
vanje dela, so redni in izredni. Redni dohodki so pri
spevki, k is e  pobirajo na področju Poverjeništva PNOO 
v višini 1 %> o d . enodnevne zavarovane mezde od
1. maja 1945 dalje na podlagi odredbe z dne 6. avgu
sta 1945 o obveznem socialnem zavarovanju.

Izredni dohodki so: dotacije, obresti ter ostali 
izredni dohodki.

Prispevke za Urad za posredovanje dela pobira 
Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje v Kopru 
obenem s prispevki za ostale panoge socialnega za
varovanja. Za stroške pobiranja prispevkov in za ugo
tavljanje članstva ter dajanje statističnih podatkov, 
potrebnih za poslovanje službe, posredovanja in da
janja podpor, odbija Pokrajinski zavod za socialno 
zavarovanje 5 °/o od pobranih prispevkov, a 95 °/o na
kazuje Uradu za posredovanje dela.

Urad za posredovanje dela razpolaga s svojo imo
vino v mejah odobrenega proračuna. Proračun se 
napravi najkasneje do 31. decembra kot zadnjega dne 
tekočega proračunskega leta.

Za upravne stroške, osebne in materialne, se ne 
more potrošiti več ko* 17 %  predvidenih proračunskih 
dohodkov. Ostanek se mora porabiti za podpore ne
zaposlenim delavcem.

Proračun odreja Izvršni odbor ESZDN.

člen 11.

Kazni za prekršitelje predpisov te odredbe se iz 
rekajo v denarju od 100 do 10.000 lir, v ponovnem 
slučaju v trojnem znesku, v kolikor prekršek ne vse
buje kaznivega dejanja.

Kazni izreka kot prvostopna oblast okrajni INOO, 
v čigar območju je obrat ali podjetje delodajalca, na 
predlog Urada za posredovanje dela.

Proti odločbi o kazni je dopustna pritožba. P r i
tožbo je vložiti v roku 8 dni po prejemu odločbe na 
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje —  odde
lek za socialno skrbstvo.

Člen 12.

Točne j ša navodila glede izvedbe in tolmačenja te 
odredbe izdaja Poverjeništvo PNOO za Slovensko Pri
marie —  oddelek za socialno skrbstvo.

člen 13.

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem listu.

' Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Načelnica oddelka 
za socialno skrbstvo: Poverjenik:
Marija Bernetič s. r. France Perovšek s. r.

60.

Odredba
o delavskih zaupnikih

Poverjeništvo PNOO za Slovensko1 Primorje, po 
odobritvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje ter na osnovi pooblastila 
PNOO za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

člen 1.
V vseh zasebnih, zadružnih in javnopravnih pod

jetjih, uradih, ustanovah in organizacijah, v katerih 
je zaposleno najmanj 5 delavcev, nameščencev in 
uslužbencev, se volijo zaupniki delavcev, nameščen
cev in uslužbencev (delavskih zaupnikov).

č len  2.
Delavski zaupniki so po zakonu izvoljeni pred

stavniki delavcev v podjetju in so v tem  svojstvu 
stalnoi v stikih z ljudskimi oblastvi in z upravo pod
jetja  ter z delavskimi in nameščenskimi sindikati.

člen 3.
Naloge delavskih zaupnikov so:
a ) da se trudijo za zaščito socialnih, gospodar

skih in kulturnih koristi delavcev, nameščencev in 
uslužbencev;

člen 10.
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b) da pomagajo pri pospeševanju dela in delovne 
discipline v podjetjih, uradih in ustanovah;

c ) da nadzorujejo proizvodnjo in izvajanje na
črta v podjetjih, razen v vojnih podjetjih odnosno 
zasebnih podjetjih ali oddelkih zasebnih podjetij, ki 
delajo izključno za vojsko;

d) da pomagajo pristojnim oblastvom pri nad
zorovanju, kako se izvršujejo zakoni, uredbe in na
redbe oblastev.

Naloge delavskih zaupnikov so predvsem tele:

I. S o c i a l n o  p o d r o č j e :
1. sporazumno s sindikalnimi organizacijami po

sredovati pri pogajanjih ob pripravljanju in sklepanju 
kolektivnih delovnih pogodb, delovnih norm in nad
zorovati izvrševanje teh; pogodb in norm;

2. obvezno posredovati pri odstranjevanju ali pri 
sporazumnem reševanju vseh sporov, nastalih iz de
lovnega razmerja;

3. sodelovati pri določanju norm, akordnih tarif, 
povprečnih in minimalnih zaslužkov, kolikor niso že 
urejeni s kolektivno pogodbo, ob sodelovanju s sindi
kalnimi organizacijami in delodajalci in nadzirati 
njih izvrševanje;

4. skrbeti za strogo izvrševanje vseh ukrepov, ki 
so predpisani po pristojnih narodnih oblastvih za za
ščito delavcev in vajencev glede delovnega časa, 
zdravja, življen ja in socialnega zavarovanja in ob
veščati in pomagati ljudskim oblasitvom v vseh vpra
šanjih, ki se nanašajo na zakonske predpise o zaščiti 
delavcev;

5. da dajejo upravam podjetij svoja mnenja o 
sprejemanju in odpuščanju delavcev in nameščencev, 
da vodijo evidenco o nesrečah v podjetjih in o tem 
redno obveščajo pristojno oblastvo;

6. sodelovati pri upravi delavskih ustanov svojega 
podjetja, delavskih stanovanj, otroških zavetišč, ku
hinj itd.;

7. vzpodbujati delavce in vajence k strokovnemu 
izobraževanju in usposabljanju;

II. G o s p o d a r s k o  p o d r o č j e  :
8. dajati s sindikalnimi organizacijami, z upravo 

podjetij in s pristojnim narodnim oblastvom pobudo 
za delo, dvigati delovno disciplino in boriti se proti 
sabotaži;

9. sodelovati na gospodarskem poprišču in uva
jati praktično izkušnje poenotenega knjigovodstvav za 
pospeševanje proizvodnje;

10. med delavstvom uveljavljati smisel za racio
nalno delo v podjetju in na delavskih sestankih pre
tresati vprašanja o pomanjkljivosti in težkočah, ki 
ovirajo uspešno proizvodnjo, predlagati ukrepe za 
njih odpravo in skupno s sindikalnimi organizacijami 
organizirati tekmovanje za zboljšanje načina dela, za 
izpolnitev proizvodnih nalog in za maksimalno izkori
ščanje zmogljivosti podjetja.

člen 4.

Delavski zaupniki se volijo z neposrednim tajnim  
glasovanjem na podlagi kandidatnih list (proporcio
nalni primer).

Aktivno volivno pravico imajo delavci in vajenci 
obeh spolov, zaposleni v podjetju ob času volitev.

Pasivno volivno pravico ima s pogojem, da ima 
politične pravice, vsak volivec, ki je dopolnil 18. leto 
starosti.

člen 5.

Volitve delavskih zaupnikov izvedejo volivni od
bori redno v mesecu maju vsakega leta. Pri sezonskih 
podjetjih in pri tistih, ki začnejo delo poi tem roku, 
se volitve opravijo po tem določenem roku.

Volivni odbor sestoji iz; delavskih zaupnikov, ka
terim je  mandat potekel. «

Volivni odbor mora imeti najmanj 3 člane. Ako 
se volivni odbor ne more sestaviti, ker delavci prej 
niso volili zaupnikov, ali pa, ker je mandat vsem za
upnikom prenehal ali zato, ker so v podjetju manj 
ko 3 zaupniki, ga določi Poverjeništvo PNOO za Slo
vensko Primorje na predlog sindikalne organizacije, 
oziroma ga dopolni izmed delavcev tistega podjetja.

Predlagatelji vsake sprejete kandidatne liste 
smejo odrediti v volivni odbor svojega predstavnika 
in njegovega namestnika; to se mora navesti na kan
didatni listi. Predstavniki kandidatnih list oziroma 
njihovi namestniki imajo pravico prisostvovati delu 
volivnega odbora.

člen 6.

Mandat delavskih zaupnikov traja leto dni do 
naslednjega rednega volivnega roka.

Pred pretekom enega leta preneha mandat de
lavskim zaupnikom v naslednjih primerih:

a ) z odstopom;
b) z izstopom iz podjetja;
c) z odpoklicem, ako se zato na zborovanju izjavi 

večina delavcev, zaposlenih v  podjetju oziroma v 
oddelku;

d) z izgubo političnih pravic ali z obsodbo za ne
častno dejanje;

e ) s smrtjo.
Prazna mesta se morajo popolniti izmed izvolje

nih namestnikov najpozneje v roku 14 dni.

člen 7.

število delavskih zaupnikov in njihovih namest
nikov se določi po številu delavcev, zaposlenih v pod
jetju. Ako je v podjetju zaposlenih:

od 5 do 20 delavcev, se voli 1 zaupnik;
od 21 do 50 delavcev, se volijo 3 zaupniki;
od 51 do 100 delavcev, se volijo 4 zaupniki;
od 101 do 150 delavcev, se voli 5 zaupnikov;
od 151 do 250 delavcev, se voli 6 zaupnikov;
ako je pa več ko 250 delavcev, se na vsakih na

daljnjih 100 delavcev voli še po 1 zaupnik, toda z 
omejitvijo, da ne sme biti v enem podjetju izvoljenih 
več ko 20 zaupnikov.

Ako ima podjetje več samostojnih oddelkov, sme 
vsak oddelek voliti delavske zaupnike, toda skupno 
število vseh zaupnikov tistega podjetja ne sme biti 
večje od števila delavskih zaupnikov, določenega v 
prednjem odstavku.

Ako ima podjetje na raznih krajih svoje naprave 
z najmanj 5 delavci, se volijo delavski zaupniki po
sebej za vsako teh naprav.

člen 8.

V podjetju, kjer je  zaposlenih več ko 100 delav
cev, morajo imeti delavski zaupniki poslovnik za svoje 
poslovanje.

Delavski zaupniki so dolžni dajati pismena poro
čila o svojem delu, in to po navodilih, ki jih  predpiše 
Poverjeništvo PNOO —  oddelek za socialno skrbstvo.
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člen 9.
Delavski zaupniki ne prejemajo za opravljanje 

svojih nalog nobene nagrade.
Ako .so delavski zaupniki primorani opravljati 

kake poverjene jim dolžnosti v času službe, se jim  ta 
čas šteje, kot da so ga porabili na svojem rednem 
poslu. Pri akordnih delavcih pa se čas, porabljen pri 
opravljanju takih dolžnosti, obračunava v sorazmerju 
z njihovim^ povprečnim zaslužkom,

člen 10.
Podjetja delavskih zaupnikov zaradi opravljanja 

njihove zaupniške dolžnosti ne smejo odpuščati.

člen 11.
Lastniki in upravniki zasebnih podjetij in uprav

niki javnopravnih in zadružnih podjetij, ki ovirajo 
delavske zaupnike pri opravljanju njihove dolžnosti 
(člen 3), ali pa se pregreše po določbah člena 9 in 10 
te odredbe ter tudi tisti, ki preprečujejo članom voliv- 
nih odborov izvrševanje njihove dolžnosti, se kaznu
jejo po teži dejanja takole:

a ) z opominom, ki se objavi v dnevnem časopisju 
ob stroških podjetja;

b) z denarno kaznijo do 20.000 lir;
c) s prisilnim delom do 3 mesecev.
Kazen po točki »c « se lahko izreče ali sama ali 

pa hkrati s kaznijo po točki »b «, če je poslodavec 
ravnal proti delavskemu zaupniku s posebno brez
obzirnostjo.

Pri odmeri višine kazni se posebno upošteva, ali 
obstoji hudobni namen, poslodavčeva družbena po
kvarjenost in ali je to dejanje storjeno v povratku.

Ako poslodavec ni fizična oseba, se kaznuje od
govorni vodja, oziroma, odgovorni član uprave kot 
pravne osebe.

če se izrečena denarna kazen od obsojenca ne 
more izterjati, se spremeni ta kazen v kazen prisil
nega dela, računajoč na vsakih 150 lir po 1 dan pri
silnega dela; toda ta kazen ne sme znašati več ko 
3 mesece prisilnega dela.

če se izrečena denarna kazen ne more izterjati 
od odgovornega vodje ali od člana uprave kot pravne 
osebe, je za denarno kazen nerazdelno odgovorna 
pravna oseba.

člen 12.
Za postopanje o kaznivih dejanjih iz člena. 11 te 

odredbe so pristojna okrajna narodna sodišča.

člen 13.
Izjemno od predpisov členov 5 in 6 te odredbe se 

opravijo volitve delavskih zaupnikov za leto 1946/47 
v dobi od 1. do 31. maja. Za opravo volitev se sestavi 
glavna komisija od 3 do 5 članov, k i jo na predlog 
sindikalne organizacije odredi Poverjeništvo PNOO 
za Slovensko Primorje.

Ta komisija predlaga okrajnim ali mestnim INOO 
v potrditev volivne odbore v podjetjih, katerih člani 
morajo biti delavci iz tistih podjetij.

č len 14.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v yrad - 

nem listu.
Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Načelnica oddelka 
za socialno skrbstvo: Poverjenik:
M arija Bernetič s. r. France Perovšek s. r.

61.
Uredba

o povračilu potnih in selilnih stroškov.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po 
odobritvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Primorje in nat osnovi pooblastila
PNOO za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

i
u r e d b o .

člen 1.

Nameščenci 'Poverjeništva, PNOC* za Slovensko 
Primorje, kakor tudi nameščenci vseh podrejenih 
okrajnih in mestnih NOO, ki službeno potujejo 5 in 
več kilometrov iz svojega službenega kraja, imajo 
pravico do dnevnice in do povračila potnih stroškov.

člen  2.

Službeno potovanje se smatra kot tako samo v 
primeru, če se vrši na osnovi pismenega naročila 
pristojnega starešine.

V pismenem naročilu starešine se mora označiti 
smer in cilj potovanja in približno trajanje istega.

Za službena potovanja v zaupnih zadevah n i tre
ba navesti ne smeri, ne cilja, ne trajanja potovanja.

člen 3.

Dnevnice znašajo:
1) na področju Poverjeništva PNOO za Sloven

sko Primorje L. 300.— ,
2) na področju Federativne Ljudske Republike 

Jugoslavije Din 120.— .
Za službena potovanja v druge kraje odredi dnev

nico Poverjeništvo PNOO za Slovensko- Prim orje za 
vsak posamezni, primer posebej.

člen 4.

Dnevnica teče od časa odhoda na službeno po
tovanje pa do časa prihoda. Za vsakih 24 ur, uporab
ljenih na potovanju, se računa polna dnevnica, za 
razliko, večjo od 12 ur, se računa tudi polna dnevnica 
ter za razliko, manjšo od 12 ur, se računa pol dnev
nice.

Za potovanje, ki traja 5 ur ali manj, se priznajo 
samo efektivni, izdatki.

č len  5.

Za vsako službeno potovanje ima nameščenec 
pravico do povračila stroškov za vožnjo na vlaku, 
ladji ali avtobusu. Za eventualno uporabo privatnega 
avtomobila mora biti izrečno dovoljenje starešine; 
v nasprotnem primeru se prizna nameščencu samo 
kilometrina,

člen 6.

Za službena potovanja po krajih, v katerih je ne
mogoče potovati z rednimi prometnimi sredstvi, pri
pada nameščencu kilometrina od 10 lir za kilometer 
na področju Poverjeništva PNOO za Slovensko P r i
morje in 5 din za kilometer na področju FLR Ju
goslavije.

Prii delu na terenu ne pripada nameščencu kilo
metrina za izvršeno hojo po terenu, ampak samo za 
odhod do' centra prostora, kjer se vrši deloma terenu, 
in za povratek. V -

Kilometrina se prizna samo. na osnovi potrdila o 
oddaljenosti, katero izdaja pristojna gradbena oblast.
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člem 7.

Za vsako službeno potovanje ima nameščenec 
pravico, da dvigne iz naslova akontacije dve tretjin i 
onega zneska, ki odgovarja približnemu proračunu 
stroškov za dotično potovanje.

člen 8.

Potni račun je treba predložiti v roku 8 dni po 
izvršenem potovanju.

V opravičenem primeru more starešina ta rok 
podaljšati.

V potnem računu se mora označiti številko in 
datum naloga za službeno potovanje, dan in čas od
hoda na pot in povratka in kronološki red gibanja iz 
kraja v kraj.

Za vsak efektivni izdatek, naveden v  potnem ra
čunu, se morajo priložiti dokazila (vozna karta in 
slično).

člen 9.

V primeru premestitve po službeni potrebi ima 
nameščenec pravico na povračilo1 selilnih stroškov, 
katerih višino je treba opravičiti z dokazili.

člen 10.

Za podatke o potnih in selilnih računih in za 
pravilnost priloženih listin je odgovoren nameščenec 
materialno, disciplinsko in kazensko.

Potni strošek in selilni račun morata biti over
jena od pristojnega starešine, potem ko jih  je  pred
hodno pregledal.

Tako pregledan in overjen račun mora starešina 
direktno predložiti pristojnemu finančnemu odseku 
radi likvidacije.

člen 11.

Nobeno službeno potovanje ne more tra jati dalje 
od 15 dni, razen če je pristojni starešina v nalogu za 
službeno potovanje predvidel daljši rok.

člen  12.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. aprila 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

62.
Uredba

o prometu, s vinom in o cenah vina.

Zaradi zagotovitve preskrbe prebivalstva in pra
vilne razdelitve z vinom, izdaja Poverjeništvo PNOO 
za Slov. Primorje po odobritvi Vojne Uprave J. A. za 
Julijsko Krajino, Istro-, Reko in Slov. Prim orje in na 
osnovi pooblastila PNOO za Slov. Prim orje in Trst 
z  dne 31. julija 1945, naslednjo

u r e d b o ,  

člen 1.

Vino se smatra za predmet, ki spada pod načrtno 
razdeljevanje in potrošnjo ter se zato ukinja prosti

promet z vinom. Prepovedana je vsaka prodaja vina, 
ki nasprotuje predpisom te uredbe.

Upravičeni odkupovati vino sta le Vipavska v i
narska zadruga ter Okrajna nabavna in prodajna za
druga v Kopru.

Pridelovalci so dolžni ponuditi vse presežke vina 
v nakup tema zadrugama.

člen 2.

V veljavi ostanejo vse že sklenjene pogodbe o pro
daji vina, v kolikor so sklenjene v  pismeni obliki iif 
v kolikor se izročitev izvrši najkasneje do 6. apri
la 1946.

člen 3.

Zamenjava vina za drugo blago se sme vršiti 
samo preko zadrug.

Zamenjano blago za vino sme pridelovalec upora
biti le v svojem kmečkem gospodarstvu ter je izklju
čena nadaljnja prodaja,

člen 4.

Za preskrbo vina po, okrajih skrbe Združenja go
stilničarjev. Vino smejo nabavljati izključno pri 
omenjenih zadrugah. N jih  delo nadzirajo okraj
ni INOO.

člen 5.
Določajo se naslednje naj višje cene vina pri pro

izvajalcu:
a) za namizna vina do 10% alkohola po L ir 80.—  

za liter,
b) za namizna vina do 11% alkohola po L ir 90,— 

za liter,
c) za specialna kvalitetna vina in vina z več kot 

11% alkohola po L ir 100.—  za liter,
d) za, buteljčna vina določi ceno oddelek za trgo

vino in preskrbo pri PPNOO za Slov. Primorje.

člen 6.
Odkupne vinarske zadruge smejo nabavni ceni 

priračunati 6% brutto zaslužka. V tem zaslužku so 
všteti prevozni stroški od proizvajalca do zadružnega 
skladišča (k leti) ter vsa manipulacija z vinom.

člen 7.
Vsi razpečevalci vina na drobno so dolžni pred

ložiti pristojnemu INOO kalkulacijo radi odobritve 
prodajnih cen. Nihče ne sme točiti vina, ako se ne 
more izkazati, da mu je prodajna cena odobrena,

Ob določanju detajlnih cen morajo okrajni INOO 
upoštevati :

a) plačano nabavno ceno;
b) 20% brutto zaslužka od te nabavne cene;
c) od. 1%— 3% v kritje prevoznih stroškov.
Primernost in upravičenost transportnih stroškov

presojajo okrajni INOO po svobodni oceni, upošteva
joč krajevne prilike.

d) Trošarina.
člen 8.

O vsakem nakupu vina izda zadruga prodajalcu 
potrdilo, v katerem navede količino, sorto, stopnjo 
alkohola in ceno vina.

člen 9.
Kršilci te uredbe se kaznujejo z denarno globo 

do zneska L ir 50.000.—  ali s prisilnim delom brez 
odvzema svobode do 6 mesecev. Obenem se lahko 
odredi zaplemba vina.
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Te kazni izrekajo okrajni INOO.
V težjih primerih, kakor tudi v slučajih povratka, 

se lahko na predlog javnega tožilca postopa po- dolo
čilih uredbe o pobijanju gospodarske sabotaže in ne
dopustne špekulacije (Uradni list št. 1.).

člen  10.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave.

Ajdovščina dne 27. marca 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

Popravek
I )  V odredbi o prijavni in odjavni dolžnosti pre

bivalstva, objavljeni v Uradnem listu z dne 20. febru
arja 1946, štev. 43/6, se glasi pravilno na strani 40, 
v 7. členu, 8. in 9. vrsta:

»stanovanju zunaj vojaških bivališč so dolžni vo
jaški štabi prijaviti in odjaviti število vojaških oseh t.

Datum iste odredbe je: Ajdovščina dne 31. janu
arja 1946.

I I )  V odredbi o nadaljnjih spremembah in do
polnitvah odredbe o izvajanju obveznega socialnega 
zavarovanja na področju Poverjeništva PNOO za Slo
vensko Primorje z dne 6. avgusta 1945, štev. 1, odnosno
21. septembra 1945, štev. 11, objavljeni v Uradnem 
listu z dne 20. marca 1946, štev. 52/7, v členu 10 (19), 
i. odstavek, 2. vrsta, se glasi pravilno:

»dodatek za otroke v znesku L. 24 za vsak de
lovni dan«.

člen 7.

člen 7 se glasi pravilno :
»Rentniki in upokojenci, ki so istočasno prejemali 

rente ali pokojnine od italijanskih zavodov za so
cialno zavarovanje in od države na osnovi enega de
lovnega razmerja, bodo prejemali eno rento ali po
kojnino1 po tej odredbi. Z ozirom na to se navedeno 
ne nanaša na rentnike ali upokojence, ki so istočasno 
prejemali rente ali pokojnine od italijanskih zavodov 
za socialno zavarovanje in od države na osnovi raz
ličnih delovnih razmerij.«

člen 8.

člen 8 se glasi1 pravilno:
»V  primeru, da dobi nekdo pravico na rento iz za

varovanja za primer nezgode in na pokojnino iz za

varovanja za onemoglost, starost in smrt, ima ta za
varovanec pravico samo na eno- nakazilo, in to na ono, 
ki je večja.«

člen 9.

člen 7 prejšnje odredbe se spremeni v člen 9.
člen 8 odpade popolnoma.
člen 9 se spremeni v člen 10.
člen 10 se spremeni v člen 11.
člen 11 se spremeni v člen 12,
I I I )  V odredbi o določanju in izplačevanju m ini

malnih rent in pokojnin iz socialnega zavarovanja na 
področju Slovenskega Prim orja z dne 31. decembra 
1945, objavljeni v Uradnem listu- štev. 54/7 z dne
20. marca 1946, se glasi pravilno v 3. členu, 1. odsta
vek, točka 1: 1

»Za upravičence do osebnih pokojnin.«

Ajdovščina dn-e- 10. aprila 1946.

Poverjeništvo PNOO 
za Slovensko Primorje.

Razglas.
Po razpadu Ita lije  in za časa nemške okupacije 

je izginilo skoraj vse cestarsko, orodje in inventar, 
razne priprave in material za vzdrževanje cest ter 
oprema cestarskih hiš in skladišč.

Ugotovljeno je, da se mnogo tega materiala na
haja v raznih privatnih stavbah in pri kmetovalcih.

Uprava cest pri oddelku za gradnje Poverjeništva 
PNOO.za Slovensko Prim orje poziva tem potoni vse, 
ki posedujejo kakršen koli material, opremo ali orodje, 
last Uprave cest, ki je prevzela vso imovino bivše 
avtonomne družbe za ceste (Genio civile) na pod
ročju Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje, da 
to jav ijo  v roku 14 dni Upravi cest v Vipavi, odnosno 
cestnim bazam v Ajdovščini, Idriji-, Postojni, II. B i
strici in Kopru ali pristojnim poveljstvom Narodne 
zaščite.

Proti vsakomur, ki bi ne prijavil odnosno izročil 
zgoraj navedenih predmetov v odrejenem roku, se bo 
uvedlo kazensko postopanje.

Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Uprava cest 
pri oddelku za gradnje 

Poverjeništva PNOO.

O l s f o v e

Priloga k: št. S

Sklep.
V p i s  z a d r u g .

Sedež zadruge: Ilirska Bistrica.
Besedilo firme : Mizarska zadruga z omej enim 

jamstvom v Ilirski Bistrici.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

4. novembra 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge: Nabava surovin, orodja in -drugih 

potrebščin svojim članom ter izdelovanje in vnovče- 
vanje vseh v mizarsko stroko spadajočih izdelkov.

Skrb za strokovno izobrazbo svojih članov, zlasti tudi 
vzgojo naraščaja.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se vplača ob 
pristopu.

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z enkratnim zneskom vpisanih deležev.

Oznanila se izvršujejo na zadružni razglasni de
ski, vabila na skupščine se pošljejo poleg tega vsem 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, sled
njim  najmanj 8 dni pred skupščino,
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Zadrugo zastopa predsednik ali podpredsednik 
upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva, za to po
oblaščena člana upravnega odbora, 

član i upravnega odbora so:
K irn Joško, mizar v Ilirski Bistrici, predsednik, 
Lenarčič Jožef, mizar v Ilirski Bistrici, tajnik, 
šlenc Ivan, mizar v Ilirski Bistrici, blagajnik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 5. januarja 1946.

Rez 5/45-2.

Sklep.
V p i s  z a d r u g .

Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 5. januarja 1946.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z omeje

nim jamstvom v  Tolminu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

22. avgusta 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a ) nabava gospodarskih in življenjskih potreb

ščin za članstvo brez; posrednikov;
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov članov brez 

posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševa.- 

nje posameznih gospodarskih panog, kakor: sadjar-
, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva 

~"7darstva, če in dokler ni v istem okolišu posebne 
uge te vrste;
č) najemanje in nakupovanje inventarja in ne- 

omičnin, kolikor je  v zadružno korist;
d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje pre

davanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in 
o' t'vnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne 
“ ■vesti.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izbolj
šanja gospodarstva svojih članov in delovnega 
ljudstva.

Poslovni delež znaša 100 lir in se vplača ob pri
stopu.

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še s 
trikratnim zneskom vpisanih deležev.

Zadruga objavlja svoje priobčitve na zadružni 
razglasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega 
vsem NOO, v območju katerih posluje in vsem čla
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in  zanjo podpisujeta dva člana 
upravnega odbora.

člani upravnega odbora so: Brovč Mirko, pred
sednik; Lapanja Albina, podpredsednik; Rutar Jakob, 
Pavčič Bogomil, Lužnik Franc, Perdih Franc, K r i
vec Alojz, Tuta Teodor, Florjančič Stanko.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 5. januarja 1946.

Rez 6/45-2.

Sklep.
Sedež: Ajdovščina.
Besedilo: Okrajna gospodarska zadruga, zadruga 

z omejenim jamstvom v Ajdovščini.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

4. novembra 1945.
Naloga zadruge je:

a ) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin 
za članstvo brez posrednikov;

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov;

c) ustanovljanje posebnih odsekov za pospeševa
nje posameznih gospodarskih panog, kakor: sadjar
stva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva in dokler ni v istem okolišu posebne za
druge te vrste;

č) najemanje in nakupovanje inventarja in ne
premičnin, kolikor je v zadružno korist; 1

d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje pre
davanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in 
aktivnejšega sodelovanja in prebujanja zadružne za
vesti.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izbolj
šanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljud
stva.

Zadružni delež znaša 500 Lit. in se vplačuje ob 
pristopu.

Jamstvo je  omejeno; vsak zadružnik jamči še s 
petkratnim zneskom vpisanih deležev.

Oznanila se izvršujejo na zadružni razglasni deski, 
vabila na skupščino pa se pošljejo poleg tega vsem 
NOO v območju, katerih zadruga posluje in vsem čla
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsed
nik in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, 
iv a  za to pooblaščena člana upravnega odbora.

člani upravnega odbora so: Štucin Rudolf, pred
sednik; Pečenko Milojka, podpredsednik; Brajnik Ru
dolf, tajnik; Bratina Miro, blagajnik; Miška Ivan, 
odbornik; Špacapan Štefanija, odbornik; R ijavec 
Janko, odbornik; Žvanut Ivan, odbornik; Bavčar An
gel, odbornik; Krapež Jožef, odbornik; Marc Ivan, 
odbornik; Seražin Alojz, odbornik in Gruntar Albin, 
odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 28. februarja 1946.

Zt 4/46/2.

Sklep.
Sedež zadruge: Ilirska Bistrica.
Besedilo: Mizarska zadruga z omejenim jamstvom 

v Ilirski Bistrici.
Na skupščini dne 3. februarja 1946 so bila spre

menjena pravila tako:
člen 1. Im e zadruge in sedež zadruge v Ilirski 

Bistrici: »Lesno produktivna zadruga z o. j. v Ilirski 
Bistrici«.

člen 2. Naloga zadruge je: da za svoje člane na
bavlja surovine, orodje in druge potrebščine ter izde
luje po možnosti v skupnih delavnicah in vnovčuje 
vse, v lesno stroko spadajoče izdelke. Nadalje skrbi 
za strokovno izobrazbo svojih članov, zlasti tudi za 
vzgojo naraščaja.

člen 5. Vsak zadružnik jamči z desetkratnim zne
skom vpisanih deležev.

Izbriše se član upravnega odbora tov. šlenc Ivan 
in se vpišeta kot novoizvoljena člana upravnega od
bora: K irn M arija ter tov. Batista Štefan kot pod
predsednik —  oba iz Ilirske Bistrice.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 28. februarja 1946.

Zadr. I— 5/2.

TISKARNA .MERKUR', LJUBLJANA
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POVERJEHiŠTVA P O K R AJINSKEGA I A R 0 D N 0  OSVOBODILNEGA O D B O R A  ZA  S L O V E N S K O  PRIMORJE
Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 10. maja 1946. Leto I. Št. 9

V S E B I N A :
63. Uredlba o volitvi delavskih zaupnikov.
64. Odredba o  gledaliških in kinematografskih predstavah ter 

o drugih javnih prireditvah zaiba^mega značaja.
65. Odredba o gozdnih, poljskih in 'lovskih čuvajih.
66. Odredba o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih.
67. Uredba o ustanovitvi Pokrajinskega preskrbovalnega zavoda

za Slovensko Prim orje »P re rad « s sedežem v  Št. Petru 
ina Krasu. j

68. Odločba o ipostavitvi delegata notarskim pisarnam in celot
nemu notarskemu arhivu na področjlu Poverjeništva PNOO 
za Slovenisko Prim orje.

69. Spremembe in dodatek ceniku štev, 4, objavljenem v  Urad
nem lisitu PPNOO št. 3, 4, 5, okroglega, žaganega in tesa
nega lesa.

70. Naredba štev. 16.

63.
Uredba,

o volitvi delavskih zaupnikov.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko, Primorje, po 
odobritvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila 
PNOO za Slovensko Primorje in Tnst, izdaja sledečo

u r e d b o ,  

člen 1.

Volitve delavskih zaupnikov obavljajo volivni od
bori na podlagi odredbe o delavskih' zaupnikih in po 
določbah te uredbe.

člen  2.

Volivni odbor ima naslednje dolžnosti:
A. izbrati predsednika odbora;
B. pribaviti od uprave podjetja seznam vseh za

poslenih delavcev in sestaviti natančen volivni ime
nik za opravo volitev;

C. izdati najmanj 7 dni pred volitvam i in na 
vidnem mestu v podjetju objaviti razpis volitev (vo
livni razglas), ki ga podpiše predsednik volivnega 
odbora. Razglas mora navajati:

a ) dan, kraj in čas volitev;
b) število zaupnikov in njihovih namestnikov, ki 

naj se volijo;
c) kraj, kjer je  na vpogled volivni imenik, kakor 

tudi navodilo, da se popravki v volivnem imeniku 
lahko zahtevajo samo do 24 ur pred pričetkom volitev;

d ) kje in kdaj se sprejemajo kandidatne liste ter 
kje in kdaj bodo volivcem na vpogled;

D. priskrbeti s pomočjo podjetja potrebne pro
store za volitve;

E. sprejemati kandidatne liste v roku, določenem 
v členu 3. te uredbe;

P. pripraviti vse, kar je  potrebno za pravilno 
opravo volitev;

G. voditi volitve;
H. ugotoviti izid volitev in ga objaviti pristojnim 

volivcem in izvoljenim delavskim zaupnikom;
I. sprejemati pritožbe o nepravilno opravljenih 

volitvah in na podlagi člena 11. te uredbe dostaviti 
take pritožbe pristojnemu narodnemu okrajnemu so
dišču.

Vsi posli, navedeni v točkah H in I, morajo biti 
izvršeni najkasneje v treh dneh od dneva volitev.

člen 3.
Kandidatne liste se vložijo pri volivnem odboru 

najkasneje tri dni pred volitvami. Kandidatna lista 
mora biti podpisana od uprave sindikalne podružnice 
ali pa od tolikokrat po pet predlagateljev, kolikor je 
zaupnikov, predlaganih za kandidate.

Vsak predlagatelj sme podpisati samo eno kandi
datno listo.

Na vsaki kandidatni listi mora biti po zaporednih 
številkah predlaganih toliko kandidatov ali njihovih 
namestnikov, kolikor se voli delavskih zaupnikov za 
tisto podjetje. Poleg imena in priimka kandidata in 
namestnika se vpiše njihov poklic in naslov.

Lista, ki ne bi navajala prednjih podatkov, se 
šteje za nepravilno in naj jo  volivni odbor vrne prve
mu predlagatelju, da jo popravi v  roku 24 ur.

člen  4.
Kandidatne liste naj zaznamuje volivni odbor s 

številkami po vrsti, kakor so prispele, in naj jih  izvesi 
na vidnem mestu v podjetju.

člen  5.
Ako je bila vložena samo ena kandidatna lista, 

volivni odbor to na dan volitev ugotovi in vpiše v za
pisnik in brez glasovanja razglasi kandidate s te liste 
za izvoljene delavske zaupnike.

člen 6.
Voli se s tajnim  glasovanjem z glasovnicami.
Za vsako predlagano listo naj pripravi volivni 

odbor toliko glasovnic, kolikor je delavcev zaposlenih 
v podjetju.

Glasovnice za razne liste morajo biti označene z 
zaporednimi številkami ustreznih kandidatnih list.

Vsak volivec dobi za vsako listo po eno glasovnico 
in eno kuverto.

V posebnem prostoru odbere volivec glasovnico 
s tisto številko kandidatne liste, za katero glasuje, jo 
dene v kuverto in jo zalepi ter odda volivnemu od
boru; ostale prejete glasovnice pa uniči.

člen  7.
Praviloma se vrše volitve na dan odmora ali pa 

po končanem delovnem času.

1
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Stroške za volitve plača pristojna sindikalna or
ganizacija,.

člen 8.

Po končanem glasovanju mora volivni odbor takoj 
prešteti oddane kuverte in navesti v zapisniku n ji
hovo število.

Nato odpre volivni odbor kuverte in uredi gla
sovnice po številu kandidatnih list radi ugotovitve vo
li vnega izida.

če  dolbi volivni odbor v kuverti več ko eno gla
sovnico, jih  vse uniči in izreče za neveljavne.

člen  9.

Pri ugotavljanju voli vnega izida je postopek tale: 
Glasovi, oddani za vsako vloženo listo, se seštejejo in 
se dobljeno število deli s številom predlaganih zaupni
kov v tistem podjetju. Na ta! način dobljeni količnik 
je volivni količnik. Glede na to dobi vsaka lista to
liko mandatov oziroma delavskih zaupnikov in n ji
hovih namestnikov, kolikorkrat je volivni količnik 
obsežen v  številu dobljenih glasov vsake liste.

če bi se na ta način število mandatov delavskih 
zaupnikov in njihovih namestnikov ne porazdelilo po
polnoma, se dodelijo preostali mandati po vrsti tistim 
listam, ki imajo največji ostanek. Pri enakih ostankih 
odloči žreb s kocko, kateri listi pripada nedodeljeni 
mandat.

če  je kdo izvoljen na več kandidatnih listah, je 
volivni odbor dolžan vprašati, na kateri listi se ima za 
izvoljenega.

člen  10.

Volivni odbor napravi o opravljenih volitvah za
pisnik, v katerem; ugotovi:

a ) skupno število pravilnih glasovnic, ki so jih  
oddali volivci;

b ) število glasov, oddanih za posamezne kandi
datne liste;

c) volivni količnik in število mandatov, ki spadajo 
na posamezne kandidatne liste;

d ) imena izvoljenih delavskih zaupnikov;
e) morebitne pritožbe v zvezi z opravljenim i vo

litvami.
Zapisnik podpišejo vsi člani volivnega odbora.

člen 11.

Prizadete skupine delavcev in sindikalna organi
zacija se lahko pritožijo v roku 8 dni od dneva volitev 
po volivnem odboru pri pristojnem narodnem okraj
nem sodišču zaradi nepravilnosti pri opravi volitev.

če  se ugotovi, da so bili v času volitev prekršeni 
bistveni predpisi odredbe o delavskih zaupnikih ali 
predpisi te uredbe, razveljavi narodno okrajno sodi
šče volitve in razpiše nove volitve v roku 8 dni od 
dneva prejete pritožbe.

Odločba okrajnega narodnega sodišča je do
končna,

člen  12.

Predsednik volivnega odbora more v roku treh 
dni, potem ko postanejo volitve za delavske zaupnike 
neovržne, pismeno pozvati vse izvoljene delavske za
upnike na sejo radi konstituiranja in prevzema n ji
hovih poslov.

Na tej seji izvolijo delavski zaupniki izmed sebe 
starešino in tajnika.

Po opravljenih volitvah delavskih zaupnikov in 
njihovem konstituiranju mora predsednik volivnega

odbora v roku petih dni od dneva volitev predložiti 
pismeno poročilo z zapisnikom o izidu volitev in o 
konstituiranju delavskih zaupnikov Poverjeništvu 
PNOO za Slovensko Prim orje in sindikalni organiza
ciji, upravi podjetja izroči pa samo poročilo o izvo
ljenih delavskih zaupnikih in njihovih namestnikih 
kakor tudi o njihovem konstituiranju.

če  se predsednik volivne komisije ne ravna po 
predpisih v  prednjem odstavku, se izvoljeni delavski 
zaupniki po preteku tridnevnega roka sami konsti
tuirajo in naj izvoljeni starešina predloži poročilo, 
kakor je navedeno v prednjem odstavku.

. člen' 13.

Poverjeništvo ZNOO za Slovensko Prim orje —  
oddelek za socialno skrbstvo —  izda natančnejše do
ločbe o izvrše vari ju te uredbe.

člen 14.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Načelnica oddelka 
za socialno skrbstvo: Poverjenik:
M arija Bernetič s. r. France Perovšek s. r.

64.
Odredba

o gledaliških in kinematografskih predstavah ter 
o drugih javnih prireditvah zabavnega značaja.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po 
odobritvi Vojne uprave J. A. za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje in po pooblastilu PNOO 
za Slovensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija 1945, 
izdaja sledečo

o d r e d b o .

člen  1.

Gledališke in kinematografske predstave se smejo 
po pravilu vršiti samo v  prostorih, ki so za take svrhe 
urejeni in na podlagi komisijskega pregleda od na
rodne oblasti spoznani za sposobne.

Prostori morajo zlasti ustrezati zdravstvenim 
predpisom ter vsem zahtevam glede življenjske var
nosti in varnosti pred požarom.

člen  2.

Vsako gledališko delo ali film, ki se namerava 
predvajati, se mora predhodno predložiti v  cenzuro 
cenzurni komisiji, ki se s tem ustanovi pri Poverje
ništvu PNOO.

Cenzurna komisija mora odkloniti dovoljenje za 
predvajanje, ako oceni, da je vsebina gledališkega 
dela ali film a v nasprotju z načeli j avne morale ali 
javnega reda in narodne varnosti (italijanski in nem
ški ali kake druge filmske družbe film i, katerih vse
bina je fašističnega ali profašističnega značaja).

člen  3.

Kinematografi, v katerih se dajejo filmske pred
stave dnevno ali pa večkrat na dan, morajo za po
samezne predstave določiti urnik in se ga točno 
držati.
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Vsako gledališče
člen  4.

oz. kinematograf mora imeti 
točno določeno največje število oseb, ki zamorejo 
prisostvovati predstavi ter se večj e število ne sme pri
pustiti k predstavi iz razlogov javnega reda. število 
sedežev in stoječih mest mora biti pri vhodu ozna
čeno.

Sedeži morajo biti razporejeni v vrste in fiksno 
pritrjeni ter numerirani,

člen 5.
V prostorih gledališča oz. kinematografa je pre

povedano kajenje in razgrajanje.
Ob začetku predstave se vhodi zaprejo ter je 

vstopanje v času predstave prepovedano.

člen 6.
Vstop k predstavi je dovoljen samo z vnaprej na

bavljeno numerirano vstopnico, ki se na vhodu kon
trolira po kontrolnem organu.

člen 7.
Po končani predstavi se moraj o prostori, izprazniti 

in dobro prezračiti.
Člen 8.

V svrho vzdrževanja javnega reda in kontrole 
mora biti pri vsaki predstavi prisotno prim em o šte
vilo organov NZ in po, možnosti organov gasilske čete.

Za to izredno službo mora plačati gledališko oz. 
kinematografsko podjetje primerno pristojbino, ka
tero določi okrajni NO odbor. Pristojbine se nalagajo 
v poseben fond pri okrajnem NOO, iz katerega se 
vsakega pol leta nakaže ves pobrani dohodek okraj
nemu poveljstvu NZ, ki ga uporabi za izplačilo nagrad 
ali pa priboljškov in podpor posameznim članom.

člen 9.
Priložnostne javne prireditve kulturnega in za

bavnega značaja, kakor podeželske gledališke igre, 
koncerti, mitingi, javni plesi in podobno, se smejo 
prirejati samo s pismenim dovoljenjem, katero izdaje 
okrajni NO odbor.

V  ostalem velja jo za take prireditve smiselno vsi 
predpisi te odredbe.

Za javni red in mir na takih prireditvah so od
govorni prireditelji.

č len  10.
Za oblastvena dovoljenja za predstave in prire

ditve sploh se pobirajo takse po določilih uredbe o 
pobiranju taks in pristojbin.

Ravno tako se pobirajo takse na vstopnice po do
ločilih iste uredbe.

člen  11.
Prekrški te odredbe se kaznujejo z denarno globo 

do 20.000 lir, ki se v slučaju neizterljivosti spremeni 
v kazen prisilnega dela brez omejitve osebne svobode, 
pri čemer se za vsakih 150 lir računa en dan pri
silnega dela.

Za kazensko postopanje je pristojen okrajni NO 
odbor (odsek za notranjo upravo).

člen 12.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 7. aprila 1946.
Za načelnika 

oddelka za notr. upravo,
pomočnik : Pover j enik :

Lazar Josip s. r. Perovšek France s. r.

65.

Odredba
o gozdnih, poljskih in lovskih čuvajih.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje, po 
odobritvi Vojne uprave J. A. za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje in po pooblastilu PNOO 
za Slovensko Prim orje in Trst z dne 31. ju lija  1945, 
izdaja sledečo

o d r e d b o .

člen  1.

Lastniki oz. uprave gozdov, ki presegajo površino 
50 ha, so v roku 30 dni po objavi te odredbe dolžni 
postaviti dovoljno število gozdnih čuvajev, ki lahko 
vrše obenem službo'lovskih čuvajev.

Ako ne nastavijo čuvajev v določenem, roku, po
stavi čuvaje Okrajni NOO na stroške in nevarnost 
dotičnih lastnikov-zamudnikov.

člen  2.

Krajevni NOO smejo postavljati poljske čuvaje, 
katerim se v sporazumu z okrajnim lovskim zdru
ženjem lahko poveri tudi služba lovskega čuvaja.

člen 3.

'Okrajna lovska združenja smejo postavljati za 
posamezna lovišča lovske čuvaje po pristanku kra
jevnega NO odbora.

člen 4.

Za čuvaja se smejo postaviti samo osebe, ki so 
dopolnile 18 let starosti, ki so zanesljive in primer
nega obnašanja.

Za čuvaje se ne morejo postaviti osebe:
a ) ki, so vdane igri, podkupljivosti, tihotapstvu 

in podobno,
b) ki ne izpolnjujejo pogojev odredbe o posesti 

in nošenju orožja (Uradni, list št. 4 od 15. januar
ja 1946),

c ) ki so bile kaznovane za prekrške zoper lovske 
predpise.

č len  5.

Postavitev za gozdnega oz. poljskega in lovskega 
čuvaja je  veljavna samo, če jo  odobri okrajni NO 
odbor —  odsek za notranjo upravo v sporazumu z 
oddelkom za gozdarstvo.

člen 6.

O odobritvi postavitve izda okrajni NOO pismen 
odlok poslodavcu.

Obenem vzame na zapisnik slovesno izjavo po
stavljenega čuvaja po vzorcu v prilogi A ) ter mu izda 
legitimacijo po vzorcu v prilogi B ).

člen  7.

Gozdni, poljski in lovski čuvaji im ajo v izvrševa
nju poverjene jim  službe značaj javne straže.

V svrho razpoznavanja morajo nositi službeni 
znak, ki mora biti prišit na levem rokavu jopiča nad 
laktom.

Oblika znaka je sledeča: našitek iz belega platna 
z rdečim robom širine 2 mm, oblike enakostraničnega 
trikotnika s plavim grbom, belim Triglavom, pod njim  
štiri valovite bele črte, nad grbom peterokraka rdeča 
zvezda, na levi strani grba črka G. ali L. ali P., na 
desni strani grba črka Č.

I
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Člen 8.

Gozdni, lovski in poljski čuvaji so upravičeni no
siti orožje, in sicer praviloma lovsko puško.

Gozdno čuvajsko osebje, ki je nameščeno pri 
upravi državnih gozdov in za gozdove, ki so pod upra
vo komisije za upravo narodne imovine, sme biti obo
roženo z vojaško puško.

člen  9.

Legitim acija o postavitvi (čl. 6) ne daje pravice 
do posesti in nošenja orožja, temveč izdaja v to svrho 
orožni list Poverjeništvo PNOO —  oddelek za notranjo 
upravo —  po izvedenem postopku v  smislu predpisov 
odredbe o posesti in nošenju orožja.

člen 10.

čuva ji smejo uporabiti orožje samo v  slučaju si
lobrana.

člen  11.

Okrajni NOO —  odsek za notranjo upravo—  mo
ra voditi točen seznam nastavljenih čuvajev in v 
njem beležiti vse spremembe.

Poslodavci (uprave gozdov, krajevni NOO in 
okrajna lovska združenja) so dolžni vsako spremembo 
čuvajev v roku treh dni prijaviti pristojnemu okraj
nemu NOO —  odseku za notranjo upravo. V  slučaju 
prestanka službenega razmerja so dolžni vrn iti izdano 
legitimacijo in orožni list ter predati orožje v shrambo 
okr. NOO, dokler se na n jo ne izda orožni list drugi 
osebi.

člen  12.

Prekrški te odredbe se kaznujejo po določilih 
odredbe o prekrških in upravnem kazenskem posto
panju (Uradni list št. 5 z dne 15. februarja 1946).

člen  13.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 8. aprila 1946.

Za načelnika 
oddelka za notr. upravo, 

pomočnik:
' Josip Lazar s. r.

Načelnik oddelka 
za kmetijstvo in  gozdarstvo: 

Dušan Keber s. r.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

Obrazec A

Okrajni NOO v .........................

Odsek za notranje zadeve
š t........... :........

Predmet: ........... ..........................
postavitev za gozdnega čuvaja.

Z a p i s n i k

Danes ........... ................ ......... je pristopil na tutf.
urad tovariš ................................................ ......., rojen
dne .................... ,..........  v .. ......................... , stanujoč
v ......................... ........... , ki je postavljen od ..............

za ................... ....... ...... čuvaja.

Njegova postavitev je odobrena z odlokom
št.....................o d ..................................................v smislu
odredbe o gozdnih, poljskih in lovskih čuvajih.

Po danem pouku o njegovih dolžnostih je  podal 
sledečo slovesno

i z j a v o  :

Obljubljam, da bom zaupano m i službo vršil 
vestno in nepristransko, da ne bom zamolčal a li za
ta jil nobenega krivca, n iti po krivem koga obdolžil 
ter da ne bom zlorabil službenega orožja.

Podpis čuvaja:

Podpis člana Okr. NOO:

Obrazec B
Okrajni NOO v ........................... .

Odsek za notranje zadeve 
š t .....................

L e g i t i m a c i j a

T o va r iš ........................................ ... -............... , rojen
dne .......................... ......, po poklicu ........................ .
stanujoč v ................................ , je v smislu odredbe
o gozdnih, poljskih in lovskih čuvajih postavljen
od ......:..............................  za ....;.......................  čuvaja.

Njegova postavitev je odobrena z odlokom 
št.................... o d ......................................

Imenovani ima v  izvrševanju poverjene mu službe 
vse pravice in dolžnosti javne straže ter sme nositi 
orožje, za katero mu je izdan od Poverjeništva PNOO 
—  odseka za notranje zadeve —  orožni list št..........
v .......................... s.....d n e ................... ...............

dne
Načelnik odseka:

I z j a v a
Obljubljam, da bom zaupano mi službo vršil 

vestno in nepristransko, da ne bom! zamolčal a li za
ta jil nobenega krivca, niti po krivem koga obdolžil 
ter da ne bom zlorabil službenega orožja.

Podpis:

66.
Odredba

o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po 
odobritvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Primorje ter na podlagi poobla
stila PNOO za Slovensko Prim orje in Trst, izdaja 
sledečo

o d r e d b o .

I. O d r u š t v i h ,  

č len  1.
Za razvijanje kulturne in  družabne delavnosti 

ljudskih množic je  zajamčena pravica združevanja v

kulturna,
društva.

Osebe 
stveno, ti 
dolžne, d 

Prija  
INOO -  
ništvo ' P il  

Prija 
manj 10 

Prija 
društva \

Prav 
in podro 
s katerir 
društva 
kako drv 
5) pravil 
7) društ 
nih sred 
društva.

Upri

Vsa 
nadalje 
predloži 
verjeniš 
potom ; 
tranjo i 

Prij 
vodih.

II. (

Za 
skih m 
zborovE 
nebom 
rejanje 
staci j.

Sk
dolžni
odseku
priredi

V
shoda 
tudi n 
sklicat 
lišče.

Pc 
odsek 
prijavi 

Ol  
re pre 
če obs 
O pre 
za noi 
časoir 
imajo
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odlokom 
.... v smislu 
ajih.

ti je podal

užbo vršil 
Ičal ali ža
ga obdolžil

avaja:

Obrazec B

....... , rojen

................... —•••>

slu odredbe 
postavljen

....  čuvaja.
2 odlokom

e mu službe 
sme nositi 

ištva PNOO 
st št...........

jdseka :

službo vršil 
>lčal ali za- 
3 ga obdolžil

l is :

ih shodih.

»rimorje, po 
■a j ino, Istro, 
lagi poobla- 
Trst, izdaja

e delavnosti 
Iruževanja v

kulturna, znanstvena, telesno-kulturna in druga 
društjva.

člen  2.

Osebe, ki nameravajo osnovati kulturno, znan
stveno, telesno-kulturno ali kako drugo društvo, so 
dolžne, da prijavijo osnovanje društva.

Prijava se predlaga potom pristojnega okrajnega 
INOO — odseka za notranjo upravo —  na Poverje
ništvo'PNOO —  oddelek za notranjo upravo.

Prijavo o osnovanju društva mora podpisati naj
manj 10 predlagateljev (ustanoviteljev) društva.

Prijavi mora biti priložen program in pravila 
društva v petih izvodih.

člen 3.

Pravila društva morajo vsebovati: 1) ime, sedež 
in področje društva, 2) naloge društva in sredstva, 
s katerimi naj se te naloge dosežejo, 3) organizacijo 
društva in način sestave njegove uprave ter način, 
kako društvo sklepa, 4) določila o vstopu in o izstopu, 
5) pravice in dolžnosti članov, 6) zastopanje društva, 
7) društvene znake, pečat in podobno, 8) vire gmot
nih sredstev ter uporabo imovine v slučaju prestanka 
društva.

člen 4.

Uprava društva mora imeti najmanj pet članov.

člen 5.

Vsa že obstoječa društva morajo, če nameravajo 
nadalje delovati, v roku 30 dni po objavi te odredbe 
predložiti prijavo za odobritev pravil in delovanja Po
verjeništvu PNOO —  oddelku za notranjo upravo —  
potom pristojnega okrajnega NOO —  odsek za no
tranjo upravo.

Prijavi morajo biti priložena pravila v petih iz
vodih.

II. O z b o r o v a n j u  i n  j a v n i h  s h o d i h .

člen  6.

Za razvijanje politične zavesti in delavnosti ljud
skih množic se jamči pravica do prirejanja javnih 
zborovanj, shodov, mitingov, prireditev pod vedrim 
nebom ali na katerem drugem javnem kraju ter pri
rejanje uličnih sprevodov, demonstracij in m anife
stacij.

člen 7.

Sklicatelji zborovanj in drugih javnih shodov so 
dolžni le-te prijaviti pristojnemu okrajnemu NOO —  
odseku za notranjo upravo —  najmanj 3 dni pred 
prireditvijo.

V prijavi zborovanja ali kakega drugega javnega 
shoda se mora navesti točno kraj in čas shoda, kakor 
tudi namen. Prijavo morata podpisati najmanj dva 
sklicatelja, ki morata označiti svoj poklic in  biva
lišče.

Potrdilo o prejemu te prijave je okrajni NOO —  
odsek za notranjo upravo —  dolžan izdati čim je 
prijavo prejel.

Okrajni NOO ■—- odsek za notranjo upravo —  mo
re prepovedati prijavljeno zborovanje (javn i shod), 
če obstoji stvarna nevarnost ogražanja reda in miru. 
O prepovedi mora obvestiti okrajni INOO —  odsek 
za notranjo upravo—  sklicatelje najmanj 48 ur pred 
časom, za katerega je bil shod sklican. Sklicatelji 
im ajo pravico pritožbe v roku 24 ur na Poverjeništvo

PNOO —  oddelek za notranjo upravo —  ki mora 
izdati odločbo v roku 24 ur.

Ta odločba je dokončna.

člen  8.

Sklicatelji javnih shodov, navedenih v členu 6., 
imajo pravico zahtevati, da jim  ljudske oblasti omo
gočijo odn. olajšajo prireditev shoda s tem, da jim  
dajo v uporabo trge, ulice, javna poslopja in podobno.

člen 9.

Javne shode vodi predsedstvo, sestavljeno iz n a j
manj treh oseb. Predsedstvo je dolžno vzdrževati red 
na javnem shodu, kakor tudi se držati obsega in vse
bine, kakor je odrejeno v predloženi prijavi. Dokler 
se na shodu ne osnuje to predsedstvo, so za vzdrže
vanje reda in miru odgovorni sklicatelji.

člen 10.

Predsedstvo shoda oz, sklicatelji imajo pravico 
zahtevati, da se zagotovi red in varnost na zborovanju 
oz. shodu, oz. da se red vzpostavi, ako bi prišlo do 
nereda,

člen  11.

Osebe, ki niso .vpisane v volivni imenik, ne mo
rejo javnih shodov n iti sklicevati, niti voditi.

I I I .  K a z e n s k a  i n  z a k l j u č n a  d o l o č i l a .

člen 12.

Kršitve predpisov te odredbe o prijavljanju zbo
rovanj in drugih shodov, ki im ajo politični značaj, 
se kaznujejo v denarju do 30.000 lir, ako ni! obenem 
storjeno tudi še kako drugo kaznivo dejanje.

Kršitve predpisov te odredbe o prijavljanju  dru
štev in javnih shodov, ki nimajo političnega značaja, 
se kaznujejo v denarju do 20.000 lir, če ni storjeno 
hkrati še kako drugo kaznivo dejanje.

člen 13.

Kdor sodeluje kot funkcionar pri delovanju ka
kega nedovoljenega0društva, se kaznuje z odvzemom 
prostosti do 1 leta, člani nedovoljenih društev pa do 
3 mesecev ali v denarju, ako niso storili kakega huj
šega kaznivega dejanja.

člen  14.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Za načelnika 
oddelka za notr. upravo, 

pomočnik :
Josip Lazar s. r.

67.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

Uredba
o ustanovitvi Pokrajinskega preskrbovalnega zavoda 
za Slovensko Prim orje »P rerad « s sedežem v  št. Petru 

na Krasu.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po 
odobritvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro,



Reko in Slovensko Prim orje ter na podlagi poobla
stila PNOO za Slovensko Prim orje in Trst, izdaja 
sledečo

u r e d b © .  v

člen 1.
Poslovanje začasnega prehranjevalnega urada 

»Prerad« za Slovensko Prim orje v št. Petru na Krasu 
se prenaša na Pokrajinski preskrbovalni zavod »P re 
rad« s sedežem v št. Petru na Krasu, ki se s tem 
ustanavlja.

č len  2.
Pokrajinski preskrbovalni zavod »Prerad« je zavod 

Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje. Vrhovno 
vodstvo in nadzorstvo ima Poverjeništvo PNOO za 
Slovensko Primorje, ki daje smernice za njegovo delo 
in odloča o. njegovem prenehanju in spojitvi. Nad
zorstvo in vodstvo zavoda vrši potom svojega oddelka 
za trgovino in preskrbo v št. Petru na Krasu.

člen 3.
Naloga podjetja je  oskrbovati vse vrste racioni- 

ranega blaga za potrebe na področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje, v ta, namen organizi
rati svoja skladišča, podružnice in ločene trgovske 
oddelke v krajih, kjer se za to pokaže gospodarska 
potreba.

člen  4.
Temeljna glavnica podjetja znaša 1,600.000 lir in 

Jo v celoti vplača Poverjeništvo PNOO za Slovensko 
Primorje.

Vsa aktiva in pasiva dosedanjega Prehranjeval
nega urada Prerad za Slovensko Primorje v št. Petru 
na Krasu prevzame Pokrajinski preskrbovalni zavod 
Prerad.

člen  5.
Podjetje vodi glavna uprava, obstoječa iz ravna

telja, pomočnika ravnatelja in glavnega tajnika.
Glavno upravo postavlja Poverjeništvo PNOO.
Prokuriste in vodjo podružnic postavlja glavna 

uprava sporazumno s Poverjeništvom PNOO (oddel
kom za trgovino in preskrbo).

člen  6.
Natančnejša navodila o poslovanju in kontroli 

podjetja predpiše Poverjeništvo PNOO (oddelek za 
trgovino in preskrbo).

člen 7.
čisti dobiček odvaja podjetje po odbitku odstotka, 

določenega za rezervni sklad, Poverjeništvu PNOO 
(oddelku za trgovino in  preskrbo).

Člen 8.
Pokrajinski preskrbovalni zavod ima dolžnost 

ugotoviti eventualne pomanjkljivosti prejšnje uprave 
Prehranjevalnega urada Prerad in o tem obvestiti 
Poverjeništvo PNOO (oddelek za trgovino in pre
skrbo) .

č len  9-.
Podjetje posluje po trgovskih načelih v skladu 

z obstoječimi predpisi.

č len  10.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 10. aprila 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

Odločba
o postavitvi delegata notarskim pisarnam in celot
nemu notarskemu arhivu na področju Poverjeništva 

PNOO za Slovensko Primorje.

Upoštevajoč, da nimajo notarji na področju Po
verjeništva PNOO za Slovensko Primorje nikakega 
lastnega stanovskega zastopstva in ker je  ostalo večje 
število notarjev brez svojega zakonitega predstav
ništva, se je pokazala potreba enotne ureditve in zato

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po 
odobritvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje ter na podlagi pooblastila 
PNOO za Slovensko Prim orje in Trst, izdaja sledečo

O d l o č b o .

člen  1.

Vsem notarskim pisarnami na področju Poverje
ništva PNOO za Slovensko Primorje, kakor tudi ce
lotnemu notarskemu arhivu, se postavi delegat.

Delegata imenuje Poverjeništvo PNOO za Slo
vensko Prim orje v Ajdovščini.

člen  2.

V delokrog delegata spadajo vse notarske pisarne 
in vsi notarski arhivi na področju Poverjeništva PNOO.

člen 3.

Označeni delegat vodi vse posle notarske usta
nove, za katero je postavljen po navodilih in pod 
nadzorstvom Poverjeništva PNOO (sodnega oddelka) 
za Slovensko Primorje.

Ajdovščina dne 10. aprila 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

68.

69. štev. 376/46.

Spremembe in dodatek ceniku štev. 4,
objavljenem v Uradnem listu PPNOO št. 3, 4, 5, 

okroglega, žaganega in tesanega lesa.

JELOVINA IN  SMREKO V INA: '
Deske: menja se tako:

Poviški na ceni za iste vrste in kakovosti:

v dimenzijah nad 50 mm 
v dimenzijah od 10 mm . 
v dimenzijah od 12— 13 mm 
v dimenzijah od 14— 15 mm 
v dolžini od 4.50 do 6 m .
Paralelne deske

vseh dimenzij še dodatni povišek .

lir
250
700
600
450
300

250

Tram i: menja se:
od: žagani trami na živ rob v  določenih dimen

zijah na: . . .  trami s trgovsko običajno obli
co v določenih dimenzijah; 

od: za vsakih 5 cm na vsako stran na: . . .  5 cm 
ali ulomek na vsako stran.

Latice: dodaja se:
Iste pod 4 m dolžine znižanj e cene za 10 %, 
kantinele povišek za 10%.

Trami,
za

Hlodi i 
od:

od

od

Do

Les za 
od: 
od:
od:

MI
Trami : 

od:
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od
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od:
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od:
od:
od
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od
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do: 
po



Štev. 9 Štev. 9 Stran 67

n in celot- 
>verjeništva

idročju Po- 
5 nikakega 
>stalo večje 

predstav
itve in zato 
'imorje, po 
j ino, Istro, 
pooblastila 
ija sledečo

u Poverje- 
r tudi ce- 
ilegat.
3 za Slo-

ce pisarne 
fcva PNOO.

ske usta
li in pod 
oddelka)

enik: 
Dvšek s. r.

V. 376/46.

v. 4,
3, 4, S, 
i .

iti:
lir
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250
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Trami, tesani po tržaškem običaju: se dodaja:
za tramove po naročilu, obveznih mer, povišek 

za 20%. '
Hlodi za žago: menja se:

od: na sredini hloda od 25 cm naprej na: . . .
hlode od 20 cm naprej ; 

od: drobnejše hlode od 20 cm do 24 cm odbitek 
na: . . .  hlode od 20 cm odb.;

©d: za krajše hlode od 2 do 3.90 m odbitek na 
ceni 3®%. na: . . .  na ceni 10%.

Dodaja se: za zahtevane daljše dimenzije: 4 do 
8 m 10% poviška, 8— 10 m 20% poviška, 10 do
12 m 40% poviška, nad 12 m 10% poviška 
za vsak daljn ji tekoči meter.

Les za celulozo: menja se:
od: od 12 cm dalje na: od 8 cm dalje, 
od: od Im  dolžine na: od Im  dolžine dalje, 
od: 2850 lir na: 2200 lir.

MECESNOVINA:
Trami : tesani po tržaški uzanci: menja se: 

od: 2000 lir na: 1000 lir.

BUKOVINA:
čoki za izdelavo furnirja in vezanih plošč: menja se: 

©d: 100 kg 450 lir na: 100 kg 520 lir. 
čoki za žago:

©d: m3 2100 lir na: m3 2700 lir.
Deske, neožamane nepar j ene: menja se cena: 

od: vrsta extra 7000 lir na: 8000 lir,
od: I. vrsta 5900 lir na: 7000 lir,
od: II. vrsta 5200 lir na: 5500 lir,
od: I I I .  v rs ta - 4500 lir na: 4800 lir,
od: vrsta monté 4700 lir na: 5500 lir.

Latice se menja cena:
©d: .........  4700 lir n a : .........  6600 lir,
©d: . . . . . .  5300 lir na: ......... 7100 lir.

Bukove kratice: se menja cena:
od: 100 kg 450 lir na: 100 kg 600 lir.

Cena za parjene bukove1 deske: se menja popolnoma: 
dosedanje cene odpadejo; glasi se: pri vsem blagu 
povišek 1400 lir po m3 od cene neparjenega.

HRASTO VINA:
Dodaja se: Pragovi rezani po naročilu, katerih 
koli dimenzij, z malo oblico, cena po m3 10.000 lir, 
pragovi tesani, cene po m3 7000 lir.

BRESTOVIMA, JESENOVIMA, JAVOROVIMA: 
Deske vseh treh drevesnih vrst: menja se cena:

I. vrsta na m3 od: 7000 lir na: 8000 lir,
II. vrsta na m3 od: 6500 lir na: 7500 lir,

III. vrsta na m3 od: 5500 lir na: 6500 lir,
vrsta monte na m3 od: 6100 lir na: 7000 lir.

JAVOROVIMA: 
čoki za furnir in glasbila: se menja:

©d: pod lubom 28 cm na: pod lubom 30 cm,
od: cena za 100 kg 500 lir na: cena za 100 kg 

650 lir.
BOROVINA:
Dodaja se: Cena okroglemu za žago in rezane

mu borovemu lesu se določa kot srednja cena med 
jelovino in mecesnovino!

Gornje spremembe in  dodatek ceniku št. 4 sto
pijo v veljavo z dnem objave in veljajo do preklica.

Poverjeništvo PNOK za Slov. Primorje, 
odsek za gozdarstvo in lesno industrijo

70.

Naredba štev. 16.
Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 

in Slovensko Prim orje z dne 9. aprila 1946.
Da bi se olajšal denarni promet in pospešila de

narna plačila
o d r e j a m  :

člen  1 ;
Za vodstvo tekočih računov udeležencev v čekov

nem prometu ter za poslovanje in obračunavanje 
istih se osnuje v okviru ravnateljstva pošte Urad 
poštno-tekočih računov s sedežem na Reki.

člen 2.
Urad vodi upravnik, ki je podrejen ravnatelju 

ravnateljstva pošte in ga postavlja Vojna Uprava JA 
na predlog ravnatelja.

Upravnik upravlja in vodi vse posle urada, ga 
zastopa in pravnoveljavno podpisuje.

Potom pravilnika in  s posebnimi predpisi bo 
upravnik uredil v soglasju z ravnateljem  ravnatelj
stva pošte delokrog in notranje poslovanje urada, 
pogoje za udeležbo v čekovnem prometu, pristojbine 
m  stroške za obrazce, višino obrestne mere v čekov
nem prometu in način razpolaganja z imovino na te
kočem računu.

Člen 3.
V  čekovnem prometu je  posrednik med vsemi po

štami, ki so v pogledu te službe direktno podrejene 
uradu poštno-tekočih računov.

Glede poslovanja teh posredujočih pošt bo izdal 
Urad predpise v sporazumu z ravnateljstvom pošt.

č len  4.
Ta naredba stopi takoj v veljavo.
Dne 10. aprila 1946.

Nam. komandanta Vojne Uprave: 
Polk. V. Holjevac s. r.

O b j a v e
Pr!lopa k št. 9

Sklep.
V p i s  z a . d r u g e .

Sedež: Tolmin.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. za Tolmin 

in okolico v Tolminu.

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne
20. januarja 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a ) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka 

prouči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt 
za svojo vas;
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b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela preračun obnovitvenih, del za vsakega posa
meznega člana in za celoten okoliš, nadalje določi 
višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni 
načrt za vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo 
ureditev zemljiško-knjižnih, služnostnih in drugih 
event. spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in po
razdeljuje med svoje člane gradbeni, material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in odobrenem ob
novitvenem načrtu;

f )  da po možnosti: od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vo j
nih ujetnikov ter jim  cdrejuje delo po njihovi stro
kovni usposobi j enosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se vplača ob pri
stopu in v obrokih.

Vsak zadružnik jamči še s šestkratnim zneskom. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve na zadružni 

razglasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega 
vsem NOO v 'območju, katerih zadruga posluje in 
vsem članom, slednjim najmanj 8 dni pred skup
ščino.

Upravni odbor sestavljajo:
Kavčič Andrej, Zatolmin, predsednik,
Lužnik Franc, Poljubinj, tajnik,
Šavli Rajmund, Tolmin, odbornik,
Klinkon Viktor, Žabče, odbornik,
Gaberšček Janez, Gaber j e, blagajnik,
Kragelj Ivan, Tolmin, odbornik,
Krivec Alojz, Prapetno, odbornik.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsed

nik in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, 
dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 1. marca 1946 

Zt 5/46— 2.

Sklep.
V p i s  z a d r u g e . .

Sedež: črn i vrh nad Idrijo.
Dan vpisa: 14. marca 1946.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 

v črnem vrhu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

3. februarja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potreb

ščin za članstvo brez posrednikov;
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov članov brez 

posrednikov,
c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševa

nje posameznih gospodarskih panog, kakor: sadjar
stva, vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva

in gozdarstva, če in dokler ni v istem okolišu poseb
ne zadruge te vrste;

č) najemanje in nakupovanje inventarja in ne
premičnin, kolikor je v zadružno korist;

d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje pre
davanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in 
aktivnejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne 
zavesti.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izbolj
šanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljud
stva.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati 
ob pristopu v  zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim- zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni 
razglasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega 
vsem NOO v območju, katerih zadruga posluje in 
vsem članom, slednjim najmanj 8 dni pred skup
ščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsed
nik in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, 
dva za to pooblaščena člana upravnega odbora, 

član i upravnega odbora so:
Benčina Franc, predsednik, Idrijski Log 3, 
Skvarča Ivan, podpredsednik, črn i vrh 17, 
Blažič Viktor, tajnik, črn i vrh 8,
Habe Franc, blagajnik, črn i vrh 18,
Habe Ivan, odbornik, črn i vrh 72,
Habe Franc, odbornik, Zadlog 38. in 
Habe Franc, odbornik, Zadlog 13.

Okrožno ljudska- sodišče v  Postojni 
dne 14. marca 1946'

Zt 6/46— 2.

Sklep.
R e a k t i v a c i j a  z a d r u g e .

Sedež: Ilirska Bistrica.
Dan vpisa: 1. aprila 1946.
Besedilo: Posojilnica za ilirskobistriški okraj,

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, v  likvi
daciji.

Po sklepu izredne skupščine z dne 28. ju lija  1945 
se posojilnica za ilirskobistriški okraj, registrovana 
zadruga z n. z. v likvidaciji, reaktivira in se iz
briše uvedba likvidacijskega postopka, odrejena na 
podlagi sklepa skupščine 14.— 15. decembra 1935 in 
odobrena od okrožnega sodišča na Reki od 10. febru
arja 1936.

Kot člani načelstva se vpišejo:
1. Valenčič Ivan, Trnovo 54,
2. Baša Franc, odvetnik, Trnovo,
3. Tomšič Aleksander, Bistrica,
4. Perkan Josip, Trnovo,
5. Zajc Milan, Trnovo,
6. Žnidaršič Andrej, Bistrica in
7. Vičič Jože, Zarečica.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 1. aprila 1946 

Zt 11/46— 7.
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£  URADNI LIST
P O V E R J E M Š I V A  P O K R S i l H S K E C A  » « R O D I O  O S T I I O D I J E H  O D B OR U  Z A  S L O V E N S K O  P R I M O R J E
Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 29. maja 1946. Leto I. — Št. 10

V SE B IN A :
71

72.

Odredba o  upravi sovražnikovega imetja in imetja odsotnih 
oseb.
Uredba o ukinitvi ljudskega sodišča za sojenje fašističnih 
zločinov v  Kopru.

73. Odredba o spremembi 'člena 11. odredbe o izvajanju obvez
nega socialnega zavarovanja.

74. Odredba o davku na poslovni promet.
75- Odredba o izpremembah uredbe o davkih za Istro, Reko 

in Slovensko Prim orje štev. 778/45 od 10. X II .  1945.
76. Seznam luksuznih predmetov.

77. Uredba o ustanovitvi Pokrajinskega podjetja »Destilacija in 
predelava sadja« v  Ajdovščini.

78. Uredba o ustanovitvi »Pokrajinskega avtopodjetja« v  A j
dovščini.

79. Uredba o ustanovitvi lesnontrgovskega podjetja »Les-prometc. 
80- Odločba o spremembi denarne kazni v  kazen prisilnega

dela.
Imenovanja.
Sklepi o vpisu zadrug (3).
Izgubljene listine.

71.
Odredba

o upravi sovražnikovega imetja in imetja odsotnih
oseb

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko .Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 

. za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b « .

Člen 1.

Na področju Poverjeništva PNOO za Slovensko Pri
morje spada pod sekvester (začasno upravo):

1. vse imetje Nemškega Rajha in njegovih državlja
nov, kakor vseh oseb nemške narodnosti, ki so se iz
javile za pripadnike Nemškega Rajha;

2. vse imetje vojnih zločincev, njihovih soudeležen
cev in pomagačev, brez ozir:a na državljanstvo ter vseh 
oseb, ki so obsojene na izgubo imetja.

Člen 2.

Od sekvestra, navedenega v točki 2,, čl. t., so izvzeti:
1. predmeti hišnega gospodinjstva (obleka, perilo, 

obutev, pohištvo, posoda itd.), ;ki so neobhodno potrebni 
za življenje obsojenega in njegove družine, katero vzdr
žuje ;in katera živi z njim v skupnosti;

2. vsakovrstno orodje, ki je neobhodno potrebno za 
njegovo obrtno delo ali za vršenje lastnega samostalnoga 
ali polsamostalnega poklica, če ni obsojencu sodišče od
vzelo pravice, da izvršuje svoj poklic;

3. ohišje, t. j. najmanjša mera zemljiške posesti in 
mrtvega inventarja s stavbami za stanovanja in gospo
darstvo, neobhodno potrebnimi za vzdrževanje malega 
kmetijskega gospodarstva brez uporabe tuje delovne sile;

4. hrana in kurjava za lastno potrebo obsojenca in 
njegove ožje rodbine za 4 mesece;

6. denar, ki ne sme presegati povprečne mezde de
lavca dotičnega kraja, za vsakega člana rodbine.

Pri določanju imetja, ki naj se pusti ožji rodbini, bo 
sodišče upoštevalo konkretne okoliščine vsakega posa
meznega primera ter krajevne pogoje pridobivanja. 
Imetje, ki se pugti ožji rodbini, se razdeli sorazmerno 
na vse njene člane.

Člen 3.

Da se uvçde postopek o sekvestru, so dolžni; za
časna uprava narodnega imetja, okrajni in mestni NO 
odbori, komisija za vojne zločince, kakor vsak organ 
narodne oblasti, ki zazna za tak primer, da najkasneje 
v roku 30 dni od dneva objave te odredbe vroči jav
nemu tožilcu obrazloženo prijavo, ki mora vsebovati tudi 
potrebne podatke za izvršitev sekvestra.

Javni tožilec zahteva uvedbo sekvestra.

Člen 4.
h

Odločbo o sekvestru pod točko 1. tega člena: izrečejo 
okrajni, mestni odnosno četrtni narodni odbori.

Odločbo o sekvestru pod točko B člena 1. izrečejo 
okrajna ljudska sodišča.

Odločba o sekvestru se mora vročiti prizadeti stranki. 
Vročitev izvrši okrajno ljudsko sodišče pri začetku po
stopka in če je postopek že v  teku, vroči okrajno ljud
sko sodišče odločbo' takoj .po’ objavi te odredbe.

Pritožba proti odločbi po> 1. odstavku tega člena1 se 
vloži na Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje.

Pritožba proti odločbi po 2. odstavku tega člena se 
vloži na okrožno ljudsko sodišče.

Pritožba se vloži pismeno ali ustmeno na zapisnik 
pri oni oblasti, katera je izdala odločbo, v roku 8 dni po 
vročitvi odločbe. Pritožba ne zadržuje izvršitve sekvestra.

Odločba drugostopne oblasti o pritožbi je dokončna.

Člen 5.

Sekvester opravi okrajno ljudsko sodišče onega pod
ročja, na katerem se nahaja imetje, katero pride pod 
sekvester.

Tretje osebe, ki smatrajo, da so oškodovane z uved
bo sekvestra, zamorejo uveljavljati svoje pravice v red
nem tožbenem postopku.

Člen 6.

Sekvester mora biti izveden s sodelovanjem odpo
slanca začasne uprave narodnega imetja in po možnosti 
prizadete stranke.

Člen 7.

Sekvestrirano imetje izroči sodišče na podlagi popisa 
in cenitve začasni upravi narodnega imetja, ki jo uprav
lja kot zaupano imetje.
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Postopek mora biti hiter.
Predsednik okrožnega ljudskega sodišča bo izdal na

vodila o izvedbi sekvestra s posebno okrožnico, posebno 
glede sestavljanja popisa (inventarja) in cenitve.

Člen 8.

Nični so ivsi posli kakršne koli vrste, sklenjeni po 
uvedbi sekvestra bodisi od strani osebe, ki je prizadeta 
po sekvestru, bodisi od strani tretjih oseb, s katerimi se 
spremeni na kakršen boli način premoženjsko' stanje 
osebe, katere imetje pride pod sekvester ali njene ožje 
rodbine (člen 2, odst. 1.).

Enako so nični vsi pravni posli katere koli vrste, 
sklenjeni pred uvedbo postopka o sekvestru, če je spre
memba premoženjskega stanja jz predhodnega odstavka, 
storjena z namero, da se sekvester prepreči ali otežkoči, 
čeprav je ta namera ugotovljena samo pri enem soudé- 
ležencu glede takega pravnega posla.

Člen 9.

Pod začasno upravo se stavi imetje odsotnih, od so* 
vražnika odpeljanih in pobeglih, kakor tudi imetje, ki 
je pod pritiskom fašističnih in nacističnih oblastev prišlo 
v last tretjih oseb. 3 tem tudi upravlja začasna uprava 
narodne imovine kot z zaupanim imetjem do končne 
odločitve o lastnini.

Odločbe po tem členu izreče K. U. N. I., izvršujejo 
jih pa okrajna ljudska sodišča.

Člen 10.

Glede postopka pri izvršitvi začasne uprave in za
htevkov tretjih oseb se uporabljajo predpisi predhodnih 
členov. _

Proticdloobi K. U. N. I. je dopustna pritožba na Po
verjeništvo PNOO za Slovensko Primorje.

Predpisi 6. in 7. odstavka člena 4. se uporabljajo 
tudi 'glede pritožb po tem členu.

Člen 11.

Vse osebe im organi, katerim je poverjena uprava 
sekvestriranih imetij ali imetij pod začasno upravo, so 
dolžne, da to opravljajo po načelih dobrega gospodarja 
in na tak način, da bo mogoča vsak čas kontrola in po
ložitev računa o poislovanju s tem imetjem.

Omenjene osebe in organi so za svoje delo odgo
vorni kazensko in materialno.

Člen 12.

Vsako zlonamerno dejanje v svrho preprečitve se
kvestra in posebno vsaka zlonamerna 'Odtujitev, prikri
vanje in zmanjšanje vrednosti imetja ter vsaka spre
memba premoženjskega stanja sploh na imetju, ki spada 
pod sekvester in končno vsako kazensko dejanje orga
nov narodne oblasti pri izvrševanju sekvestra, se smatra 
kot zločin proti narodnim interesom in se kaznuje s pri
silnim delom z odvzemom osebne svobode do 10 let in 
z izgubo političnih in posameznih državljanskih pravic.

Člen 13.

Privatne osebe, ki na nedopusten način ali na ka
kršen koli način brez zakonite osnove posedujejo pre
mične ali nepremične stvari, ki spadajo pod sekvestesr 
ali k i imajo zapuščeno imetje ali so se neupravičeno 
naselile na nepremičninah, last vojnih zločincev, narod
nih sovražnikov ali na premoženje Nemškega Rajha in. 
njegovih državljanov in pripadnikov kakor tudi na pod 
začasno upravo postavljenem premoženju odsotnih oseb,

morajo vse to imetje izročiti celotno v nepoškodovanem 
stanju takoj K. U. N. I.

Člen 14.

Vsaka oseba, ki poseduje imetje ali ga ima v hrambi 
ali pa ga je kakor koli drugače dobila v roke, katerega 
se tiče ta odredba, ali če je znano, da druge osebe po
sedujejo' ali imajo tako imovino, so dolžni prijaviti to 
najdalje v roku 30 dni po objavi te odredbe K. U. N. I.

Člen 15.

Ravno tako se morajo prijaviti K. U. N. I. vse trgo
vine, podjetja, javnopravni uradi ter stavbe katere koli 
vrste, čijih lastniki, upravitelji in zastopniki so odsotni 
iz kakršnega koli vzroka ali kateri niso dosedaj bivali 
v kraju, kjer se nahaja imetje, ne glede na to, ali so ali 
niso poverili upravljanje tretjim osebam za čas njihove 
odsotnosti.

Prijavo je dolžan napraviti vsakdo, ki na podlagi 
pooblastila ali brez tega upravlja ali sploh vodi kako 
podjetje, urad ali stavbo ali pa dejansko zastopa njihove 
interese.

V prijavi je treba označiti osebne podatke lastnika 
ali zastopnika, dobo njihove odsotnosti, njihovo sedanje 
bivališče, kakor tudi točne podatke o premoženju.

Člen 16.

Kdor prekrši predpise čl. 13, 14, 15, se kaznuje kot 
soudeleženec neposrednega storilca, če kaznivo dejanje 
ne predstavlja težjega zločina, s kaznijo prisilnega dela z 
odvzemom osebne prostosti do 5 let in z denarno kaz
nijo do polovice vrednosti prisvojene ali zatajene imo
vine, kakor tudi z izgubo političnih in državljanskih 
pravic.

Člen 17.

Vse postopke, ki so že v teku, bodo okrožna ljudska 
sodišča nadaljevala skladno s predpisi te odredbe ter 
jih po istih dokončala.

Člen 18.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 20. maja 1046.
Poverjenik:

France Perovšek s. r.

72.
Uredba

o ukinitvi ljudskega sodišča za sojenje fašističnih 
zločinov v Kopru

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Člen 1.

Ukinja se ljudsko sodišče za sojenje fašističnih zlo* 
činov v Kopru.

Člen 2.

Sojenje fašističnih zločinov, storjenih do 1. maja
1945, se prenese v pristojnost rednih ljudskih (narodnih)
sodišč.

Vse sodbe, rešitve in sploh vsa sodna in up ravno- 
sodna dejanja ukinjenega sodišča, izrečena odnosno iz
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Clen 3.

Vsi spisi (knjige, vpisniki itd.) sodne uprave uki
njenega sodišča se izročijo Okrožnemu ljudskemu sodišču 
s sedežem v Postojni.

Ljudski sodniki in drugi uslužbenci Ukinjenega so
dišča preidejo v sestav Poverjeništva PNOO za Sloven
sko Primorje (odsek za sodstvo).

Javni tožilec in njegovo pomožno osebje pri ukinje
nem sodišču preide v sestav javnega tožilca pri Pover
jeništvu PNOO.

Člen 4.

Izvršitev te xiredbe se poveri odseku za sodstvo in 
javnemu tožilcu pri Poverjeništvu PNOO.

Člen 5.

Ta uredba zadobi pravno moč takoj.

Ajdovščina dne 5. februarja 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

73.
Odredba

o spremembi člena 11. odredbe o izvajanju obveznega 
socialnega zavarovanja na področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Prim orje (Uradni list št. 1 z dne 
22. septembra 1945, št. 2 z dne 20. oktobra 1945, št, 7 

z dne 20. marca 1946)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Clen 1.

Clen 11. omenjene odredbe se spremeni in se glasi:
Javni nameščenci ljudskih oblasti, inšpektoratov in 

ravnateljstev Vojine uprave JA ter tem podrejenih obla- 
stev in ustanov, katerim je plača (določena v mesečnih 
zneskih ne glede ali delujejo ves mesec ali ne in ka
terim se od plače odtegujejo redni prispevki za pokoj
ninski oziroma podporni sklad, so zavarovane samo za 
primer bolezini.

Prispevek za to zavarovanje se določa s 3 °/o bruto 
-prejemkov zavarovanca brez dodatka za otroke.

Nosilec zavarovanja bo razveljavil vse plačilne na
loge, ki so bili izdani od navedenih oblastev in ustanov 
iz naslova prispevka za to zavarovanje, ter jim izstavi 
za razdobje do 30. aprila 1946 nove plačilne naloge za 
prispevke računane s 3 %.

Nosilec zavarovanja ima pravico, na povračilo za de
narna izplačila, katera, je nudil tem zavarovancem izven 
bolniškega zavarovanja za razdobje od 1. julija 1945' do 
objave te odredbe.

Nove plačilne naloge v smislu 3. odstavka in obra
čun povračil v smislu 4. odstavka tega člena je dolžan 
nosilec zavarovanja) vročiti dotičnim delodajalcem naj
pozneje do 30. aprila 1946 in ti so dolžni plačati dotični 
znesek v roku enega meseca po prejemu.

Od 1. maja 1946 se odteguje zavarovancem iz nar 
slova tega prispevka 1 °/o njihoyih bruto prejemkov brez

družinskega dodatka, medtem ko bo delodajalec trpel 
druga 2 %  in izplačeval nosilcu zavarovanja celi 3 °/o 
prispevek do 8. vsakega v mesecu iza pretekli mesec. 
Za zakasnela vplačan j a se računajo letno 6°/o zamudne 
obresti.

Dolžnosti navedenih oblastev in ustanov glede pri
jave in odjave zavarovancev in ostalih splošnih obvez so 
iste kot pri vseh drugih delodajalcih.

Nosilec zavarovanja nudi zavarovancem in njihovim 
rodbinam zavarovanje za primer bolezni vseh vrst, ka
tere pripadajo tudi vsem drugim zavarovancem in njih 
rodbinam, v smislu obstoječih predpisov za poslovanje, 
toda brez hranarine in v obsegu, v katerem so ga upo
rabljali enakovrstni nameščenci po predpisih, ki veljajo 
do objave te odredbe (preskrbni' razred v bolnicah in 
sanatorijih, potni stroški itd.).

Nosilec 'Zavarovanja je dolžan od 1. maja 1946 voditi 
za zavarovanje po tem členu posebno knjigovodstvo in 
računovodstvo.

Člen 2.

Ta odredba stopi takoj v veljavo.
Ajdovščina dne 30. aprila 1946.

Načelnica oddelka za soc. skrbstvo*: Poverjenik:
Marija Bernetič s. ir. France Perovšek s. r.

74.
Odredba, 

o davku na poslovni promet

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojine uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, v cilju, da se izloči do
sedanja taksa na poslovni promet iz uredbe o pobiranju 
taks z dne 10. decembra 1945 štev. 799, izdaja

o d r e  d b o.

Člen 1.

Davku na poslovni promet je zavezan v  smislu te 
odredbe ves promet stvari in osebnih storitev proti pla
čilu, izvršen na področju Poverjeništva PNOO v svrho 
pridobivanja, ko ga izvršujejo pravne in fizične osebe 
v obsegu svojega glavnega ali postranskega poklica.

Člen 2.

Stvari, katerih promet ali prenos je zavezan temu 
davku, so sledeče:

1. Vse premične telesne stvari, med katere se šte
jejo tudi voda, elektrika, plin itd. Vse stvari, ki so' spo
jene z nepremičninami, ko se prodajo 'ločeno tudi še* pred 
ločitvijo. Prenos listin, s katerimi se pridobiva pravica 
lastnine na premičnih stvareh, je enak prometu teh 
stvari. Od tega so izvzeti živinski potni listi

2. Pravice, ki so predmet pravnega prometa, a pred
stavljajo gospodarske dobrine.

3. Spoj stvari in pravic iz točke 1. i!n 2. se smatra 
kot en predmet prometa.

Promet nepremičnin in pravice do nepremičnin niso 
zavezane temu davku.

Člen 3.

Storitve, katerih promet je zavezan temu davku, so 
vsi posli, ki se vršijo v obsegu samostojnega poklica.

Sem spadajo zlasti obrtno in industrijsko' izdelova
nje in predelovanje, vse storitve oseb, ki izvršujejo sa-



mostojen poklic, bančni posli depozitov im safov, podjet
niški in inštalaterski posli, garderobe, prevoz in prenos 
stvari ter oseb, hotelirski posli, pensionati, sanatoriji in 
podobni posli, med katere se šteje tudi obrtno oddajanje 
opremljenih stanovanj, uiporaba števcev, piinomerov, vo>- 
domerov in podobno ter vsi ostali posli svobodnih 
poklicev,.

Za storitve se smatrajo posli iz pogodb ,za izdelavo 
in predelavo stvari tudi tedaj, ko iizvršilec uporablja 
material, ki ga sani dobavlja.

Člen-4.

Pravne in fizične osebe, ki se obrtoma ali pokiic.no 
bavi jo is samostojnim delom v svrho- pridobivanja, pla
čajo ta davek bodisi, da se izvršuje promet v prodajal
nah, bodisi da imajo oni alti njihovi zastopniki na tem 
področju stalni sedež ali1 da se na njem zadržujejo.
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Člen o.

Daivčna dolžnost nastane načeloma, ko se izvrši pla
čilo kupljene stvari ali izvršene storitve, za plačilo se 
smatra vsaka p-rofcistoritev, čeprav ni plačana v denarju. 
Pri zameni iin drugih dvostranskih pogodbah je zavezana 
plačilu vsaka obeh vzajemnih dajatev ali storitev.

Člen 6.

Davek na poslovni promet znaša 4 °/o, a promet 
luksuznih predmetov po seznamu luksuznih predmetov 
s še 20°/o od prodajne cene.

Pooblašča se Poverjeništvo PNOO, finančni oddelek, 
da izda seznam luksuznih predmetov.

Davčno osnovo tvori tudi vise ono v prometu, kar 
davčni zavezanec prejme iz naslova odškodnine. V davč
no osnovo se šteje pa tudi promet brez odškodnin iz 
lastnega podjetja za osebno- in domačo uporabo. Od te 
osnove se ne odbijajo postranski stroški (za vskladišče- 
nje, transport itd.), pač pa se odbijajo plačane takse in 
trošarine. Pri prometu, kjer se ni dogovorila odškodnina 
ali se ni določila cerna, se ugotovi uradno krajevna cena.

Davčni zavezanec ne sme tega davka posebej pre
valiti na »nega, ki ima pravico dobave ali storitve, za
vezane temu davku.

Čletn 7.

Pri dražbi odgovarja za plačilo tega davka proda
jalec in lastnik, če pa izvrši prodajo oblastvo, samo 
lastnik.

Če se neko podjetje proda, Odgovarja kupec za ne
plačani davek na poslovni promet solidarno s prodajal
cem za ves promet svojega prednika.

Pri pravnih osebah jamčijo solidarno upravitelj, in 
poslovodja z davčnimi zavezanci. Če nima davčni zaveza
nec ali njihov- namestnik stalnega bivališča na tem pod
ročju, jamči za ta davek solidarno tudi kupec.

Člen 8.

Tega davka ne plačujejo:
1. Poštni, telegrafski in telefonski promet.
2. Slikarji, kiparji, skladatelji iin književniki od ne

posrednega prometa svojih originalnih umetniških pro
izvodov.

3. Kmetovalci od neposrednega prometa svojih pro
izvodov vseh strok kmetijstva.

4. Vse premične stvari, ako so priteklina nepremič
nine in se vrši njih promet istočasno s prometom teh 
nepremičnin.

nepremičnin razen5. Najemanje in dajanje v 
opremljenih prostorov.

6. Promet na osnovi eksekucije, eksp-ropriacije 'in 
rekvizicije.

7. Promet na osnovi dajanja denarnega kredita, pro
met denarnih terjatev, menic, -deviiz, čekov, vrednostnih 
papirjev, delnic, bankovcev, -vseh vrst domačega in ino
zemskega denarja, kakor tudi denarnih vlog.

8. Promet monopolskih predmetov.
9. Piro-met na osnovi tekočih računov.

10. Promet na osnovi prenosa in prevoza oseb in 
stvari, ki se izvršuje z železnico, parnikom ali tramvaji.

11. Promet na osnovi zavarovalnih pogodb.
12. Objavljanje in oglašanje, k i je zavezano posebni 

taksi, kakor tudi vse storitve, ki so zavezane plačilu 
posebne takse.

13. Promet hišnega obrta, v kolikor se bavijo z njim 
izključno 'rodbinski člani brez pomočnikov.

14. Promet meniz delavcev in nameščencev.
15. Promet z zdravili na 'račun zavodov za bolezen

sko zavarovanje, bolniška blagajna itd.
1-6. Promet racioniranih živil, v  kolikor se dajejo kon

zumentom s posredovanjem oblastva, Podjetja, ki jih 
razdeljujejo, plačajo v tem primeru -davek na poslovni 
promet od svoje provizije.

17. Promet proizvodov UNRRA-e, -v-kolikor jih UNRRA 
prodaja konzumentom s posredovanjem za to pooblašče
nih podjetij, ki v tem primeru od svoje provizije plačajo 
davek na poslovni promet.

18. Blago, na katero je plačan v FLRJ skupni davek 
na poslovni promet. Promet med centralo in filialkami 
istega podjetja, če iroba ni namenjena potrošnji v sami 
fili alki.

Čletn 9.

Določila te uredbe izvršujejo finančni odseki NOO-a, 
na čigar področju plača davčni plačevalec neposredne 
davke od svojega poklica. Ako -takšen dolžnik ne plačuje 
davka, je pristojen finančni odsek NOO-a, na čigar pod
ročju je promet obavljen. Pristojni iso finančni odseki 
okrajnih NOO.

Člein 10.

Radi -pravilne uporabe teh določil se morajo vse 
družbe, zavezane javnemu polaganju 'računov, družbe z 
omejenim jamstvom, vsa industrijska podjetja in vsa 
trgovska ter obrtna podjetja, ki -zaposlujejo nad 20 oseb 
ali delajo s stroji z nad 5 konjskimi silami ali presega 
njihov letni promet 1,-500.000.— lir (en milijon pet sto 
tisoč lir), voditi posebno knjigo o opravljenem prometu 
po priloženem vzorcu in izdajati račune za -prodano blago 
oziroma izvršene storitve. Ostali davčni zavezanci se bodo 
obdavčili ob priliki obdavčenja s pridobnino, po prometu, 
ki se ob tej priliki ugotovi. Tako bodo plačali davek na 
poslovni promet skupaj z neposrednim davkom pavšalno 
na isti način in v -istih obrokih.

Davčni zavezanci, ki vo-dijo knjigo opravljenega pro
meta, morajo do 20. v mesecu prijaviti po priloženem 
vzorcu promet, opravljen v minulem -mesecu, in položiti 
ustrezajoči znesek davka na -poslovni promet blagajni 
finančnega odseka okrajnega NOO-a.

Knjiga opravljenega prometa -se zaključi na koncu 
vsakega -meseca in se končni znesek vpiše -v prijavo o 
plačilu prometnega davka za ta mesec. Industirijeem in 
veletrgovcem se prizna stomo in vrnjeno blago, če to 
dokažejo s pravilnimi listinami. Oni računi, ki niso pla
čani v teku meseca, se tudi priznajo- ob prilika rednega 
mesečnega plačila, ali v kolikor ne bo blago povrnjeno-
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Tvrdki

Datum
pro
daje

tvrdke

1. Po knjigi c 
meta od. rt 
do ru.br. 
znesek Jaki

2. V  pre-teklf 
bilo plačan 
vrnjeno bla

3. Skupaj 1. i
4. V  razdobju 

izvršilo pia 
plačan rai 
znesku

5. Državne n
6. Storno in \
7. Oproščeno
8. Skupaj 4.
9. Odbivši 8.

10. Za plačilo 4

Skupno 4% 

Datun

Naveden 
knjigi zavezi

Datum:

V ko-lik< 
se računi jo 
mudne obre 
davke.

Organi f 
lovnim ča&oi 
lirati, če se 
zavezanci me 
vse zahtevan 
zati davčnim 
ceni izvršiti

Najpozm 
dolžni davor 
prometa, pre 
prijavo o cel 
bodo fimanči
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in posel storniran, se mora tudi na te zneske plačati 
prometni davek ob' priliki sledečega mesečnega vplax1a.

Na ta davek se ne plačajo nikake državne alii sa ; :3- 

upravne doklade.

Ko plavajo narodna oblastva račune na osnovi iz
vršenega prometa za dobavljene stvari ali storitve, pod
vržene plačilu davka na poslovni promet, se ta davek 
odtegne ob priliki izplačila pri blagajni le-teh.

Knjiga opravljenega prometa
Tvrdka :

c3
a

T3as
03

Datum
pro-

Kdo
je

kupil
blago

Stev.
računa

in
datum

Znesek
računa

L c

Vrsta 
in vred

nost robe 
(specifici

rano)

Od tega 
luksuznega 
blaga po 
vrsti in 

vrednosti

Datum
plačila
računa

10
D a v e k

za pla
čilo po 
stopnji 
od 4 °/„

za pla
čilo po 
stopnji 
od 20 °/o

11

Opro
ščeno
blago

12

Opombe

Prijava opravljenega prometa
tvrdke ...........................  za čais (razdobje)...........

1. Po knjigi opravljenega pro
meta od rubr....................
do rubr................ skupni od tega luksuz.
znesek faktur znaša . . . L ir  ............ blaga L ir  .............

2. V  preteklem razdobju ni 
bilo plačano, stornirano in
vrnjeno blago v znesku . . „  ............. „  „  ...........

3. Skupaj 1. in 2.......................„  ..............  „  „  ...........
4. V razdobju, za katero se je 

izvršilo plačilo, je ostal ne
plačan račun v skupnem
z n e s k u ................................. ....  ••••........  „  „  ...........

5. Državne nabavke . . . . „  ............. „  „  .............
j 6. Storno in vrnjeno blago . . „  ........ . „  „  ...........

7. Oproščeno b la g o ........................ . ........... „  „  .........
8. Skupaj 4. do 7............................  .......... . „  „  ...........
9. Odbivši 8. od 3. . . . . . „  ........... .......  „  „  .............

10. Za plačilo 4% L i r ...........več 20% na luksuz, blago L ..............

Skupno 4% +20%  L i r ..........  z besedam i..................................

Datum Podpis in pečat zavezanca:

Navedena vsota je plačana in viknjižena v glavni 
knjigi zavezancev davka na poslovali promet na strani

Datum: Urad: Podpis uradnika:

V kolikor ni t i l  ta davek plačan v določenih rokih, 
se račuinijo od tega dne na neplačane vsote davka za
mudne obresti po predpisih, veljavnih za neposredne 
davke.

Člein 11.

Organi pristojnih finančnih odsekov smejo med de
lovnim časom pregledati poslovne prostore in kontro
lirati, če se vodijo knjige opravljenega prometa, davčni 
zavezanci morajo1 dovoliti pregled in predložiti origanom 
vse zahtevane podatke. Kontrolni organi so dolžni poka
zati davčnimi zavezancem nalog, po katerem so upravi
čeni izvršiti pregled.

Člen 12.

Najpozneje mesec dni po 'preteku vsakega leta so 
dolžni davčni zavezanci, ki vodijo knjigo opravljenega 
prometa, predložiti pristojnemu finančnemu odseku letno 
prijavo o celotnem letnem prometu. Na osnovi te prijave 
bodo finančni organi pregledali poslovanje podjetja in

končno odločili o višini letne zadolžitve s tem davkom. 
Mesečna plačila se smatrajo za akontacije, a v kolikor 
se z odlokom o letni zadolžitvi ugotovi kakšna razlika, 
se mora ta plačati blagajni pristojnega NOO v roku 8 dni 
po vročitvi odločbe. V kolikor bi bila razlika v korist 
davčnega zavezanca, se ta odbije ob priliki naslednjih 
mesečnih plačil davka na poslovni promet.

ČLein 13.

Pritožbe proti odločbam v  smislu določb te odredbe, 
se vlagajo v roku 15 dni po finančnemu odseku onega 
NOO, ki je izdal odločbo na finančni oddelek nadreje
nega NOO-a v končno' rešitev.

Člen 14.

Za eksekutivno postopanje, iza pristojnost davčnih 
prekrškov !in kazini veljajo isti predlogi kakor za ne
posredne davke.

Člen 15.

Ta •odredba stopi v veljavo 1. junija 1946 in tega 
dne prenehajo veljati vsi predpisi, ki so do sedaj ureje
vali plačevanje davka na poslovni promet na področju 
Poverjeništva PNOO.

Davčni zavezanci iz prvega odstavka člena 10 te od
redbe so dolžni od tega dneva voditi knjigo opravljenega 
prometa in izdajati iračuine. Pristojni finančni oddelki 
NOO ialiko pozovejo v  spornih primerih po svoji oceni 
posamezne obvezanee davka na poslovni promet, da vo
dijo knjigo opravljenega prometa, ako smatrajo', da iz
polnjujejo pogoje omenjenega predpisa, ki določa, kdo 
je zavezan voditi knjige opravljenega prometa.

Ajdovščina 16. maja 1946.
Štev. 711/46.

Nač. oddelka za finance: Poverjenik:
Danilo Herkov s. r. France Perovšek s. r.

75.

Odredba
o izpremembah uredbe o davkih za Istro, Reko in 
Slovensko Prim orje št. 778/45 od 10. decembra 1945

Poverjeništvo PNOO iza Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Isltro, Reko
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in Slovensko Primorje in po pooblastilu PNOO m  Slo
vensko Primorje in Trst izdaja sledečo

o d r e d b © .

Člen 1.

Na koncu člena 1. se dodaje-nov odstavek, ki se glasi:
»V  bodoče se ne bodo pobirale druge vrste nepo

srednih davkov, niti doklade in druge davščine, ki so se 
pobirale na katero koli vrsto neposrednih davkov.«

Člen 2.

V drugem členu se črtata zadnja, dva odstaivika in se 
na n jih mesto postavijo moVi odstavki, ki se glasijo:

»V  kolikor je faktični čisti dohodek zemljišča ugo
tovljen po z' ranih podatkih večji ali manjši od 20 “/o 
od čistega katastrskega donosa, ki se ugotovi računsko, 
bo davčna komisija odmerila z e ml jari n o po ugotovljenem 
čistem dohodku zemljišča.«

Zemljariina se odmerja po tablici k  členu 13.

Člen 3.

Člen 4. se menja in se glasi:
»Pridobnini oziroma davku na dohodek podjetij, 

obratov in poklicev je zavezano vsako pridobitno' poslo
vanje, ki se izvršuje na ozemlja Pov. PNOO vldjučivši 
tudi poslovanje vseh družbenih podjetij.

Davčna osnova je enoletni čisti dohodek podjetja, 
obrata ali poklica v minulem poslovnem letu «

Čisti dohodek tvori skupni kosmati dohodek pod
jetja, obrata ali poklica, zmanjšan za sledeče odbitke: 
najemnina, razsvetljava, voda, kurjava, stroški za čišče
nje, plače za nameščence, obresti dolgov, ki obremenju
jejo obratovanje, plačani posredni davki, premije za za
varovanje poslopja, ©Irata,, blaga in strojev in vse ostale 
dolžne davščine.

Na tako ugotovljeni čisti dohodek se plača davek po 
tablici člena 13.«

Člen 4.

Ölen 7. se menja in se glasi:
»Na zemljiški, hišni, pridobninski in rentni davek 

se bo pobirala edinole doklada v višini 100 °/o od ne
posrednih davkov, ki se plačuje za navedene davčne 
vrste.«

Člen 5.

Člen 8. se menja in se glasi:
»Narodna oblastva bodo s splošnim jasnim razgla

som pozvala vse zavezance hišnega, prMobninskega in 
rentnega davka, da v določenem roku predložijo davčne 
prijave in da v njih navedejo podatke, potrebne za pra
vilno odmero davka.

Ako ne predloži davčni zavezanec davčne prijave 
v določenem roku, se bo davčna osnova ugotovila tudi 
brez prijave.«

Člen 6.
Člen 9. se menja:
V odstavku 2. se črtajo besede:
»ter 4 članov namestnikov«.
Odstavek 4. se menja in se glasi:
»Člane komisije imenuje oziroma odstavlja izvršni 

odbor onega NOO-a, pri katerem komisija posluje.«
Dodajo ise novi Odstavki, ki se glasijo:
»Taka komisija oèstoji pri vsakem finančnem odseku 

NOO-a, a odmero zemljarine, zgradarine, pridobnino in 
rent izvršujejo komisije pri Okrajnih finančnih odsekih, 
medtem ko komisije odborov druge stopnje rešujejo pri
tožbe, vložen© proti odmeram komisij prve stopnje.

Pri odmeri davka morata biti najmanj dva člana ko
misije prve stopnje iz kraja davčnega obvezanca, a naj
manj eden iz pridobitne stroke tega obvezanca. Seje 
komisije so javne.

Krajevna pristojnost narodnega odbora in komisije 
se določa po mestu bivališča davčnega zavezanca, a za 
pravne osebe po mestu sedeža uprave, ako pa te ni na 
področju Pov. PNOO,, potem po sedežu poslovalnice. 
Funkcija članov davčne komisije je častna državljanska 
dolžnost. Preden začne komisija poslovati, se njeni člani 
zaprisežejo.

Odločbe komisije o višini davčne osnove morajo biti 
obrazložene v zapisniku* Ko se ugotovi davčna osnova in 
višina odmerjenega davka, se davčni zavezanec o tem 
obvesti posamezno ali skupno, a tudi s predložitvijo na 
vpogled.

Na osnovi prednjih predpisov se morajo sestaviti 
takoj nove davčne komisije, a dosedanjim komisijam pre
nehajo funkcije, ako so take obstajale.«

Člen 7.

Člen 10. se menja in se glasi:
»Komisiji pomaga pri delu strokovni referent, ki ga 

določi izvršni odbor NOO-a, pri katerem komisija posluje. 
Strokovni referent je dolžan zbirati podatke in za vsak 
konkreten primer podati poročilo in staviti svoj predlog.«

Člen 8.

Po členu 14. se dodajo novi členi, ki.se glasijo:

(Člen 15.)

Davčni zavezanec, ki ne predloži v določenem roku 
narodnim oblastvom davčno prijavo ali ne navede v nji 
zahtevanih podatkov ali na zahtevo finančnih organov 
narodne oblasti ne da podatkov, ki «o se posebej od 
njega zahtevali, se bo kaznoval z denarno kaznijo ©d 
100 do 10.000 L.

Kazen izreče finančni odsek narodnega oblastva, ka
teremu se prijava preda, oziroma ki podatke zahteva.

(Člen 16.)

Ako fizične ali pravne osebe, ki so dolžne odtego
vati neko vrsto davka, a ga ne odtegnejo pri izplačilu 
ali obračunu, ali ga pravočasno ne oddajo, se bodo kaz
novale z denarno kaznijo od 200 do 20.000 L.

Kazen izrekajo pristojni finančni odseki okr. NOO.

(Člen 17.)
Za davčno utajo se lo  kaznovala ona oseba, ki poda 

v stvareh lastnega davka ali kot zastopnik druge osebe 
lažne ali nepopolne podatke z namenom, da bi se izognil 
plačilu davka v celoti ali deloma.

Za tako davčno utajo se bo davčni zavezanec ali 
njegov zastopnik kaznoval z denarno kaznijo od 2000 
do 50.000 L. V  posebno težkih primerih se bodo kaz
novale odgovorne fizične osebe poleg z omenjeno kaz
nijo še z odvzemom svobode od enega meseca do enega 
leta in z izgubo političnih in državljanskih pravic za časa 
trajanja kazni.

Kazni po določilih tega člena izrekajo okrajna ljud
ska sodišča., medtem ko preiskavo vodi finančni odsek, 
ki je pristojen za odmero davka in ki predloži po končni 
preiskavi celotni spis javnemu tožilcu.

(Člen 18.)

Zoper vse odločbe prve stopnje, ki so izdane po tej 
uredbi, je dopustna pritožba na višjo instanco v roku
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30 dni potem, ko se je odločba stranki vročila in ki je 
dokončna. Pritoži® sme vložiti davčni zavezanec in 
davčni referent. Proti odločbam prve stopnje nižjih na
rodnih odborov se vloži pritožba na višji narodni odbor, 
a proti odločbam davčnih komisij prve stopnje se vloži 
pritožba na davčno komisijo druge stopnje.

Glede postopka pred ljudskimi sodišči so veljavni 
tozadevni sodni predpisi.

(Člen 19.)

Redno pobiranje davkov vršijo finančni odseki s kraj. 
NOO sami ali po kraj. NOO v rokih, ki so bili tudi do 
sedaj veljavni.

Ako davčni zavezanec ne plača pravočasno davka, 
morejo pobiranje izvršiti NOO prve stopnje prisilno na 
premičninah, a po sodiščih na nepremičninah proti pla
čilu efektivnih stroškov.

Pri postopku za prisilno plačilo obstoje tri proce- 
šualne funkcije in sicer: a) opomin, b) popis in c) prodaja.

Med vsakim od teh postopkov mora preteči najmanj 
osem dni.

V opravičljivih primerih se sme odobriti odlog, ki 
ne oprošča plačila o’aresti vsled zakasnitve, ki znašajo 
6v,/o letno.

K postopku za prisilno prodajo se ne sme pristopiti, 
dokler se ne dobi od pristojnega kraj, NOO pismeni pri
stanek, ki bo takega izdal, ko bo ugotovil, da stranka 
namenoma noče davka poravnati.

(Člen 20.)

Eer so se za leto 1945. pobirali neposredni davki na 
osnovi odmere prejšnjih let, ki je bila z ozirom na 
zmanjšanje vrednosti denarja popolnoma nerealna, se bo 
pobirala izjemoma na osnovi odmere za leto 1946., ki bo 
bazirala na podatkih dohodkov v letu 1945., tudi pri- 
dobnina in zemljiški davek od 1. maja 1945 do 81. de
cembra 1945 po odbitku vsot, ki so za to razdobje že 
plačane na račun teh davkov in doklad.

Izračunjena razlika se mora plačati v roku 15 dni 
po prejemu poziva za poravnavo iste. V  opravičljivih 
primerih sme finančni odsek okrajnega NOO na osnovi 
posameznih prošenj dovoliti v obrokih plačilo te razlike. 
Proti tej odločbi ni pritožbe.

Ona podjetja, katerim davek ni bil do sedaj na pod
ročju Pov. PNOO odmerjen, bodo plačala ta davek na 
osnovi začasne odločbe o obdavčenju, katero so jim dolžni 
izdati pristojni finančni odseki okrajnih NOO na osnovi 
parifikacije (primerjave) s podobnimi podjetji, a kjer to 
ni mogoče, na osnovi ostalih podatkov o prometu in do
hodkov teh podjetij.

Člen 9.

Dosedanji člen 15. postane člen 21,

Člen 10.

Predpisi teh iziprememb stopijo v 'veljavo 1. junija
1946.

Ajdovščina 15. maja 1946.

Nač. oddelka za finance: Poverjenik:
Danilo Herkov s. r. France Perovšek s. r.

4*

76.
Seznam luksuznih predmetov

Zaradi pravilnega izvrševanja odredbe o davku na 
poslovni promet ter pravilnika in trošarinske tarife, se 
smatrajo za luksuzne predmete v smislu člena 6. odredbe 
o davku na poslovni promet in tarif. št. 54 B -trošarinske 
tarife sledeči predmeti:

A. Izdelki poljedelstva in ribarstva
1. Južno sadje in sicer': ananas, d-atelji .in banane.
2. Kavijar in njegovi nadomestki.

B. Izdelki poljedelstva, industrije in obrta
3. Močne alkoholne pijače kakor: arak, ;rum, konjak, 

likerji ter ostale oslajene in preparirane alkoholne pijače.
Fina vina, t. j. ona, ki imajo nad 16°/o alkohola ali 

nad 5 °/o sladkorja, n. pr. malaga, šeri, madei-ra, porto, 
maršala, vermut in pod.

Šampanjec in druga peneča vina.
4. Luksuzne jestvine, kakor: kandirano sadje, fini 

siri, kakoir sir emental, imperial, holandski sir, rokfor, 
gorgonzola, strahiino in slični. Esence in ekstrakti za 
prirejanje kave, limonade in podobnih pijač za prireja
nje in napravo jedi, (kostanjeva moka, -prašek 'za razvija
nje testa, plodi in soki plodov, preparirani >z alkoholom 
in sladkorjem, ter konzerve od raikov.

C. Izdelki, napravljeni z uporabo masti, olja in voska
5. Izdelki iz voska in izdelki iz cerezin-a (razen sveč, 

svečic in voščenih vžigalic), kakor: cvetlice in deli cvet
lic, venci in ostalo.

6. Fina mila, izvzemši medicinskih z dodatkom ko
zmetičnih sredstev ter izdelki iz mila, stearina in para
fina v zvezi z najfinejšo tvarino, kakor so drage kovine, 
sivila, slonova kost, želvo-vina, biserna matica, arnra in 
njih imitacije.

D. Kemični izdelki
7. Eterična olja, kakor: jasminovo, bergamotno, man- 

deljevo, rožno, iz šmarnic, vijolic, pomarančnega cveta 
in pod., umetne aromatične tvarine, aromatične masti 
in olja, parfimerija z etrom ali alkoholom, dišeče vode, 
pudri, 'pomade, rdeča in bela lepotila, sestave za barva
nje las in ostalo.

8. Predmeti za umetne ognje vseh vrst, rakete, ža
bice, .strelne kapice :za otroške pištole, plamenice in po* 
dobni predmeti za razsvetljavo iz antimona, magnezije, 
cinka in podobno.

E. Rastlinske in živalske prediine snovi ter izdelki iz njih

9. Bombaž: vezenine na bombaževi tkanini, izdelane 
s svileno prejo.

10. Volna: fine volnene in žametaste preproge za 
pod, orientalske preproge, kakor perzijske, smirnske in 
pod., volnene tkanine, ki tehtajo manj od 200 g v enem 
kvadratnem metru, pozamenterije in pozamenterijski 
izdelki.

11. Svila: svilena prediva, svileiie in polsvilene tka
nine, žamet, pliš, til, atlas, gaze, flor, krep; blago-: svi
leno predeno- in mrežasto, čeprav je samo deloma svileno- 
in če se prodaja -na meter ali na kos, kakor rokavice, 
nogavice itd., čipke, traki, vezenine na svilenih ali pol- 
fevilenih tkaninah, p-ozamenterija ter pozamenterijski in 
guimibni izJdelki s svilo (pod svilo se razume samo na
ravna svila).

12. Izdelki od las in živalskih dlak, kakor lasuljarski 
izdelki, traki in umetne cvetlice.
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13. Konfekcija svilenih in polsv'ilenih tvarin, potem 
ostale tvarine z dodatkom krma, finih kož in njih imi
tacij ter volnenih 'tkanin, ki tehtajo na kvadratni meter 
manj od 200 g.

14. Modno blago, in sicer: perje in deli ptic za okras, 
moški in ženski klobuki, dražji od 1500 L, vsi okra
šeni ženski klobuki, umetno cvetje in venci, dežniki in 
sončniki z okrašenimi ročaji, prevlečeni s svilo, čipkami 
ali vezeninami ali delno.

F. Usnje, krzno in izdelki iz njih
15. Obutev iz svile, brokata ali atlasa, iz usnja: je

lenjega, antilopjega, krokodiljega, lakiranega, bronsiira- 
nega, pozlačenega in posrebrenega, čeprav samo deloma, 
obutev z uporabo finih krzen in vezena obuvala.

16. Rdkavioe iz finega usnja in glaze.
17. Sedlarski, torbarski in drugi izdelki iz finega 

usnja v zvezi s fino tvarino.
18. Krznarsko blago iz finih kož.

G. Kavčuk, gutaperča in njihovi nadomestki

19. Izdelki iz mehkega kavčuka v zvezi s svilo, naj
finejšo tvarino in plemenitimi kovinami, pozamenterija 
in pozamenterijski izdelki, če so ob priliki izdelave upo
rabljena svilena prediva.

20. Izdelki od trdega kavčuka, in sicer: denarnice, 
biljardske krogle, škatle, toki (etuiji), ročaji, nakiti, glav
niki za nakit, palice, torbe, okvirji, tobačnice, ustniki, 
čibuki, lasnice in domino.

H. Plotarski in ščetarski izdelki

21. Pletarski izdelki v zvezi s pozamenterijo, žame
tom, plišem, čipkami, vezeninami, slonovo kostjo, želvo- 
vino, biserno matico in plemenitimi kovinami.

22. Ščetarski izdelki v zvezi z najfinejšo tvarino.

I. Snovi za rezbarstvo in njih izdelki

23. Živalske snovi in njih imitacije: izdelki iz slo
nove tasti, želivovine, biserne matice (madreperla) in 
njih imitacija, biseri in njih imitacije, korali in njih 
imitacije, izdelki iz ribje kosti in drugih živalskih snovi 
v zvezi z najfinejšo tvarino in plemenitimi kovinami.

24. Izdelki iz celuloida in podobnih predmetov z naj
finejšo tvarino.

25. Iz lesa: palice in ročaji, dekorativno izrezani ali 
z okraski od fine tvarine, pohištvo, prevlečeno s svilo, 
čipkami, vezeninami, žametom, plišem in podobnimi 
tkaninami, pobarvanimi ali slikanimi z broncasto barvo 
in z vloženim delom, luksuzni in galanterijski izdelki iz 
lesa, kakor brose, zapestnice, obeski, okrasni glavniki, 
ogrlice, zaponke, predmeti za okras sob, razne figure, 
okvirji za fotografije, vaze, kipi, šah, domino in slično, 
tobačnice, ustniki in čibuki, ostali izdelki z vloženim 
delom iz lesa, slikani in pobarvani ,z broncasto barvo ali 
v zvezi z najfinejišo tvarino in plemenito kovino.

26. Izdelki iz 'trstike, kakor palice, iročaji itd.
27. Izdelki iz plutovine v  kolikor so v zvezi s fino 

tvarino in plemenito kovino.

L. Papir in njegovi izdelki
2S. Tapete iz papirja v kolikor so izdelane v  več 

barvah, Ibromsirane, pozlačene in posrebrene, igralne 
karte. Pisemski papir, alko je napravljen s slikami, ob
robki (razen črnega), monogrami, grbi, okrasnimi črtami, 
s prešanimi cvetlicami ali drugače specialno izdelan. 
Platnice, škatle, podloge za pisanje in drugi kartonski 
Izdelki, v kolikor1 so izdelani in oblepljeni s slikami ali
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fino tvarino, umetne cvetlice ali deli istih iz  papirja ali 
kartona; posetnice, konfete, serpentine, maske in drugi 
predmeti za zabavo, predmeti družabnih iger iz papirja 
ali kartona, lampijoni, okvirji za fotografije, albumi in 
ostali galanterijski in luksuzni izdelki iz papirja, kar
tona, lesene mase, papirne mase in podobno.

29. Slike živali, izdelane na podlagi kartona, platna 
in lesa, v kolikor niiso umetniške, znanstvene ali v učne 
svrhe.

M. Kamen, keramika, in ostale mineralne in ïosilne tvarine
30. Dragoceni in poldragoceni kamni, kiparski iz

delki v kamnu, luksuzni, galanterijski in drugi drobni 
izdelki iz kamna, kopalne kadi in kamini iz marmorja; 
nagrobni spomeniki in grobnice iz kamna, če presega 
njih vrednost 50.000 L.

31. Izdelki od samega cementa ali pomešanega z 
azbestom ter izdelki iz .mavca in iz zmesi mavca iz dru
gimi snovmi, kakor stiskalnice in svečniki, skodelice, 
kipi, biste, živalske figure in drugi plastični preparati 
do 5 kg teže.

32. Izdelki iz ambre, morske pene in njih imitacije 
ter izdelki lave, v  kolikor so v zvezi z najfinejšo tvarino 
ali plemenitimi kovinami, plošče iz keramične tvarine, 
z okrasi, s slikami, bronsirane, pozlačene ali posrebrene 
izpod 16 mm debeline, galanterijski izdelki ter luksuzni 
predmeti od keramike, kot izdelki za okras sob, vaze, 
kipi, statuete, figurice, cvetlice, rastline itd., kopališča, 
kadi in kamini iz porcelana, vsi ostali keramični izdelki 
v zivezi z najfinejšo tvarino in plemenito kovino.

33. Izdelki iz stekla, kakor prizme, stekleni obeski 
za lestence in drugo slično, emajlirani in stekleni obeski, 
stökleni lističi, biseri in korale, podobe živali na steklu, 
srt elileni mozaik, prosojne slike na steklu (litofanije), 
leče, kristalne posode, izdelki iz steklenih prizem in 
ostalih omenjenih tvarin. Umetno cvetje, kipi, podobe 
in drugi luksuzni in galanterijski izdelki iz stekla, k>. 
palne kadi in kamini iz steklene tvarine.

34. Blago z plemenitih kovin, kakor: kovanci, ki se 
uporabljajo Za nakit, prstani, uhani, gumbi, tase, biste, 
naslonjala za peresa, reljefi in drugi nakiti, traki, tka
nine, pozamenterija in drugi izdelki iz prediva ali žice 
plemenitih kovin.

35. Izdelki iz navadnih kovin, kakor noži, nožički in 
britve ter ostali izdelki, če so v zvezi z najfinejšo tva
rino ali plemenitimi kovinami: galanterijski izdelki za 
nakit od navadnih kovin.

36. Izdelki iz cinka, niklja, bakra in njih zmes v 
zvezi z najfinejšo tvarino: predmeti za okras ali nakit 
od ostalih kovin in njih izmes.

N. Elektrotehnični predmeti, prevozna sredstva, 
instrumenti in aparaiti

37. Radioaparati in njih deli, gramofoni, fonografi, 
diktafoni in slični aparati in njih deli.

3S. Ročni vozički za otroke in bolnike, napravljeni 
z uporabo fine tvarine, luksuzne privatne ladje, jahte, 
motorni čolni iz mahagonija, cedrovine in druge fine 
tvarine.

39. Glasbeni instrumenti, kakor: klavirji, orgle, 
harmoniji in mehanične priprave za sviranje in ostali 
instrumenti, vredni nad 20.000 L po kosu.

40. Ostali aparati, kalkor: fotografski, aparati za po
večanje slik, kinematografski in drugi projektivni apa
rati, v kolikor niso namenjeni v znanstvene svrlhe (in
stituti, šole itd.).

0.

41. Žej 
so okrašen 
te vrste te

42. Lo' 
orožje, v k<

43. Oti

Ajdovi

77.

o ustanov

Pover, 
britvi Voj 
in Sloveni 
za Slovens

Ustan 
delava sa<

Podje 
uištva PÎ 
za delo il

Po p 
ce tudi v

Pred
a) d(
b) iz
c) pl 

vrst sadi
d) si
e) zf 

zelišč,
f) n 

naveden

Nak 
vrši po 
preskrb<

Os n 
šanju g 
Poverjei

S č 
vanja i 
PNOO z

Poe 
jih ime) 

Ra^ 
lja upr



Štev. 10 Stran 77

papirja ali 
:e in drugi 
■ iz papirja 
albumi in 

L pirja, kar

ana, platna 
ali v učne

Štev. 10

lue tvarine

iparslki iz- 
ugi drobni 
marmorja; 
:e presega

tesanega z 
vca iz dru- 
skod elice, 
preparati

i  imitacije 
i-šo tvarino 
te tvarine', 
«srebrene 
r luksuzni 
sob, vaze, 
kopališča, 
;ni izdelki 
no.
ani obeski 
ïni obeski, 
na steklu, 
litofanije), 
a rižem in 
ii, podobe 
tekla, ko

nci, ki se 
tse, biste, 
:raki, tka- 
a ali žice

nožički in 
nejšo tva- 
izdelki za

i zmes v 
ali nakit

Istra,

fonografi,

upravljeni 
je, jahte, 
*uge fine

i, orgle, 
in ostali

iti za po- 
ivni apa- 
vrhe (in-

0. Ure, strelno orožje, otroške igrače

41. Žepne ure z zlatim pokrovom, platinastim ali če 
so okrašene tz dragimi kamni kakor tudi sami pokrovi- 
te vrste ter ostale ure, vredne nad 10.000 L po kosu.

42. Lovske puške, brez ozira na vrednost in drugo 
orožje, v kolikor je njena vrednost po kosu nad 10.000 L.

43. Otroške igrače.

Ajdovščina 15. maja 1946.

Načelnik oddelka za finance: 
Danilo Herkov s. r.

77.
Uredba

o ustanovitvi Pokrajinskega podjetja »Destilacija in 
predelava sadja« v Ajdovščini

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo- 
britvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

člen 1.

Ustanovi se Pokrajinsko podjetje »Destilacija in pre
delava sadja< s sedežem v Ajdovščini.

Člen 2.

Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom Poverje
ništva PNOO za Slovensko Primorje, ki daje smernice 
za delo in odloča o prestanku podjetja.

Po potrebi ustanovi svoje podružnice in poslovalni
ce tudi v ostalih krajih.

Člen 3.
Predmet podjetja je:
a) destilacija raznih vrst sadja,
b) izdelava vseh vrst likerjev,
c) predelava v sadne šoke in sadne mezge- vseh 

vrst sadja,
d) sušenje in konserviranje sadja,
e) zibiranje in nakupovanje vseh vrst zdravilnih 

zelišč,
f) nakup in izvoz vseh pod točkami a), b), c), d), e) 

navedenih pridelkov Ln izdelkov.

Člen 4.

Nakup in izvoz pridelkov in izdelkov pod čl. 3. se 
vrši po cenah, ki jih je določil oddelek -za trgovino in 
preskrbo pri Poverjeništvu PNOO iza Slovensko Primorje.

Člen 5.

Osnovna glavnica podjetja znaša 2,000.000 lir. 0 zvi
šanju glavnice in. najemanju potrebnih kreditov odloča 
Poverjeništvo PNOO.

Člen 6.

S čistim dobičkom, kolikor presega potrebe obrato
vanja in rezervnega sklada, razpolaga Poverjeništvo 
P-NOO za Slovensko Primorje.

Člen 7.

Podjetje vodi upravni svet, s-estoječ iz 5 članov, ki 
jih imenuje Poverjeništvo PNOO.

Ravnatelja in strokovno ter pomožno osebje postav- 
mnmiv.ni ovpt ™ sporazumu s Poverjeništvom PNOO.lja upravni sivet

Člen 8.

Letna bilanca, ki jo odobri Poverjeništvo PNOO, se 
objavi v Uradnem -listu.

Člen 9.

Podrobnejša navodila o ustroju in poslovanju pod
jetja i-zda Poverjeništvo PNOO — oddelek za industrijo.

Člen 10.

Ta uredba -st-opii v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 15. maja 1946.
Poverjenik:

France Perovšek s. r.

78.
Uredba

o ustanovitvi Pokrajinskega avtopodjetja v Ajdovščini

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino-, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .  -

Člen 1.

Ustanovi se Pokrajinsko avtopodj-etje pri Poverje
ništvu PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini.

Pokrajinsko avtopodjetje pri Poverjeništvu PNOO je 
pravna oseba pod nadzorstvom poverjeništva PNOO, ki 
mu daje smernice za njegovo delo in odloča o prestan
ku -p-odjetja.

Člen 2.

Namen in naloge Pokrajinskega avtopodjetja so-:
a) prevoz -potnikov-in prtljage s cestnimi motornimi 

vozili na avtobusnih progah v območju Poverjeništva 
PNOO, ki služijo javnemu prometu;

b ) prevoz in odprema blaga s cestnimi motornimi 
vozili;

c) organizacija in vodstvo drugih poslov, ki so v zve
zi s prometom z -motornimi vozili in k i mu jih naroči 
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje;

č) ustanoviti pr.i okrajnih NO odborih svoje baze in 
prevzeti ves inventar bivših prometnih odsekov, k i slu
žijo za prevozništvo.

Člein 3.

Osnovna glavnica podjetja znaša Lit. 1,600.000.—, ki 
jo vplača Poverjeništvo' PNOO.

Poleg tega prevzame podjetje na podlagi ukrepa 
pristojnih oblasti premičnine in nepremičnine (kakor 
mehanične delavnice, garaže in slično), ki ®o obča ljud
ska imovina in so potrebne za nemoteno obratovanje in 
razvoj cestno-motornega prometa.

Podjetje je upravičeno zbirati ves zapuščeni- material.

Člen 4.

Pokrajinsko1 avtop-odj-etje posluje po komercialnih 
načelih. O najemanju potrebnih kreditov odloča Poverje
ništvo PNOO.

V svojih poslih je podjetje izenačeno z zasebnimi- 
podjetji glede pravice in dolžnosti po fiskalnih predpi
sih in ima svoje računovodstvo.
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'Člen 5.

S čiisitim dobičkom podjetja, kolikor presega potrebe 
obratovanja, razpolaga Poverjeništvo PNOO.

Člen 6.

Na čelu podjetja stoji, upravnik, ki zastopa podjetje 
ter je neposredno podrejen Poverjeništvu PNOO. Uprav
niku pomaga pomočnik, ki ga v  njegovi odsotnosti tudi 
nadom es tuj e.

Upravnika in njegovega namestnika imenuje Pover
jeništvo PNOO, ositale nameščence upravnik.

Za upravo podpisujeta in oddajata obvezujoče izjave 
upravnik ali njegov pomočnik.

Člen 7.

Podjetje zastopa pred sodišči in drugimi ljudskimi 
oblastmi glede zaščite njegovih imovinskih koristi ujjrav
nik ali od njega pooblaščena oseba; Poverjeništvo PNOO 
more poveriti zastopstvo tudi komu drugemu.

Člen 8.

Podrobnejše določbe o usitroju in poslovanju pod
jetja ter o ureditvi računovodske službe predpiše Pover
jeništvo PNOO s pravilnikom.

Člen 9.

Ta uredba velja od dneva objave v Uradnem listu.

Ajdovščina dne 10. maja 1946.
Poverjenik:

France Perovšek s. r.

79.
Uredba

o ustanovitvi lesno-trgovskega podjetja »Les-prom et«

Poverjeništvo1 PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko- 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Člen 1.

Ustanovi se pokrajinsko lesno-trgovsko podjetje 
»Les-promet« »  sedežem v Postojni.

Člen 2.

Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom Poverje
ništva PNOO za Slovensko Primorje, ki daje smernice za 
delo in odloča o njegovem prestanku.

Podjetje in eventualne njegove podružnice se vpiše
jo v trgovinski register.

Člen 3.

Naloga podjetja je: razpečavanje izdelkov gozdnega 
in lesnega gospodarstva Slovenskega Primorja.

Člen 4.

Podjetje razpolaga pri svojem poslovanju z:
a) obratno glavnico,
b) rezervnim skladom in
c) skladom za obnovo.
Temeljna glavnica znaša Lir 5,000.000.—, ki jo vpla

ča Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 5.

S čistim dobičkom razpolaga Poverjeništvo PNOO. 
Del tega se uporabi glasom pravilnika za rezervni in 
obnovitveni sklad.

Člen 6.

odjetje vodi ravnateljstvo, sestavljeno iz ravnatelja, 
pomočnika ravatelja in vodja pisarne. Vse ‘tri imenuje 
Poverjeništvo PNOO.

Za podjetje podpisuje ravnatelj in pomočnik ravna
telja ali vodja pisarlne.

Člen 7.

Podjetje posluje po trgovskih načelih v skladu z za
konskimi predpisi o javnopravnih podjetjih.

Podrobnejše določbe o ustroju in poslovanju pod
jetja so predpisane s posebnim pravilnikom.

Člen 8.

Ta uredba stopi v veljavo iz dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina 20. maja 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

80.
Odločba,

o spremembi denarne kazni v kazen prisilnega dela

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Jidijisko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko1 Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d l o č b o .

Člen 1.

Vse denarne kazni, ki so navedene v kateri koli 
odredbi, uredbi, odločbi ali drugem predpisu v Urad
nem listu Poverjeništva PNOO, se pri spremenilvi ne
izterljivosti denarne kazni v kazen prisilnega dela, ra
čunajo za vsakih 200 lir 1 dan prisilnega dela.

Člen 2.

Ta odločba sitopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu. i

Ajdovščina 20. maja 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

Imenovanja
Na skupščini odposlancev Vzhodnoprimorskega 

okrožja v Postojni dne 18. maja 1946 za sodnike prised- 
nike okrožnega ljudskega sodišča v Postojni so bili iz
voljeni tovariši:

iz okraja Postojna:
Jež Slavlko, Slavina,
Završnik Rudolf, Hrastje pri Št. Petru,
Grželj Ivan, Postojna,
Pogačnik Marjan, Št. Peter na Krasu,
Jerina Ciril, Postojna,
Mihelj Mihael, Postojna;
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iz okraja Tolmin:
Kuštrin Felicij, Logaršče, 
Kovačič Ludvik, Poljubim;;

iz okraja Grgar:
Lipičar Alojz, Kal,
Skok Peter, Lokve;

iz okraja Herpeljc-Kozina: 
Bregant Sonja, Divača,
Sosič Ivan, Herpelje;

iz okraja Koper:
Curnja Ivan, Brezovica,
Pavlič Peter, Graden,

Bernetič Anton, Rižana,
Terani Giusto, Piran,
Berani Guido, Piran,
Vergerio Sergio, Koper,
Benedetti Giorgio, Sv. Lucija,
Vaientig Guido, Strunjan.
Tov. Ravalico Franc iz Pirana se razreši funkcije 

sodnega prisednika.

Ajdovščina 20. maja 1946.
Poverjeništvo PNOO 

za Slovensko, Primorje

d l i j a v c ;

P r i l o g ? ®  k  i t »  '1.0

Sklep.
V p i s  z a d r u g  e.

Sedež: Koper.
Dan vpisa: 1. aprila 1946.
Besedilo: Okrajna gospodarska, zadruga z o. z, v 

Kopru.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

7. novembra 1945.
Pravila so bila sprejeta na ustanovni skupščini1 

dne 7. novembra 1945.
Okoliš zadruge obsega ves koperski okraj.
Naloga zadruge je:
a ) da nabavlja gospodarske in življenjske po

trebščine za članstvo brez posrednikov;
b) da vnovčuje pridelke in izdelke članov brez 

posrednikov;- •
c) da ustanavlja posebne odseke zia pospeševanje 

posameznih gospodarskih panog, kakor: sadjarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva, gozdarstva, če in 
dokler ni v  istem okolišu posebne zadruge te vrste;

č) da najema in nabavlja inventar in nepremič
nine, kolikor je to v zadružno korist;

d ) da sklicuje članske sestanke, prireja preda
vanja in tečaje za poglobitev zadružne vzgoje in ak
tivnejšega sodelovanja ter prebujenja zadružne za
vesti.

Zadruga je ustanovljena za nedoločen čas.
Zadružni delež znaša 300 lir in se plačuje ob pri

stopu in v obrokih.
Jamstvo je  omejeno. Vsak zadružnik jamči še s 

trikratnim zneskom vpisanih deležev.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsed

nik in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, 
dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.

Skupščinski sklepi in priobčitve se objavljajo na 
zadružni razglasni deski, ki se nahaja v zadružnem 
skladišču.

Vabilo na skupščino se objavi na zadružni raz
glasni deski iri se pošlje vsem NOO v območju kate
rih zadruga posluje in  vsem članom, slednjim na j
manj 8 dni pred skupščino.

član i upravnega odbora so:
Cotič Josip, Koper, predsednik,
Bastiotto Etumbert, Koper, podpredsednik,
Pečarič Srečko, Pobegi, odbornik,
Bernetič Anton, Rižana, odbornik,
Mihec Anton, Koper, odbornik.

Okrajno ljudsko sodišče v  Kopru 
dne 23. marca 1946 

Zt 1/46.

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Postojna.
Dan vpisa: 15. aprila 1946.
Besedilo: Zadružna blagovna centrala, zadruga z

omejenim jamstvom.
Zadiìuga je bila ustanovljena na skupščini dne 16. fe

bruarja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
1. nabavljati svojim članicam gospodarske in živ

ljenjske potrebščine vseh vrst;
2. vnovčevati pridelke svojih članic za njihov račun;
3. ustanavljati, graditi in vzdrževati potrebna skla

dišča in nabavljati inventar za svoje in potrebe svojih 
članic;

4. izbirati podatke svojih zadrug za zadružno sta
tistiko;

5. opravljati svoje delo v  skladu z delom drugih za
družnih organizacij, ljudske oblasti in državnih podjetij;

6. predstavljati in braniti splošne koristi svojih 
članic;

7. poslovati po navodilih zadružnega vodstva, odn. 
začasno Iniciativnega zadružnega odbora pri Poverjeni
štvu PNOO.

Zadružni delež znaša 20.000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z 20kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni razr 
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo 'zastopa upravni odbor. Za zadrugo podpi
suj ata po 2 člana upravnega odbora, od katerih sme ene
ga nadomeščati nameščenec zadruge, ki ga po predhodni 
načelni odločbi skupščine pooblasti upravni odbor.

Člani upravnega odbora so: Hajna Viktor, tajnik 
MNOO v Postojni, predsednik; Štucin Rudolf, predsednik 
cfcr. gosp. zadruge v  Ajdovščini, podpredsednik in od
borniki: dr. Žakelj Ciril, tajnik IZO v Postojni; Satler 
Anton, tajnik ONPZ v Postojni; Bernot Franc, načelnik 
oddelka za trgovino in preskrbo pri Poverjeništvu PN00; 
Mervič Filip, posestnik v Idriji; Cotič Jožef, predsednik 
ONPZ v Kopru; Leban Lojze, načelnik odseka za trg. in 
preskrbo v Tolminu; Vodopivec Tone, zadružni tečajnik 
v Št. Petru na Krasu.

Okrožno ljudsko sedišče v Postojni 
dne 15. aprila 1946.

Zt 10/46—3
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SMep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Col (okraj Ajdovščina).
Dan vpisa: 16. aprila 1946.

Besedilo: Obnovitvena zadruga, na Colu, zadruga z 
omejenim jamstvom.

Zadruga je  (bila 'ustanovljena na skupščini dne
10. marca 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:

a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka pro
uči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svo
jo vas;

pl) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih deli;

d) da skujpno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev! delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim- odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša lir 1000.— in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in višem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

'Zadrugo 'zastopata in -za njo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so: Tomič Rudolf, Orešje 2, 
predsednik; Krapež Anton, Malo polje 29, tajnik; Pe
trovič Jože, Malo polje 4, odbornik; Tratnik Alojz, Col
13, blagajnik; Pregelj France, Križna gora 11, odbornik; 
Kovišca Alojz, Orešje 16, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 16. aprila 1946.

Zt 13/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Loka (okraj Koper).
Dan vpisa: 16. aprila 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga Loka in okolica, za

druga z omejenim jamstvom v Loki.
Zadruga je 'bila ustanovljena na skupščini dne

22. februarja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka pro

uči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svo
jo vas;

ib|) da pod 'vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev (zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
osposobi j enosti.

Zadružni delež znaša lir 500.— in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s lO fcratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasil: deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsemi NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in za njo podpisujeta predsednik 
,n tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so: Rodela Josip, Loka 8, 
predsednik; Vodopivec Gracijan, Gabrovca '5, tajnik; 
Ogrin Josip, Loka 38, blagajnik; Primožič Marija, Gabrov
ca 46, odbornica; Cepek Benedikt, Rezar 114, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 16. aprila 1946.

Zt 12/46—2

Izgubljene listine
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano od okrajnega 
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£ URADNI LIST
P O V E R J E N I Š T V A  P O K R A J I N S K E G A  » S R O D N O  OS V O B O D I L H E G A  O D B O R A  Z A  S L O V E N S K O  P R I M O R J E
Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 15. junija 1946. Leto I. — Št. 11

V SEB IN A :
81. Začasni 'tarifni sporazum.
82. Uredba o urejevanju plač hišnega pomožnega osebja in 

hišnikov.

83. Uredba o  ureditvi prejemkov sezonskih delavcev in na
meščencev gostinskih obratov.
Sklepi o  vpisu zadrug.

81.
Začasni tarifni sporazum

Člen 1.

Določajo se mezde za delavce, zaposlene v gozdnih 
in lesno-industrijskih obratih na področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje.

Mezde so določene sporazumno med oddelkom za 
industrijo, rudarstvo in obrt, odsekom za lesno industrijo 
pri Poverjeništvu PNOO kot pristojno nadzorno oblastjo 
in Izvršnim odborom ESDN Poverjeništva PNOO za Slo
vensko Primorje kot predstavnikom delojemalcev te 
stroke.

Člen 2.

Temu mezdnemu sporazumu se prilagajo: obrazec I, 
ki določa plače delavcem lesno-industrijskih obratov; 
obrazec II, ki določa plače delavcem, zaposlenim v gozd
nih obratih, obrazec III, ki določa plače zasebnim vozni
kom in obrazec IV, ki določa akordne postavke za 
goizdna dela.

Vsi ti obrazci tvorijo sestavni del sporazuma.

Člen 3.

Vse urne postavke so tudi akordne baze ter se po 
pravilno ugotovljenih normah na podlagi istih grade 
akordne postavke. Za vsa gozdna dela se načeloma pla
čujejo akordne postavke.

Člen 4.

Pri individualni razvrstitvi delavstva po priloženih 
obrazcih v grupe je upoštevati: napornost, kvalifikacijo, 
efekt dela, storitvene kvalitete dela, strokovno izobrazbo, 
tehnično izurjenost, priučitev, predizobrazbo, trajanja za
poslitve, učno dobo, odgovornost pri delu, nevarnost pri 
delu, izrabo surovin, vestnost, marljivost, točnost itd. 
ter krajevnim upravam gozdnih in lesnih obratov je pre
puščeno, da v sporazumu s krajevnimi sindikalnimi po
družnicami izvrše med gornjo in dolnjo mejo dnin in plač 
razvrstitev posameznikov (ne velja pa za akord). Pri tem 
je upoštevati, da mezde ne prekoračijo povprečka za ma
nipulacijo, ki je določen v obrazcu in ki služi kot osnova 
za kalkulacijo cen in to prodajnih cen.

Akordni zaslužek pri posebno povoljnih okolnostih 
se more obračunati za 15% nižje, pri posebno nepovolj
nih okolnostih pa za 15 %  višje od povprečnih akordnih 
postavk v tabeli IV.

Člen 5.

Glasom člena 3. uredbe št. 9/45 o reguliranju mezd 
in plač delavcem in nameščencem (»Uradni list« Pover

jeništva PNOO z dne 20. oktobra 1945, št. 2) in spre
membe k uredbi (»Uradni list« Poverjeništva PN^O z dne 
20. februarja 1946, št. 6) je posebna doklada v znesku 
L. 3—10 za prekomerno uporabo obleke, za: zdravju in 
življenju nevarno delo ter za gozdna dela že upoštevana 
v postavki.

Člen 6.

Akordne postavke v obrazcu IV  so določene za po
sek, odpremo in izdelavo hlodov, drv itd., dočim se za 
odpremo do vozne poti ista določi krajevno, po prilikah 
terena in po oddaljenosti do vozne poti. Za določitev 
akorda se upošteva povprečna dnevna storitev iSn povpreč
na dnina glasom obrazca II.

Člen 7.

Kjer pa so terenske prilike vzrok, da se za posek, 
odpremo in izdelavo drv zahteva daljša doba (zimski čas), 
tam se akordne postavke v obrazcu IV  lahko razdelijo 
na posek in izdelavo po krajevno primernem ključu, v 
okviru postavke. Za odpremo do vozne poti pa .velja 
člen 6.

člen  8.

Hlodi, tesani les ter skladovnice drv itd. se merijo 
na dosedaj običajen način. Pri akordih za drva iz obraz
ca IV  je grupa I boljši les, grupa I I  pa slabši les ter je 
možno istočasno uporabljati obe postavki v odstotkih, če 
je to potrebno z ozirom na les.

Člen 9.

Vsa splošna vprašanja se rešujejo sporazumno med 
upravo o b i r atov in sindikalno podružnico po veljavnih 
predpisih, vse do sklenitve kolektivne pogodbe. Ta tarifni 
sporazum je v veljavi, dokler se iz prakse ali drugih 
razlogov ne ugotovi potreba po izpremembi.

Vse eventualne spore rešujejo podpisniki tega spo
razuma.

Za Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje 
tajnik:

France Perovšek s. r.

Za Oddelek za industrijo, rudarstvo in obrt, 
odsek za lesno industrijo 

načelnik: e-
Dušan Keber s. r.

Za ESDN PPNOO za Slovensko Primorje, 
Izvršni oddelek 

tajnik:
Primožič Jože s, r»
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OBRAZEC I.

Mezdna tabela za lesnoindustrijske obrate.

1. Obrato-vodja, elektrotehniki, stroj
niki z izpitom ter skladiščniki, naj 
bodo praviloma mesečno plačani, 
ravno tako tudi ostalo pomožno 
osebje (gl. Uradni list št. 6 PNOO 
z dne 20. februarja 1946). V kolikor 
pa se jih ne razporedi mesečno, 
morajo biti: delovodje, vodje sku
pin, mehaniki, kurjači z izpitom, 
brusači, razni mojstri, šoferji-meha- 
niiki, monterji, ki samostojno mon
tirajo in popravljajo stroje ter sa
mostojni manipulant j e, plačani na
u r o ................................. : . . . . Lit. 47 do 54
(event. Lit. 57 izjemoma za poseb
ne sposobnosti in odgovornosti).

2. Žagarji, ki upravljajo težke osnov
ne stroje v lesnih Obratih, polno- 
jermenike, velike tračne žage, fur- 
nirske stroje, težke avtomate, be
neške jermenike, vodje manjših
skupin ter izučeni obrtniki . . . Lit. 40 do 50
Pri polnojermenilkih je pravilno lo
čiti tri skupine s povprečno- zmo
gljivostjo od 1 pl m3, od 1 do 2 
pl m3 in nad 2 pl m3 na uro. Sem 
spada tudi cirkularist z vozom.

3. Samostojni delavci pri lažjih po
možnih strojih za obdelovanje lesa: 
kot pri skobelnih strojih vseh vrst, 
cirkularjih vseh vfrst, rezkalnifa 
strojih vseh vrst, manjših tračnih 
žagah, vrtalnih strojih, patentnih in 
furnirsikih strojih, sodarskih stro
jih, stiskalnicah, tiskarskih strojih, 
strojnih napravah, sušilnicah, paril- 
no-kuhalnih napravah; pomožni ma
nipulanti na obratih in skladiščih, 
pomagači pri vseh težkih osnovnih 
■strojih, navedeni pod kategorijo I I  
in delavci pri težkih delih, n. pr.
na k r l i š č u ....................................  Lit. 38 do 47

4. Vsi pomočniki pri strojih in na
pravah, navedenih pod točko B . . Lit. 30 do 43

5. Vsa ostala navadna dela brez po
sebnih naporov, n. pr. na skladišču, 
opravila s prenašanjem, odstranje
vanjem odpadkov in snaženjem . . Lit. 30 do 40

6. Lahke pomožne službe za zveze y 
obratih ali na skladišču in pri-
učna doba................... ....................  Lit. 27 do 30

7. Nočni čuvaji po velikosti obrata in
obsega službe tedensko..................Lit. 1500 do 1700
Vozniki tedensko  ...................... Lit. 2000 do 2400
po krajevnih prilikah s povečanjem 
plače za posebno naporno dolgo
trajno službo.

8. Vajenci strokovnih poklicev, do 6 mesecev
učenja, na uro  ........................................Lit. 7
■vajenci strokovnih poklicev, od 6 do 18 mes. 
učenja, na uro . . . . . . . . . . .  Lit. 10
vajenci strokovnih poklicev, od 18 do 30 mes. 
učenja, na uro  ........................................Lit. 16
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vajenci strokovnih poklicev, nad 30 mesecev
učenja, na u r o ............................................ Lit. 21,-50
Vse dajatve v naturalijah se odbijejo pri 
obračunu po obstoječih predpisih.

OBRAZEC II.
Mezdna tabela za gozdne obrate

(kot osnova za določanje akordnih postavk).

Delavci na dvorišču in v skladišču:
1. a) merilci

b) nakladalci in razkladale! lesa,
c) pomožni delavci pri oglarskih 

kopah,
č) vozniki (uslužbeni) na uro . . Lit. 30 do 40

2. a) delavci pri sečnji in izdelavi
hlodov in drv

b) delavci cepinarji pri spuščanju 
hlodov,

c) in splavljanju istih, na uro . , Lit. 36,50 do 47
3. a) tesaci gred, pragov, šubij itd.,

b) vodje oglarskih kop,
c) delavci pri strojih za podžagova- 

nje dreves,
č) vs-i kvalificirani strokovni delav

ci, na u r o ...............................  Lit. 40 do 50
4. a) mojstri, podmojstri, preddelavci,

vodje skupin,
b) začasni kvalificirani mojstri pri 

gradnji objektov: mostov, riž, 
železnic in slično,

c) strojniki, ki samostojno uprav
ljajo stroje,

č) specialno kvalificirani delavci,
na uro . . . . ......................  Lit. 43 do 53

d) za posebno sposobnost in odgo
vornost, na u r o ......................  do Lit. 57

5. Strokovni vajenci, do 6 mesecev
učenja, na u r o .............................. Lit. 7
strokovni vajenci, od 6 do 18. mes.
učenja, na uro .............................. Lit. 10
strokovni vajenci, od 18 -do 30 mes.
učenja, na u r o .............................. Lit. 16
strokovni vajenci, nad 30 -mesecev
učenja, na u r o ................................. Lit. 21,50.

OBRAZEC III.
Tabela dnin za vprežno živino s spremstvom.

Za izvlačenje, prevoz in izvoz iz gozda do- skladišča 
se določajo dnine, ki veljajo za različne oddaljenosti in 
težkoče opravila. Te postavke so osno-va za akord, ki naj 
se določa glasom člena 3. sporazuma.

Za redne vožnje po cestah veljajo 1-5 do 25°/o nižje 
dnine..
1. voznik z 2 konjema, z vprego in z

v o z o m ............................................  Lit. 1700 do 2000
2. voznik z 1 konjem, z vprego in z ,

v o z o m ............................................ Lit. 1250 do 1600
3. voznik z 2 konjema, z vprego brez

vo za ......................  Lit. 1500 do 1850
4. voznik z 1 konjem-, z vprego brez

vo za ................................................ Lit. 1000 do 1350
5. voznik z 2 voloma, z vprego in z

v o z o m ............................................ Lit. 1450 do 1750
6. voznik z 1 volom, z vprego in z

v o z o m ...................... ......................Lit. 1000 do 1350

Stev. 11 7. voznik 
voza .

8. voznik 
voza .

I. Sečn 

1.1

2.
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1,50

7. voznik z 2 voloma, z vprego brez

to

V7

îsca 
i in 
naj

izje

000

600

850

350

.750

350

voza . Lit. 1250 do 1600

8. voznik z 1 volom, z vprego in brez
vo za ................................................ Lit. 900 do 1200

9. Kjer je potreben prenos z živino, 
zlasti drv iz gozda itd., pa se določi 
plačilo dogovorno s krajevnimi 
predstavniki, pri čemer se je nasla
njati na gornje postavke.

OBRAZEC IV .
Začasne akordne postavke za gozdna dela.

Opis dela

I. Sečnja in izdelava okroglega lesa 

A. I g l a v c i :

1. Hlodi, jamski les in neizde
lan celulozni les:
a) redna poletna sečnja z be-

O
©
S

Dnevni efekt
Pov Dnina Dokl. Pov

-ho
a
H od do

prečno od do 3— 10 prečno

6. Hrastovi stebri in jamski les:
a) redna poletna sečnja s str

ganjem . . . . .
b) redna zimska sečnja s str

ganjem ..................
c) slučajni užitki, poletna

se čn ja ......................
č) slučajni užitki, zimska 

s e čn ja ......................

Povpr.
ak.

Btto.

l j e n j e m ...........................
b) redna zimska sečnja z lup

m3 2.50 4,— 3.25 366—466 30 450 140

ljenjem ......................
e) poletna sečnja, slučajni

m3 2,— 3.— 2.50 366—466 30 450 180

užitki ali na težkem terenu 
č) zimska sečnja, slučajni

m3 2,— 3.— 2.50 366—466 30 450 180

užitki ali na težkem terenu 
2. Telefonski drogi:

a) redna poletna sečnja z be

m3 1.50 2.50 2.— 366—466 30 450 226

ljenjem ...........................
b) redna zimska sečnja z lup

ms 1.50 2'.— 1.75 360—466 30 450 256

ljenjem ...........................
3. Stebri za daljnovode, piloti, 

jambori, dolg les: 
a) redna poletna sečnja z be

ma 1.25 1.75 1.50 366—466 30 450 300

ljenjem ...........................
b) redna zimska sečnja z lup

m3 1.75 2.25 2,— 366—466 30 450 223

ljenjem ...........................

B. L i s t o v c i :

4. Bukovi hlodi:
a) redna poletna sečnja (iz

m3 1.50 2.— 1.75 366—466 30 450 256

jem.) brez beljenja . . . 
b) redna zimska sečnja

m3 2.75 3.25 3,— 366—466 30 450 150

( n o r m . ) ...........................
c) slučajni užitki, poletna

m3 2.— 2.50 2,25 366—466 30 450 200

s e č n ja ...................... ....  .
č) slučajni užitki, zimska

m3 2.— 2,50 2.25 366—466 30 450 200

sečnja . ....................... ....
5. Hrastovi hlodi in jamski les: 

a) redna poletna sečnja brez

m3 1.75 2.25 2,— 366-466 30 450 225

s t r g a n ja ...........................
b) redna zimska sečnja brez

m3 2.— 2.50 2.25 366—466 '30 450 200

strganja . . . . . . . 
c) slučajni užitki, poletna

m3 1.75 2.25 2.— 366—466 30 450 226

sečnja . . . . . . . .
č) slučajni užitki, zimska

m3 1.75 2.25 2,— 366—466 30 450 226

se čn ja ............................... m3 1.50 2.— 1.75 366—466 30 450 256

. m3 1.75 2.25 2.— 366—466 30 450 226

. m3 1.50 2.— 1.75 366—466 30 450 256

1.50 2,— 1.75 366—466 30 450 256

1.25 1.75 1.50 366—466 30 450 300
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©
© Dnevni efekt

Dokl.
3 -1 0

lir
Opis dela

S
CÖ Pov Dnina Pov Povpr.

ak.
Btto.o

a
w od do

prečno od tj. do L. prečno

II. Sečnja in izdelava drv in celuloz

nega lesa:
7. Trda drva:

a) redna poletna sečnja I . .
b) redna poletna sečnja II .
c) redna zimska sečnja I . .
č) redna zimska sečnja II
d ) slučajni užitki, poletna

sečnja I ..........................
e) slučajni užitki, poletna

sečnja I I ...........................
f) slučajni užitki, zimska

sečnja I ..........................
g) slučajni užitki, zimska

sečnja I I ..........................
8. Mehka drva:

a) slučajni užitki, poletna
sečnja . • ......................

b) slučajni užitki, zimska 
sečnja . . . . . . . .

9. Celulozni les;
a) redna poletna sečnja, ce

lulozni les kot glavni pro
dukt ( i z je m . ) ..................

b) redna zimska sečnja, celu
lozni les kot glavni produkt 
(izjem.) . ......................

e) redna poletna sečnja, pre
biranje ali redčenje, celu
lozni les po produkciji hlo
dov ...................................

č) redna zimska sečnja, pre
biranje ali redčenje, celu
lozni les po produkciji hlo
dov ...................................

10. Držanje celuloznega lesa . .
11. Izdelava smrekove skorje . .
12. Zbiranje hrastove skorje . .

III. Lesno oglje:

Določanje akorda za izdelavo les
nega oglja se zaradi raznolikosti 
terena, lesa, oddaljenosti itd. pre
pušča krajevnim faktorjem.

Za kuhanje oglja so potrebni 
trije delavci, od katerih je eden 
vodja kope.

IV. Tesan les: ,

Za tesanje lesa se določi akord iz 
mezdne tabele za gozdne obrate 
po različnih načinih tesanja in 
kakovosti lesa ter krajevnih raz
merah.

V. Pragi:

13. Bukovi in borovi pragi:
a) pragi 2.30 do 2.50' 15/25

veliki . . ................kos
b) pragi 1.60 14/20 mali . . . kos
c) pragi 1.10 13/18 rudniški . kos

m3 3.— 4,— 3.50 366—466 30 450 130
m3 2.50 3.— 2.75 366—466 30 450 163
m3 2.25 2.75 2.50 366—466 30 450 180
m3 2,— 2.50 2.25 366—466 30 450 200

m3 2.25 2.75 2.50 366—466 30 450 180

m3 2,— 2.50 2.25 366—466 30 450 200

m3 1.75 2.25 2,— 3i66— 466 30 450 226

m3 1.50 2,— 1.75 366—466 30 450 256

m3 2.75 3.25 3,— 366-466 30 450 150

m3 2.25 2.75 2.50 366—466 30 450 180

m3 3.— 3.50 3.25 366—466 30 450 140

m3 2.50 3,— 2.75 366—466 30 450 163

m3 2,— 2.50 2.25 366—466 30 450 200

m3 1.50 2 — 1.75 366—466 30 450 256

m3 3.— 4,— 3.50 366—466 30 450 130

m3 1.50 2.— 1.75 366—466 30 450 256

m3 1.— 1.50 1.25 366—466 30 450 360

14. Hra
a) .]

b) 
c) |

VI. Nakladi

glega t
15. Nak 

ran
a) i
b)

c) :
d)

16. Ras 
(ok
ska
a)
b)

c)
č)

17. Na
a)
b) 
c)

18. Ra
a)
b) 
e)

19. Ns
a)
b) 
e)

20. Ri 
nj 
di
a)

b) 
c)

82.

o uri

5 — 7,— 6.— 400-500 30 483 80 ' '
7.— 9,— 8.— 400—500 30 483 60

10.— 12 — 11.— 400—500 30 483 43

Povei 
britvi Vo, 
in Sloven 
za Sloven

Hišni 
1. Hišne 

brez k
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pr.

o. Opis dela

14. Hrastovi pragi:
a) pragi 2.30 do 2.50 15/25

veliki . .......................kos
b) pragi 1.60 14/20 mali . . . kos
c) rudniški 1.10 13/18 . . . kos

VI. Nakladanje in razkladanje okro

glega tesanega lesa in drv:
15. Nakladnje tehničnega lesa z

rampe:
a) iglavci (mehki les) . . .
b) listovci (trdi les) . . . .

Brez rampe:
c) iglavci (mehki les) . . .
d) listovci (trdi les) . . . .

16. Razkladanje tehničnega lesa 
(okroglega in tesanega) brez 
skartiranja:
a) iglavci (mehki les) . . .
b) listovci (trdi les) . . . .  

Razkladanje s škartiranjem 
in skladanjem:

c) iglavci (mehki les) . . .
č) listovci (trdi les) . . . .

17. Nakladanje drv in oglja:
a) trda drva . . . . . . .
b) mehka d r v a ......................
c) lesno o g l j e ......................

18. Razkladanje drv z, zlaganjem:
a) trda drva . . . . . . .
b) mehka d r v a ......................
c) lesno o g l j e ......................

19. Nakladanje pragov:
a) 2.30 do 2.50 15/25, veliki . kos
b) 1.60 14/20, mali . . . . .  kos
e) 1.10 19/18, rudniški . . . kos

20. Razkladanje pragov z raznaša
njem in skladanjem na skla
dišču:
a) pragi 2,30 do 2.50 15/25,

©
æ Dnevni efekt Dokl.

3— 10
lir

Ë
SJ-*■*
o

Pov Dnina P ov 
prečno od L. do L. prečno

e
H od do

75.- 
160, 
240,

4.— 6 — 5,—
5.— 7.— '6 ,-
9.— 11.— 10.—

m3 9.— 11 — 10.—
m3 7 — 9.— 8 —

m3 7 — 9,— 8.—
m3 5.— 7,— 6.—

m3 19.— 21.— 20 —
m3 15.— 17.— 16.—

m3 11.— 13.— 12,-
m3 9,— 11 — 10,—

m3 14,— 16.— 15 —
m3 16.— 20.— 18 —
m3 6.— 8.— 7.—

m3 l ò  18.— 15.—
m3 ie.— 20,— 18.—
m3 '6.— 8.— 7,—

95,
190,
280,

95,-
175.-
260.-

400'—500 
400—500 
400—500

300—400
300—400

300—400 
300—400

300—400
300—400

300—400 
300—400

300—400
300—400
300—400

300—400
300—400
300—400

300—400 30
300—400 30
300—400 30

416
416
416

Povpr.
ak.

Btto.

30 483 96
30 483 . 80
30 483 50

30 416 40
30 416 53

30 416 53
30 416 70

30 416 20
30 416 27

30 416 33
30 416 43

30 416 30
30 416 23
30 416 60

30 416 30
30 416 23
30 416 60

5
2.50
1.70

veliki . . . . . . . .  kos 40.— 50.— 45.— 300—400 30 416 9.50
b) pragi 1-60 14/20, mali . . kos 80.— 100.— 90,— 300—400 30 416 4.50
c) pragi 1.10 18/18, rudniški . kos 125.— 155.— 140.— 300—400 30 416 3

82.

Uredba
o urejevanju plač hišnega pomožnega osebja 

in hišnikov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Člen 1.

Hišno pomožno osebje ima pravico'do sledečih plač:
1. Hišne pomočnice, katere opravljajo vsa hišna dela 

brez kuhe, imajo od L. 1880 do L. 1990.

2. Hišne pomočnice, katere opravljajo vsa domača dela 
in kuhanje od L. 1660 do' L. 2660.

3. Samostojni kuharji in kuharice od L. 2490 do L. 3830.
4. Sobarice od L. 1330 do L. 1990.
5. Postrežnice, zaposlene ves dan (najmanj 8 ur), dobijo 

od L. 1660' do* L. 26601, poleg tega dobijo najmanj 
tri obroke hrane.

Vse kategorije pomožnega osebja, navedene pod 
štev. 1 do 5, imajo razen plače, pravico do hrane, 
stanovanja, kurjave in razsvetljave.

Delovni urnik za zgoraj navedene osebe je 11 ur 
dnevno, t. j. 66 ur tedensko. Za nadurno delo jim 
pripade 50%  urni povišek.

6. Postrežnice, katere delajo nekaj ur na dan, na vsak 
način manj kot & ur, imajo pravico do plače kakor

*
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nekvalificirani delavci in sicer: od L. 30 do L. 36.50 
na uro brez hrane in stanovanja.

7. Perice dninarke pri družinah imajo pravico na dnino 
od L. 226 do L. 333 poleg tega najmanj 3 obroke 
hrane na dan.

Člen 2.,

Plače, določene v členu 1., so veljavne za kraje v
1. draginjskem razredu. V  krajih 2. draginjskega raz
reda določene plače za pomožno hišno osebje se zni
žajo za 10°/o. Področje Poverjeništva PNOO spada pod
2. draginjski razred.

Člen 3.

Hišniki (vratarji) imajo pravico do sledeče mesečne 
plače:
1. V  enonadstropnih poslopjih L. 1000.
2. Za vsako nadaljnje nadstropje povišek L. 330.
3. V poslopjih z brezobvezno centralno kurjavo od 

L. 6725 do L. 8325.
4. V poslopjih z obvezno centralno kurjavo od L. 8325 

do L. 10.890.

Člen 4.

Hišniki (vratarji) imajo pravico poleg plače, dolo
čene v členu 3, tudi do brezplačnega enosobnega sta
novanja s pritekliinami, vodo, razsvetljavo in kurjavo.

Člen 5.

Hišniki (vratarji) imajo pravico tudi do posebne 
nagrade za odpiranje hišnih vrat ponoči in sicer:
1. Med časom od 21. ure do 24. ure L. 15 za vsako

odpiranje ne glede na število oseb, katere vstopajo.
2. Med časom od 24. ure in do časa, ko na podlagi

krajevnih predpisov ali običajev morajo biti hišna 
vrata ponovno odprta, jim pripade L. 25 za vsako
odpiranje ne glede na število oseb, katere vstopajo.

Člen 6.

Glede plačila raznih davkov in drugih socialnih 
prispevkov veljajo predpisi uredbe o reguliranju mezd 
in plač delavcev in nameščencev (člen 11. Uradni list 
štev. 2 od 20. septembra 1945).

Člen 7.

Vsem osebami iz te uredbe se prepoveduje spreje
mati kakršne koli darove, napitnine ali slično.

Člen 8.

Prekrški te uredbe se kaznujejo po predpisih od
redbe o upravno-kazenskem postopku štev. 38 (Uradni 
list z dne 15. februarja 1946, štev. 5).

Člen 9.

Vsi dosedanji predpisi, ki so nasprotni določilom 
te uredbe, se razveljavljajo.

Člen 10.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 30. maja 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s- r.

8 3 .  : ( 1 ' 5  j

Uredba
o ureditvi prejemkov sezonskih delavcev in 

nameščencev gostinskih obratov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko' Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino1, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Člen 1.
Po predpisih te uredbe prejemajo plače delavci in 

nameščenci hotelov in gostinskih obratov, ki so odprti 
samo v turistični sezoni.

Člen 2.
Osebje gostinskih obratov, navedenih v členu 1., se 

razvrščuje na sledeči način:
1. kategorija: upravnik hotela (maître d ’hotel),

šef kuhinje, 
prvi vratar, 
šef slaščičarne.

2. kategorija: natakar za pijače,'
natakar šef de rang,
natakar šef d ’etage,
uslužbenec v baru. (barman),
nočni vratar,
kuhar (šef partije),
slaščičar,
kletar,
garderoberka.

3. kategorija: etažni nosilec,
etažni natakar,
tournant sale, nadstropja in veže, 
podšef in sobarica, 
splošno kvalificirani kuharji, 
likalke.

4. kategorija: nosilci v kuhinji,
kuhinjske pomočnice, 
perice, 
comis sale, 
komisionar.

Člen 3.
Osebju vseh kategorij gostinskih obratov pripada 

plača v visini od 6000 lir mesečno in brezplačno sta
novanje.

Če delavec ali nameščenec gostinskega obrata nima 
brezplačnega stanovanja, bo prejemal iz naslova stana
rine 450 lir mesečno.

Delavcu ali nameščencu gostinskega obrata, ki pre
jema hrano v obratu, se odtegne od plače 2400 lir 
mesečno za hrano.

Člen 4.
Razen plače, določene v členu 3., pripada celotnemu 

notranjemu in zunanjemu osebju gostinskega osebja 5%ni 
znesek brutto zaslužkov obrata. Ta znesek se razdeli 
med delavce obrata, navedene v členu 2. te uredbe, po 
ti-le tablici:

Osebju 1. kategorije pripada 5 točk, 
o A55 5Î 55 ' 55

»  3. »  j) °  »
îî 4. ,, ,, 2 ,,

Člen 5.
Etažnim nosilcem, splošnim kvalificiranim kuhar

jem, nosilcem v kuhinji in pericam se 'izplačujejo za

izvrševanje t 
onega, ki je <

Hotelsko 
teh zaposleno 
to v členu 2. J 
uredbe, arnps 
od 31. decem

Celokupii 
obratov se p 
rove, napitnii

Prekrški 
redbe o upr; 
list z dne 15

Sedež: C 
Dan vipi 
Besedik 

stvom.
Zadrugj 

24. marca 1£ 
Naloga 
a) da i 

uči terenske 
jo vas;

ila) da p 
dela proračn 
člana in za 
nitve v deli 
člana;

c) da p 
ditev zeml 
spornih odr

č) da f 
vedbo obno

d) da s 
deljuje med

e) da i 
moči pod v 
riušena nasi 
venem nači

f) da ] 
posluje pri 
ujetnikov t 
usposobljen

Zadruž 
ob vstopu v 

Vsak z; 
sanih delež 

Zadrug 
glasni desk 

Vabila 
v območju 
manj 8 dn:
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Savcev in 
;ov

lorje, po odo- 
>, Istro, Reko 
dastila PNOO 
d e oo

Se delavci in 
ki so odprti

’ členu 1., se 

otel),

reže,

tov pripada 
zplačno sta-

obrata nima 
slova stana-

'ata, ki pre
ide 2400r lir

a celotnemu 
osebja 5°/oni 

se razdeli 
uredbe, po

lim kuhar- 
ilačujejo za

izvrševanje težkih del za pol točke večji znesek od 
onega, ki je določen v členu 4.

Člen 6.

Hotelsko osebje in osebje gostinskih obratov, ki je v 
teh zaposleno nad 6 mesecev v letu, in osebje, ki ni zaje
to v členu 2. te uredbe, ne prejema plače po predpisih te 
uredbe, ampak le po uredbi o reguliranju mezd in plač 
od 31. decembra 1945 (Uradni list štev. 6).

Člen 7.

Celokupnemu osebju hotelov in drugih gostinskih 
obratov se prepoveduje, da sprejme kakršne koli da
rove, napitnine in podobno.

Člen 8.

Prekrški te uredbe se kaznujejo po< predpisih od
redbe o upravno-kazenskem postopku štev. 38 (Uradni 
list z dne 15. februarja 1946 štev. 5).

Člen 9.

. Vsi dosedanji predpisi plač, ki nasprotujejo dolo
čilom te uredbe, se razveljavljajo.

Člen 10.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 30. maja 1946.
Poverjenik:

France Perovšek s- r.

Popravek

V odredbi o spremembah in dopolnitvah odredb o 
poslovalnici za posredovanje dela in njenih poverjenikov 
za Slovensko Primorje, objavljeni v 8. številki Uradnega 
lista z dne 20. aprila 1946 pod št. 58, se mora v naslovu 
pristavek v oklepajih glasiti pravilno: Uradni list št. 2 
z dne 21. oktobra 1945 (ne aprila).

Priloga te it. Sl

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Otlica (okraj Ajdovščina).
Dan vpisa: 16. aprila 1046.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jam

stvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 

24. marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod' vodstvom tehničnega strokovnjaka pro

uči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svo
jo vas;

ib) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da sfeupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša lir 500.— in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitive na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem N00, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj S dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in za njo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odlbora.

Člani upravnega odbora so: Polanc Stanko, Otlica
27, predsednik; Česnik Alojz, Otlica 160, podpredsednik; 
Bratina Mirko, Otlica 173, odbornik; Vidmar Anton, Kovk 
291, odbornik; Vidmar Andrej, Otlica 161, odbornik; 
Bratina Franc, Otlica 173, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 16. aprila 1946.

Zt 19/46—2

Sklep
V p is  z a d r u g e

Sedež: Cerkno.
Dan vpisa: 16. aprila 1946.
Besedilo: Gospodarska zadruga z o. j.
Na skupščini zadružnikov dne 10. marca 1946 so bile 

sklenjene sledeče spremembe pravil:
Člen 5: Drugi odstavek: vsak zadružnik jamči še 

s petkratnim zneskom vpisanih deležev.
Člen 10: Upravni odbor sestavljajo predsednik, taj

nik, blagajnik, trije načelniki odsekov in sedem članov, 
ki jih voli skupščina z nadpolovičnim številom glasov. 
Prav tako izvoli skupščina pet namestnikov, ki stopijo po 
vrstnem redu, kot so bili izvoljeni, na mesta članov uprav
nega odbora, ki so bila na ta ali na oni način izpraznjena 
med poslovnim letom (nadalje neizpremenjeno).

Na novo izvoljeni člani upravnega odbora so:
1. Zlatoper Ivan, Cerkno 120, predsednik,
2. Toškan Avgust, Cerkno 68, blagajnik,
3. Čelik Franc, Cerkno 138, tajnik,
4. Močnik Andrej, Poče 10, odbornik,
5. Kalan Franc, Pojelovo brdo 86, odbornik,
6. Ortar Simon, Zakriž 25, odbornik,
7. Jereb Luka, Lazeč 57, odbornik,
8. Brezovšek Ciril, Šebrelje 97, odbornik,
9. Eržen Venčeslav, Cerkno 86, odbornik,

10. Cankar Marija, Cerkno 106, odbornica,



11. Jemec Vinko, Gor. Novaki 17, odbornik,
12. Mažgon Ivan, Cerkno 210, odbornik,
13. Mlakar Metod, Dol. Novaki 46, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 16. aprila 1946.

Rez 1/45-6.
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Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Št. Vid (okraj Ajdovščina).
Dan vpisa: 17. aprila 1946.
Besedilo: Obnovitvena aadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 

17. marca 1946 za nedoločen čas.
Nalaga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš, nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odpMčilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spornih 
odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabave materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazde
ljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči 
pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravneiga odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Sluban Aleksander, Št. Vid 14, predsednik,
2. Kopačin Jožef, Št. Vid, podpredsednik,
3. Žvanut Anton, Loziee, tajnik,
4. Nabergoj Anton, Lozice, blagajnik,
5. Puc Matija, Nanos št. 26, odbornik,
6. Curk Janez, Št. Vid-Dobrava, odbornik,
7. Fabčič Albert, Lozice, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 17. aprila 1946.

Zt 15/46-2.

Štev. 11

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Ajdovščina.
Dan vpisa: 17. aprila 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena dne 24. marca 1946 za 

nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš, nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spornih 
odnosov (komasacija) ;

č) da preskrbuje kredit za nabave materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazde
ljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči 
pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem načrtu;

f) da po" možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih zadruga posluje in vsem članom, sled
njim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in za njo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Brecelj Alojz, Zapuže 35, predsednik,
2. Repič Anton, Zapuže 35, podpredsednik,
3. Krapež Lojze, Zapuže 18, odbornik,
4. Krečič Alojz, Ustje 46, odbornik in
5. Kovač Ignac, Ajdovščina 22, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 17. aprila 1946.

Zt 16/46-2.

Izgubljene listine

Izgubil sem v Matavunu dne 26. maja 1946 osebno 
izkaznico štev. 1927, izdano od okrajnega NOO Herpelje- 
Kozina na ime Čepar Avgust. S tem jo preklicujem.

Čepar Avgust

*

POVERJI
Urednišb

84. Odlok
85. Odredi 

mete, i

84.

Pove 
britvi V< 
in Slovel 
za Slovei

V p 
takse, ki

Spio 
dne 10. 
taks po

Ak<
sodišče, 
poziva 1

Pia 
kateri i 
vico za

Če
taksi, r 
kor ni

a)
b)

Ka 
se vzan 
5000 lii

Zaj 
tično v

Za 
se plač 
posel.

Na

prosti.

TISKARNA .MERKUR', LJUBLJANA



P O V E R J E I I Š T V A  rOKRAJIHSKEGA N A R O D N O O S V O B O D I L N E G A  O D B O R A  Z A  S L O V E N S K O  P R I M O R J E
ca 1946 za

aka prouči 
i s vojo vas ; 
>vnjaka iz- 
äameznega 
o- obreme- 
a vsakega

lastjo ure- 
it. spornih

iala in iz-

1 porazde-

vnih moči 
porušena

>blasti iz- 
'st vojnih 
strokovni

plačati ob

ikom vpi-

užni raz-

em NOO, 
om, sled

iva člana

osebno
terpelje-
em.

kVgUSt

r

Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 29. junija 1946. Leto I. —  Št. 12

VSEI
84. Odlok o sodnih taksah.
85. Odredba o oprostitvi plačila trošarine na trošarinske pred

mete, namenjene Jugoslovanski Armadi.

SINA:
86. Uredba o  .izpremembah uredbe o  pobiranju taks za Istro, 

Reko in Slovensko Prim orje št. 779 od  10. X II . 1945. 
Sklepi o vpisu zadrug.

84.
Odlok

«  sodnih taksah

Člen 9.

P o d  k ra tic o  t. p, je  ra zu m eti ta r ifn o  p os ta vk o  ta r ife  
p o  tem  od loku , p o d  k ra tica  t. p a  točko  ta r ifn e  postavke .

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeči

o d l o k .

Člen 1.
V postopanju pred narodnimi sodišči se pobirajo 

takse, ki so navedene v tarifi tega odloka.

Člen 2.

Splošna določila uredbe o pobiranju taks št. 779 z 
dne 10. decembra 1945 so uporabljajo^ tudi pri pobiranju 
taks po tem odloku, v kolikor ni tu drugače določeno.

Člen 3.

Ako stranka ne plača predpisane takse, jo pozove 
sodišče, da zadosti takšni obveznosti v 8 dneh po prejemu 
poziva v ogib trikratnemu plačilu neplačane takse.

Člen 4.

Plačila taks po tem odloku je oproščena ona stranka, 
kateri prizna sodišče v sodnem postopku siromaško pra
vico za dotično pravno zadevo.

Člen 5.
Če je. predmet sodnega poslovanja, ki je podvržen 

taksi, neocenljiv, se vzame radi določenja takse, v koli
kor ni v tej tarifi drugače odrejeno, pri:

a) okrajnem sodišču, da je vreden . . 50.000 lir
b) višjem sodišču pa, da je vreden . . 150.000 lir

Člen 6.
Kadar se skrči zahtevek na postranske pripadke, 

se vzame od takrat dalje za vrednost spornega predmeta 
5000 lir.

Člen 7.
Zapisniki, ki. nadomeščajo' vloge, se taksirajo1 kot do

tično vloge.
Za zapisnik pa, v katerem je vnesen pravni posel, 

se plača poleg takse za zapisnik tudi taksa za pravni 
posel. j

Člen 8.
Nadpisi in odpravki sodnih odločb, ki jih stranka 

priloži vlogi radi olajšanja sodnega poslovanja, so takse 
prosti.

Člen 10.

V  območju odloka o začasni ureditvi narodnih so
dišč! in o narodnih sodnikih z dne 22. oktobra 1944 se 
pobirajo takse za postopanje pred KNOO v smislu člena
12. cit. odloka po tem odloku, toda le  v polovičnem zne
sku.

Člen 11.

Ta odlok stopi v veljavo1 z dnem objave v Uradnem 
listu.

Ajdovščina dne 1. junija 1946.

V. d. načelnika 
odseka za sodstvo: Poverjenik:

Janko Klemenčič s. r. France Perovšek s. r.

TARIFA SODNIH TAKS

I. Pravdno in izvršilno postopanje
— 1. Vloge, če se ne uporabi druga tarifna po

stavka, po vrednosti spornega predmeta:
T. p. 1.

preko
do 3.000 L. za vsako polo L. 5—

3.000 L. »» 6.000 L. 5» ?? L. 8—
6.000 L. »? 10.000 L. »? »» ?? L. 11.—

10.000 L. 25.000 L. ?? »» 5» L. 15—
25.000 L. »» 50.000 L. »? »» ?? L. 23—
50.000 L. »» 75.000 L. »? ?» »9 L. 30—
75.000 L. »» 100.000 L. Î? »» ?? L. 38—

100.000 L. »J 500.000 L. »’ »» »? L. 60—
500.000 L. »» 1-,000.000 L. 

2,000.000 L.
»? »» »» L. 90—

1,000.000 L. »» »? ?» ?? L. 150—
2,000.000 L. ?» 5,000.000 L. ?? ?» »1 L. 225—
5,000.000 L. L. 300—

2. T o ž b e ,  odgovori na tožbe, protitožbe, pri
pravljalni spisi, ugovori zoper plačilne nalo
ge in plačilna povelja, odpovedi in ugovori 
zoper odpovedi, predlogi za postavitev v 
prejšnji stan za prvo polo dvakraten znesek

taksé iz toč. 1. 
te t. p.

3. P r a v n a  s r e d s t v a ,  za prvo polo trikra
ten znesek takse 
iz toč. 1. te t. p.

4. O d g o v o r  na  p r a v n o  s r e d s t v o ,  za
prvo p o l o ...................... dvakraten znesek

takse iz toč. 1, 
te t. p.
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P r i p o m b a :
a) V primerih pod t. 2. do 4. te t. p. se plača 

za drugo in vsako nadaljnjo polo taksa iz 
toč. 1. te t. p.

b) Za vloge, izročene v dveh ali več izvodih, 
se plača za drugi in vsak nadaljnji izvod 
taksa iz toč. 1. te t. p.

c) Taksa za prvo polo se zviša za 7.50 L. če se 
z vlogo zahteva javen razglasi ali če se mo
ra po službeni dolžnosti izdati tak razglas.

T. p, 2. Z a p i s n i k i :
1. Če ni druge t.- p., so taksirajo po toč. 1. 

t. p, 1.
2. V  civilni pravdi o zavarovanju dokazov in v 

izvršilnem prestopanju se plača — ne glede 
na število' pol — pri sodišču:
a) prve stopnje za prvo polovico ure taksa 

iz toč. 1. t. p. 1, za vsako nadaljnjo za
četo polovico ure pa dvakratna taksa iz 
toč. 1. t. p. 1.;

b) višje stopnje za prvo polovico ure dva
kratna taksa iz toč. 1. t. p. 1, za vsako 
nadaljnjo začeto polovico ure pa trikrat
na taksa iz točke 1. t. p. 1.

P r ip o  m b a  :
Poleg te takse je plačati na dražbeni zapis

nik od vrednosti na dražbi prodanega predme
ta1 še izvršilno takso v višini 3%.

T. p. 3. P r i l o g  e :
1. Knjige, brošure, situacijski načrti 

in drugi predmeti, ki niso spisi, 
od vrednosti spornega predmeta
do 12.000.— L. od vsakega izvoda 5.— L.
preko 12.000.— L ....................10.— L.

2, V ostalih primerih od vrednosti 
spornega predmeta do 3000.— L.
od vsake p o l e ........................... 3.— L.
preko 3000.— L. do 12.000.— L.
od vsake p o l e ...........................  5.— L.
preko 12.000.— L. od vsake pole 10.— L.

T. p. 4. D u p l i k a t i  sodnih odpravkov,
izdani strankam na njih zahtevo,
kakor tudi tretji in vsak nadaljnji
odpravek plačilnih povelj ali nalo
gov, če je vrednost spornega pred
meta do 3000.— od vsake pele . . 5.— L.
preko 3000.— L. do 12.000.— L.
od vsake pole ........................... 15.— L.
preko 12.000. od vsake pole . . . 30.— L.

T. p. 5. P r e p i s i ,  ki se izdajajo stran
kam na njih zahtevo, po vrednosti 
spornega predmeta do 3000.— L.
od vsake p o l e ............................... 5.— L.
preko 3000.— L. do 12.000.— L.
od vsake p o l e ...........................15.— L.
preko 12.000. od vsake pole . . . 30.— L.

T. p. 6. S o d n e  o d l o č b e :
1. Za sodbe, končne sklepe, plačilne 

naloge itd., če niso te odločbe za
vezane drugi taksi iz te tarife, se 
plača taksa po vrednosti sporne
ga predmeta do 3000.— L. . . 60.— Li
preko 3000.— L. do 5000.— L. . 100.— L.
preko 5000.— L. do 8000.— L. . 120.— L.

preko 8000.— L. do 10.000.— L. 200.— L. 
preko 10.000 L. od vrednosti 
spornega p r e d m e ta .................. 2%

2. Za sodbe na podstavi takoj začetkom prve
razprave podanega priznanja in za sklepe, 
s katerimi se tožba zavrne, za plačilna po
velja, za prvo izvršilno dovolilo, za sklep, 
da se dovoli začasna odredba in za sklep 
na podstavi ugovorov zoper začasno odred
bo se p l a č a ...................... polovica takse

iz toč. 1. te t. p.
P r i p o m b a :
Za izvršilne sklepe na podlagi inozemskih izvr
šilnih naslovovo se plača polovica takse iz t. 1. 
te tar. post.
3. Za odločbe višje stopnje se plača ista: taksa 

kakor za izpodbijano odločbo.
4. V  sporih, kjer nastopi vec sospornikov, se 

taksa za odločbo zviša za 10% za drugega 
in vsakega nadaljnjega sospornika, toda ne 
preko 100%.

P r i p o m b a :  V računa se taksa :
a) za odločbo, ukinjeno po višjem sodišču, če 

se je zadeva vrnila prvemu sodišču v  -po
novno odločanje, v takso za novo odločbo 
ali poravnavo;

b) taksa za plačilne naloge in plačilna pove
lja v takso za odločbo, izdano’ na podlagi 
upora;

c) taksa za odločbo, ukinjeno radi postavitve 
v prejšnji stan, v takso za novo odločbo;

d) taksa za odločbo v obnovitveni ali ničnostni 
tožbi v takso za novo odločbo, ki se izda v 
glavni stvari.

T. p. 7. S o d n e  p o r a v n a v e :
Za sodne poravnave v pravdnem ali 
izvršilnem postopanju od vrednosti 
poravnalnega predmeta . . . . .  2%
P r i p o m b a :  Poleg te takse se plača tudi ta
ksa za zapisnik in za dotični pravni posel.

T. p. 8. P a v š a l n a  t a k s a  a a m a n j š e  d e 
n a r n e  s p o r e :
1. Za vse postopanje na prvi! stop

nji se plača pavšalna taksa po 
vrednosti spornega predmeta do
100.— L . ...................................
preko 100.— L. do 250.— L. . .
preko 250.— L. do 500.— L. . .

2. Za vse izvršilno postopanje po
vrednosti spornega predmeta

do 100,— L . ...............................
preko 100.— L. do 250.— L. . .
preko 250.— L. do 500.— L. . .

3. Za postopanje s pravnimi sredstvi
dvakratna taksa 
iz toč. 1. odn. 2. 
te tar. postavke.

II. Konkurzno postopanje, postopanje o prisilni 
poravnavi izven konkurza

T. p. 9. V 1 o g e :
1. Prijave terjatev po vrednosti ter

jatve do 3000.— L. za vsako polo
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preko 3000.— L. do 5000.-- L.
za vsako p o l o .................. . 25,— L.
preko 5000.— L. do 10.000.--  L.
za vsako p o l o .................. 30.— L.
preko 10.000.— L. za vsako' polo 40 .- L -
Ostale vloge za vsako polo 8 — L.

3. Upnikov predlog na uvedbo konkurza za pr
vo polo petkratna 
taksa iz toč. 1. te 
t. p.

P r i p o m b a :  a) Za vloge dolž
nika in upravitelja mase se taksa 
ne plačuje.

4. Pravno sredstvo na višje sodišče
za prvo p o l o ............................... 150.— L.
P r i p o m b a :  b) v primerih t .3. 
in 4. se plača za vsako nadaljnjo
polo p o ........................................ 15.— L.

T. p. 10. Z a p i s n i k i :  so oproščeni taks, če 
ne nadomeščajo vloge.

T. p. 11. P r i l o  g e : 1. Knjige, brošure, si
tuacijski načrti in drugi predmeti 
od vsakega izvoda . . . . .  6.— L.

2. V ostalih primerih od vsake pole 4.— L.
T. p. 12. D u p l i k a t i  sodnih odpravkov

od vsake p o l e ...............................25.— L.
T. p. 13. P r e p i s i ,  izdani na zahtevo strank,

od vsake p o l e ...............................25.— L.
T. p. 14. Potrdila izdana:

1. Upravitelju — niso zavezana 
taksi.

2. Drugim s tran k am ..............30.— L,
T. p. 15. Povprečna taksa:

1. Ako se konča konkurz z razdeli
tvijo ali s poravnavo ali ako se 
odpravi konkurz, ker gre samo
za enega konkurznega upnika . 1%

2. V prisilni poravnavi izven steča
ja, če se poravnava potrdi . . .  K %

III. Nesporno postopanje

A. O b č n e  o d r e d b e :
T. p. 16. V l o g e  :

1. Če niso podvržene drugi taksi, za
vsako p o lo ............................ 15.— L.

2. Pravna sredstva na višje sodišče
za prvo p o l o ...................... 150.— L.
Za vsako nadaljnjo polo . . . 10.— L.

3. V skrbstvenih stvareh se pla
čuje polovica takse iz toč. 1. in 2. 
te tar. postavke.

P r i p o m b e :
Za vloge, izročene v  dveh ali več izvodih, se 

plača za drugi in vsak nadaljnji izvod taksa iz 
toč. 1. te tar. postavke.

T. p. 17. Z a p i s n i k i :
1. Na sodišču 1. stopnje za vsako

p o l o .....................................15.— L.
2. na sodišču višje stopnje za vsako

p o l o .....................................50.— L.
P r i p o m b e :  Taksa se ne plača:
a) za zapisnike, ki jih sestavlja so

dišče po uradni dolžnosti za ob
vestila, ki jih potrebuje za svojo 
uporabo;

b) za zapisnike v zapuščinskih stva
reh, če vrednost zapuščine brez 
odbitka dolgov ne presega 5000 
lir;

c) za zapisnike o ugotovitvi smrti.

T. p. 18. P r i l o g e :
1. Knjige, brošure, situacijski načrti

drugi predmeti, ki niso spisi od 
vsakega kosa ................. io .— L.

2. V  ostalih primerih od vsake pole 5.— L.
T. p. 19. D u p 1 i k a t i : Če se izdajajo na

strankino zahtevo, od vsake pole . 25.— L.
T. p. 20. Prepisi, če se izdajajo na strankino'

zahtevo, od vsake p o l e ........25,— L.
T. p. 21. P o r a v n a v e  podležejo taksi iz 

tar. postavke 7.

B. P o s e b n e  o d r e d b e :

T. p. 22. 1. S o d n e  c e n i t v e ,  prostovolj
ne, od cenilne vrednosti . . 34 %

2. Ugotovlejne škode ob razlastitvi,
od ugotovljene višine škode . . >2 %

T. p. 23. J a v n e p r o d a j e  p o d r o k o ,  
ki jih opravi sodišče, poleg takse za 
pravni posel odnosno prenosne ta
kse od iz k u p ič k a .............................  % %
P r i p o m b a :  za zapisnik se ne 
plača nobena taksa. \

T. p. 24. P  o v p r e č n a t a k s a  za z a 
p u š č i n s k e  r a z p r a v e  od 
vrednosti čiste zapuščine:
a) do 5000.— L. se taksa ne plača,
b) preko 5000,— L . .......................  0.1%

a nikoli manj od 50.— L. in ne
več in 100.000.— L.

P r i p o 111 b e :
a) Poleg te takse se plača še taksa iz t. p. 16 

do 23 kakor tudi event. dedinska taksa;
b) oprostitev od dedinske takse se ne nanaša 

na povprečno takso.
T. p. 25. 0 p o r o  k e : 1

1. Za predajo pismene izvensodne
oporoke v sodno shrambo . . . 150.— L.

2. Za oddajo ustmene oporoke na
zapisnik ................................... 300,— L.

3. Za oporoko kot listino za vsako
p o l o .............................................30.— L.

P r i p o m b a  :
a) Zapisniki o tem niso zavezani taksi;
b) takso iz t. 3. te t. p. plača z dedinsko takso 

tisti, ki plača največji del dedinske takse, 
če pa plača več oseb enako dedinsko takso, 
se pobere v enakih delih.

C. P o s e b n i  p r i m e r i

T. p. 26. 1. Predlog na odobritev posvojitve 
od prve p o l e ...............................

2. Predlog na sporazumno^ razvezo
zakona od prve p o l e ..................

3. Predlog na proglasitev mrtvim
od prve p o l e ...............................

P r i p o m b a :
a) Za vsako drugo in nadaljnjo polo se plača 

taksa iz toč. 1. t. p. 16;

60 .- L.

3 0 ,- L.

30.— L.
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b) velja tudi tu pripomba iz t. p. 16;
c) za predlog, da se proglasi mrtvim pripadnik 

NOV ali POJ, se taksa ne plača.

T. p. 27. S o d n e  o d l o č b e  prve ali višje 
stopnje :
1. odobritev p o s v o jitv e ..................75.— L.
2. sporazumna razveza zakona . • 75.— L.
3. proglasitev nedoletnega polnolet

nim ............................................  250.— L.
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75.-
250-

15.— L.
30.— L.
50.— L.

150,— L.
100.— L.

100 — L.
150,— L.

5.— L.
1 1 .

15.— L.

4. proglasitev mrtvim . . . .
5. odvzem svojep ravnosti . . .
6. določitev preživnine, dote ali

opreme po vrednosti do 3000.— 
lir takse prosto,
preko 3000.— L. do 5000.— L. . 50.— L.
preko 5000.— L. do 10.000.— L. . 100.— L.
preko odnosno na presežek čez 
10.000.— L ...................- . . . . Vi%

7. amortizacija, če je vrednost li
stine do 500.— L. se taksa ne
plača,
preko 500.— do 1000.— L. . . .
preko 1000,— L ...........................
če listina nima označene vrednosti

8. ureditev meja nepremičnine . .
9. določitev zasilne poti . . . .

10. razveza skupnosti s fizično razde
litvijo poi vrednosti stvari, ki se
oddeljujejo, do 6000.—..................
preko 6000.— L. do 20.000.— L. . 
za vsakih nadaljnjih začetih
1000.— L. š e ...............................
v sporu zaradi pristojbine med 
tolmačem in osebo, ki je zahteva
la overovitev prevoda . . . .

P r i p o m b e :
a) Za določitev preživnine do 150.— L. na me

sec-, se taksa ne plača.
b) Za odločbe, s katero se proglasi mrtvim pri 

padnik NOV ali POJ, se taksa ne plača.

T. p. 28. O v e r o v i t e v :
1. podpisa .........................................
2. prepisov, spisov ali listin za prvo

p o l o .............................................
za vsako nadaljnjo polo . . . .

Č. V p i s i  v t r g o v i n s k i  i n  z a d r u ž n i  
, r e g i s t e r

T. p. 29. a) Predlog na vpis v trgovinski ali
zadružni r e g is t e r ...................... 50.— L.

b) druge vloge in zapisniki se ta
ksirajo po toč. 1 in 2. t. p. 16.

T. p. 30. V p i s i :
1. trgovinske ali industrijske firme 

ali lastnika firme, hranilnice in 
zadruge ali spremembe vpisa . 300.— L.

2. obrtniške firme ali sprememba
vpisa ........................................150.— L.

3. odobrenih sprememb v pravilih
hranilnic in z a d r u g ..................30.— L.

L.
L.
L.
L.

L.
L.

50.— L.

30.— L.
15.— L.

T. .p. 31. D e l n i š k e  d r u ž b o :
Poleg takse iz t. p. 30 se plača:
1. za vpis družbene pogodbe (pra

vil) po višini delniške glavnice
do 100.000,— L.............................  750.— L.
preko 100.000,— L. do 500.000. —
l i r .................................................  1500,—
preko 500.0001.— L. do- 1 mil. lir 2250.—
preko 1,000.000.— L. do 5 mil. lir 3000.—
preko 5,000.000.— L ....................  6000—

2. za vpis o zvišanju delniške glav
nice ali spremembe družbenih 
pravil — petina takse iz toč. 1. te 
t. p, po celokupni delniški glav
nici;

3. za vpis spremembe družbenega 
imena ali podaljšanja družbenega 
trajanja se plača polovica takse 
iz toč. 1. te t. p,

T. p. 32. T r g o v s k e  d r u ž b e  z o. zav. 
kakor pod t. p. 31.

T. p. 33. O s t a l e  d r u ž b e  plačajo poleg
takse iz t. p. 30:
1. za vpis družbene pogodbe . . 500.—
2. za vpis izprememb firme . . ■ 250.—
3. za vpis druge izpremembe v

družbeni p o g o d b i ...................... 150.— L.

T. p. 34. D r u g i  v p i s i :
Za vpis trgovske firme iz t. p. 30 
in 32 je plačati še, če opravljajo:
1. menjalni o b r a t .........................  1500.— L.
2. obrat za dajanje posojil na zasta

ve premičnih s t v a r i .................. 3000.-
3. ostale bančne o b r a t e ................  2500,-
4. posle licitacijskih in avkcijskih za

vodov ........................................... 4500.-
5. komisijske ali agenturne obrate . 750.-
6. posredovanje ali nakupovanje de

želnih p r id e lk o v ...................... 150.-
7. druga p osred ova n ja ................. 1500.-

T. p. 35. V p i s  p o d r u ž n i c e :
a) tuzemske firme polovica takse, 

določene za protokoliranje glav
nega obrata;

b) inozemske firme popolna taksa 
tar. post. 29 do 34 te tarife.

T. p. 36. V p i s :
Prokure, pooblastila, poslovodstva 
članov odborov, likvidatorjevi ali to
zadevne izpremembe ali izbrisi:
1. pri hranilnicah ali zadrugah . .
2. pri delniških družbah . . . .
3. pri trgovskih družbah z o. z. . .
4. pri firmah, ki opravljajo obrate, 

navedene v t. p. 34, 1.1. do 5. in 7.
5. pri vseh o s ta lih ...........................

T. p. 37. V  p i si p r a v i c ,  ki gredo ženi 
lastnika f i r m e ...........................

T. p. 38. V p i s  f i r m e :
a) trgovskega ali industrijskega 

obrata žene, katere možje v kon- 
kurzu ali je bil v konkurzu in 
upnikov ni poplačal . . . .  10.000.— L.

b) drugega brata iste žene . . . 5000.— L.

_________________ ________________  Štev. 12

L.
L.

L
L.

L.
L.

T. p. t 
T. p. 4

Štev. 1

T. p.. K

T. p. 

T. p.

10.— L.
300— L. T. p.
300— L.

300.— L. T. P-
150 — L.

150.— L
T. p.
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750.— L.

1500,— L. 
2050.— L. 
3000.- L. 
6000,— L.

500,— L. 
050,— L.

150.— L.

1500 — L.

3000.— L. 
2500 — L.

4500.— L  
750,— L.

150.— L. 
1500.— L.

10,— L. 
300.- L. 
300,— L.

300.-
150,-

L.
L.

150.— L

*

T. p. 39. V p i s  in razglas prestanka firme 50.— L.
T. p. 40. Razglas protokoliranja v Uradnem

l i s t u .................................................15.— L.

D. V p i s i  v j a v ne ,  k n j i g e  

T. p. 41. V  l o g e  :
Vloge za vpis ali izbris vpisa:
a) po vrednosti pravice, ki naj se 

vpiše ali izbriše:
do 3000.— L. od prve pole 15.— L.
preko' 3000.— L. do 5000.— L.
od prve pole .................. 25.— L.
preko 5000.— L. do 10.000.— L.
od. prve p o l e .................. 30.— L.
preko 10.000.— L. do 50.000.— L.
od prve pole .................. 50,— L.
preko 50.000.— L. . . . 75 — L.

LO.OOO.— L. 
5000.- L.

b) če je  pravica neocenljiva a li če 
se zahteva vpis ali izbris samo 
zaznambe, od prve pole . . .  50.— L.

P r i p o m b a :  Za vsako nadaljn jo polo v loge 
se plača taksa iz  t. 1. t. p. 16.

T. p. 42. Z a p i s n i k i ,  k i ne spadajo pod prejšnjo* 
tar. post., se taksirajo po t, p. 17, zapisniki o 
ustmenih razpravah pa po t. p. 2, t. 2.

T. p. 43. V p i s i :
1

1. za vknjižbo lastninske pravice na 
nepremičninah:

a) če spada pravni posel a li na
slov pridob itve pod prenosno 
takso, se taksa ne plača;

b ) če pa ni zavezan prenosni ta
ksi, se plača od vrednosti
s t v a r i ......................................... 2 %

2. za vkn jižbo drugih stvarnih in 
njim  enakih pravic:

a) če je pravica ocenljiva, od
vrednosti pravice . . . .  1 %

b) če je  n e o c e n l j i v a .................... 50.— L.

3. za z a z n a m b o .......................... . . 50.— L.

4. za zaznambo prisilne uprave in
prisilne dražbe a li če ter ja tev  n i 
že zastav ne prav no zavarovana na 
neprem ičninah, k i so predm et 
p ris iln e dražbe a li uprave, od 
vrednosti t e r j a t v e .......................... % %

5. za zaznambo vrstnega reda in
in  vkn jižbe odstopa prvenstva . 100.— L.
P r i p o m b a : - Z a  vpis izbrisa vkn jižbe ali 
zaznambe se ne plača nobena taksa.

T. p. 44. P o z i v n o  p o s t o p a n j e :

Za rešitev ugovora upnikov . . . 100.— L.

T. p. 45. I z p i s k i  in  njih dopoln itev ali
poprava, izdani na zahtevo strank, 
od vsake p o l e ...............................50.— L.

IV . Kazensko postopanje na zasebne tožbe 

T. p. 46. V l o g e :

1. če n i določena taksa:
a) p r i okrajnem  sodišču od vsa

ke p o l e ....................................30.—  L.
b ) p ri višjem  sodišču od ' vsa

ke p o l e ....................................50.— L.

2. če se zahteva uvedba kazen
skega postopanja, od p rve  pole dvojna taksa

iz t. 1. te t. p.

3. za o b t o ž n ic e ....................................50.— L.
4. za p rijave pravnega sredstva

zoper sodbe od prve pole . 4kratna taksa

P  r i p o mi b  e :

a) Za drugo in vsako nadaljn jo polo v p ri
m erih  toč. 2. do 4. te t. p. te r za drugi 
in  vsak nadaljn ji dolžnostni izvod  v loge  
se plača taksa iz t. 1. te t. p.;

b ) za obrazložitev pravnega sredstva se pla
ča taksa iz t. 1. te  t. p., če n i združena s 
p rijavo  pravnega sredstva.

T. p. 47. Z a p i s n i k i  o  glavnih, ustmenih 
in  javnih razpravah za vsako za
četo polovico u r e ................................ 30.—  L.
za vsako nadaljnjo' začeto polovico
u r e ........................................................ 60,— L.

T. p. 48. P r i l o g e :

a ) kn jige, brošure, situacijski načr
ti in ostali predm eti za vsak
izvod  ................................... ....  10.— L.

b) ostale p riloge  za vsako polo' . . 5.— L.

T. p. 49. S o d b e :  Za vsako sodbo . . . . 100.— L.

P  r  i p o m b a :

a) če se nanaša sodba na dva ali več obdolžen
cev, se zviša taksa za drugega in za vsakega 
nadaljn jega obdolženca še za petino, celotni 
povišek  pa ne sme presegati 100%.

b ) če v iš je  sodišče vrne zadevo prvem u sodi
šču vi ponovno razsojo, se v  takso' za novo 
odločbo vračuna taksa razve ljav ljene sodbe,

T. p. 50. V postopanju po z a k  o  n u o  t i  s k u se pla
čujejo takse iz  t. p. 46 do 49 te ta rife  v  dva
kratnem  znesku.

V. Skupne odredbe

T. p. 51. S o d n a  p o t r d i l a :

1. da se vodijo trgovinske knjige po
predpisih ...........................

2. ostala sodna p o trd ila ..................

T. p. 52. P o o b l a s t i l o 1 in odpoved poobla
stila ....................................  .

150 — L. 
50.— L.

50.-

20. -

L.

L.T. p. 53. P r e g l e d  dokončanih spisov .

T. p. 54. T o l m a č i :
1. Dekret o postavitvi stalnega tol

mača ............................... ....  100.— L.
2. 'Nadoverovitev tolmačeve overo

vitve p r e v o d a ...........................50.— L.

T. p. 55. 0 d k lo  n i t v e :

1. sodnika, za vsakega sodnika . . 75,— L.
2. drugega sodnega organa, za vsa- „

kega o r g a n a ............................... 30.— L.
P r i p O' m b a : Ta taksa se ne plača v posto
panju o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo 

po službeni dolžnosti.
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VI. P r o t e s t i

T. p. 56. Protest menice, čeka in drugih li
stin ali pogodb po vrednosti do
3000.— L. . ....................................
preko 3000.— L. do 10.000.— L. . . 
preko 10.000.— L. do 50.000.— L. . 
prek«' 50.000.— L ............................

Ajdovščina dne 1. junija 1040.

V. d. načelnika odseka za sodstvo1:
Janko Klemenčič s. r.

30.— L.
50.— L.

100.— L.
150.— L.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

85.
Odredba

o oprostitvi plačila trošarine na trošarinske predmete, 
namenjene Jugoslovanski armadi.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA; za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

Trošarinski predmeti, namenjeni za potrebe Jugoslo
vanske armade, se oproščajo plačila trošarine na področ
ju Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje.

Trošarina, ki je bila dosedaj plačana, ne bo povr
njena.

Ta odredba se mora uporabiti na vse trošarinske 
predmete brez ozira ali so uvoženi ali izdelani na pod
ročju Poverjeništva.

Trošarinski predmeti, ki so namenjeni za potrebe 
vojaških menz Jugoslovanske armade, niso' oproščeni 
plačila trošarine.

Člen 2,

Vse določbe, ki so v nasprotju s to odredbo, se raz
veljavijo.

Člen 3.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu. !

Ajdovščina dne 10. junija 1946.

Načelnik oddelka za finance: 
Danilo Herkov s. r.

8G.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

Uredba
o izpremembah uredbe o pobiranju taks za Istro, 
Seko in Slovensko Prim orje št. 779 od 10. X II . 1945

Poverejništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko' Krajino1, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje in pooblastilu PNOO za Slovensko 
Primorje in Trst izdaja sledečo

u r e d b o .

Člen 1.

Tarifna postavka 56 se spremeni in se glasi :
Na potrdila ali pobotnice, s katerimi se potrjuje 

prejem lastne vsote ali predmeta v svojem imenu ali v

imenu koga drugega, se plačuje taksa po vrednosti pre
jetega p r e d m e t a ............................................ Va V»

Taksa se ne plačuje; na pobotnice in potrdila do 
zneska. 100.— L., na plače in dnevnice ter na pobotnice, 
s katerimi potrjujejo oblastva prejem pristoječih davščin 
in na katere se vračajo davščine in kazni, zaplenjeni 
predmeti in druge stvari, katere so oblastva hranila 
(depoziti). Ravnotako niso zavezane plačilu takse iz te 
tarifne postavke potrdila o prejemu denarja na računih, 
ker se plača na račune le taksa po čl. 3 te uredbe.

Člen 2.

Tarifna postavka 59 se spremeni in se glasi:
a) za kupoprodajo osebnih in tovornih avtomobilov

ter motociklov se plačuje prenosna taksa po do
govorjeni oziroma tržni ceni . . . 10%

b) za prometno letno dovoljenje:
1. za osebne avtomobile . . . .  5.000 lir
2. za m o t o c i k l e ...............................  1.000 lir
3. za b i c i k l e ..................................... 100 lir
4. za tovorne avtomobile do 1 tone

n o s i ln o s t i .....................................
za vsakih nadaljnjih 500 kg nosil

nosti ............................................
priklopnik po nosilnosti kakor to

vorni avtomobil;
5. za avtobuse . . . . . .  . 10.000 lir
6. za prevozne traktorje, ki imajo ko

lesa iz gum in dosežejo hitrost, več
jo od 15 km na u r o .........................
traktorji za oranje so oproščeni takse;

c) za letno registriranje in kolavdacijo:
1. za vsa motorna vozila . . . .
2. za m o t o c i k l e ...............................

d) 1. za letno potrdilo šoferskih izkaznic
2. za novo izdano šofersko izkaznico
3. taksa za izpričevala za šoferski izpit
4. za duplikate prometnih knjižic in

voznih izkazn ic...............................

5.000 lir

1.000 lir

2.000 lir

300 lir 
150 Pr 
100 lir 
250 lir 
250 lir

50 lir

Člen 8.

Tarifna postavka 61 se spremeni in se glasi:
Na račune, note, poročila in podobne spise, ki jih 

izdajajo industrialci, trgovci in obrtniki drug drugemu 
ali drugim osebam o terjatvah in dobavah, ki izvirajo iz 
njih posla, ne glede na to, ali se v njih potrjuje izplačilo 
ili ali so jih izdajatelji podpisali, se plačuje tale taksa: 

do 100 L oproščeno
od 100 L do 500 L .................2 L
od 500 L do 1.000 L  . . . .  . 3 L
od 1.000 L do 20.000 L ...............10 L
©d 20.000 L  do 100.000 L  . . . . .  20 L
nad 100.000 L ......................................30 L
Za račune se smatraj» tudi izvlečki računov, za note 

tudi popisi blaga ter njih prepisi (fakture).

Člen 4.

Menja se sledeča postavka italijanskega zakona o 
dednih taksah:

Povišanje, ki je bilo določeno s prilogo B dekreta- 
zakona. ©d 26. septembra 1935, št. 1749, se razveljavi. 
Oprostitev pristojbin, ki je bila določena, z dekretom- 
zakonom od 4. maja 1942, št. 434, je dovoljena do 
20.000,— L.
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Člen 5.

Po tarifni postavki 63 se doda nova in se glasi:
Tar. post. 64. Za vsak omot kart za igranje se plača

za navadne igralne k a r t e ...............................20 L
za luksuzne igralne k a r t e ...............................30 L

Člen 6.

Vse one določbe italijanskih taksnih zakonov, ki 
niso v protislovju z uredbo o pobiranju taks od 10. de-
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cembra 1946 in to uredbo o izpreinembah, ostanejo še 
naprej v veljavi.

Člen 7.

Predpisi te uredbe stopijo v veljavo z dnem objave 
v Uradnem listu.

Ajdovščina 3. junija 1946.

Nač. oddelka za finance: 
Danilo Herkov s. r.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

O i J j i a ' v e

P o log? s i R  št. 13

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Cesta (okraj Ajdovščina).
Dan vpisa: 17. aprila 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j.
aZdruga je bila ustanovljena na skupščini dne 17. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje član© gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblast: 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj
nih ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s 4kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila .na skupščine pošlje poleg tega 
vsem NOO, v območju katerih zadruga posluje in vsem 
članom, slednjim najmanj 8 dni1 pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva čla
na upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Krtelj Ivan, Skrilje 27, predsednik;
2. Lulik Jožef, Sv. Križ 37, tajnik;
3. Volk Branislav, Skrilje 27, blagajnik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 17. aprila 1946.

Zt 18/46—2.

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Dol-Predmeja (okraj Ajdovščna).
Dan vpisa: 17. aprila 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 24. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj
nih ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 400 lir in se- mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še s tri
kratnim zneskom vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na skupščino pošlje poleg tega 
vsem NOO v območju katerih zadruga posluje in vsem 
članom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva čla
na upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Polanc Ivan, Dol-Predmeja 97, predsednik;
2. Bizjak Anton, Dol-Predmeja 45, podpredsednik;
3. Bratina Franc, Dol-Predmeja 92, tajnik;
4. Bizjak Jožef, Dol-Predmeja 126, blagajnik;
5. Likar Ciril, Dol-Predmeja 80, odbornik;
6. Čibej Maks, Dol-Predmeja 27, odbornik;
7. Pergar Ernest, Dol-Predmeja 68, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v  Postojni 
dne 17., aprila 1946.

Zt 17/46—2.

<*
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Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Štjak (okraj Ajdovščina).
Dan vpisa: 17. aprila 1940.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 19. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo' ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj
nih ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 700 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še s pet
kratnim zneskom vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, pa dva 
za to pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Turk Florijan, Dolenje 2, predsednik;
2. Pavlič Ivan, Štjak 49, podpredsednik;
3. Pavlic Jože, Štjak 27, tajnik;
4. Pavlič Ferdo*, Selo- 2, blagajnik;
5. Renner Alojz, Ravnje 9, odbornik;
6. Mahorčio Jože, Gradišče 1, odbornik in
7. Rener Jože, Polanje 3, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 17. aprila 1946.

Zt 14/46—2.

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Sočerga (okraj Koper).
Dan vpisa: 29. aprila 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga -Sočerga in okolica 

z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 12. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo1 ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da sküpno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

î) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj
nih ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s lOkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega 
vsem NOO, v območju katerih zadruga posluje in vsem 
članom, slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo- zastopata In zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Grdina Peter, Movraž 14, predsednik;
2. Gregorič Zvonimir, Movraž 78, tajnik;
3.'Krnjel Anton, Movraž 21, blagajnik;
4. Kožič Gabrijel, Sv. Simon 6, odbornik;
5. Maršič Anton, Trebeše 22, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 29. aprila 1946.

Zt 22/46—2.

TISKARNA .MERKUR", LJUBLJANA
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V S E E

87. Odlok o doprinosu lesno-industrijskih pod jetij na področju 
Poverjen ištva PN O O  za Slovensko P rim orje  v  korist 
»Sklada za obnovo« področja Poverjen ištva PN O O  za 
Slovensko Prim orje.

88. Odredba o preprečitvi gozdnih požarov.

89. Odredba o spremembi odredbe o stanovanjih in poslovnih

. INA:
prostorih ter o začasni ureditvi najemnin z dne 21. ja 
nuarja 1946 (U radn i list št. 6).

90. Odredba o obvezni g o jitv i živine.
91- Odlok o  določanju in kontroli cen.
92. Uredba o spričevalih za strokovne šole v  Slovenskem P r i

m orju  za šolsko leto 1945/1946.
Objave.

87.
Odlok

o doprinosu lesno-industrijskih podjetij na področju 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Prim orje v korist 
»Sklada za obnovo« področja Poverjeništva PNOO 

za Slovensko Primorje

Poverjeništvo PNOO za Slovensko- Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trat, izdaja sledeči

o d l o k .

Člen 1.

Vsi lesno-induatrlijski obrati na področju Poverje
ništva PNOO za Slovensko Primorje so dolžni plačati 
5% davek v  »Sklad za obnovo« pri Poverjeništvu PNOO.

Ta davek se pobira od' vseh prodaj (malih ali veli
kih) katere koli vrste, rezanega, (tesanega in okroglega 
lesa ter ostalih raznih lesnih izdelkov, izvršenih v času 
od 1. avgusta 1945 do 31. maja 1946.

Od prodaj, izvršenih v času od 1. junija 1946 dalje, 
se pobiral 3% davek v »Sklad za obnovo«.

Člen 2.

Davek iz člena 1. plačajo vsa državna, poldržavna, 
zadružna in pilivatna podjetja ter trgovine, ki se bavijo' 
s produkcijo ali trgovino rezanega, 'tesanega ali okrog
lega lesa ter ostalih raznih lesnih dokončnih izdelkov.

Člen 3.

Ta davek se plačuje enkrat. Plačilo davka mora 
biti raaviidno iz fakture v dvojniku (original in kopija).

Pri prodajah, izvršenih s posredovanjem (LES- 
PROMET, U l VOD), se davek ne more ponovno pobirati, 
v' kolikor je dokazano, da je davek že plačan.

Člen 4.

Davek po tem odloku se plačuje pri finančnem od
seku onega okrajnega! NOO-ja, kjer se je izvršila prodaja, 
kateri potrdli na fakturi plačilo tega davka.

Finančni odtseki okrajnih INOO-jev so dolžni voditi 
posebno računovodstvo pod imenom »Sklad za obnovo« 
in odvajati vsakih 15 dni vplačane zneske Gospodarski 
banki za Istro, Reko .in Slovensko Primorje, podružnica 
Ajdovščina, v korist računa Poverjeništva PNOO »Sklad 
za obnovo«.

Člen 5.

Referent za industrijo gospodarskega odseka Sin član 
finančnega odseka okrajnega INOO se pooblaščata, da 
skupno vršita kontrolo, da podjetja v redu in pravilno 
izpolnjujejo predpise tega odloka ter amata pravico vpo
gleda v vse trgovske poslovne knjige in korespondenco.

Člen 6.

Utaje, nepravilno»tli pri plačevanju tega davka in 
vsi prekrški tega odloka se kaznujejo v smislu odredbe 
o- prekrških in o upravno-kazenskem postopku, objav
ljenem v Uradnem listu št. 5.

Člen 7.

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 5. junija 1946.

Načelnik oddelka za industrijo, 
rudarstvo in odseka za lesno 

industrijo:
Dušan Keber s. r.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

88.
Odredba

o preprečitvi gozdnih požarov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

Kuriti ald sploh netiti ogenj v gozdu je prepovedano.
Osebe, ki sie morajo iz opravičljivega razloga muditi 

dalje časa v gozdu (gozdni delavci in drugi), smejo po 
stvarmi potrebi kuriti samo na določenih krajih in to 
s potrebnimi merami opreznosti.

Kdor kuri, je dolžan ogenj nadzorovati in pred od
hodom popolnoma pogasiti z vodo ali zemljo.

V dobi suše sme pristojna oblast prepovedati vsako 
netenje ognja v gozdu in izven gozda na 50 m, na kra
ških tleh pa na 100 m.
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Člen 2.
Prepovedan«' je metati in odlagati neugašene ogorke 

in tleče vžigalice v gozdu .ali na robu gozda lin zažiganje 
smolnatega 'drevja. Planinska društva morajo imeti 

' ustrezna opozorila v planinskih kočah.

Člen 3.
Požiganje sečnih prostorov, fr,at in drugih ploskev 

v gozdu ali na robu gozda je dovoljeno le pri popolnoma 
mirnem vlažnem vremenu pod pogojem, da je prostor 
ob robeh gozda očiščen, da se ne bi ogenj zanesel v gozd.

Člen 4.
Kdor opazi v gozdu ali ob gozdu neugašen ogenj, ga 

mora takoj pogasiti. Ako tega ne more opraviti sam, 
mora obvestiti predsednika krajevnega NO odbora, 
gozdne organe in gozdnega posestnika oz, njegove na
meščence ali najbližjo civilno ali vojaško oblast.

Člen 5.
Gozdarsko osebje, predsednik krajevnega NO od

bora, poveljnik NZ ali vojaške edinice ali lastnik gozda 
so dolžni, ko so zaznali ali opazili požar v gozdu, pozvati 
vse okoliško prebivalstvo, da pomaga gasiti požar. Vsi 
prebivaillci, sposobni za gašenje požara, se morajo od
ziva® in priteči na pomoč na mesto požara s potrebnim 
orodjem (krampi, lopatami, rovnicami, sekiramii itd.) in 
napraviti vse, da se požar čim hitreje pogasi.

Vodstvo pri gašenju prevzame 'najstarejši od pri
sotnih gozdarskih organov in če tega ni, predsednik kra
jevnega NO odbora ali njegov namestnik, organ NZ ali 
vojaške edinice.

Člen 6.
Če ni mogoče požara na ta način ugasiti, mora vodja 

gasilne akcije zaprositi pomoč vojaštva, s tem, da se 
obrne na Okrajni NOO, ki to zaprosilo najhitreje sporoči 
Poverjeništvu PNOO — oddelku za kmetijstvo in goz
darstvo.

Člen 7.
Predsednik krajevnega NO odbora je dolžan obve

stiti o požaru najbližjo edinico NZ ter telefonično ali 
telegrafično obvestiti o tem okraljnii NOO.

Po pogasitvi požara mora ostati na pogorišču straža, 
sestoječa od nekoliko prisotnih ljudi, da pazi tako dolgo, 
dokler ni odstranjena vsaka nevarnost ponovnega požara.

Člen 8.
Če gasitev požara traja več dni, se mora skrbeti 

za izmenjavo gasečih. Za preskrbo in hrano onih, ki že 
dalj časa gasijo, je dolžan skrbeti lastnik oziroma uprav
nik gozda.

Za vso škodo, napravljeno vsled požara, odgovarja, 
kdor je zakrivil požar.

Če so1 požar povzročali pastirji ali najeti delavci, 
odgovarjajo za škodo le-ti in njihovi gospodarji ali delo
dajalci, če jih niso, zadostno nadzorovali.

Člen 9.
Kdor neti ogenj v .gozdu ali 50 m ob robu gozda 

brez dovoljenja pristojnega gozdarskega organa,
kdor kuni v gozdu izven določenega mesta in kdor 

pusti neugašen ogenj v gozdu,
kdor ne ugasne opaženega ognja ali ne obvesti o 

tem bližnje sosede, gozdne organe ali lastnike gozda,
kdor se pozivu na gašenje požara v gozdu ne od

zove ali svojega izostanka ne opraviči ali kdor noče 
gasiti ali se ne pokori povelju vodje gasilske akcije, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 lir ali s prisilnim 
delom brez odvzema prostosti do enega meseca.

Kdor kuri v gozdu, kadar je posebno prepovedano* 
(za časa velike suše, čl. 1/4), se kaznuje z odvzemom 
prostosti do enega meseca.

Člen 10.
Za postopanje in izrekanje kazni po gornjem členu 

so pristojna okrajna narodna sodišča.

Člen 11.
Ta odredba stopi v  veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 5. junija 1946.

Načelnik oddelka za kmetijstvo
in gozdarstvo: Poverjenik:

Danilo Kuštrin s. r. France Perovšek s. r.

89.
Odredba

o spremembi odredbe o stanovanjih in posl vnih 
prostorih ter o začasni ureditvi najemnin z dne

21. januarja 1946 (Uradni list št. 6)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

V členu 11. se črtajo besede >z vzvratno močjo od
1. januarja 1946« ter se člen glasi:

Ta (odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu. j

Člen 2.
Ta odredba dobi pravno moč z dnem objave v Uradi- 

nem listu. ,
Ajdovščina dne 30. maja 1946.

Načelnik oddelka za notranjo upravo: 
Alojz Ravbar s. r.

9o:
Odredba

o obvezni gojitvi živine

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

! Člen 1.
Vsak, kdor poseduje kmetska zemljišča, je dolžan 

gojiti toliko živine, kolikor ima za to na razpolago krme 
in gospodarskih prostorov.

Člen 2.
Vsi lastniki goveje živine ženskega spola morajo 

vsako leto pripustiti te živali k plemenjaku, ki je bil 
pravilno licenciran. Živali ženskega spola, ki so vsled 
bolezni ali drugih napak nesposobne za pleme, so od tega 
predpisa izvzete.

Nesposobnost more ugotoviti in potrditi okrajni ve
terinar.

Kot dokaz o pripustitvi služi lastniku živine potrdilo 
plemenske postaje, katero mora biti izdano na uradnem 
obrazcu.
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Člen 3.
Krajevni NOO morajo sestaviti za vsako kmetijsko 

posestvo poseben gospodarski načrt, ki mora vsebovati:
povprečni letni pridelek krme
a) na deteljiščih,
b) na menjalnih travnikih,
c) na stalnih travnikih,
d) na pašnikih in njivah (pesa, repa, slama itd.),
e) število živine, ki se jo z ozirom na pridelek krme 

lahko goji.
Krajevni NOO sestavljajo gospodarske načrte spo

razumno z lastnikom (posestnikom) in sicer v  dveh izvo
dili, od katerih eden ostane v arhivu krajevnega NOO, 
drugi izvod pa se pošlje okrajnemu NOO.

Člen 4.
Nihče ne sme prodati v zakol nobene živine, če ni" 

predhodno živina pregledana od okrajnega veterinarja, 
ki mora ugotoviti, da je žival vsled bolezni nesposobna
za rejo.

J Clen 5.
Dovoljenje za prodajo’ goveje živine, katera ne gre 

v zakol, mora izdati krajevni NOO, ki pa ne sme izdati 
takega dovoljenja prosilcu vse dokler prosilec ni vzredil 
onega števila in vrste živine, kot je predvideno v gospo
darskem načrtu. -,

Člen 6.
V izrednih primerih smejo krajevni NOO dovoliti 

prodajo živine na zakol preko določil te uredbe, če je 
socialni položaj prosilca tak, da nujno rabi denar, ali če 
je žival, ki jo prodaja, slabe kvalitete, ali če je žival z 
ozirom na starost gospodarsko nerentabilna, kar mora 
potrditi okrajni veterinar in je nihče ne mara kupiti.

Člen 7.
Lastniki travnikov in pašnikov, ki do' sedaj niso go

jili nobene ali premalo živine, a imajo zato pogoje iz 
člena 1. te odredbe, si morajo takoj nakupiti odgovar
jajoče število živine, najkasneje pa v dveh mesecih po 
prvi košnji.

Določila te odredbe veljajo tudi za zakupnike. Za
kupniki smejo vzeti v zakup le toliko travnikov, pašnikov 
itd. kolikor imajo možnosti, da vso krmo, pridelano na 
v zakup vzetem zemljišču uporabijo za prehrano svoje 
živine.

Clen 8.
Vsi prekrški proti tej odredbi se kaznujejo po 

odredbi o pobijanju sabotaže in špekulacije.

Člen 9.
Ta odredba slopi v veljavo z dnem objave v Uradnem 

listu.
Ajdovščina dne 5. junija 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

k ,>

91.
Odlok

«  določanju in kontroli cen

Poverjeništvo PNOO za Slovensko. Primorje izdaja 
v sporazumu z Vojno Upravo Jugoslovanske Armade za 
Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko Primorje in 
po pooblastilu PNOO za Slovensko Primorje in Trst z 
dne 31. julija 1945 naslednji

o d l o k .  '
Člen 1.

Pri oddelku za trgovino in preskrbo Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje se osnuje odsek za cene.

Člen 2.
Vsa industrijska in obrtno-proizvodna podjetja ter 

vsi trgovci na debelo so pred oddajo blaga v promet 
dolžni predložiti kalkulacijo prodajnih cen v odobritev 
odseku za cene.

Vsi računi, ki jih izdajajo ta podjetja, morajo biti 
opremljeni s klavzulo o odobrenih cenah.

Klavzula mora vsebovati številko in datum odločbe, 
s katero so bile v fakturi navedene cene odobrene.

Račune mora podpisati odgovorni poslovodja ter jih 
morajo podjetja poslati istočasno z blagom.

Člen 3.
Trgovci na drobno so dolžni sami s polno odgovor

nostjo izračunavati cene blaga, nabavljenega na podlagi 
faktur, opremljenih s klavzulo o odobrenih cenah in po 
navodilih, ki jih bo izdal odsek za cene, Po tako izraču
nanih cenah morajo dati blago takoj v promet ter isto
časno javiti prodajne cene Okrajnemu oziroma Mestne
mu NOO. Tej prijavi morajo priložiti pregledno, skraj
šano kalkulacijo in vse opravičilne listine.

Za blago, namenjeno prodaji na drobno, ki je bito 
nabavljeno po fakturah brez odobritvenih klavzul, se mo
ra vložiti predhodna kalkulacija prodajnih cen pri pri
stojnem Okrajnem oziroma Mestnem NOO. Tako blago 
se ne sme dati v promet, dokler pristojni NOO ne izda 
odločbe o ceni.

Člen 4.
Določbe člena 3. ne veljajo v primerih, ko so cene v 

prodaji na drobno določene z uradnim cenikom ali z od
ločbo odseka za cene.

Člen 5,
Vsi prodajalci na drobno morajo imeti v izložbah in 

poslovnih prostorih vidno označene prodajne cene in iz- 
vešene odobrene cenike.

Člen 6.
Za obrtne storitve določa cene odsek za cene z enot

nimi ceniki.
Člen 7.

Podrobne predpise o načinu kalkulacij, prijav cen 
in višini dovoljenega zaslužka bo Izdal odsek za cene.

Člen 8.
Prošnje za odobritev prodajnih cen in priloge ter 

prijave prodajnih cen v trgovini na drobno so takse pro
ste, za rešitev: je plačati takso na odločbo po' tar. p. 7 
uredbe o taksah.

Člen 9.
Kršenje predpisov tega odloka ter prekoračenje 

oblastno določenih cen je kaznivo po uredbi o  pobijanju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.

Člen 10.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave.

Ajdovščina dne 25. maja 1946.

Načelnik odd. za trg. in preskrbo: Poverjenik:
France Bernot s. r. France Perovšek s. r.

92.
Uredba

o spričevalih za strokovne šole v  Slovenskem 
Primorju za šolsko leto 1945/1946.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko



Stran 100 Štev. 13

in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d i ? ® .

Člen 1.

Za vse strokovne šole na področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko' Primorje so predpisana spričevala 
po obrazcih v prilogi A, B in C,

Člen 2.
Oddelek za industrijo, rudarstvo in obrt, odsek za 

strokovno' šolstvo1 naj izvrši razdelitev obrazcév po prilo-

P r i l o g a  A.

Poverjeništvo Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora 
za Slovensko Primorje

T E H N I Č N A  Š O L A  
v I d r i j i

Odsek: .............

Štev. vpisnice:

S P R I Č E V A L O

:!........ ............................................, sin - hči .......................... ,

no jen (a) .........................  v ....................................................., okraj ............... ,

okrožje .................................., je v šol. let-u 1945/46 ob iskova la )

.... .......................  ( ...........)’ razred ........................................  odseka

tehnične šole in pokazal (a) sledeči uspeh:

Slovenski jezik 

Ruski jezik 

Zgodovina 

Zemljepis 

Socialne vede 

Matematika . .

F izika 

Kemija

M in e ra lo g ija ............____________  . 3  — = Opomba;

rvarinoznanstvo . . . .  =

Opisna geometrija 

Tehnično risanje

Delavnice ;

Vedenje . .

Izostanki: opravičenih ur: ...........
neopravičenih ur: ...........

Učenec(ka) je izdela l(a ) s - z  .................................. uspehom
....... ............... ..... ( ...........) razred tehnične šole.

Idrija  dne .................................. 1946.

Štev. vlož. zapisn.: ................./1946,
Razrednik: Delegat tehnične šole:

gah A, B in C vsem strokovnim šolam, ki spadajo* v ob
močje odseka za strokovno šolstvo.

Člen 3.

Ta uredba stopi takoj v veljavo.

Ajdovščina dne 5. junija 1946.

Načelnik oddelka za industrijo,
rudarstvo in obrt: 

Dušan Keber s. r.

Poverjenik: 

France Pcrovšek s r.

IRO— 1/46

P r i l o g a  B.

Poverjeništvo Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora 
za Slovensko Primorje

Ž E N S K A  O B R T N A  Š O L A  
v I d r i j i

Oddelek: ........

Štev, vpisnice:

S P R I Č E V A L O

'hoi

rojena .........................  v ......................... , okraj ............................ ,

okrožje ....................................., je v šol. letu 1945/46 obiskovala
:......... .................. ( ...........) razred oddelka .....................................

............................  žeske obrtne šole in pokazala sledeči uspeh:

Slovenski jezik . . .

Ruski j e z i k ..............

Zgodovina . . . . . .

Z em lje p is ..................

Socialne vede . . . .

M atem atika ................. jjj=  p  ----------------- ; Opomba:

Dekorativno risanje

Delavnica

Telovadba

Vedenje . . .

Izostanki: opravičenih ur: 
neopravičenih ur:

Učenka je izdelala s - z  ............................ ..............  uspehom

......................  (...........) razred ženske obrtne šole.

Idrija  dne .................................. 1946.

Štev. vlož. zapisn.: ................ /1946.

Razrednica:

IRO— 2/46
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i spadajo v ob-

overjenik: 

ì Perovšek s r.

ilnega odbora 

V

L5/46 obiskovala 

sledeči uspeli:

Opomba;

šole.

uspehom

)ele.gatka 
e obrtne šole:

P r i l o g a  C.

Poverjeništva Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora 
za Slovensko Prim orje

S P L O Š N A  O B R T N A  Š O L A  
v .....................................

Štev. 13 ______________________ ______________ _

Štev. vpisnice:

S P R I Č E V A L O

sin - hči

rejen (a) .........................  v ....................................................., okraj ............... ,

okrožje ................................... je v  šol. letu 1945/46 obiskoval(a)

............................ (...........) razred splošne obrtne šole in poka

z a la ) sledeči uspeh:

Slovenski jezik . . .

Obrtno računstvo' . .

Zgodovina . . . . . .

Zemljepis . . . . . . .

Socialne vede . : . .

Tvarinozaanstvo . . .

Strokovno risanje . .

Opomba:

Vedenjfe . . .

Izostanki: opravičenih ur: ...........
neopravičenih ur: ...........

Učenec(ka) je  izdela l(a ) s - z  .................................. uspehom

............................  (........... ) razred splošne obrtne šole.

Idrija  dne ...:...... ........................ 1946.

Štev. vlož. zapisn.: ................./1946.

Delegat
Razrednik: - splošne obrtne šole:

IRO—3/46

Objave
Prilogra Is šf. 13

S o d n a  o b l a s t v a
Uvedba postopanja v dokaz smrti

Preprost Anton, rojen leta 1913. v Lažah, kmetova
lec, Laže št. 35, je spomladi leta 1943. odšel v narodno' 
osvobodilno vojsko.

Koncem marca 1945 je bila njegova edinica v bližini 
Cerkna zajeta od Nemcev, ki so nato- postrelili okrog 115 
borcev. Mem zajetimi se je nahajal tudi Preprost Anton.

Ker je torej verjetno, da je imenovani našel smrt, 
se na prošnjo njegove polsestre Hiti Antonije, roj. Pre
prost, Senožeče št. 96, uvede postopanje v dokaz njegove 
smrti.

Vsakdo, komur je kaj znano o pogrešanem, se po
ziva, da to' javi sodišču ali s tem postavljenemu skrbniku

pogrešanca Bittnerju Otonu, vodniku zemljiške knjige v 
POstojni, najkasneje do 30. decembra 1946.

Po preteku tega roka in po izvedbi dokazov bo sodi
šče odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 17. junija 1946.

I Sp 25/46—5
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Uvedba postopanja v dokaz smrti
Zorman Alojz, rojen dne 18. junija 1904, kmet iz 

Klenika št. 16, je kot obveščevalec Narodno Osvobodilne 
Vojske v septembru leta 1944. na Nanosu padel v nem
ško zasedo' ter bil ob tej priliki težko ranjen od mine.

Imenovani se tudi po končani vojni ni vrnil domov 
niti se kakor koli javil.

Ker je torej verjetno, da je Zorman Alojz umrl, se 
na predlog njegove sestre Zorman Frančiške iz Klenika 
št. 16 uvede postopanje v dokaz njegove smrti ter se mu 
obenem postavlja skrbnik v osebi Čeligoja Franca, po
sestnika v Kleniku št. 20.

Vsakdo, komur je kaj znano o pogrešanem, se po
ziva, da o- tem javi sodišču do- 5. septembra 1946 ali pa 
zgoraj imenovanemu skrbniku.

Po preteku tega roka in po izvedbi dokazov bo sodi
šče odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 5. junija 1946.

S p  22/46— 4

Glasom sklepa prve redne skupščine Okrajne nabav
ne in prodajne zadruge z o. j. v Tolminu se črta tov. 
Brovc Mirko kot predsednik upravnega odbora in se vpi
še na njegovo' mesto tov. Kozorog Tihomil iz Poljubina.

Nadalje se vpišeta še nadaljnja dva člana upravnega 
odbora in sicer tov. Drolc Ciril iz Znojil in tov. Kavčič 
Lucija iz Žabč.

Nadalje se spremeni člen 5. zadružnih pravil tako, 
da se poviša zadružni delež na 500 lir  in da vsak zadruž
nik jamči še s petkratnim zneskom vpisanih deležev.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 20. marca 1946.

Rez 6/45—4

Sklep

V p i s  z a d r u g e

Sedež: Marezdge (okraj Koper).
Dan vpisa: 29. aprila 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga Marezige in 

okolica z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega .posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;
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c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj- 
mih ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s lOkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni razr- 
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo^ zastopata in zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Sabadin Danilo, Marezige 131, predsednik;
2. Hrvatin Lidija, Lopar 218, tajnica,
3. Babič Ignac, Marezige 4, blagajnik;
4. Dobrinja Frane, Lopar 226, odbornik in
5. Bellina Gaudenzio, Babiči 184, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 20. aprila 1946.

Zt 21/46—2.
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Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Ponikve (okraj Tolmin).
Dan vpisa: 3>. maja 1946,.
Besedilo: Obnovitvena zadruga za Šentviškogorsk® 

planoto na Ponikvah, zadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 21. marca 

1046 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrti za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih eventual
nih spornih odnosov (komasacija);

č) da posreduje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči vod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od: pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih

ujetnikov ter jim odreja delo po njihovi strokovni uspo
sobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še s 6kratnim 
zneskom vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje zadruga in vsem članom, 
slednjim najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo- podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
Kobal Karel, Ponikve 29, predsednik,
Lapanja Maks, Pečine 53, podpredsednik,
Lapanja Jožef, Ponikve 40, odbornik,
Lapanja Viktor, Ponikve 23, odbornik,
Kobar Peter, Ponikve 69, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče y Postojni 
dne 3. maja 1046.

Zt 25/46—2
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Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 3. maja 1946.
Besedilo: Čevljarska zadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 1. 

januarja 1940 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: da za svoje člane nabavlja suro

vine, orodje in druge potrebščine ter izdeluje po možr 
nosti v  skupnih delavnicah in vnovčuje vse v čevljarsko 
stroko spadajoče izdelke.

Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo svojih članov, 
zlasti tudi za vzgojo naraščaja.

Zadružni delež znaša 5000 Ur in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev. ’

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino'.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora soc 
Brešan Frane, Tolmin 4, predsednik.
Kofol Jožef, Tolmin 3, tajnik,
Dakskobler Oskar, Tblmin 1, podpredsednik,
Serli Dana, Tolmin 12, blagajnik,
Kenda Viktor, Tolmin 25, odbornik,
Tuta Alojz, Tolmin 1, odbornik,
Klinkov Pavel, Žabče 5, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 3. maja 1946.

Zt 8/46-3
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Sklep
V p i s  z a d r u g e  

Sedež: Čepovan.
Dan vpisa:, IS. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom.

Sed 
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Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 24. fe
bruarja 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom, tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

e) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje 'člane gradbeni material;-

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež, znaša 500 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s šestkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih. posluje in vsem. članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo* podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Plesničar Pavle, Čepovan 60, predsednik,
2. Mlekuž Antonija, Čepovan 106, tajnik,
3. Skok Štefan, Čepovan 68, podpredsednik,
4. Paglavec Leopold, Čepovan 64, odbornik,
5. 'Pavšič Leopold, Čepovan 35, odbornik,
6. Savle Anton, Čepovan-Dol 132, odbornik,
7. Sošnja Ivan, Čepovan 99, blagajnik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 13. maja 1946.

Zt 7/46—6

Sklep
V p i s  z a d r u g e  

Sedež: Potoče (okraj Ajdovščina).
Dan vpisa: 14. maja 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga % omejenim 

jamstvom v Dobravljah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

24. marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno* oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in event. drugih 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da g pritegnitvijo' vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 600 lir  in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem. članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino'.

Zadrugo' zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Piijavec Alojz, Kamnje 37, predsednik;
2. Birsa Jožef, Brje 101, podpredsednik;
3. Bratina Ivan, Sv. Tomaž 89, odbornik;
4. Hrobat Albert, Dobravlje 9, odbornik;
l5. Hovtar Franc, Kamnje 36, odbornik;
6. Podgornik Ivan, Vrtovin 5, odbornik in
7. Volk Karol, Dobravlje 7, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 14. maja 1946.

Zt 26/46—2

im jamstvom.

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Sv. Lucija ob Soči (okraj Tolmin).
Dan vpisa; 14. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena, zadruga z omejenim jamstvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

25. januarja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zad r ug e j e :
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino, 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

%
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o) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo' vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da pO' možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s šestkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem N00, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopa upravni odbor. Zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od katerih sme enega 
nadomeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Vuga Milutin, Sv. Lucija 43, predsednik;
2. Miklavčič Stanko, Sv. Lucija, podpredsednik;
3. Rovšek Mirko, Sv. Lucija, tajnik;
4. Brkič Milan, Sv. Lucija, odbornik;
5. Taljat Franc, Sv. Lucija, odbornik;
6. Savli Oskar, Drobovnik 1, odbornik;
7. Leban Franc, Sv. Lucija, odbornik;
8. Mervič Danilo, Sv. Lucija 57, odbornik in
9. Vitek Leopold, Sv. Lucija 3, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 14. maja 1946.

Zt 27/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Ilirska Bistrica..
Dan vpisa: 14. maja 1946.
Besedilo: Okrajna gospodarska zadruga z omejenim 

jamstvom.
Dne 14. maja 1946 so se vpisale v zadružni register 

pri Okrajni kmetijski zadrugi v Ilirski Bistrici sledeče 
spremembe pravil:

Naloga zadruge je:
a) nakupovanje 'gospodarskih in življenjskih potreb

ščin za svoje člane brez posrednikov;
b) predelovanje in prodajanje njihovih pridelkov in 

izdelkov brez posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševanje 

posameznih gospodarskih panog kakor: sadjarstva, vinar
stva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva, gozdarstva, 
vrtnarstva in drugih, če in dokler ni v istem okolišu 
posebne zadruge te vrste;

č) najemanje in nakupovanje nepremičnin, kolikor 
je v zadružno- korist;

d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje preda
vanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktiv
nejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.

V se te naloge vrši v svrho samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovanja ljudstva.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje zadruga, Ini ciativno-zad ruž- 
nemu odboru in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni 
pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Škrlj Franc, duhovnik. Topole 16;
2. Fatur Anton, posestnik, Janeževo brdO' 7;
3. Tomšič Anton, posestnik, Bač 5,
4. Stanič Jože, posestnik, Podgrad 48 in
5. Rojc Ivan, posestnik, Trpčane 11.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 14. maja 1940.

Zt 3/46—7

Sklep
V p i  s z a d r u g e

Sedež: Godovič (okraj Idrija).
Dan vpisa: 22. maja 1946.

, Besedilo: Obnovitvena zadruga »omejenim jamstvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 

17. februarja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija) ;

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo- vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.
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Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerega enega sme nadomeščati 
pooblaščeni nameščenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Rupnik Franc, Godovič 18, predsednik;
2. Pagon Franc, Godovič 4, tajnik;
3. Plešnar Anton, Godovič 11, odbornik;
4. Klavžar Jože, Godovič 25, odbornik;
5. Lukan Vincenc, Godovič 25, odbornik;
6. Čuk Anton, Godovič 72, odbornik;
7. Gruden Dominik, Godovič 8, blagajnik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni
dne 22. maja 1946.

Zt 9/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Grgar.
Dan vpisa: 22. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

17. marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni mačrt za 
vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo' ure
ditev zemljiškoknjižnih, služinostaiih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Černe Alojz, Grgar-Fobca, predsednik;
2. Černe Izidor, Grgar 174, tajnik;
3. Filipič Ivan, Grgar 126, blagajnik;
4. Milost Andrej, Grgar 56, odbornik;
5. Gadnik Jože, Grgar 114, odbornik;
6. Kogoj Ivan, Grgar 110, odbornik;
7. Doljak Cvetko, Grgar 52, odbornik in
8. Milost Anton, Grgar 98, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 22. maja 1946.

Zt 30/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e 1

Sedež: Črni Vrh (Idrija).
Dan vpisa: 29. aprila 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. 

marca 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svoj 
okoliš; 1 ,

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš, nadalje določi višino obremeni
tve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo uredi
tev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in porazde
ljuje med svoje člane gradbeni matérial;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da poi možnosti od pristojnih vojaških oblasti izpo
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujet
nikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni uspô - 
sobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.
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Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
Habe Franc, Črni vrh 12, predsednik,
Hornov ec Franc, Črni vrh 6:5, tajnik,
Rudolf Viktor, Črni vrh 32, blagajnik,
Skvarča Franc, Kanji dol 4, odbornik,
Grom Franc, Predgriže 13, odbornik,
Rupnik Ivan, Idrijski log 11, odbornik,
Rupnik Antonija, Zadlog 71, odbornik,
Rupnik Pavla, Črni vrh 34, odbornik,
Korenč Jakob, Črni vrh 20, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 20, junija 1646.

Zt 23/46—2

Izgubljene listine
Izgubila sem osebno izkaznico št.. 1295, izdano od 

okrajnega NOO Herpelje-Kozma na ime Požar Olga, roje
na dne 19: decembra 1928 iz Gorenje pri Divači.

S tem jo proglašam za neveljavno.
Požar Olga.

Izgubljene listine
Izgubila sem osebno izkaznico št. 441, izdano od 

okrajnega NOO Herpelje-Kozina na ime Počkaj Kristina, 
roj. dne 24. julija 1923, in jo s tem proglašam za neve
ljavno.

Počkaj Kristina

£
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295, izdano od 
3Žar Olga, roje- 
Divači.

Požar Olga

t41, izdano od 
očkaj Kristina, 
[ašam za neve-

:kaj Kristina

Cena Lit. 15'—

$  URADNI LIST
PO VE RJENIŠTVA P O K R A J I N S K E G A  N A R O D N O O S V O B O D I L N E G A  O D B O R A  Z A  S L O V E N S K O  P R I M O R J E
Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 25. julija 1946. Leto L — Št. 14

VSEE
93. Odredba o -obveznem zavarovanju proti požaru državnih 

industrijskih podjetij, kakor tudi p-odje-tij pod sekvestrom 
in pod začasno prisilno- upravo.

94. Odredba o prometu z žitaricami.
95. Odredba o ustanovitvi glasbene šole v Idriji in Postojni.
96- Odredba o spremembi člena 3. -odredbe o upravi sovraž

nikovega imetja in imetja odsotnih oseb.

UNA :
97. Odločba o ustanovitvi Pokrajinskega podjetja za promet 

z odpadki.
98. Pravilnik: o st rokov njem usposabljanju in izpopolnjevanju 

uradnikov.
99. Odlok.

Objave.

93.

Odredba
o obveznem zavarovanju proti požaru državnih indu
strijskih podjetij, kakor tudi podjetij pod sekvestrom 

in pod začasno prisilno upravo.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

; o d r e d b o .

Člen 1.

Vsa državna podjetja in podjetja pod sekvestrom in 
začasno prisilno upravo morajo obvezno zavarovati vse 
svoje zgradbe in poslovnice, kakor tudi ves gorljivi in
ventar. 1

Dele zgradbe, poslovnic in inventarja, ki ni gorljiv, 
ni treba zavarovati n. pr. betonskih kleti, tirov na dvo
rišču, dimnikov, železnih betonskih ograj in sploh ob
jektov oz. njih delov, ki se navadno pri te vrste zavaro
vanju ne zavarujejo.

Ta zavarovanja se morajo izvršiti1 pri Državnem za
vodu za zavarovanje in pozavarovanje.

Člen 2.

Predmete, ki se morajo zavarovati po 1. členu, je 
potrebno zavarovati v višini njihove prometne vrednosti 
v trenutku njihovega zavarovanja. Če se njihova promet
na vrednost spremeni, se mora tudi zavarovalna vsota 
zvišati oz. znižati v višini nastale razlike.

Kot »prometno vrednost« je razumeti vsoto, za ka
tero bi se zavarovani predmet lahko prodal oz. nabavil
v takem stanju, v kakršnem je bil v trenutku zavarovanja 
(t. j. kolikor velja za osnovo izračunanja prometne vred
nosti nabavna cena tega novega predmeta, se od te cene 
odbije amortizacija po njihovi resnični obrabljenosti).

Člen 3.

Uprava podjetja mora sama določiti. višino zavaro
valne vsote svojih objektov.

Ako pa je uprava v dvomu glede določitve vrednosti 
posameznih objektov, se lahko posvetuje s strokovnjaki 
drugih državnih podjetij ali strokovnih ustanov in ura
dov.

' A  ; ■

Samo v izjemnih primerih in po prejšnji odobritvi 
Poverjeništva PNOO se lahko zahteva mnenje specialista 
izven državne službe.

Člen 4.

Za pravilno izvršitev zavarovanja podjetja v smislu 
te odredbe je odgovoren upravnik podjetja.

Člen 5.

Nadzor glede pravilnosti izvršenih zavarovanj Vrše 
organi Poverjeništva PNOO pri svojih rednih pregledih 
podjetij.

Člen 6.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 5. julija 1946.
Poverjenik:

France Perovšek s. r.

94.
Odredba

o prometu z žitaricami.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko- Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, zaradi ureditve prometa 
z žitaricamii in v interesu redne in pravilne prehrane ši
rokih ljudskih množic, izdaja naslednjo

o d r e d b o .

Člen 1.

Da se zavaruje prehrana širokih ljudskih množic v 
mestu in vasi, bo za pravilno porazdelitev letine v go
spodarskem letu 1946./47. skrbelo Poverjeništvo PNOO.

Člen 2.

Za odkup presežkov žitaric, ki preostanejo pridelo
valcem po pokritju njihovih lastnih potreb, je upravičen 
edino le Pokrajinski prehranjevalni zavod Prerad.

Vsak drugačen odkup ali nakup žitaric je zabranjen 
in kazniv po tej odredbi.

Kljub gornji zabrani pa je dopustna prodaja presež
kov žitaric, kadar gre le za majhne količine do 10 kg in
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se prodaja izvrši neposredno po pridelovalcu-kmetu 
konsumentu-delavcu, ki predloži potrdilo' svojega pristoj
nega Krajevnega NOO, da potrebuje žita za svojo druži
no, ter prodaja ne prekorači določenih odkupnih cen.

Člen 3.

Porazdelitev žitaric konsumentom bo oskrbel Pokra
jinski prehranjevalni zavod Prerad z nakupom na doma
čih tleh in z uvozom.

Posle odkupa viškov bo vršil P re rad bodisi po svojih 
podružnicah ali po zadrugah in zadružnih poslovalnicah, 
ki jih bo za to pooblastil.

Člen 4.

Odkupne cene za žito bo določil s posebno odločbo 
odsek za cene pri oddelku za trgovino in preskrbo 
PPNOO. )

Člen 5.

Vsi pridelovalci so dolžni najkasneje v  enem mesecu 
po opravljeni mlatvi prijaviti količino svojega pridelka 
pristojnim KN00.

Člen 6.

Vsa kmetijska posestva, ki1 so zadostno, oskrbljena z 
žitaricami lastnega pridelka, izgubijo pravico do živilskih 
nakaznic za te predmete.

Za zadostno oskrbljene se smatrajo pridelovalci, ki 
so pridelali na člana svojega gospodinjstva po 200 kg 
pšenice, rži ali ječmena, ali po 300 kg koruze potem, ko 
so od celotnega pridelka odbili semenske potrebe.

Semenske potrebe se smatrajo pokrite s količino 
200 kg pšenice, rži ali ječmena, oziroma 40 kg koruze na 
1 ha površine, ki jo morajo obvezno posejati.

Pridelovalci, ki so svoje potrebe pokrili samo delno, 
izgubijo pravico do živilskih nakaznic za dobo, ki odgo
varja delnemu pokritju potreb z lastnim pridelkom.

Člen 7.

Zaradi pravilne ugotovitve pridelka, pravilne evi
dence, kontrole mlatilnic in prodaje pridelka se ustano
vijo pri vseh Krajevnih NOO odkupne komisije.

Glavna naloga odkupnih komisij je ugotovitev po
vprečnega letnega pridelka za svoj kraj, po. potrebi in 
bistvenih razlikah tudi za dele kraja. Podatke o povpreč
nem letnem pridelku morajo dati odkupne komisije Kra
jevnim in Okrajnim NOO.

Delo odkupnih komisij pri Krajevnih N00 nadzira 
Okrajna odkupna komisija.

Člen 8.

Vsi lastniki mlatilnic, tako javnih, kakor zadružnih 
in zasebnih, so dolžni voditi knjige o tehtanju in izstav
ljati pridelovalcem obračune o tehtanju, prepise teh 
obračunov pa pošiljati Krajevnim N00.

Člen 9.

Krajevni NOO morajo takoj, ko dobi ta odredba 
veljavo, sestaviti spiske pridelovalcev žitaric. Ti spiski 
morajo vsebovati osebne podatke pridelovalcev, število 
njih gospodinjskih članov, točne navedbe površin pod 
žitaricami, prijavljeni pridelek, pridelek, izračunan po 
povprečnem letnem pridelku, pridelek, obračunan po 
mlatilnicah in za prodajo proste količine.

Krajevni NOO morajo- te spiske izročiti Okrajnim 
N00 v kolikor ne vodijo sami kartoteke, predpisane za 
izdajo živilskih nakaznic, sicer pošiljajo Okrajnim NOO

le tedenske izvlečke. Poslanim spiskom je priložiti obra
čune mlatilnic.

Člen 10.
Podrobne predpise o organizaciji odkupa, načinu po

slovanja in sestavi odkupnih komisij, načinu, kako je 
voditi spiske in knjige in kakšne obrazce naj se uporab
lja, izda oddelek za trgovino in preskrbo pri PPNOO.

Člen 11.
Vsi prestopki te odredbe se kaznujejo — v kolikor 

ne vsebujejo' dejanskega stanu, kaznivega po uredbi 
o pobijanju gospodarske sabotaže in nedopustne špeku
lacije —• z denarno kaznijo do 50.000 lir, ob neizterlji
vosti pa s prisilnim delom.

Kazni po tej odredbi izreka Okrajni NOO.

Člen 12.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu. ; , .v :
Ajdovščina dne 11. julija 1946.

Za Poverjeništvo PNOO, odde
lek za trgovino in preskrbo:

Načelnik:
France Bernot s. r.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

95.
Odredba

o ustanovitvi glasbene šole iv Id r iji in Postojni.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro-, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

L ! o <1 r e d b o.

Člen 1.
V Idriji in Postojni se ustanovi Glasbena šola, ka

tere naloga je nuditi najširšim ljudskim slojem možnost 
glasbenega šolanja.

Člen 2.
Podrobnejša navodila o* ustroju in učnem načrtu te 

šole bodo predpisana s posebnim pravilnikom.

Člen 3.
Odredba stopi za Glasbeno šolo v Postojni v veljavo 

s 1. septembrom 1946, za Glasbeno šolo v Idriji takoj 
in se priznavajo spričevala, izstavljena o uspehih učen
cev v drugem polletju šolskega leta 1945./46., ko je ta 
šola že delovala.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.

Načelnik oddelka za prosveto: Poverjenik:
Drago Mehora s. r. France Perovšek s. r.

96. ' i ü . r  i f  v  i :
Odredba

o spremembi člena 3. odredbe o upravi sovražniko
vega imetja in imetja odsotnih oseb.

Poverjeništvo' PNOO za Slovensko Primorje, po* odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko

in Slovensko 
za Slovensko
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in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

• i o d r e d b o .

Člen 1.

V členu 3. se spremeni rok prijave javnemu tožilcu 
od 30 dni na 90 dni.

Člen 2.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

97.

Odločba
ustanovitvi Pokrajinskega podjetja za promet 

z odpadki.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko- Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko- Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko- Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d l o č b o .

Člen 1.

Ustanavlja se Pokrajinsko podjetje za promet z od
padki s sedežem v Postojni na področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko- Primorje,

Po potrebi ustanavlja Pokrajinsko podjetje za promet 
z odpadki, skrajšano- »Pokrajinski — Odpad« poslovalni
ce in zastopništva v ostalih krajih na območju Poverje
ništva PNOO.

Člen 2.

Obratni predmet podjetja je odkupovanje, zbiranje 
-in dajanje v promet: a) vseh vrst starega želoza in ko
vin, b) vseh vrst starih gum, c) vseh vrst starega papir
ja in cunj, č) odpadkov kož in razbitega stekla, d) kosti 
in drugih odpadkov.

Člen 3.

Proizvode iz čl. 2. odkupuje, zbira in daje v promet 
izključno samo to- podjetje. To vrši podjetje- po ustreznih 
odkupnih in prodajnih organizacijah ali posredno po za
drugah, trgovcih in industrijskih podjetjih.

Člen 4.

Osnovna glavnica podjetja znaša Lir 2,000.000—.

Člen 5.

Podjetje vodi upravni odbor, sestavljen iz upravnika 
in 2 članov. Upravnika in člane uprave nastavlja in za
menjuje Poverjeništvo PNOO na predlog oddelka za tr
govino in preskrbo.

Člen 6.
Čisti dobiček odvaja podjetje po- odbitku predpisanih 

rezervnih fondov Pov. PNOO, oddelku za finance.
Zbrano blago- porazdeljuje ali ga določa za izvoz 

Pov. PNOO, oddelek za trgovino- in preskrbo, v sporazu
mu z oddelkom za industrijo in obrt.
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Člen 7.

Podjetje je pod nadzorstvom Poverjeništva PNOO, 
oddelka za trgovino in preskrbo.

O ukinitvi ali spojitvi podjetja odloča Poverjeništvo 
PNOO.

Člen 8.

Poverjeništvo PNOO, oddelek za trgovino in pre
skrbo, predpiše natančnejše določbe o ustroju in poslo
vanju podjetja s posebnim pravilnikom.

Člen 9.

Ta odločba -stopi v veljavo z dnem objave v Urad'- 
nem listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.

Načelnik odd. za trgovino 
in presk-rbo:

France Bernot s. r.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

98.
Pravilnik

o strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju 
uradnikov.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po- odo- 
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeči

p r a v i l n i k .

Člen 1.
Za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje urad

niškega kadra se ustanavlja tečaj.
Sedež tečaja je v Idriji na tehnični šoli. Tečaj nos;i 

naziv: »Uradniški tečaj v Idriji.«

Člen 2.
Uradniški tečaj je pod vodstvom uprave tehnične 

šole v Idriji. Daje pravico nižje srednje šole s položenim 
nižjim tečajnim izpitom.

Člen 3.
Učenje v tečaju traja dve leti.
Učni načrt in program bosta predpisana s posebnim 

pravilnikom.
Člen 4.

Tečaj traja od 10. septembra do 30. junija in -se deli 
na dve polletji': prvo od 10. septembra do- 10. februarja, 
drugo- od 15. februarja do 30. junija.

Vpisovanje traja od 1. do 10. -septembra.

Člen 5.

V prvi letnik se sprejemajo:
1. Uradniki, kateri nimajo večje izobrazbe od treh 

razredov srednje šole in ki so zaposleni pri vseh javno
pravnih in samoupravnih ustanovah in podjetjih, zadru-

! gah, delavnicah, obratih.
2. Uradniki privatnih podjetij z istimi pogoji kot 

pod 1. točko tega člena.

Člen 6.

V vsak letnik se -sprejme največ 30 uradnikov.
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Člen 7.

Na koncu prvega letnika se obiskovalcem izda spri
čevalo1. Na koncu drugega letnika se obiskovalcem izda 
spričevalo o opravljenem tečaju in zavržnem izpitu.

Člen 8.

V tečaju se obavljajo sledeči izpiti:
Završni izpit na koncu drugega letnika, s katerim 

obiskovalec dokaže, da je uspešno- končal tečaj.
Popravni izpit, katerega polagajo tisti obiskovalci, 

ki v teku prvega in drugega letnika imajo največ dve 
nezadostni oceni.

Popravni izpiti se polagajo v mesecu avgustu, za
vršni izpiti se polagajo na koncu drugega letnika v me
secu juliju.

Po končanem prvem letniku se polaga praktični iz
pit iz vseh predmetov, brez katerega se obiskovalec ne 
more vpisati v drugi letnik. i

Podrobnejše o- polaganju izpitov, bo predpisano s 
posebnim pravilnikom.

Člen 9.

Obiskovanje tečaja je obvezno za vse tiste, ki se v 
tečaj vpišejo-, -oz. za vse ustanove, katere pošljejo v te
čaj svoje uradnike. Disciplinski predpisi v tečaju so isti 
kakor v vseh ostalih strokovnih šolah.

Člen 10.

Učno osebje -srednjih, strokovnih in osnovnih šol oz. 
strokovnjaki se dodeljujejo na delo v sporazumu z od
delkom za prosveto in sindikati.

Člen 11.

Gornja uredba stopi v veljavo z dnem objave v 
Uradnem listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.

Načelnik odd. za industrijo- 
in obrt:

Dušan Keber s. r.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

99.
Odlok

Na podlagi pooblastila, danega meseca oktobra in 
novembra 1944. leta od Okrožnih skupščin N00 za sever
no, srednjo, južno in zahodno Slovensko- Primorje ter v 
zvezi s pooblastilom PNOO v Trstu z dne 31. julija 1945. 
leta, Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje

i m e n u j e

za sodnika-laika Višjega narodnega sodišča v Postojni 
tovariša: B e n č i č a  F r a n c a ,  kmeta iz Pomjana (okraj. 
Koper).

Odseku za sodstvo pri Poverjeništvu PNOO se na
roča, da izda imenovanemu dekret o imenovanju.

Ajdovščina dne 18. julija 1946.

V. d. načelnika odseka: Poverjenik:
Janko Klemenčič s. r. France Perovšek s. r.

P r l l o p o  š f .  14

S o d n a  o b l a s t v a
Uvedba postopanja za proglasitev za mrtvo.

K u k o v i č a  Štefanija, rojena Flego, hči Ivana in 
Ivane Hrvatin, roj. dne 4. maja: 1909 v Buzetu, žena pe
kovskega pomočnika iz Postojne, je bila dne 17. junija 
1944 aretirana od Nemcev in odvedena v taborišče Os- 
wieczim (Auschwitz). Izkazano je, da je tam še živela v 
decembru 1944, od takrat pa ni o njej nobenega glasu.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se uvede na- prošnjo njenega moža Kukoviča Mari
jana, pekovskega pomočnika v Postojni, Pod Sovičem 9, 
postopanje za proglasitev pogrešane za umrlo.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanki, se po
ziva, da to javi sodišču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Garzarol-i Marijanu, uradniku uprave Windisch-Gràtz v 
Postojni, najkasneje do 1. februarja 1947.

Kukoviča Štefanija, roj. Flego, se poziva, da se javi 
temu sodišču ali da drugačno vest o sebi.

Po preteku gornjega roka bo- -sodišče na ponovno- 
prošnjo- odločilo o proglasitvi za mrtvo.

Okrajno ljudsko sodišče v Postojni
dne 5. julija 1946.

L Sp 42/46-3.

Sklep.
Na predlog Okrajne nabavne in prodajne zadruge z 

omejenim jamstvom v Tolminu se sklep Okrožnega na
rodnega sodišča Rez 6/46—4 od 29. aprila 1946 razvelja
vi in tako spremeni:

Glasom sklepa prve redne skupščine Okrajne na
bavne in prodajne zadruge z omejenim jamstvom v Tol
minu se namesto odstopivšega predsednika upravnega 
odbora tov. Brovča Mirka vpiše na njegovo mesto tov. 
Kozorog Tihomil iz Poljubina, namesto odsto-pivših čla
nov upravnega odbora tov. Tute Teodorja in Florjančiča 
Stanka pa se vpišeta na novo izvoljena člana upravnega 
odbora tov. Drolc Ciril iz Znojil in Kaučič Lucija iz 
Žabč.

0 tem se obveščajo:
1. Okrajna nabavna in prodajna zadruga z o. j. v 

Tolminu.
2. Iniciativni zadružni odbor pri Poverjeništvu 

PNOO v Postojni.
3. Poverjeništvo PNOO, oddelek za trgovino in pre

skrbo v Št. Petru na Krasu.
4. Okrajni INOO, odsek za trgovino in preskrbo v 

Tolminu.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 14. maja 1946.

Rez 6/45—6
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Sklep.
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: Lokve, okraj ‘Grgar.
Dan vpisa: 22. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jam

stvom v Lokvah-Lazni.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 24. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom; 'tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s 5kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih zadruga posluje in vsem članom, sled
njim najmanj 8 dni ipred skupščino'.

Zadrugo zastopa upravni odbor in zanjo- podpisuje
ta predsednik in tajnik upravnega odbora, če pa sta 
odsotna, dva za to pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so;
1. Krivec Evgen, Lokve 20, predsednik;
2. Gruden Alfred, Lokve 4, blagajnik;
3. Makuc Boris, Lokve 58, tajnik;
4. Gruden Alojz, Lokve 71, odbornik;
5. Hvala Peter, Lokve 2, odbornik;
6. Bizjak Alojz, Lokve 70, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 22. maja 1946.

Zt 34/46—2

Sklep.
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: Grahovo (okraj Tolmin).
Dan vpisa: 22. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jam

stvom za Baško okolico.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 10. 

marca 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svoje 
območje;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno* nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti z vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s Gkratnim zneskom vpisa
nih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino1.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po 2 člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Štendler Anton, Rut, predsednik;
2. Golja Antonija, Grahovo, podpredsednica;
3,. Golob Marija, Grahovo, tajnica;
4. Brovč Miha, Koritnica, blagajnik;
5. Kogoj Viktorija, Kneža, odbornica;
6. Močnik Stanko, Bukovo, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 22. maja 1946.

Zt 33/46— 2

Sklep.
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: Hruševje (okraj Postojna).
Dan vpisa: 22. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jam

stvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14. 

aprila 1946.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;



c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi btrokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči s lSkratnim zneskom vpisa
nih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo» zastopata in zanjo- podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Lenasi Franc, Šmihel 28, predsednik.
2. Gorjan Franc, Rakulik 5, podpredsednik.
3. Ogrizek Mirko, Hruševje 1, odbornik.
4. Smasa Luka, Vel. Brdo, odbornik.
5. Dolenc Anton, Hrenovke, odbornik.
6. Cič Janez, Hrenovice 50, odbornik.
7. Simčič Anton, Landol 2, odbornik.

Okrožno» ljudsko sodišče v Postojni' 
dne 22. maja 1946.

Zt 32/46—2

Sklep.
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Bukovje (okraj Postojna).
Dan vpisa: 28. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jami 

stvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 31. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino» obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti jz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovn.i 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z 20kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva čla
na upravnega odbora, od katerih sme enega nadomešča
ti pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Kontelj Anton, Gorenje, predsednik.
2. Premru Jože, Bukovje, podpredsednik.
3. Jurca Miroslav, Predjama, tajnik.
4. Podboj Anton, Predjama, blagajnik.
5. Jurca Stanislav, Bukovje, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni! 
dne 22. maja 1946.

Zt 31/46-2

Dopolnilni sklep.
Zadružna stvar: Okrajna gospodarska zadruga z 

omejenim jamstvom v Ilirski Bistrici.
Tusodni sklep Zt 3/46—7 od 14. maja 1946 se do

polni v toliko, da se kot člani upravnega odbora vpi
šejo še sledeči člani, izvoljeni na skupščini dne 17. mar
ca 1946.

1. Urbančič Josip, posestnik, Trnovo» 288, predsed
nik;

2. Derenčin Franc, lesni manipulant, Trnovo» 261, 
podpredsednik;

3. Valenčič Franc, gostilničar v Trnovem 381, taj
nik in

4. Grlj Drago, uradnik, Ilir. Bistrica 149, blagajnik.
O tem se obveščajo:
1. Okrajna gospodarska zadruga z o. j. v II. Bistrici.
2. Iniciativni zadružni odbor Poverjeništva PNOO v 

Postojni.
3. Poverjeništvo PNOO, oddelek za trgovino in pre

skrbo v Št. Petru na Krasu.
4. Okrajni INOO, odsek za trgovino in preskrbo v 

Ilirski Bistrici.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 26. maja 1946.

Zt 3/46—9

Izgubljene listine.
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano od KNOO 

Škocjan (okraj Herpelje-Kozina) na ime Gombač Marija, 
Naklo št. 9.

S tem jo proglašam za neveljavno.
Gombač Marija,.

100.

TISKARNA .MERKUR*, LJUBLJANA
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VSEBINA:
100. Odredba o -vajencih.
101. Praviln ik o poslovanju delavskih zaupnikov
102. Praviln ik o načinu, in pogojih, za proglasitev udarnikov.
108. Navodilo o dopolnilni oskrbi oseb, ki so proglašene za

udarnike.
104. Navodilo št. 1 o  sistemizaciji poklicev po skupinah, pred

videnih v uredbi o  reguliranju mezd in plač delavcev in 
nameščencev v javnopravnih, gospodarskih in privatnih 
ustanovah in organizacijah.

105- Navodilo št. 2 o sistemizaciji poklicev po skupinah, pred

videnih v  uredbi o reguliranju mezd in plač delavcev in 
nameščencev v  javnopravnih, gospodarskih in privatnih 
ustanovah in organizacijah.

106. Navodilo št. 3 o  razvrščanju poklicev po skupinah, pred
videnih po čl. 5 uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev 
in nameščencev 'v javnopravnih, gospodarskih in privat
nih podjetjih, privatnih ustanovah in organizacijah.

107. Navodilo št. 4 o  razvrščanju poklicev po kategorijah, pred
videnih v  členu 2. uredbe o reguliranju mezd in plač na
meščencev v javnopravnih, gospodarskih in privatnih 
ustanovah in privatnih podjetjih in organizacijah.

100.
Odredba
o vajencih

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Clen 1.

Vajenec po tej uredbi1 je oseba, ki je na podlagi 
pismene pogodbe zaposlena v industriji, obrti, trgovini 
ali kateri, koli drugi vrsti dela z namenom, da s, prak
tičnim delom in strokovnim šolanjem pridobi potrebno 
znanje za opravljanje poslov zadevne stroke kot kvalifi
ciran delavec.

Stroke, za katere je potrebno učenje za dosego stro
kovne kvalifikacije, določita oddelek za inspekcijo dela 
in oddelek za industrijo in obrt pri Poverjeništvu PNOO.

Člen 2.

Vajenec mora biti samo oseba, ki je dovršila 14 let, 
če je pismena, duševno in telesno zdrava ter sposobna 
za učenje zadevne stroke.

Za učenje v nekaterih strokah sme Poverjeništvo 
PNOO — oddelek za inšpekcijo dela, predpisati kot naj- 
nižjo starost tudi starost večjo od 14 let.

Člen 3.

Učna doba sme trajati največ tri leta.
Učno dobo v posameznih strokah določi odsek za 

inspekcijo dela sporazumno z oddelkom za industrijo 
in obrt pri Poverejništvu PNOO.

Člen 4.

Vajenec ima med učenjem pravico na plačo, ki se 
določi s posebnimi predpisi. Višina plače in način pla
čila se določita z uredbo Poverjeništva PNOO na predlog 
oddelka za inspekcijo dela Poverjeništva PNOO.

Če je delodajalec po pogodbi o učenju dolžan dajati 
vajencu stanovanje, hrano in ostalo, se sme vrednost 
teh dajatev odbiti od plače največ do 90 %>.

Člen 5.

Delovni čas znaša 8 ur dnevno, oziroma 48 tedensko, 
kolikor ni za določene stroke sploh določen krajši de
lovni čas.

Vajencu se v delovni čas šteje tudi čas, ki ga prebije 
v strokovni šoli ali na tečaju, kakor tudi čas, ki ga po
rabi za čiščenje delavnic in naprav.

Nadurno delo vajencev izpod 16 let je prepovedano.

Člen 6.

Prepovedano je vsako delo vajenca, ki ni v zvezi 
z učenjem njegove stroke, kakor na primer opravljanje 
hišnih ali poljskih del delodajalca in podobno.

Prepovedano^ je nočno delo vajencev izpod 16 let 
starosti.

Prepovedana je zaposlitev vajencev izpod 16 let sta
rosti pri delih, ki so škodljiva zdravju. Poverjeništvo 
PNOO — oddelek za inspekcijo dela, določi v soglasju 
z oddelkom za industrijo in obrt pri Poverjeništvu, ka
tera dela so to.

Člen 7.
Vajenec ima pravico do plačanega dvotedenskega 

dopusta za vsako leto, ki se mu mora dati v času od
1. aprila do 31. oktobra. Izven tega časa se sme vajencu 
dati letni dopust na njegovo izrečno zahtevo.

V primeru opravičene potrebe lahko delodajalec 
odobri vajencu neplačan dopust. Kolikor je ta dopust 
daljši od 7 dni v vsakem učnem letu, se ne šteje v  učno 
dobo. V učno dobo se tudi ne šteje dopust zaradi va- 
jenčeve bolezni, če je ta dopust daljši od dveh mesecev 
v posameznem učnem letu.

Člen 8.
Zaposlitev vajencev urejajo organi za posredova

nje dela.
Kjer ni organov za posredovanje dela, urejajo za

poslitev vajencev okrajni NOO po določbah te odredbe.

Člen 9.
Delodajalec, ki ima najmanji tri' kvalificirane de

lavce, mora imeti vajenca. Oddelek za inspekcijo dela 
določi sporazumno z oddelki in odseki na Poverjeništvu 
PNOO, pod katerih vodstvo spadajo zadevne gospodar
ske panoge, koliko se mora zaposliti! vajencev najmanj in
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koliko se sme največ glede na število zaposlenih kvali
ficiranih delavcev.

Organi za posredovanje dela vodijo zaradi načrtne 
zaposlitve vajencev stalen razvid o  zaposlenih kvalificira
nih delavcih in vajencih v posameznih strokah.

Člen 10.

Delodajalec je dolžan na podlagi zakonite obveze 
oziroma po svoji zahtevi zaposliti kot vajenca osebo, ki 
mu jo pošlje pristojni organ za posredovanje dela. Če 
delodajalec misli, da so razlogi, ki ga oproščajo' obveze 
sprejeti vajenca, jih mora navesti pismeno. Te razloge 
pretrese okrajni PNOO in po zaslišanju pristojnega orga
na za posredovanje dela izda odločbo.

Vsak delodajalec mora, brž ko se pokaže možnost 
za zaposlitev enega ali več vajencev v njegovem podjetju 
(obratovalnici), obvestiti o tem pristojnega organa za po
sredovanje dela. Če ta organ odkloni, da bi na zahtevo 
delodajalca poslal potrebno- število vajencev, se sme 
delodajalec obrniti na okrajni NOO, da o tem odloči.

Zoper odločbe iz prvega in drugega odstavka tega 
člena je preko okrajnega NOO dopustna pritožba na Po
verjeništvo PNOO v treh dneh po vročitvi odločbe. Od
ločba Poverjeništva PNOO je dokončna.

Člen 11.

Kdor želi zaposlitev kot vajenec, se mora obrniti na 
pristojnega organa za posredovanje dela, ki ga napoti 
na učenje, če izpolnjuje pogoje iz 2. člena te odredbe, 
upoštevajoč pri tem potrebo po kvalificiranih delavcih 
v posameznih strokah in možnost zaposlitve. Pri tem je 
upoštevati tudi njegovo željo glede stroke in delodajalca.

člen 12.

Delodajalec mora z osebo, ki jo pošlje pristojni organ 
za posredovanje dela v uk te ali o-ne stroke, skleniti 
pismeno učno pogodbo v osmih dneh po sprejemu va
jenca.

Učiia pogodba mora obsegati:
1) Rodbinsko in rojstno ime delodajalca (tvrdko) in 

kraj, kjer bo vajenec zaposlen;
2) rodbinsko ime, rojstno ime očeta in rojstno ime 

vajenca, dan in kraj rojstva, bivališče vajenca;
3) rodbinsko in rojstno ime in bivališče staršev ali 

vajenčevega skrbnika, če je vajenec mladoleten;
4) stroko, ki se je bo vajenec učil;
5) predpisano učno dobo in dan njegovega začetka;
6) morebitne določbe o plači v naravi namesto v 

denarju;
7) izjavo vajenca in delodajalca, da bosta izpolnje

vala dogovorjene obveznosti.
Pogodba lahko obsega tudi druge določbe, če ne na

sprotujejo določbam te odredbe in drugim predpisom, 
a so koristne za vajenca.

Pogodba se napravi v petih enakih izvodih, podpi
šeta pa jo delodajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik in 
vajenec, če pa je vajenec mladoleten, pa njegov zakoniti 
zastopnik ali skrbnik, ki sme za to pooblastiti tudi drugo 
osebo.

Ko okrajni NOO ugotovi, da določbe učne pogodbe 
ustrezajo- veljavnim predpisom, potrdi pogodbo in jo vpiše 
v vpisnik vajenskih pogodb. Na vseh petih izvodih po
godbe zapiše okrajni NOO ugotovitev -o* vpisu, ki mora 
obsegati zaporedno številko vpisnika, datum vpisa, pod
pis pristojnega organa in pečat. Po en izvod vpisane 
pogodbe se pošlje pogodbenima strankama, organu za -po

sredovanje dela in Poverjeništvu PNOO — odseku za 
inspekcijo dela, peti izvod pa si obdrži' okrajni NOO.

Okrajni. NOO po vpisu pogodbe vajenca v vpisnik 
oziroma o izbrisu iz vpisnika izda obvestilo upravi pri
stojne strokovne šole.

Člen 13.

Okrajni NOO izda po vpisu pogodbe vajencu va
jensko knjižico, ki mora vsebovati: a) rodbinsko ime, 
očetovo rojstno 'ime, dan in kraj rojstva in vajenčevo 
bivališče; b) številko in datum vpisa v vpisnik učnih 
pogodb; c) stroko, kdaj je učenje začelo in koliko- časa 
bo trajalo; č) rodbinsko in rojstno- ime delodajalca 
(tvrdke) in kraj podjetja (obratovalnice).

Natančnejše določbe in obrazec za vajensko knjižico 
predpiše oddelek za inspekcijo dela pri Poverjeništvu 
PNOO.

Člen 14.

Učna pogodba se sklene za dobo, ki je predpisana 
za dotično stroko. Če vajenec brez svoje krivde pred po
tekom predpisane dobe pretrga učenje, se mu prebiti čas 
šteje v učno- dobo-, če pri drugem delodajalcu iste ali so- 
rodne stroke nadaljuje učenje v dveh mesecih ali pa tudi 
pozneje, če v tem roku brez svoje krivde ni mogel na
daljevati z učenjem.

Člen 15.

Dolžnosti delodajalca napram vajencu so-:
1) da mu omogoči praktično učenje stroke in skrbi, 

da vajenec v predpisani dobi pridobi potrebno znanje za 
opravljanje poslov tiste stroke kot kvalificirani delavec. 
Če delodajalec ni strokovnjak, je dolžan preskrbeti, da 
njegov strokovni poslovodja izpolni to obvez-o-;

2) da skrbi, da vajenec redno- obiskuje strokovno 
šolo (tečaj), ga spodbuja ;in mu svetuje, da se kar naj- 
vestneje prizadeva za svojo- strokovno in splošno izo
brazbo;

3) da neguje in izpolnjuje vajenčeve dobre lastnosti 
in ga s primernimi vzgojnimi sredstvi odvaja razvad, ka
kor tudi, da si prizadeva, da je odnos ostalega osebja 
napram vajencu pravilen;

4) da skrbi za vajenčevo zdravje in njegov telesni 
razvoj. Če je po pogodbi zavezan dajati vajencu stano
vanje in hrano-, mora delodajalec skrbeti, da je hrana 
okusna, zdrava, ne enolična in zadostna in da je stano
vanje zdravo;

5) da razvija pri vajencu zavest o potrebi higiene 
in telesne vzgoje;

6) da vajencu redno izplačuje plačo;
7) da 'izpolnjuje tudi druge obveznosti glede socialne 

in zdravstvene zaščite vajenca.
Delodajalec mora vajenca po opravljenem strokov

nem izpitu zaposliti za 6 mesecev kot kvalificiranega de
lavca, če vajenec to zahteva. Če delodajalec misli, da so 
razlogi, ki ga oproščajo te obveznosti, jih mora pismeno 
predložiti. Te razloge pretrese okrajni NOO; zoper to 
odločbo je dopustna pritožba na Poverjeništvo PNOO — 
oddelek za inšpekcijo dela, v treh dneh po vročitvi od
ločbe. Pritožbo je izročiti Okrajnemu NOO, ki je izdal 
odločbo.

Člen 16.

Vajenčeve dolžnosti so:
1) da se vestno m marljivo uči stroke in s-i priza

deva, da se v predpisani dobi izuči1;
2) da redno obiskuje in dovrši strokovno šolo (tečaj) 

in da si prizadeva za svojo strokovno in splošno izo
brazbo.
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3) da izpolnjuje ukaze delodajalca in predpostavlje
nih v podjetju (obratovalnici) ter da jim izkazuje dolžno 
spoštovanje, s tovariši pa da je v tovariškem odnosu;

4) da se dostojno vede in spoštuje hišni red, če je 
pri delodajalcu na stanovanju ali na hrani;

5) da skrbi za svojo telesno vzgojo in duševno izo
brazbo; da pazi na svoje zdravje in higieno; da se varuje 
slabih vplivov;

6) da sodeluje pri zboljšanju dela podjetja in izpol
njuje vse druge obveznosti, ki mu jih nalagajo veljavni 
predpisi.

Člen 17.

Prepovedane so telesne kazni, odvzem ali znižanje 
zaslužka, kakor tudi omejitev vajenčeve osebne pro
stosti.

Disciplinsko kaznuje vajenca v mejah te odredbe 
delodajalec oziroma poslovodja, če delodajalec ni stro
kovnjak.

Disciplinski kazni sta opomin in ukor. V ponovnem 
primeru vajenčevega disciplinskega pregreška sme delo
dajalec zahtevati od pristojnega Okrajnega NOO, naj pa 
ukori in pouči, v težjih primerih pa sme zahtevati tudi, 
da se učna pogodba razdere.

1 Člen 18.

Vajenski odnos preneha:
1) ko vajenec opravi predpisani strokovni izpit, če 

pa izpit ni predpisan, ko preteče predpisana učna doba;
2) ko vajenec stopi v vojsko, da odsluži obvezni vo

jaški rok;
3) s prenehanjem dela delodajalca odnosno njego

vih naslednikov;
4) z razdrtjem učne pogodbe;
5) z vajenčevo- smrtjo.

Člen 19.
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a) če je bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih li
stin, ali če je bil vajenec ob sklepanju pogodbe še v 
nerazdrtem vajenskem odnosu;

b) če vajenec brez delodajalčeve odobritve ali brez 
opravičenih razlogov zapusti delo in se na delo ne vrne 
v osmih dneh;.

c) če postane vajenec telesno- ali duševno nesposo
ben za učenje -stroke, ali če bi nadaljevanje učenja po
menita resno nevarnost za njegovo življenje in zdravje; 
to se ugotovi z zdravniškim pregledom;

č) če vajenec zboli za boleznijo, ki utegne biti ne
varna za življenje in zdravje delodajalca in drugih oseb;

d) če je vajenec obsojen na kazen odvzema prosto
sti ali prisilnega dela za več kakor dva meseca, ali če je 
obsojen zaradi prekrška, storjenega iz koristoljubja ali 
zoper javno moralo.

Člen 20.
Delodajalec mora v treh dneh prijaviti pristojnemu 

okrajnemu NOO vsako prenehanje učne pogodbe, kakor 
tudi dan in vzrok prenehanja učenja. Če razdrtje učne 
pogodbe ni sporazumno-, vpiše okrajni NOO prijavljene 
podatke v vajensko- knjižico in obvesti o- tem pristojnega 
organa za posredovanje dela in upravo pristojne stro
kovne šole.

Člen 21.
Če na-stane spor zaradi razdrtja učne pogodbe, napoti 

okrajni NOO pogodbeni stranki, naj se v osmih dneh
obrneta na pristojno delo-vno sodišče.

Člen 22.
V krajih z vsaj 30 neosferbljenimi vajenci ustanovijo 

okrajni NOO vajenske domove internatskega tipa, ki šo 
neposredno- pod njiho-vim vodstvom.

Ti domovi se vzdržujejo s temi sredstvi:
1) s prispevki samih vajencev v tistem domu, ki ne 

šinejo biti večji od 90 %> njihove plače;
2) s sredstvi NOO, določenimi v ta . namen;
3) z -delom sredstev skladov za strokovno izobraže

vanje vajencev, ki se ustanovijo pri okrajnem NOO; v te 
sklade spadajo:

a) denarne kazni, izrečene po tej odredbi;
b) dotacije in prispevki javnopravnih organov ter 

javnih in zasebnih podjetij, ustanov in -organizacij, kakor 
tudi posameznikov;

c) ostali dohodki.
Določbe o organizaciji in o -delu teh domo-v ter -skla

dov za strokovno izobraževanje vajencev predpiše odde
lek za inšpekcijo dela pri Poverjeništvu PNOO.

Člen 23.
Za vajence javnopravnih podjetij splošnega javno

pravnega pomena lahko ustanovijo vajenske domove in
ternatskega tipa oddelki in odseki pri Poverjeništvu 
PNOO, pod katerih upravo so- ta podjetja.

Za vajence javnopravnih podjetij, ki so pod upravo 
komisije za upravo narodne imovine, oziroma tej odgo
varjajočih oddelkov in odsekov pri Poverjeništvu PNOO, 
lahko ta oddelek in odsek ustanovi tak dom.

Te domove vzdržujejo zadevni oddelki in odseki pri 
Poverjeništvu PNOO, ki sporazumno z oddelkom inšpek
cije dela izdajajo tudi predpise- o njih -organizaciji 
in delu.

Člen 24.
V krajih z najmanj 20 vajenci se ustanovijo strokov

ne šole za vajence, v krajih z manjšim številom vajencev 
pa organizirajo in vodijo tečaje za vajence strokovne šole
iz najbližjih krajev,

Učno po-godbo- lahko- razdereta obe stranki, toda ie 
tedaj, če imata za- to važne razloge.

Za važne razloge s.e štejejo:
1) za vajence:
a) če postane vajenec -telesno- ali duševno nesposo

ben za učenje stroke ali če -bi nadaljevanje učenja resno 
ogrožalo njegovo življenje in zdravje; to se ugotovi z 
zdravniškim pregledom;

b) če delodajalec zboli za boleznijo, ki bi- utegnila 
biti nevarna za vajenčevo življenje ali zdravje, ali če kdo- 
od delodajalčevih domačih zboli za tako boleznijo, va
jenec pa je na- stanovanju ali se hrani pri delodajalcu in 
ne more dobiti stanovanja ali hrane drugje;

c) če delodajalec preseli podjetje (obratovalnico-) v 
drugi kraj, a vajenec noče z njim;

č) če mu je za- dalj kakor mesec dni onemogočeno 
učenje, ker delodajalec ne prihaja na deta, ali ker v pod
jetju (obratovalnici) ni -strokovnjaka;

d) če mu delodajalec tudi po opominu Okrajnega 
NOO onemogoča učenje ali če z njim surovo ravna;

e) če mu delodajalec ne daje dovolj možnosti za 
učenje stroke;

f) če je delodajalcu s sodbo prepovedano opravlja
nje dela za dalj kakor mesec dni ali če prostovoljno- neha 
delati;

g) če delodajalec ne izplačuje redno zaslužka- v de
narju ali če mu ne daje ustrezne hrane, stanovanja in 
ostalega, če je k temu -obvezan po pogodbi.

2) za delodajalce:
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Splošne določbe o strokovnih šolah za vajence pred
piše z uredbo Poverjeništvo PNOO za Slovensko Pri
morje.

Clen 25.

Delavski zaupniki so dolžni narodnoosvobodilnim 
odborom pomagati pri kontroli izvajanja te odredbe in 
jih obveščati o zapaženih nedostatkih in nepravilnostih.

Sindikalne organizacije delavcev in nameščencev 
imajo pravico, da se po potrebi pouče o stanju, delu in 
vzgojnemu uspehu v vajenških domovih, strokovnih šo
lah in tečajih in da svoje pripombe in predloge pošljejo 
narodnoosvobodilnim odborom in pristojnim oddelkom 
in odsekom pri Poverjeništvu PNOO.

Člen 26.

Za kršitev določb iz 5., 6., 7., 9., 12., 15., 17.. in 20. 
člena te odredbe se kaznuje delodajalec odnosno stro
kovni poslovodja v javnopravnih in zadružnih podjetjih, 
ustanovah in organizacijah pa odgovorni vodja, če de
janje ne spada pod določbe kazenskega zakona, s temi-le 
kaznimi:

1) z opominom, ki se na stroške kaznovanega lahko 
objavi v dnevnem časopisju;

2) z denarno kaznijo do 30.000 lir;
3) z odvzemom prostosti do 30 dni.
Pri odmerjanju kazini je upoštevati težo dejanja, po

vrat, zlonamernost in stopnjo brezobzirnosti storilca.
Kazen izreče pristojni okrajni NOO, zoper katerega 

odločbo se sme v 8 dneh po vročitvi odločbe vložiti pri
tožbo na Poverjeništvo PNOO — oddelku za inspekcijo 
dela. Pritožba se izroči okrajnemu NOO, ki je izrekel 
kazen. O pravem času vložena pritožba odloži izvršitev 
kazni.

Člen 27.

Po preteku predpisane učne dobe se vajenec lahko 
prijavi izpitni komisiji, da bi opravil strokovni izpit, če 
je za to' stroko izpit predpisan in če mu strokovna šola 
ne daje kvalifikacije kvalificiranega delavca. Če delav
ski zaupniki, oziroma delavski zaupnik v majhnem pod
jetju mislijo, da se je vajenec še pred potekom predpi
sane učne dobe izučil stroke, ga mora izpitna komisija 
pripustiti k izpitu, če se je vajenec učil vsaj polovico 
predpisane dobe.

Po opravljenem izpitu razglasi izpitna komisija va
jenca za kvalificiranega delavca njegove stroke in mu 
o tem izda spričevalo’, ali pa mù sporoči, v katerem roku 
lahko izpit ponovi. Ta rok ne sme biti daljši od 6 me
secev. Izpit se sme ponoviti dvakrat. Vajenec, ki je pred 
potekom predpisane učne dobe opravljal izpit, pa ga ni 
opravil, sme izpit ponoviti šele, ko preteče njegova pred
pisana učna doba.

Splošne določbe o opravljanju izpitov in o izpitnih 
komisijah ter o izpitnih programih za posamezne stroke 
predpiše z odredbo Poverjeništvo PNOO za Slovensko 
Primorje v Ajdovščini.

Člen 28.

Delavci, ki so bili v določeni stroki, za katero je bil 
predpisan izpit do dne izdaje te odredbe, razvrščeni kot 
kvalificirani delavci po veljavnih predpisih, čeprav for
malno niso kvalificirani, imajo pravico opraviti strokovni 
izpit po tej odredbi najpozneje do 31. decembra 1948.

Osebe, M se usposobijo v neki stroki izven pred
pisov, ki po odredbi veljajo za to stroko, lahko opravijo 
strokovni izpit, predpisan za to stroko. Oddelek za inspek
cijo dela pri Poverjeništvu PNOO izda splošna navodila 
za opravljanje takih izpitov.

Člen 29.

. Odpravljajo se vsi zasebni vajenski domovi in za
sebne organizacije za zaposlovanje vajencev. Imovina se
danjih domov in organizacij se stavlja pod upravo pri
stojnih organov in se bo upravljala in z njo se bo razpo
lagalo tako, kakor to predpiše oddelek inspekcije dela 
pri Poverjeništvu PNOO v Ajdovščini.

Člen 30.

Natančnejše določbe za uporabo te odredbe izda po 
potrebi oddelek za inšpekcijo dela pri Poverjeništvu 
PNOO.

Člen 31.

Ta odredba velja od dneva objave v Uradnem listu 
Poverjeništva PNOO.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

1 0 1.
Pravilnik 

o poslovanju delavskih zaupnikov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeči

p r a v i l n i k .

člen 1.

Vsak delavski zaupnik in njegov namestnik morata 
poznati odredbo o delavskih zaupnikih z dne 10. aprila 
1946 (Uradni list Poverjeništva PNOO za Slovensko Pri
morje št. 8/60) in odredbo o volitvah delavskih zaupni
kov z istega dne (Uradni list PPNOO št. 9/63) in vse 
ostale predpise o zaščiti delavstva in nameščenstva.

Člen 2.

Delavski zaupniki so po zakonu izvoljeni predstav
niki delavcev in nameščencev v podjetjih, uradih, ustano
vah in organizacijah in morajo kot taki biti v  stalni 
zvezi z ljudskimi oblastmi, upravo podjetij, uradov, usta
nov oz. organizacij ter strokovnimi zvezami delavcev in 
nameščencev.

Člen 3.

Posamezni delavski zaupniki sprejemajo od delavcev 
in nameščencev predloge, prošnje in pritožbe, ki spadajo 
v področje delavskih zaupnikov, in jih spor oče starešini. 
Ta jih predloži na seji delavskih zaupnikov, da o njih 
razpravljajo, nato pa o tem obvesti predsednika in taj
nika pristojne strokovne organizacije, se z njima posve
tuje, sporazumno z njiima zadevo preišče in jo nato s svo
jimi predlogi predloži delodajalcu v  rešitev.

Člen 4.

Starešina delavskih zaupnikov je predstavnik delav
skih zaupnikov v podjetju. Starešina skrbi, da je delo 
delavskih zaupnikov povezano in skladno in neposredno 
občuje z upravo' podjetja, pristojnimi ljudskimi oblastmi 
in sindikalnimi organizacijami. Starešina in tajnik delava 
skih zaupnikov podpisujeta v imenu delavcev in name
ščencev podjetja ali ustanove vse vloge, ki so naslovljene 
na pristojna ljudska oblastva, sindikalne organizacije in

upravo podjetja 
kakor je bilo sl:
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upravo podjetja. Starešina in tajnik morata ravnati tako, 
kakor je bilo sklenjeno' na sejah delavskih zaupnikov.

Člen 5.
Ako starešina delavskih zaupnikov v svojem posre

dovanju zaradi nepopustljivosti delodajalca ali delavcev 
in nameščencev ne bi uspel in bi zaradi tega grozila ne
varnost za nadaljnji razvoj proizvodnje, mora O' tem takoj 
obvestiti Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje — 
oddelek za inšpekcijo' dela, in strokovno organizacijo' v 
podjetju ter od njih zahtevati, naj posredujejo', da se 
nesporazum odstrani.

Člen 6.
Delavski zaupniki morajo vsak primer nezgode pri 

delu najkasneje v 24 urah javiti oddelku za inšpekcijo 
dela pri PNOO in poslovalnici Zavoda za socialno- zava
rovanje. Prijavi je treba priložiti zapisniške izjave oči
vidcev nezgode, iz katerih morajo biti razvidne tudi 
okolnosti, v katerih se je nesreča pripetila.

Člen 7.
Starešina delavskih zaupnikov mora po potrebi (če 

to zahtevajo interesi delavcev ali proizvodnje), najmanj 
pa enkrat na mesec sklicati vse delavske zaupnike 
na sejo.

Starešina mora sklicati delavske zaupnike na sejo 
tudi tedaj, kadar to zahteva ob-lastvo, strokovna organi
zacija ali tretjina delavskih zaupnikov.

Starešina mora vsakega delavskega zaupnika pose
bej obvestit:', kdaj in kje se vrši seja.

Člen 8,
Delavski zaupniki se morajo redno odzivati vabilom 

na seje; izostanek od seje morajo z, utemeljenim razlo
gom' opravičiti. Taki razlogi so neogibna potreba pri 
delu, bolezen ali podobno-, kar. zaupniku onemogoča, da 
bi prišel na sejo.

Ako se delavski zaupnik trikrat zaporedoma ne ude
leži sej in svojih izostankov ne more utemeljeno' opravi
čiti ali ne opravlja redno zaupanih mu dolžnosti, smejo- 
delavski, zaupniki na svoji seji skleniti, da se o takem 
primeru razpravlja na sestanku delavcev, ter predlagati, 
naj se temu delavskemu zaupniku odvzame mandat de
lavskega zaupnika.

Člen 9.
Seje se vršijo v samem podjetju, uradu ali ustanovi 

ter mora delodajalec v ta namen dati na razpolago po
trebne prostore.

Člen 10.
Na sejah se razpravlja o vseh tekočih vprašanjih, ki 

so v zvezi z nalogami delavskih zaupnikov, določenih v 
odredbi o delavskih zaupnikih, kakor tudi o* predlogih, 
prošnjah in pritožbah delavcev in nameščencev, ki jih 
stavi na dnevni red tisti, ki predlaga, naj se skliče seja.

Člen 11.
Seja je sklepčna, ako sta navzoči vsaj dve tretjini 

izvoljenih zaupnikov. Ako prva seja ni sklepčna, je druga 
seja sklepčna,, če je navzoča vsaj polovica zaupnikov.

Sklepi seje so veljavni, ako' zanje glasuje več ko po
lovica navzočih zaupnikov. Ako- so glasovi enako poraz
deljeni, je sprejet sklep, za katerega je glasoval stare
šina, ki vedno- glasuje zadnji.

Člen 12.
0 sejah delavskih zaupnikov in o sklepih, sprejetih 

na sejah, se piše zapisnik; vanj se vpisuje potek seje in 
sklepi z izidom glasovanja.

Zapisnik podpišeta starešina 'in tajnik.
Overjen prepis tega zapisnika mora starešina na za

htevo poslati na oddelek za inšpekcijo dela pri Pover
jeništvu PNOO in strokovni organizaciji..

Člen 13.
Ob zaključku vsakega leta mora starešina zaupnikov 

predložiti Poverjeništvu PNOO — oddelku za inšpekcijo 
dela — ter izvršnemu odboru Enotnih 'strokovnih, zvez 
delavcev in nameščencev pismeno poročilo o delu delav
skih zaupnikov.

V tem poročilu naj se po možnosti navedejo vsi 
važnejši dogodki, ki posegajo- v področje delavskih za
upnikov, kakor tudi uspeh njihovega delovanja. V tem 
poročilu naj bodo- čini izčrpneje navedeni podatki o šte
vilu in kvalifikaciji zaposlenih delavcev in nameščencev, 
-o- njihovi starosti, o njihovem spolu, o njihovem zakon
skem stanu (poročen, samec, vdovec), o številu njihovih 
otrok, o njihovi najvišji in najnižji plači oziroma mezdi1, 
o stanju ustanov za pom-oč delavcem in nameščencem 
kakor o delavskih in naiiieščenskih kuhinjah, potrošnih 
zadrugah, stanovanjskih razmerah, dečjih in otroških za- 

; vetiščih, čitalnicah, knjižnicah itd.

Člen 14.
Ako delav-ski zaupniki sodelujejo- v upravi delavskih 

humanitarnih ustano-v v podjetjih, kakor na pr. kuhinje,
: stanovanja, zadruge in druge delavske in nameščenske 
ustanove itd., pošljejo delavski zaupniki v upravo takih 
ustanov svojega odposlanca.

Ako- delavski zaupnik ugotovi ali izsledi kake ne
pravilnosti v poslovanju takih ustanov, mora o tem takoj 

' poročati Poverjeništvu PNOO — oddelku za inspekcijo 
dela — in  strokovni organizaciji.

Člen 15.
Delavski zaupniki ne prejemajo- za izvrševanje svo

jih nalog nobene- nagrade.
0 tem, ali so* delavski zaupniki primorani, da kake 

dolžnosti opravljajo tudi med delovnim časom in da jim 
za ta čas gre redna mezda oziroma plača, odloči uprava 
podjetja sporazumno s podružnico strokovne organizacije 
v podjetju; v primeru spora odloči o tem' dokončno' Po
verjeništvo PNOO — oddelek za inšpekcijo dela.

Člen 16.
Ako se izprazni mesto starešine aü tajnika delavskih 

zaupnikov, se delavski -zaupniki zberejo, da izvolijo no
vega starešino ali tajnika.

Ako- se izprazni mesto' delavskega zaupnika, pozove 
.'•tarešina. namestnika, da to mesto izpolni.

To se mora zgoditi najkasneje v 14 dneh od dne, 
ko s-e je dotično mesto' izpraznilo.

Člen 17.
Delovanje delavskih zaupnikov nadzoruje oddelek za 

inšpekcijo dela Poverjeništva PNOO za Slovensko Pri
morje.

Inšpektorji dela se morajo pri pregledu podjetja ali 
ustanove poučiti o delu delavskih zaupnikov in poslušati 
njihove predloge in želje. Inšpektorji dela jim morajo 
dati potrebna navodila in odredbe, da bodo lahko čim 
pravilneje opravljali svoje naloge, zaupniki pa se morajo- 
držati danih -navodil in odredb.

Če delavski zaupniki menijo, da so navodila in od
redbe inšpektorjev dela nesmotrne ali nepravilne, spou 
rooajo- o tem pismeno Poverjeništvu PNOO — oddelku 
za inspekcijo dela; dokler pa ne prejmejo drugačnih na
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vodil in odredb od te oblasti, se morajo ravnati po na
vodilih in odredbah inšpektorjev dela.

Člen 18.

Spore, ki nastanejo med delavci podjetja samimi ali 
pa med delavci in delodajalci in se ti spori tičejo- poslo
vanja delavskih zaupnikov, rešuje podružnica strokovne 
organizacije v podjetju sporazumno z upravo podjetja; 
ako do sporazuma ne pride, odloča o tem dokončno Po
verjeništvo PNOO za Slovensko Primorje — oddelek za 
inšpekcijo dela.

0 vsakem takem sporu in o tem, kako je bil rešen, 
mora starešina poročati Poverjeništvu PNOO — oddelku 
za inšpekcijo dela.

Člen 19.

Delavski zaupniki morajo vse predpise, spise in za
pisnike, ki se nanašajo na njihovo poslovanje, hraniti 
v svojem arhivu in ta arhiv dalje izročati delavskim 
zaupnikom, ki pridejo na njih mesta.

Člen 20.

Ta pravilnik velja za poslovanje delavskih zaupni
kov in njihovih namestnikov v podjetjih, uradih in usta
novah, kjer je zaposleno nad 100 delavcev in nameščencev.

člen 21.

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. julija 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

102.

Pravilnik
o načinu in pogojih za proglasitev udarnikov

Na predlog Izvršnega odbora Enotnih sindikatov de
lavcev in nameščencev Poverjeništvo PNOO za Slovensko 
Primorje, v sporazumu z Vojno upravo JA za1 Julijsko 
krajino, Istro, Reko in Slovensko Primorje ter na osnovi 
pooblastila PNOO za Slovensko Primorje in Trst, izdaja 
sledeči

p r a v i l n i k .

člen 1.

Naziv udarnik je časten naziv, ki se daje delavcem 
in nameščencem za njihovo prizadevanje pri obnovi in 
gospodarski izgradnji dežele.

Člen 2.

Udarnike proglasi uprava podjetja ali pa ustanove. 
Proglasitev udarnika se izvrši s posebno* objavo v spo
razumu s sindikalno organizacijo, kjer pa te ni, v spo
razumu z delavskimi zaupniki.

Člen 3.

Naziv udarnika se podeli delavcem in nameščencem:
a) tistim, ki individualno ali kolektivno sodelujejo 

v delovni tekmi in pri 8urnem delovnem času prekora
čijo normo najmanj za 20%, kjer je ta določena, kjer pa 
ni določena, pa najmanj za 30 %  obstoječe ali pa običaj
ne norme ob dobri kakovosti proizvodov;

b) onim, ki niso prekoračili norme in proizvajalne 
naloge v času tekmovanja, so pa prihranili material, go

rivo, mazilo in podobno, najmanj za 10%  pri pogoju, 
da to ne gre na škodo- kakovosti proizvodnje, strojev, 
orodja itd.;

c) tistim, ki s svojimi predlogi ali iznajdbami racio
nalizirajo, pospešijo proizvodnjo ali pa zagotovijo pod
jetju ali ustanovi materialno korist.

Člen 4.

Naziv udarnika velja za tri mesece od dneva progla
sitve. Odvzem naziva izvrši uprava podjetja ali ustanove 
po uradni dolžnosti, v sporazumu ali pa na predlog sin
dikalne organizacije oz. zaupnika, ako udarnik ne iz
polnjuje pogojev iz člena 3. pravilnika in blati ugled 
udarnika s svojim ponašanjem.

Člen 5.

Uprave podjetij lahko predlagajo- po- svojem pre
udarku ali pa na predlog sindikalne podružnice pristoj
nim oddelkom pri Poverjeništvu PNOO, da denarno na
gradi -tiste udarnike, ki so se posebno odlikovali pri 
izpolnjevanju pogojev iz člena 3.

Člen -6.

Za udarnike se uvede dopolnilna oskrba z življenj
skimi potrebščinami, gorivom in drugimi potrebščinami 
po navodilih oddelka za trgovino in preskrbo pri Pover
jeništvu PNOO.

Člen 7.
Za udarnike -se bodo izdale udarniške karte, ki jih 

bo izdajala uprava podjetij in ustanove.

Člen 8.
Vse dosedanje proglasitve za udarnike se morajo 

spraviti v sklad s tem pravilnikom.

Člen 9.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.

Ajdovščina dne 10. julija 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

103.
Navodilo

o dopolnilni oskrbi oseb, k i so proglašene 
za udarnike

Na podlagi člena 1. okrožnice o  načrtni razdelitvi in 
potrošnji blaga in člena 5. pravilnika o- načinu in po
gojih za proglasitev udarnikov v podjetjih in ustanovah 
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odobritvi 
Vojne uprave JA za Julijsko Krajino, Istro, Reko in 
Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO za 
Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeče

n a v o d i l o .

člen 1.

Da bi se izboljšala oskrba z živežem in industrijskim 
blagom delavcev in nameščencev, ki se marljivo udej
stvujejo pri obnovi in gospodarski graditvi države s- tem, 
da pri delu presegajo navadne delovne norme ter do
sežejo prihranek materiala in s svojimi predlogi ter 
iznajdbami prispevajo za racionalizacijo in napredek pro
izvodnje, se uvajajo dopolnilne potrošne nakaznice za 
udarnike.
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Člen 2.

Udarniki bodo deležni dopolnilne oskrbe na podlagi 
dopolnilne potrošniške nakaznice za živila in nakaznice 
za kupovanje industrijskega blaga za udarnike. Dopol
nilne potrošniške nakaznice za udarnike bodo veljale tri 
mesece od dneva izdaje.

Člen 3.

Dopolnilne potrošniške nakaznice za živila, odnosno 
za industrijsko blago bodo izdajali osebam, ki so pro
glašene za udarnike, okrajni NO odbori v krajih, kjer je 
sedež podjetja odnosno ustanove, v katerih so udarniki 
zaposleni.

Podjetja in ustanove bodo predložili okrajnemu NO 
odboru seznam vseh oseb, ki so proglašene za udarnike 
na podlagi člena 7. pravilnika o načinu in pogojih za 
proglasitev za udarnika. Na podlagi tega seznama z vpi
som na udarniški izkaznici bodo izdajali okrajni NO 
odbori udarnikom dopolnilno nakaznico za živež in na
kaznico za kupovanje industrijskega blaga za udarnike.

Prejem dopolnilnih potrošniških nakaznic bo potrdil 
udarnik s svojim podpisom na seznamu, ki ga bo njegovo 
podjetje ali ustanova poslala, pristojnemu okrajnemu 
NO odboru.

Člen 4.

Na podlagi izdane dopolnilne potrošniške nakaznice 
za živež imajo udarniki pravico do nakupa naslednjega 
racioniranega blaga na mesec: 

pšenične krušne moke 2 kg, 
pšenične bele moke 1 kg, 
maščobe 0,5 kg, 
sladkorja 0,5 kg, 
soli 0,25 kg.
Razen tega smejo pristojni okrajni NO odbori izda

jati na te nakaznice ostali racion'iranj živež, če to do
puščajo zaloge in sicer na posebne kupone z označitvijo 
»razno«. Količine, izdane mesečno na te nakaznice, ne 
smejo presegati količin živil, ki jih prejemajo' na mesec 
imetniki potrošniških nakaznic za težke delavce.

Člen 5.

Na podlagi nakaznice za kupovanje industrijskega 
blaga za udarnike bo imel udarnik pravico do nakupa 
po izbiri do vrednosti 6000 lir naslednje količine in vrste 
racioniranega blaga:

3,2 m sukna s podlogo za obleko, eno gotovo moško 
obleko ali ženski kostum, eno suknjo ali plašč (zimski 
ali spomladanski), en klobuk ali čepico, eno- delavsko 
obleko, dve moški srajci ali ženski kombineži, dvoje 
moških spodnjih hlač ali ženskih hlač, tri žepne robce, 
eno brisačo, tri pare moških ali ženskih nogavic, en 
pulover, jumper ali pleteni telovnik, ene hlače, 5 metrov 
platna, 5 m blaga za žensko obleko, 5 m lahkega blaga 
za žensko obleko1, eno enojno odejo ali prešito odejo, 
en par čevljev, en par podplatov, dva kosa toaletnega 
mila, 0,5 kg pralnega mila, 1 m3 drv.

Izmed navedenih predmetov lahko udarnik kupi 
samo tisto količino', ki je navedena posamezno v tem 
seznamu, ki bo odtisnjen tudi na nakaznici, tako da mu 
odrežejo toliko enot, kolikor jih ustreza številu plačanih 
lir za kupljeno blago in da mu prečrtajo kupljene koli
čine in vrsto blaga na nakaznici. (N. pr. udarnik kupi 
lahko le en par čevljev, ostalo blago do ostanka vred
nosti na nakaznici pa samo v količini, ki je navedena 
v seznamu.) V primeru, da vrednost neke vrste blaga 
presega vsoto 6000 lir, jo udarnik lahko kupi, toda od
dati mora vso nakaznico in od nje ne sme biti odrezan

noben kupon. V tem primeru mora udarnik na zadnji 
strani nakaznice napisati vrsto blaga, ki ga je kupil na 
la način in s svojim podpisom potrditi resničnost navedbe.

Člen '6.

Okrajni NO odbori v krajih zaposlitve udarnika, pri
stojni za razdelitev racioniranega blaga neposredne po
trošnje, bodo določili trgovska podjetja (javnopravna, 
zadružna in zasebna), kjer se bo smelo udarnikom pro
dajati blago na podlagi dopolnilnih potrošniških nakaz
nic. Glede na približno skupno število udarnikov na 
svojem področju bodo okrajni NO odbori dajali tem pod
jetjem ustrezajoče količine racioniranega blaga. Pri pro
daji blaga udarnikom bodo trgovska podjetja (javno
pravna, zadružna, zasebna), ki bedo določena za prodajo 
tega blaga, odstrigla ustrezajoče kupone dopolnilnih po
trošniških nakaznic za živež, odnosno ustrezajoče število 
enot nakaznic za nakup industrijskega blaga za udarnike. 
Predložitev izkaza na ta način prodanega blaga bo ena
ka, kakor je predpisana za blago, ki ga prejemajo ostali 
potrošniki.

Člen 7.

V primeru, da udarnik izgubi naslov pod čl. 4. pra
vilnika o načinu in pogojih za proglasitev za udarnika 
v podjetjih in ustanovah, je podjetje, ki ga je proglasilo 
za udarnika, dolžno, da mu odvzame neizkoriščeni del 
dopolnilnih potrošniških nakaznic in ga vrne okrajnemu 
NO odboru, ki je to nakaznico izdal.

Člen '8.

Poverjeništvo PNOO, oddelek za trgovino in pre
skrbo, bo izdalo na tri mesece približno število potrebnih 
dopolnilnih potrošniških nakaznic za udarnike na pod
lagi podatkov o številu udarnikov, ki jih bodo dali odbori 
Enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščencev. Tako 
prejete potrošniške nakaznice bo oddelek za trgovino- in 
preskrbo pri PNOO razposlal vsem okrajnim NO odbo
rom, da jih bodo ti razdelili udarnikom na način, ki je 
predpisan v členu 2.

Okrajni NO izvršni odbori bodo sporočili oddelku 
za trgovino in preskrbo pri PNOO do 5. v vsakem me
secu, koliko je bilo skupno izdanih dopolnilnih potroš
niških nakaznic udarnikom.

Člen 9.

Vsaka zloraba dopolnilnih nakaznic za udarnike se 
bo kaznovala po zakonu o pobijanju nedovoljene špeku
lacije in gospodarske sabotaže.

Člen 10.

To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. julija 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

104.
Navodilo št. 1

o sistemizaciji poklicev po skupinah, predvidenih 
v uredbi o reguliranju mezd in plaž delavcev in na
meščencev v javnopravnih, gospodarskih in privatnih 

ustanovah in organizacijah

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko
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in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
in Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeče

n a v o d i l o  š t. 1.

Člen 1.
1. Pod pomožnim tehničnim osebjem (1-1) se razume 

pomožno osebje, ki ni direktno zaposleno niti pri pro
izvodnji, niti pri prodaji, niti pri administraciji, kot n. pr. 
delovna moč za vzdrževanje čistoče, služitelji, zunanji 
delavci, vratarji, ki niso obenem tudi čuvaji, telefonisti 
manjših hišnih central in slično.

2. Pod strokovnim tehničnim osebjem in administra
tivnim osebjem (1-2) se razume:

a) strokovne administrativne in tehnične osebe, ki 
odgovarjajo samo za svoje lastno delo, t. j. kateri za 
posle, ki jih opravljajo, nimajo nobenega podrejenega 
uslužbenca;

b) pripravniki z nepopolno srednješolsko izobrazbo.

Člen 2.
1. Pod pripravniki in nameščenci s srednješolsko iz

obrazbo (I I- l) se razumejo pripravniki s popolno 
srednješolsko izobrazbo ali tej enako šolsko izobrazbo.

2. Pod pripravniki nameščenci z višjo šolsko izobraz
bo (II-2) se razumejo- pripravniki s popolno fakulteto ali 
njej ustrezajočo izobrazbo'.

Člen 3.
1. Pod splošnim poslovodjem (IV-2) se razume samo 

ena oseba v podjetju in to ona, ki upravlja celotno delo 
dotičnega podjetja.

Ne morejo se smatrati za splošne poslovodje šefi 
podružnic, poslovalnic ali ločenih delavnic. Te osebe se 
razmeščajo v skupina (III-3 ) izjemoma po predhodnem 
odobrenju oddelka z,a inšpekcijo dela pri Poverjeništvu 
PNOO v skupino IV-1.

2. Pod posebnim poslovodjem (IV-1) se razumejo 
osebe, ki so odgovorne za vodstvo posameznih panog 
v delovanju podjetja kot n. pr. tehnični, komercialni in 
administrativni ravnatelji, prokuristi, pogonski inženirji 
podjetja itd.

Člen 4.
Vse ostalo osebje v podjetju, ki ni obseženo v čl. 1 

do 3 tega navodila, se mora razvrstiti po vrsti dela, 
stopnji strokovne izobrazbe in odgovornosti v III. sku
pino, nižji pomočniki v III- l, višji pomočniki v III-2 in 
samostojni pomočniki v I I1-3. Pri razvrščanju se mora 
upoštevati število podrejenega osebja, za katerega delo 
je taka oseba odgovorna.

Člen 5.
1. Razvrščanje v skupine, predvidene v čl. 5. uredbe 

o reguliranju dnevnic in plač delavcev in nameščencev 
v javnopravnc-gospodarskih in privatnih podjetjih, pri
vatnih ustanovah in organizacijah do' zaključne skupine 
IV-2, morejo izvršiti samo ona podjetja, ki imajo po 
svojem obsegu in tehnični organizaciji poslovanja osebje 
vseh skupin.

2. Podjetja, ki po svojem obsegu in tehnični organi
zaciji poslovanja nimajo osebja za vse skupine, morejo 
vršiti razvrščanja do' skupine III-3, izjemoma po pred
hodnem odobrenju oddelka za inšpekcijo dela pri Pover
jeništvu PNOO za Slovensko Primorje do skupine IV-1.

Člen 6.
Pod podjetji v smislu tega navodila se razumejo vsa 

javnopravna, gospodarska in privatna podjetja, privatne 
ustanove in organizacije.

Člen 7.

Spore, ki bi nastali pri uporabi tega navodila, bo 
reševal oddelek za inspekcijo dela pri Poverjeništvu 
PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 8.

To navodilo* dobi obvezno moč z dnem objave v 
Uradnem listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

105.
Navodiioi št. 2

o sistemizaciji poklicev po skupinah, predvidenih 
v uredbi o reguliranju mezd in plaž delavcev in na
meščencev v javnopravnih, gospodarskih in privatnih 

ustanovah in organizacijah

Poverjeništvo' PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko- krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
in Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeče

n a v o d i l o  št. 2.

Člen 1.

Po določbah tega navodila se izvrši sistemizacija 
poklicev po skupinah mesečno plačanega upravnega in 
tehničnega osebja v vseh podjetjih.

Člen 2.

Upravno- in tehnično osebje v podjetjih, ki je pla
čano mesečno, se razvršča po skupinah kot sledi:

A. Pomožno tehnično osebje (1-1):
1. vratar, 2. strežaj pr,i dvigalu, 3. natakar, 4. sluga,

5. zunanji delavec, 6. kočijaž, 7. pomočnik šoferja v ka
mionu, 8. garderober, 9. čuvaj podjetja, 10. gasilec,
11. telefonist hišne centrale brez razdelilne plošče,
12. čistilci.

B. Strokovno administrativno in tehnično osebje
(1-2):

1. pomožni uradnik arhivar, 2. pomožni uradnik kar
toteke, 3. pomožni uradnik knjigovodstva, 4. pomožni 
uradnik statistike, 5. pomožni uradnik računovodstva,
6. pomožni uradnik v skladišču, 7. pomožni uradnik 
ekspedita, 8. strojepisec, 9. telefonist hišne centrale z 
razdelilno ploščo, 10. zapisovalec mezd, 11. osebje ekspe
dita (paketarji, ekspeditorji), 12. pomočnik skladiščnika,
13. pomožni laborant, 14. risar, 15. hišni upravitelj, 
16. kuhar menze v podjetju, 17. ročni blagajnik, 18. in- 
kasant, 19. akviziter, 20. pomočnik za zunanja dela,
21. kurjač brez izpita, 22. pripravnik z nepopolno srednje
šolsko izobrazbo.

C. P rip r a vi i i ki-n a me š č e n c i s srednješolsko izobraz
bo (II-1):

pripravnik s srednješolsko ali njej enako šolsko iz
obrazbo.

D. Pripravniki-nameščenci z visokošolsko izobrazbo
(ri-2 ) :

pripravnik s fakultetno ali njej enako- izobrazbo.

E. Nižji pomočniki (III-1):
1. glavni arhivar, 2. strojepisec-stenograf, 3. stenograf,

4. pomožni knjigovodja, 5. saldokontist, 6. pomožni bla
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gajnik, 7. pomožni kalkulant, 8. ekonom, 9. fakturist,
10. računovodja, 11. računski preglednik, 12. voditelj 
blagajniškega dnevnika (štrace), 13. nabavljalec, 14. od- • 
govoTni uradnik za obračunavanje mezd, 15. laborant 
s strokovno izobrazbo, 16. skladiščnik, 17. preglednik,
18. tehnik, 19. tehnični risar, 20. načelnik gasilcev v 
podjetju, 21.' kurjač lokomobile, 22. šofer.

F. Višji pomočniki (III-2):
1. strojepisec-stenograf z znanjem tujih jezikov, 2. sa

mostojni korespondent, 3. knjigovodja, 4. blagajnik, 5. sta
tistik, 6. glavni nabavljalec, 7. kalkulant, 8. primanotist,
9. šef oddelka v manjšem podjetju, 10. šef skladišča,
11. načelnik gasilcev v javnih in družbenih ustanovah,
12. kurjač za kot lovne naprave, 13. drugi strojnik parnih 
strojev in kotlovnih naprav, 14. šofer-avtemehanik.

G. Samostojni pomočniki (III-3):
1. šef knjigovodstva, 2. knjigovodja bilancist, 3. šef 

kalkulacije, 4. samostojni korespondent z znajem tujih 
jezikov, 5. aktuar, 6. poslovodja manjšega podjetja, 7. šef 
oddelka večjega podjetja, 8. disponent, 9. tajnik podjetja,
10. pravni svetovalec, 11. šef pomožnih delaveev, 12. prvi 
strojnik parnih strojev in kotlovnih naprav.

H. Posebni upravniki (IV-1):
I. tehnični upravnik, 2. komercialni upravnik, 3. ad

ministrativni upravnik, 4. pogonski upravnik, poobla
ščeni inženir, 5. šef konstrukcijskega urada, 6. prokurist 
industrijskega podjetja, 7. prokurist v trgovskem pod
jetju, 8. pomočnik splošnega upravnika.

I. Splošni upravnik (IV-2) :
up ravnik-ravnatelj.

Člen 3.

Za strojnike in kurjače se smatrajo:
1. Prvi strojnik parnih motorjev in kotlovnih naprav 

(čl. 2 G 12), to je oseba, ki samostojno upravlja vse 
parne motorje (parne stroje, turbine) in kot lov n e na
prave brez ozira na njihovo velikost in moč.

2. Drugi strojnik parnih strojev in kotlovnih naprav 
(čl. 2 F 13), to je oseba, ki pod nadzorstvom prvega 
strojnika upravlja parne stroje in kotlovne naprave ali 
ki samostojno upravlja parne stroje ali lokomobile do 
100 KS in kotlovne naprave.

3. Kurjač kotlovnih naprav (čl. 2 F 12), to je oni, 
ki samostojno upravlja kotlovne naprave in lokomobile 
do 20 konjskih sil.

4. Kurjač lokomobile (čl. 2 E 21), to je oni, ki streže 
pri lokomobilih in pod nadzorstvom upravlja lokomobile 
nad 20 KS.

5. Kurjač brez izpita (čl. 2 B 2,1), to je oni, ki samo
stojno upravlja parne kotle, ki pri obratu vsebujejo do 
100 litrov vode.

Člen 4.

Za posebne upravnike se smatrajo samo tisti, ki 
upravljajo posamezne panoge delavnosti podjetja. Po- 
sebiii upravniki lahko obstoje samo v podjetjih, v katerih 
so tudi splošni upravniki.

Splošni upravnik je lahko- samo ena oseba in to samo- 
v onih podjetjih, v katerih obstoje posebni upravniki.

V kolikor ne ustrezajo pogoji iz prednjih dveh od
stavkov za vodstveno osebje v podjetju, se bodo za siste
mizacijo upravniškega osebja v podjetjih uporabljali 
predpisi čl. 6., odst. 2., navodil št. 1 o sistemizaciji pokli
cev po skupinah, predvidenih s členom, 5. uredbe o re
guliranju mezd in plač delavcev in nameščencev v javno

pravnih, gospodarskih in privatnih podjetjih, privatnih 
ustanovah in organizacijah.

Člen 5.

V kolikor vrši neka oseba posle, ki so določeni za: 
več zvanj, glede na obseg in tehnično- organizacijo' dela, 
jo, je treba uvrstiti v skupino, ki ustreza najvišjemu 
poklicu, katerega vrši ta oseba.

Člen 6.

Za tolmačenja tega navodila je pristojen oddelek za 
inspekcijo dela pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko 
Primorje.

Člen 7.

To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

106.
Navodilo št. 3

o razvrščanju poklicev po skupinah, predvidenih po 
fil. 5 uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in na- 
mešfiencev v javnopravnih, gospodarskih in privatnih 

podjetjih, privatnih ustanovah in organizacijah

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino-, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
in Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeče

n a v o d i l o  š t. 8.

Člen 1.
Po določbah tega navodila se -izvrši razvrščanje 

trgovskih pomočnikov v javnopravnih, zadružnih in pri
vatnih podjetjih.

Člen 2.

Trgovski pomočniki se razvrščajo po teh skupinah:

A. Pomožno tehnično osebje (1-1):
prodajalci brez strokovne izobrazbe, do 2 let službe.

B. Strokovno - administrativno in tehnično osebje 
(1-2):,

1. prodajalci brez strokovne izobrazbe, z več kot 
dvema letoma službe,

2. trgovski pomočniki-začetniki.

C. Nižji pomočniki (III-1):
trgovski pomočniki, samostojni v svoji stroki.

D. Višji pomočniki (III-2):
1. trgovski pomočniki, šefi odsekov v večjih podjetjih,
2. trgovski pomočniki, šefi oddelkov v manjših pod

jetjih,
3. trgovski pomočniki z nad 15 let službe.

E. Samostojni pomočniki (III-3):
1. trgovski pomočniki, šefi oddelkov v večjih pod

jetjih,
2, trgovski poslovodje v manjših podjetjih.

F. Posebni upravniki (poslovodje) (IV-1):
trgovski poslovodje v večjih podjetjih.
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Cleti 3.

Poleg določil tega navodila z.a trgovske pomočnike 
se bodo uporabljala tudi določila členov 4., 5. in 6. na
vodil št. 2 o sistemizaciji poklicev po skupinah predvide
nih v členu 5. uredbe o reguliranju mezd in plač delav
cev in nameščencev v javnopravnih, gospodarskih in pri
vatnih podjetjih, privatnih ustanovah in organizacijah.

Člen 4.

To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem 'listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

107.
Navodilo št. 4

o razvrščanju poklicev po kategorijah, predvidenih 
v členu 2. uredbe o reguliranju mezd in plač name
ščencev v javnopravnih, gospodarskih in privatnih 

ustanovah in privatnih podjetjih in organizacijah

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
in Slovensko Primorje in Trst, 'izdaja sledeče

n a v o d i l o  š t. 4.

člen 1.

Po določbah tega navodila se izvrši razvrščanje de
lavcev, plačanih na uro v javnopravnih, gospodarskih in 
privatnih podjetjih, javnopravnih in privatnih ustanovah 
in organizacijah.

Člen 2.

Grupe vseh delavcev, navedenih v členu 1. se raz
vrščajo tako:

A. Nekvalificirani delavci so tiste osebe, ki so spo
sobne izvrševati vsa navadna dela, kjer koli so zaposle
ne, za katera se ne zahteva nobena specialna praksa, 
tako da se jih lahko izmenja v vsakem času z, drugimi 
nekvalificiranimi osebami, kot n. pr.:

1. delavci v skladiščih, 2. gonjači, 3. nosači, 4  trans
portni delavci, 5. delavci pri odkopih in rudarskih sve- 
tiljkah, 6. čistilke, 7. perice, 8. kuhinjske pomočnice itd.

B. Polkvaliîicirani delavci so one osebe, ki so spo
sobne samostojno vršiti posebna dela in katere so pri
dobile v podjetju neko spretnost, za katero se ne zahteva 
nobena učna doba kot n. pr.:

1. pomožni kovač, 2. pomočnik mehanika uravnaval- 
ca, 3. pomožni električar, 4. pomočnik mehanik, 5. po
močnik monter, 6. pomočnik vodje turbin, 7. vozniki 
električnih vozil, 8. pomožno osebje pri razdelilnih plo
ščah, 9. pomočnik gaterista, 10. gozdni delavec, 11. dela
vec pri vrtalnem stroju, 12. zakovač, 13. zasmoljevalec 
(kalafat) lesa in železa, 14. delavec pri talilni peči, 
15. obrobljač, 16. delavci pri hidravličnih in pnevmatič
nih stiskalnicah, 17. pocinkovalei itd.

C. Kvalificirani delavci so one osebe, ki imajo teh
nično usposobljenost in ki samostojno izvršujejo dela, m  
katera se zahteva gotova specialna učna doba, kot n^pr.:

1. kramparji v rudnikih, 2. kovač, 3. električar, 4. ga- 
terist, 5. brusač na žagi, 6. strugar, 7. zidar, 8. mehanik, 
9. mizar, 10. vodja turbin v velikih električnih centralah,
11. monter, 12. osebe, ki so zaposlene pri razdelilnih 
ploščah manjših plinarn, hidravličnih in električnih cen
tral, 13, plinarniški, vodovodni in električni inštalaterji,
14. ravnalci železa, 15. delavci na vodoravnih in navpič
nih škcbljih, 16. ličarji, 17. uravnavalci, 18. livarji,
19. okrasovalec, 20. kotlar, 21. ladjedelci pri lesu in že
lezu, 22. za vij alci cevi, 23. avtogenski in električni va
rilci, 24. gladilec, 25. železarji, 26. galvanizatorji itd.

D. Posebno kvalificirani delavci so one osebe, kate
rim je poverjeno stalno- vodstvo nad posameznimi skupi
nami, partijami in delavnicami in vse one osebe, pred
videne pod C tega člena, ki so si pridobile tako prakso 
v podjetju, da v vsakem času lahko nadomestijo enega 
preddelavca kakor tudi:

1. osebe, ki so- zaposlene pri razdelilnih ploščah ve
likih plinarn, hidravličnih in električnih central, 2. kon
strukcijski risarji,' 3. motoristi pri strojih nad 100 KS.

Člen 3.

Spore, ki bi nastali pri uporabi tega navodila, bo 
reševal na tem področju oddelek za inšpekcijo dela pri 
Poverjeništvu PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 4.

To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 15. julija 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.
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£ URADNI LIST
r O V E R J E H I Š T V A  P O K R A J I N S K E G A  I A R 0 I K Ì 0 S T S B 0 B I U I E 6 A  O D B O R A  Z A  S L O V E N S K O  P R I M O R J E
Uredništvo in uprava : Ajdovščina Ajdovščina 28. avgusta 1946. Leto I. — Št. 16

V S E B I N A :

108. Odlok o ureditvi lova na ozemlju Poverjeništva PNOO za 
Slovensko Prim orje.

109. Odredba o začasni ureditvi ribarstva v  Slov. Primorju.
110. Uredba o ukinitvi uredbe o notranjem prometu z blagom.
111. Uredba o ustanovitvi Pokrajinskega podjetja za promet 

z mesom »Prom ee« s sedežem v  Posto jn i.,
112. Odredba o  ustanovitvi kmetijskih odborov.
118. Uredba o plačanem letnem dopustu delavcev, nameščen

cev in uslužbencev.
114. Odredba o  spremembi odredbe o delavskih zaupnikih 

(Uradni list štev. 8/60 z dae 20. IV. 1946);
115. Uredba o spremembi uredbe o  volitv i delavskih zaupni

kov (Uradni list štev. 9/63 z dne 10. maja 1946).

116. Uredba o izpremembah uredbe o pobiranju taks za Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje št. 779 od 10'. X II. 1945.

117. Odredba o spremembi odredbe o  stanovanjih in poslovnih 
prostorih ter o začasni ureditvi najemnin.

118. Odredba o spremembi odredbe o rev iz iji obrtnih pravic 
(Uradni list štev. 3/26 leta 1945).

119. Odredba o spremembi odredbe o ustanovitvi Urada za po- 
, sredovanje dela s sedežem v  Ajdovščini.

120. Odredba o spremembi odredbe o pobijanju sabotaže in 
špekulacije (Uradni list štev. 1/8 leta 1945).

121. Odredba o otvoritvi petega razreda na gimnaziji v  To l
minu in Idriji.

122. Odločba o imenovanju uprave Pokr. podjetja »Prom es«.
128. Odločba o razrešitvi in imenovanju članov disciplinskega sveta.

108.
Odlok

o ureditvi lova, na ozemlju Poverjeništva PNOO 
za Slovensko Prim orje

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeči

o d l o k .

Člen 1.

Na ozemlju Poverjeništva PNOO za Slovensko Pri
morje se sme lovna divjad gojiti, loviti in prisvajati 
po določbah tega odloka.

Člen 2.

Kdor hoče loviti, mora biti član lovske organizacije. 
Osnovne enote lovske organizacije so lovske družine. Do
pustno število lovskih družin za svoj okraj določi Okrajni 
NOO. Lovske družine okraja izvolijo po enega delegata 
v okrajni lovski svet, ki je posvetovalni organ Okrajnega 
NOO v vseh lovskih zadevah.

Člen 3.

Lovišča, bi jih Poverjeništvo PNOO ne izloči kot po
krajinska, so okrajna zakupna lovišča. Kot pokrajinska 
lovišča se izločijo področja vseh gozdnih uprav. Ta lovi
šča more PPNOO primerno arondirati. Število in obseg 
okrajnih zakupnih lovišč predlaga Okrajni NOO po za
slišanju Krajevnih NOO Poverjeništvu PNOO v odobritev 
in v svrho primernega arondiranja pokrajinskih lovišč.

Okrajna zakupna lovišča se oddajo v zakup le lov
skim družinam. Zakupna doba traja 5 let. Letno zakup
nino določi za vsako lovišče v svojem okraju Okrajni 
NOO. Zakupnine se vplačujejo vnaprej za 1 leto in se 
stekajo v lovski sklad.

Člen 4.

Lovske družine morajo za vsako svoje lovišče sesta
viti načrt o lovskem gospodarstvu za vso zakupno doto

in ga predložiti okrajnemu lovskemu svetu, ki ga s svo
jim mnenjem predloži v odobritev Poverjeništvu PNOO.

Člen 5.

Nihče ne sme izvrševati lova, ako nima lovske kar
te, ki se glasi na njegovo ime. Lovske karte izda članom 
lovskih družin na področju svojega okraja Okrajni NOO. 
Za lovce - goste iz drugih okrajev ali iz področja FLRJ 
veljajo tam izdane lovske listine. Lovska karta velja za 
dobo enega lovskega leta.

Lovske karte ne morejo dobiti osebe:
1. ki niso dovršile 18 let,
2. 'ki so pod skrbstvom,
3. ki so zaradi zločinstva katere koli vrste ali zaradi 

prestopka iz koristoljubja sodno obsojene na izgubo po
litičnih ali posameznih državljanskih pravic, dokler tra
jajo posledice kazni,

4. ki so slaboumne ali splošno znani pijanci,
5. ki so kaznovane zaradi lovljenja na tujo lovsko 

karto, lovljenja v lovopustu, naklepnega lovljenja brez 
dovoljenja v tujem lovišču, lova s psom v prepovedanem 
času, maskiranja, zatajitve imena ali navedbe napačnega 
imena, uporabe grožnje ali sile nasproti lovskemu nad
zorstvenemu organu ali lovskemu čuvaju; v tem primeru 
ne morejoi dobiti lovske karte za dobo enega leta do treh 
let od dneva pravnomočno izrečene kazni,

6. ki so splošno znane kot zankarji ali ki taka po
četja na kakršen koli način podpirajo.

Lovske karte ne morejo dobiti tudi oni, ki nimajo 
dovoljnega znanja za izvrševanje lova in oni, ki niso čla
ni lovske organizacije.

Okrajni NOO odvzame lovsko karto brez povračila 
plačane pristojbine, če naknadno nastopi kateri od gor
njih razlogov.

Člen 6.

Lovsko leto traja od 1. aprila do 31. marca.
Lovna divjad je zaščitena in nezaščitena. Z lovopu

stom je zaščitena in se ne sme loviti naslednja divjad:
gamsi ((kozli) od 1. januarja do 31. julija,
gamsi (koze) od 1. januarja do 31. avgusta,
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jelenjad (jeleni, košute in teleta) vse leto, 
srnjad: srnjaki) (samci) od 15. avgusta do 15. sep- 

in od 1. decembra do 31. maja,
srne (samice) in mladiči vse leto, 
zajci, od 1. januarja do 15. septembra, 
kotorne, fazani (samci), jerebice, prepelice, kosci od

1. januarja do 15. septembra, 
fazanke ((samice) vse leto, 
veliki petelini od 1. junija do 31. marca, 
ruševci od 16. junija do 15. aprila, 
kokoši velike in male vse leto, 
jerebi (petelinčki) od 16. decembra do 15. avgusta, 
jerebi (kokoške) vse leto, 
belke od 1. januarja do 30. septembra, 
golobi in grlice od 1. aprila do 30. junija, 
kljunači od 1. aprila do 31. avgusta,
Divje gosi, race, močvirni in povodni ptiči od 1. 

aprila do 31. -oktobra.
Vse leto so zaščitene in se ne smejo loviti ptice pev

ke in ptice, ki so koristne za kmetijstvo in gozdarstvo; 
prepovedano je pokončevati ali pobirati njihove mladiče 
in jajca.

Na poziv in po navodilih Okrajnih NOO so lovske 
družine dolžne, da izvršijo pogone na nezaščiteno divjad.

Člen 7.

Lovskemu Upravičencu pripada v mejah njegovega 
lovišča vsa živa in mrtva divjad, nje posamezni deli, od
vrženo rogovje in jajca.

Lastniki, zakupniki in uživalci zemljišč imajo pra
vico na svojem zemljišču uibiti nezaščiteno divjad, vendar 
s strelnim orožjem le v onih krajih, ki jih Poverjeništvo' 
PNOO proglasi za ogrožene po tej vrsti divjadi; ® pastmi 
loviti smejo samo v ograjenih dvoriščih. Tako uplenjena 
divjad pripade v last uplenitelju, ki pa je dolžan, da 
uplenitev takoj prijavi lovskemu upravičencu. Ako uple- 
nitelj hoče- uplenjeno divjad ali kožo prodati, jo mora 
najprej ponuditi v odkup lovskemu upravičencu po dnev
ni ceni. Vidra pripade ribars-kemu upravičencu, če jo 
upleni po predipsih o ribarstvu v strugi vodnega toka.

Člen 8.

Zaščiteno divjad je dovoljeno loviti samo z lovsko 
puško, parkljasto divjad razen divje svinje samo s kro
glo- iz risane cevi. Prepovedano je rabiti vojaško avto
matsko strelno orožje, razen v primeru pogonov na neza
ščiteno divjad, k i jih po nalogu PPNOO priredijo okraj
ni NOO.

Brakade so dovoljene od 15. septembra do 15. janu
arja. Na brakadah se ne sme streljati parkljasta divjad 
razen divje svinje.

Ne sme se loviti po njivah od 1. januarja vse dotlej, 
dokler se ne pospravijo žitarice; v vinogradih in vrtovih, 
dokler so na njih pridelki, po travnikih pa od 1. aprila 
do tedaj, da se pospravita seno in otava.

Člen 9.

Nadzorstvene pravice nad lovom in nad delom za 
pospeševanje lova vrše Okrajni NOO kot prvostopno, 
PPNOO kot drugostopno oblastvo. Vrhovno nadzorstvo 
ima Vojna Uprava JA.

Službenim organom teh oblasti se mora v stvareh 
njihove •pristojnosti vsakdo pokoriti. Lovske družine 
morajo za isvoja lovišča postaviti in plačevati lovske ču

vaje, ki jih zapriseže Okrajni NOO in jim o zaprisegi iz
da potrdilo, ki je njihova izkaznica in dovolilnica za po
sest in nošenje orožja. Čuvaji nosijo- v  službi lovsko- pu
ško in drugo- obrambno orožje, potrdilo o zaprisegi in na 
vidnem mestu službeni znak. Zapriseženi lovski čuvaji 
uživajo v službi zaščito javnih organov.

Člen 10.

V  lovski sklad se stekajo-:
a) zakupnine za okrajna zakupna lovišča,
b) pristojbine za lovske karte,
c) denarne- kazni po tem odloku,
d) dohodki od prodaje zaplenjene divjadi in orožja. 

Polovico lovskega sklada obdrži Okrajni NOO, drugo- po
lovico pošlje v lovski sklad pri PPNOO. Lovski- sklad se 
uporabi za po-vzdigo lovstva, kmetijstva in goizdarstva.

Člen 11.

Lovsko škodo, povzročeno z izvrševanjem lova, mora 
poravnati storilec sam in se uveljavlja pri rednem sodi
šču. Škoda, ki jo stori divjad, razen lisice, se povrne 
oškodovancu iz okrajnega lovskega -sklada. Škodo ugo
tavlja in ocenjuje Krajevna cenilna ko-migija, ki jo ime
nuje Krajevni NOO. Odločbo o višini odškodnine pa izda 
Okrajna odškodninska komisija, ki- jo postavi Okraj
ni NOO.

Člen 12.

Kazni radi kršitve tega odloka izreka v prvi stopnji 
Okrajni NOO in sicer kazen odvzema prostosti ali prisil
nega dela brez odvzema prostosti do dveh mesecev ali 
denarno kazen do 10.-000.— lir. Poleg tega se storilec 
lahko- kaznuje z izgubo lovske karte in odvzema lovske
ga orožja.

Zoper odločbo- Okrajnega NOO je dopustna pritožba 
v  roku 8 dni na Poverjeništvo- PNOO, čiigar odločba je 
dokončna.

Kdor je po tem o-dlolku kaznovan tretjič, izgubi pra
vico- do lovske karte za vedno, lovsko- orožje pa se mu 
zapleni.

Kaznovanje po- tem odloku ne izključuje pregona po 
drugih zakonitih predpisih.

Člen 13.

Dosedanje rezervatne lovske pravice se ukinjajo 
brez odškodnine.

Za čas, dokler se ne izvolijo Okrajni lovski sveti, 
opravljajo njihove posle Okrajne lovske zadruge.

Člen 14.

Avtentična tolmačenja ter podrobnejše predpise in 
navodila za izvrševanje tega odloka izda ji oddelek za 
kmetijstvo in gozdarstvo PPNOO.

Člen 15.

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Po
verjeništva PNOO za Slovensko Primorje.

S tem dnem prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi 
o lovu na področju Poverjeništva PNOO za Primorje.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.
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109.
Odredba

o začasni ureditvi ribarstva v  Slovenskem Primorju

Poverjeništvo PNOO za Slovensko- Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

Ribarstvo v odprtih vodah se začasno uredi po do
ločbah te uredbe. Za zaprte vode te določbe ne veljajo.

Člen 2.

Zaprte vode po tem zakonu so:
1. Ribniki; to so- omejeni, zaprti prostori, v katerih 

se goje ribe in ki se dajo- s posebnimi napravami poljub
no- polniti z vodo in iapraznjevati,

2. polribniki, to so omejeni, zaprti prostori, v kate
rih se goje ribe, ki se pa ne- dajo- poljubno polniti1 z vodo 
in izprazmjevati,

3. manjše tekoče vode, ki so umetno prirejene za go
jitev rib in bi so- trajno pregrajene, dokler se za to upo
rabljajo in

4. druge umetno prirejene vode za čuvanje rib.
Vise druge vode so- odprte vode.
A li ima določena voda značaj zaprte vode, določi 

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, oddelek za 
kmetijstvo in gozdarstvo, na prošnjo prizadetih ali ura
doma. $

Člen 3.

Vse odprte vode razdeli Poverjeništvo PNOO za Slo
vensko Primorje s posebno- odločbo na ribarske enote 
tako, da bodo te kot samostojni ribolovni objekti omogo
čili umno zadružno ribarsko gospodarstvo- tako glede ri
bolova kakor tudi- glede trajne in uspešne gojitve dolo
čenih ribjih vrst. Poverjeništvo- PNOO za Slovensko- Pri
morje sme izločiti iz ribarskih enot tiste vode, ki so po
trebne ribogo-jnim zavodom za pridobivanje ribjih iker 
zaradi splošnega povzdiga ribarstva ali so primerne za 
pospeševanje tujskega prometa.

Člen 4.

Za vsako- ribarsko enoto se ustanovi s sodelovanjem 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje po ena ribar
ska zadruga.

Član zadruge je lahko vsak državljan, ki stalno biva 
na področju Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje 
in ima volilno pravico, mladoletna oseba pa samo- z odo
britvijo staršev oz. varuha.

Sprejem v zadrugo- se sme odkloniti osebam, če za
nje iz utemeljenega razloga obstoji bojazen, da bodo pri 
ribolovu zagrešile zlorabe.

Člani, ki so se pregrešili zoper ribarske predpise ali 
zadružne poslovne določbe za izvajanje ribolova, se sme
jo izključiti za določeno dobo, v hujših primerih pa za 
vedno.

Člen 5.

Ribolov v posameznih ribarskih enotah odda Pover
jeništvo PNOO za Slov. Primorje, oddelek za kmetijstvo in 
gozdarstvo, za določeno dobo in za določeno letno zakup
nino v zakup ribarski zadrugi, ki je za tisto ribarsko 
enoto ustanovljena. Obenem, predpiše druge potrebne 
zakupne pogoje.

Če bi se ob prvi oddaji ribolova v zakup zaradi iz
rednih razmer zakupnina za leto 1946 še ne mogla dolo
čiti, -se zadrugi predpiše, da plača za to leto vnaprej 
samo- primeren del zakupnine, dokončno se pa zakup
nina določi po zaključku tega leta.

Člen 6.
Ribarske zadruge morajo glede ribarskega gospo

darstva v ribarski enoti, ki jim je dana v zakup, zlasti:
1. Skrbeti za varstvo ribolova, posebno pred neupra

vičenim ribolovom in uničevanjem rib,
2. -predlagati letno- Poverjeništvu PNO-O, oddelku za 

kmetijstvo in gozdarstvo, v odobritev ribarski gospodar
ski načrt,

3. zgraditi lastna ribja vališča,
4. vlagati v vode ribji naraščaj p-o- odredbah Pover

jeništva PNOO, oddelka za kmetijstvo; in gozdarstvo-,
5.. izdajati ribolovna dovoljenja -{člen 9.) in dnevna 

ribolovna dovoljenja (člen 10.), upoštevajoč pri tem sta
nje rj.b v posameznih vodah in odobreni ribarski gospo
darski -načrt,

-6. voditi ribarsko statistiko.
Ribarske zadruge so v ribarskih strokovnih vpraša

njih pod nadzorstvom Poverjeništva PNOO, oddelka za 
kmetijstvo in gozdarstvo, in se morajo- ravnati po njego
vih navodilih. •

Člen 7.

Ribarstvo v izločenih vodah (2. odstavek 3. člena) 
upravlja Poverjeništvo PNOO, oddelek za kmetijstvo in 
gozdarstvo, v lastni režiji.

Člen 8.

Ribe sme jo loviti le osebe, ki imajo- ribolovni co in 
ribolovno dovoljenje ali ki imajo dnevno- ribolovno do
voljenje.

Člen 9.
Ribolovnice za ribolov v vodah, ki so oddane v za

kup ribarskim zadrugam, izdajajo okrajni izvršni narod
noosvobodilni odbori članom ribarskih zadrug, če se iz
kažejo s člansko izkaznico. Pristojen je odbor okraja, 
kjer prosilec stalno biva.

Ribolovnice se izdajajo za koledarsko- leto. Izdaja 
ribolovnice se sme odreči osebi, ki je bila kaznovana, 
ker -se je pregrešila zoper ribarske predpise in sicer za 
dobo dveh let od izvršitve kazni.

Ribolovno dovoljenje vpišejo ribarske zadruge svo
jim članom v ribolovni co.

Člen 10.
Za ribolov samo s trnkom se smejo izdajati tudi 

dnevna ribolovna dovoljenja za 1 do 30 dni in tudi ose
bam, ki- nimajo ribolovnice.

Ta dovoljenja smejo- izdajati ribarske zadruge za ri
bolov V vodah, k i j!ih imajo v  zakupu. Izdajati jih smejo 
tudi osebam, ki niso- njihovi člani.

Člen 11.
Ribolovnice in ribolovna dovoljenja, kakor tudi 

dnevna ribolovna dovoljenja za ribolov v izločenih vo
dah (2. odstavek, 3. člen) izdaja Poverjeništvo PNOO, od
delek za kmetijstvo- in gozdarstvo, dnevna ribolovna do
voljenja za ribolov v teh vodah pa smejo izdajati tudi za 
to pooblaščeni ribogojni zavodi.

Člen 12.1
V ribolovnem, dovoljenju, kakor tudi v dnevnem 

ribolovnem dovoljenju, se morajo natančno navesti vode

A

-,



in vrste rib, za katere se dovoljenje izdaja, enako tudi 
ribiške priprave, ki se smejo pri ribolovu uporabljati.

Člen 13.

Ribolovnice in dnevna ribolovna dovoljenja se izda
jajo na obrazcih, ki jih predpiše Poverjeništvo PNOO, 
oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, ki tudi določi ceno 
obrazcem.

Člen 14.

Z dovoljenjem Poverjeništva PNOO, oddelka za kme-. 
tijstvo- in gozdarstvo,* smejo ribarske zadruge loviti ribe 
tudi v lastni režiji na svoj račun; za osebe pri tem za
poslene, velja določba 8. člena.

Člen 15.

Poverjeništvo PNOO, oddelek za kmetijstvo in 
gozdarstvo, sme prepovedati v določenih vodah vsak ri
bolov, prav tako sme prepovedati lov posameznih vrst 
rib in uporabo določenih ribiških priprav na teritoriju 
Poverjeništva PNOO ali samo v določenih vodah, če je to 
potrebno za razmnoževanje rib oz. posameznih vrst rib.

Člen 16.

Pri Poverjeništvu PNOO, oddelku za kmetijstvo in 
gozdarstvo, se ustanovi poseben sklad za pospeševanje 
ribarstva. V ta sklad se stekajo:

a) tisti del dohodkov od lastnega izkoriščanja ali za
kupa državnih ribolovov, ki ga določi Poverjeništvo 
PNOO, ' .

b) dohodek od ribolovnic in dnevnih ribolovnih do
voljenj (13. člen),

c) denarne kazni in izkupiček za zaplenjene ribe in 
ribiške priprave po veljavnih predpisih.

Poverjeništvo PNOO, oddelek za kmetijstvo' in 
gozdarstvo, predpiše način upravljanja in uporabljanja 
dohodkov tega sklada.

Člen 17.

Pri Poverjeništvu PNOO, oddelek za kmetijstvo in 
gozdarstvo, se ustanavlja nova ribarska komisija kot po
svetovalni organ o vseh važnejših vprašanjih ribarstva. 
Član komisije je tudi po en predstavnik ribarske zadru
ge iz 4. člena.

Komisijo imenuje Poverjeništvo PNOO za Slovensko 
Primorje, k i tudi pobliže predpiše sestavo komisije in 
način njenega poslovanja.

Člen 18.

Kdor prekrši tujo ribarsko pravico s tem, da ne
upravičeno lovi ribe, ubije ali si prisvoji ribo, poško
duje ali uniči stvar, ki je predmet ribarske pravice, bo 
kaznovan z odvzemom prostosti do 6 mesecev. Kdor to 
stori večkrat ali pri tem uporablja raznesilne, omotične 
ali druge tvarine ali druga sredstva, ki ubijajo ali omam
ljajo ribe, bo kaznovan z odvzemom prostosti do dveh 
let.

Ta dejanja preiskuje in sodi okrajno narodno so
dišče.

Člen 19.

Za izvrševanje te odredbe potrebne predpise izda 
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 20. ■ -,

Kršilci tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, z izjemo onih iz člena 18., bodo kaznovani

skem postopku (Uradni list št.ev. 5/38 iz leta 1946.).

Člen 21.

Ta o-dreha stopi v veljavo- z dnem objave v Uradnem 
listu.

Z istim dnem se ukinejo vsi zakupi ribolova v od
prtih vodah.

Ajdovščina dne 15. avgusta 1946.

Načelnik oddelka za 
kmetijstvo in gozdarstvo: Poverjenik:
Dr. Danilo Kuštrin s. r. France Perovšek s. r.

Uredba
o ukinitvi uredbe o notranjem prometu z ̂ blagom

x Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino-, Istro-, Reko 
-za Slovensko Primorje -in na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko- Primorje in Trst, ker so odpadli razlogi in 
da se spro-sti blagovni promet, izdaja naslednjo

o d r e d b o .

Člen 1.

Uredba Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje, 
oddelka za trgovino in preskrbo-, z dne 8. decembra
1945, št. 9930/1, o notranjem prometu z blagom se v  celoti 
ukinja.

Člen 2. @

Notranji promet področja Poverjeništva PNOO z bla
gom vseh vrst jp docela -prost, kolikor ne nasprotuje 
predpisom o načrtni razdelitvi in potrošnji izvestnih vrst 
blaga in predpisom posebnih odredb in uredb.

Promet z ostalim področjem Vojne Uprave JA za 
Julijsko krajino-, Istros, Reko in Slovensko Primorje je 
prav tako docela prost in neomejen, razen kolikor je 
prepovedan s posebnimi naredbami in predpisi Vojne 
Uprave JA, Oblastnega N00 za Istro in Mestnega NOO 
za Reko.

Člen 3.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem 
listu.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

111. 
Uredba

o ustanovitvi Pokrajinskega podjetja za promet 
z mesom »P rom es« z sedežem v Postojni

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja -sledečo

u r e d b o .

Člen 1.

Zaradi razbremenitve poslovanja Pokrajinskega 
prehranjevalnega zavoda »Prerad«, ureditve pravilnega

po določbah odredbe o prekrških in o upravno kazen-
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odkupa živine, razdeljevanja mesa in produkcije mesnih 
izdelkov se ustanavlja Pokrajinsko podjetje za promet z 
mesom »Promes« s sedežem v Postojni.

Člen 2.

Naloge podjetja so odkup klavne živine, promet s 
klavno živino in razdeljevanje mesa in mesnih izdelkov 
za Slovensko Primorje na področju Poverjeništva PNOO. 
Za dosego teh nalog se ustanavljajo podjetja, odkupne 
postaje, skladišča in hladilnice, delavnice in obrati za 
predelavo mesa ter prodajalne na debelo in na drobno 
po vseh krajih, kjer se zato pokaže potreba.

Člen 3.

Podjetje je samostojna pravna oseba in posluje po 
trgovinskih načelih, pravilih, določenih za poslovanje 
javnopravnih podjetij ter pod nadzorstvom in operativ
nim vodstvom Poverjeništva PNOO za Slovensko Pri
morje, oddelek za trgovino in preskrbo1.

Člen 4.

Temeljna glavnica podjetja znaša 3,000.000 lir, ki 
jo v celoti vplača Poverjeništvo PNOO za Slovensko Pri
morje.

Čisti dobiček odvaja podjetje po odbitku odstotkov, 
določenih za amortizacijski sklad in sklad vodstva pod
jetja, Poverjeništvu PNOO.

Člen 5.

Podjetje vodi glavna uprava, obstoječa iz ravnatelja, 
pomočnika ravnatelja in tajnika.

Glavno upravo imenuje Poverjeništvo PNOO.
Prokuriste, vodjo podružnic, odkupnih postaj, odse

kov in glavnih trgovinskih poslovalnic imenuje glavna 
uprava v sporazumu z oddelkom za trgovino in preskr
bo pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 6.

' Pravilnik za poslovanje podjetja predpiše oddelek 
za trgovino in preskrbo Poverjeništva PNOO.

Člen 7.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.
Načelnik oddelka 

za trgovino in preskrbo: Poverjenik:
France Bemot s. r. France Perovšek s. r.

112.
Odredba

o ustanovitvi kmetijskih odborov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter . na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

Pri vsakem krajevnem (mestnem) in okrajnem na
rodnoosvobodilnem odboru in pri Poverjeništvu PNOO 
za Slovensko Primorje se ustanovi kmetijski odbor, ki 
ga sestavljajo predsednik, tajnik in člani.

Člen 2.

Predsednik kmetijskega odbora je tisti član narod
noosvobodilnega odbora, ki opravlja posle poročevalca 
za pospeševanje gospodarstva oz. kmetijstva.

Tajnik okrajnega kmetijskega odbora ter kmetijske
ga odbora pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko Pri
morje mora biti kmetijski strokovnjak z nižjo, srednjo 
ali visoko kmetijsko šolo; določa ga okrajni INO odbor 
odnosno Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 3.

Število članov krajevnega (mestnega) kmetijskega 
odbora določi krajevni (mestni) narodnoosvobodilni od
bor po krajevnih razmerah in obsegu dela v sporazumu z 
okrajnim izvršnim odborom. Izvolijoi jih prebivalci kraja 
(mesta) na svojem zboru, ki ga skliče krajevni (mestni) - 
narodnoosvobodilni odbor. Odbor se voli za dobo enega 
leta.

Člen 4.
v

Število /članov okrajnega kmetijskega odbora določi 
okrajni izvršni odbor. Izvolijoi jih iz svoje srede delegati 
krajevnih kmetijskih odborov v okraju in s ic e r  tako, da 
delegati več krajevnih kmetijskih odborov skupno izvo
lijo po enega člana. Podrobnejše predpise o tem izda 
okrajni izvršni odbor.

Člen 5,

Člani kmetijskega odbora pri Poverjeništvu PNOO 
za Slovensko Primorje so delegati okrajnih kmetijskih 
odborov na teritoriju Poverjeništva PNOO za Slovensko 
Primorje.

Člen 6.

Krajevni (mestni) NOO, okrajni izvršni odbor in 
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje imenuje za 
člane krajevnega (mestnega) in okrajnega kmetijskega 
odbora odnosno kmetijskega odbora pri Poverjeništvu 
PNOO za Slovensko Primorje tudi zastopnika kmetijskih 
zadrug in množičnih organizacij (sindikatov, AFŽ, 
ZMJK in OF) v kraju, okraju oz. na področju Poverje
ništva PNOO.

Člen 7.

Okrajni kmetijski odbor oz. kmetijski odbor Pover
jeništva PNOO za Slovensko Primorje izvoli po potrebi 
iz svoje srede ožji odbor.

^ . Člen 8.

Kmetijski odbor je organ ustreznega narodnoosvo
bodilnega odbora za pospeševanje kmetijstva v kraju, 
mestu, okraju oz. na področju Poverjeništva PNOO. Iz
vaja vse zato potrebne ukrepe, ki po predpisih spadajo 
v pristojnost narodnoosvobodilnega odbora. Kmetijski 
odbor skrbi zlasti za čimboljšo in popolnejšo obdelavo 
zemljišč in v zvezi1 s tem za. mobilizacijo ljudske in ži
valske delovne sile, izkoriščanje kmetijskih strojev, se
men in podobno.

Člen 9.

Članom kmetijskih odborov se poverijo1 posamezni 
posli kot n. pr. skrb za vprego, ljudsko delovno- silo, 
setev, semena in podobno. Za uspeh ali neuspeh teh po
slov so člani osebno odgovorni.

Člen 10.

Krajevni (mestni) kmetijski odbor je za svoje delo> 
odgovoren zboru volivcev, okrajni kmetijski odbor pri
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Poverjeništvu PNOO pa izvršnemu okrajnemu NO od
boru oz. Poverjeništvu PNOO. Poleg tega je krajevni oz. 
mestni kmetijski odbor odgovoren okrajnemu kmetij
skemu odboru, okrajni kmetijski odbor pa kmetijskemu 
odboru pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 11.
Krajevni (mestni) kmetijski odbor se lahko vsak 

čas zamenja na zahtevo zbora volivcev, vendar le s pri
stankom okrajnega izvršnega odbora. Okrajni kmetijski 
in kmetijski odbor pri Poverjeništvu PNOO za Sloven
sko' Primorje lahko razpusti Poverjeništvo PNOO za Slo
vensko Primorje.

Člen 12.
Potrebna navodila za poslovanje kmetijskih odborov 

izda oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo pri Poverjeni
štvu PNOO za Slovensko Primorje.

Člen 13.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.

Načelnik oddelka za 
kmetijstvo in gozdarstvo: Poverjenik:
Dr. Danilo Kuštrin s. r. France Perovšek s. r.

113.
Uredba

o plačanem letnem dopustu delavcev, nameščencev 
in uslužbencev

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko1 krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b © . ,
. H Ü

Clen 1.
Delavoi, nameščenci in uslužbenci, ki so zaposleni v 

istem podjetju, uradu, ustanovi, organizaciji odnosno pri 
istem zasebnem delodajalcu nepretrgano najmanj 11 me
secev, imajo' pravico do plačanega letnega dopusta.

Med letnim dopustom ima delavec, nameščenec in 
uslužbenec pravico do rednega zaslužka (mezde, plače).

Člen 2.
Letni dopust znaša najmanj 14 dni vsako koledar

sko leto.
Letni dopust je  lahko tudi daljši kakor 15 dni a 

najdaljši do 30 dni za delavce, nameščence in uslužbence, 
katerih delo- ali prispevek v delu ali drugi pogoji terjajo 
daljši dopust. Daljši dopust kakor 14 dni bodo- imeli 
zlasti:

a) udarniki, kakor tudi osebe, ki so s svojim delom 
ali drugimi osebnimi prispevki vplivali na povečanje sto
rilnosti ali izboljšanju kakovosti proizvodnje, kakor tudi 
tisti, ki so s-e izkazali s -svojim marljivim delom in vest
nostjo,

b) osebe, zaposlene pri napornem, intelektualnem 
delu (znanstvenem, umetniškem, publicističnim itd.),

c) osebe, ki delajo pod težjimi ali posebnimi tehnič
nimi pogoji, kakor rudarji v rovih, osebe, ki delajo pri 
podvodnih delih ali s kemičnimi sredstvi ali pri plav
žih itd.,

d) strokovnjaki, katerih delo- zahteva posebne na
pore,

e) oisebe, ki so- izredno izčrpane ali niso- imele do
pusta, ker so- sodelovale v NOB-u, v ilegalnem delu in 
bivale prisilno v 'internaciji, konfinaclji, ujetništvu itd.

Člen 3.
Dolžino in razpored letnega dopusta delavcev, na

meščencev in uslužbencev določa odgovorni voditelj pod
jetja, ustanove, urada -ali organizacije, odnosno zasebni 
podjetnik na osnovi predlogov sindikalne organizacije 
in upošteva delovne razmere.

Letni dopust se daje v nepretrganem času, izkori
stiti -se pa mora v ustrezajočem koledarskem letu. Dopu
sta ni mogoče prenesti iz enega -koledarskega leta v 
drugo-.

Člen 4.
Letni dopust se ne vračuna v čas, v katerem dela

vec, nameščenec ali uslužbenec ni delal zaradi bolezni, 
-odnosno- nezgode ali zaradi orožnih vaj, kakor tudi ne v 
čas, v katerem ni delavka ali uslužbenka delala zaradi 
poroda.

Člen 5.
Oddelek za inspekcijo dela pri Poverjeništvu PNOO 

za Slovensko Primorje lahko- v sporazumu s Poverjeni
štvom PNOO v primeru nujne potrebe ustavi v nekate
rih gospodarskih strokah odnosno podjetjih uživanje le t  
nega dopusta.

Člen {>.
Oddelek za inspekcijo dela pri Poverjeništvu PNOO 

se pooblašča, da v sporazumu s Poverjeništvom PNOO 
izdaja navodila za izvajanje te uredbe.

Člen 7.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 15. avgusta 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

114.
Odredba

o spremembi odredbe o delavskih zaupnikih 
(Uradni list štev. 8/60 z dne 20. IV . 1946)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko- Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primo-rje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.
Člen 8. odredbe o delavskih zaupnikih (Uradni list 

Poverjeništva PNOO štev. 8/60 z dne 20. IV. 1946) se 
spremeni in se- glasi:

V  podjetjih, uradih, ustanovah in organizacijah, v 
katerih je zaposlenih več kakor 100 delavcev, morajo 
imeti delavski zaupniki poslovnik za'-svoj e delo.

Delavski zaupniki morajo po navodilu, 'ki ga pred
piše Poverjeništvo PN00, oddelek za inspekcijo dela, 
pismeno por-o-čaiti o svojem delu.

, Člen %
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 10.-avgusta 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek Jj r.
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115.
Uredba

o spremembi uredbe o volitvi delavskih zaupnikov 
(Uradni list štev. 9/68 z dne 10. maja 1946)

Poverjeništvoi PNOO za Slovensko1 Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

u r e d b o .

Člen 1.
Člen 13. uredbe o volitvi delavskih zaupnikov (Urad

ni list Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje št. 9/63 
z dne 10. maja 1946) se spremeni in se glasi:

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, oddelek 
za inšpekcijo dela, izda natančnejše predpise o izvrševa
nju te uredbe.

Člen 2.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu. ^
Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek d. r.

116.
Uredba

o izpremembah uredbe o pobiranju taks za Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje št. 779 od 10. X II . 1945

Poverjeništvoi PNOO za Slovensko’ Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje in pooblastilu PNOO za Slovensko 
Primorje in Trst izdaja sledečo

u r e d b o .

• Člen 1.
K tarifni postavki 19 uredbe o pobiranju taks št. 779 

od 10. XII. 1945, se doda sledeče besedilo:
Za obrtnice, ki so bile izdane na podlagi odredbe 

o reviziji obrtnih pravic (Uradni list št. 3 z dne 5. XII. 
1945) se plača polovicä takse iz tar. post. 18 in 19.

Člen 2.
Ta uredba ima vzvratno moč z dnem 1. januarja 1946. 
Ajdovščina dne 1. avgusta 1946.

Nač. oddelka za finance: Poverjenik:
Danilo Herkov s. r. France Perovšek s. r.

117.
Odredba

o spremembi odredbe o stanovanjih in poslovnih pro
storih ter o začasni ureditvi najemnin 

(Uradni list štev. 6/42 leta 1945.)

Poverjeništvo* PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo '

o d r e  d b o.

Člen 1.
Člen 10, odstavek 2, se spremeni in se glasi: 
Denarne kazni se stekajo v sklad za obnovo pri Po

verjeništvu PN00 za Slovensko Primorje.

Člen 2.
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

118.
Odredba

o spremembi odredbe o rev iziji obrtnih pravic 
(U radn i list štev. 3/26 leta 1945.)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d  b o.

Člen 1.
Člen 15 , odstavek 1, se spremeni in se glasi: 
Izvrševanje obrta brez rednega obrtnega dovolila oz. 

pooblastila se kaznuje kot prekršek z denarno globo do 
10.000 L v korist sklad za obnovo pri Poverjeništvu 
PNOO.

Člen 2.

Ta odredba stopi v  veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

119.
Odredba

o spremembi odredbe o ustanovitvi Urada za posre
dovanje dela s sedežem v  Ajdovščini 

(U radni list štev. 2/16 leta 1945.)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.
Člen 11, odstavek 5, se spremeni:
Denarne kazni gredo v korist sklada za obnovo pri 

Poverjeništvu PN00 za Slovensko Primorje.
Člen 2.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

120.

Odredba
o spremembi odredbe o pobijanju sabotaže 
in špekulacije (U radni list štev. 1/8 leta 1945.)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b ® .
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7 -' Člen 1. (4)

Člen 4, predzadnji odstavek, in člen 7 se spreme
nita in se glasita:

Denarno' kazen in zaplenjeno blago se da na razpo
lago skladu za obnovo pri Poverjeništvu PNOO za Slo
vensko Primorje.

Člen 2. (7)

Zaplenjeno blago se izroči v hrambo najbližjemu 
krajevnemu NOO, ki ga proda, če gre za pokvarljivo bla
go, živino. ali perutnino in o tem obvesti sklad za obnovo 
pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko Primorje, ki na
dalje razpolaga z blagom ali izkupičkom za prodano 
blago.

Denarna kazen se izroči skladu za obnovo.

Člen 3.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

121.
Odredba

o otvoritvi petega razreda na gimnaziji v Tolminu 
in Id r iji

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdajai sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.
V 'šolskem letu 1946/47 se odpre na gimnaziji v  Tol

minu in Idriji peti razred, ako se prijavi zanj dovoljno 
število, to je najmanj 18 dijakov (dijakinj) na zavodu.

Člen 2.
Ta odredba stopi v veljavo s 1. septembrom. 1946.

Načelnik oddelka za prosveto: Poverjenik:
Drago Meh ora s. r. France Perovšek s. r.

122.
Odločba

o imenovanju nprave Pokrajinskega podjetja 
za promet z mesom »P rom es« s sedežem v  Postojni

V zvezi z uredbo o ustanovitvi Pokrajinskega pod
jetja za promet a mesom »Promes«, Poverjeništvo PNOO 
imenuje upravo tega podjetja, sestoječo iz sledečih članov:

1. Za ravnatelja podjetja tov. Terčelj Oskar, doseda
nji vodja odseka za meso Pokrajinskega prehranjeval
nega zavoda Prerad.

2. Za pomočnika ravnatelja tov. Volčič Janko, dose
danji uslužbenec Prerada v Kopru.

3. Za tajnika tov. Lapanja Vili, dosedanji uslužbenec 
Prerada v Št. Petru na Krasu.

Personalni referent naj izdela in izda imenovanim
o tej postavitvi dekrete.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.
Poverjenik: 

France Perovšek s. r.

m .

Odločba
o razrešitvi in imenovanju članov disciplinskega sveta 

Poverjeništva PNOO

Poverjeništvo PNOO za Slovensko. Primorje, na pred
log Podružnice ESZDN pri Poverjeništvu PNOO, v zvezi 
s členom 4. pravilnika o disciplinski odgovornosti funk
cionarjev in nameščencev Poverjeništva PNOO za Slo
vensko Primorje, objavljenem v Uradnem listu štev. 3 
z dne 5. decembra 1945,

r a z r e š u j e
dolžnosti članstva disciplinskega sveta Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje sledeče njegove člane, ime
novane v disciplinski svet PPNOO z odlokom Poverje
ništva PNOO z dne 30. decembra 1945 (Uradni list št. 4):

C o l j a  Srečko, bivši načelnik personalnega odseka 
pri Poverjeništvu PNOO.

V o d o p i v e c  Albin, bivši predsednik Okrajnega 
INOO za Vipavsko,

K n a p  Franc, šofer pri Poverjeništvu PNOO.
Poverjeništvo PNOO istočasno 

i m e n u j e
sledeče nove člane v  disciplinski svet Poverjeništva PNOO:

J e r a l a  Jože, referent za osnovno šolstvo in okrož
ni šolski nadzornik pri! Poverjeništvu PNOO,

D e b e v e c  Herman, šofer pri Poverjeništvu PNOO,
F a b j a n  Anton, nameščenec oddelka za notranjo 

upravo pri Poverjeništvu PNOO. /
Ajdovščina dne 10. avgusta 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r.

Popravek
V odloku o sodnih taksah (Uradni list Poverjeništva 

PNOO štev. 12 z dne 29. V. 1946) se naslednje točke gla
sijo pravilno:

1. člen 10, 2 vrsta: namesto »oktobra« mora stati 
»septembra«,

2. člen 3/1, 5 vrsta: za »1.2.000 lir « morajo stati be
sede: »od vsakega izvoda«,

3. člen 6, pripomba d) : v 1. vrsti mora stati namesto 
»v «  besedica »o«,

4. člen 22/2, 1. vrsta: namesto »Ugotovljene« mora 
stati »Ugotovitev«,

5. člen 24/b, 3. vrsta: namesto »in « mora stati »od«,
6. člen 38/b, 1. vrsta: namesto »brata« mora stati

7. člen 43/5, 2.. vrsta: »in « je odveč in ga je črtati,
8. člen 46/1, 1. vrsta: med besedama »določena« in 

»taksa« je vnesti besedo »druga«,
9. člen 46/4, 1. vrsta: namesto »prijave« mora stati 

pravilno »prijavo«.
Ajdovščina dne 10. avgusta 19*46.

' Poverjeništvo PN00
za Slovensko* Primorje.

Izgubljene listine
Tovarišici Lipičar-Brezavšček Ivanki, roj. 5. V III. 

1093, je bila ukradena iz lastne hiše v Levp i štev. 149, 
osebna izkaznica štev. 1066 skupaj s predpasnikom.

S tem se omenjena izkaznica proglaša za neveljavno.
Brezavšček Ivanka.
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Sklep
V p is ,  z a d r u g e.

Sedež: Herpelje-Kozina.
Dan vpisa: 13. julija 1946.
Besedilo: Okrajna nabavna in prodajna zadruga z 

^omejenim jamstvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 5. av

gusta 1945 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za 

članstvo brez posrednikov;
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov članov brez 

posrednikov;
c) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševanje 

posameznih gospodarskih panog kakor: sadjarstva, vi
narstva, poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdar
stva, če in dokler ni v istem okolišu posebne zadruge 
te vrste;

č) najemanje in nakupovanje inventarja in nepre
mičnin, kolikor je v zadružno korist;

d) sklicevanje članskih sestankov, prirejanje preda-

I
 Vanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktiv

nejšega sodelovanja ter prebujanja zadružne zavesti.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izboljša
nja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša 100 lir in se mora vplačati ob 
Vstopu v zadrugo.

Vsak združnik jamči še z enkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni„pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva elana 
^Upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Dekleva Avgust, Vremski Britof 2, predsednik,
2. Ovčarič Anton, Poljane 66, podpredsednik,
3. Polh Josip, Ocizla 20, tajnik,
4. Šturm Milan, Kozina 21, blagajnik,
5. Tomažič Franc, Hrušica 103, odbornik,
6. Valenčič Josip, Javorje 16, odbornik,
7. Cergol Anton, Tatre 4, odbornik,
8. Maglica Ivan, Golac 85, odbornik,
9. Zadnik Franc, Markovščina 31, odbornik,

. 10. Poles Josip, Ritomeče 3, odbornik,
l , 11. Cergolj Rudolf, Slivje 36, odbornik,

li2. Resinovič Karel, Herpelje 62, odbornik,
13. Miklavčič Jožica, ■-Rakitovec 27, odbornica,
14. Zupančič Edvard, Materija 21, odbornik,
15. Andrejašič Franc, Podgorje 13, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 14. julija 1946.

Zt 48/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e .

■Sedež: Postojna.
Dan vpisa: 15. julija 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z omejenim 

jamstvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

4. julija 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:

a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka pro
uči terenske razmere, in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za ■ celoten okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih ti olovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških, oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo- po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila pošlje poleg tega vsem NOO, v ob
močju katerih ona posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino1.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva čla
na upravnega odbora, od katerih sme enega nadome
ščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Turk Anton, Postojna, predsednik,

, 2. Burger Josip, Postojna, podpredsednik,
3. Milharčič Ivan, Postojna, tajnik,
4. Ditrih Luce, Postojna, blagajnik,
5. Milavec Maks, Veliki Otok, odbornik,
6. Gorup Anton, Zalog, odbornik,
7. Mihelčič Franc, Mali Otok, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
■dne 15. julija 1946.

Zt 47/46—2

Sklep
Na predlog Gospodarske banke za Istro, Reko in 

Slovensko Primorje, centrale na Reki in na osnovi over
jenega prepisa izvlečka iz trgovinskega registra okrož
nega narodnega sodišča na Reki — zvezek V. stran 149 
so v trgovinskem), registru okrožnega ljudskega sodišča 
v Postojni dovoljuje vpis sledečih podružnic z označbo1 
oseb, ki so pooblaščene podpisovati iste:

1. Podružnica Ajdovščina:
Za podpisovanje sta pooblaščena:
a) Birsa Peter, rojenJ22. IV. 1897 v Gorici, upra

vitelj.
b) Pečenko Miloš, röjen 2. III. 1913 v Komnu, na

mestnik upravitelja.

2. Podružnica Idrija:
Za podpisovanje sta pooblaščena:
a) Bevk Josip, rojen 15. Vi. 1911 v Idriji, upravi

telj,
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b) Nanut Ladislav, rojen 5. V. 1919 v Št. Andrežu, 
blagajnik.

3. Podružnica Ilirska Bistrica:
Za podpisovanje sta pooblaščena:
a) Pirc Jože, rojen 8. III. 1898 v Idriji, upravitelj,
b) Kanobel Karl, rojen 16. V. 1895 v Sežani, bla

gajnik.
4. Podružnica Koper:

Za podpisovanje so pooblaščeni:
a) Lovrečič Štefan, rojen 19. X. 1891, upravitelj,
b) Plečko Fran, rojen 9. X II. 1901 v Ljubljani, 

namestnik,
c) Jakomin Krivin, rojen 7. III. 1915 v Pobegih, 

blagajnik.
5. Podružnica Postojna:

Za podpisovanje so pooblaščeni:
a) Koritzky Luce, rojen 14. V III. 1888 na Hvaru, 

upravitelj,
b) Hvala Zoran, rojen 30. IX. 1897 v Trstu, na

mestnik upravitelja,
c) Adamič dr. Miro, rojen 22. V II. 1905 v Trstu, 

blagajnik.
6. Podružnica Tolmin:

Za podpisovanje sta pooblaščena:
a) Malnaršič Anton, rojen 28. II. 1901 v Kobaridu, 

upravitelj,
b) Fon Vera, rojena 13. IV. 1925 v Trnovem, bla

gajničarka.
Vsako podružnico podpisujeta po dva funkcionarja, 

ki sta pooblaščena za to, in sicer pod natisnjenim, peča
tom banke v slovenskem in italijanskem, jeziku.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 5. julija 1946.

Zt 28—46/4

Sklep
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: Trnovo, okraj Ilirska Bistrica.
Besedilo: Posojilnica za Ilirsko Bistriški okraj r. z. z 

neomejeno zavezo.
Na izredni skupščini dne 2. junija 1946 so bila spre

jeta sledeča nova pravila.
Naloga zadruge je:
a) da sprejema in obrestuje hranilne vloge na knji

žice in na tekoči račun,
b) da pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred

stva z najemanjem kredita,
c) da daje svojim članom posojila.
Zadružni delež znaša 20 lir. Jamstvo je neomejeno. 
Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz

glasni deski.
Vabila na skupščine se poleg tega objavijo v za

družnem glasilu in pošljejo vsem NOO v območju ka
terih posluje najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. Enega od teh lahko nadomešča usluž
benec zadruge, ki ga po predhodni načelni odločbi skup
ščine pooblasti upravni odbor.

Izbrišejo se člani upravnega odbora:
1. Dr. Baša Franc, odvetnik, Trnovo,
2. Tomšič Aleksander, Bistrica,
3. Perkan Josip, Trnovo,
4. Zajc Milan, Trnovo,
5. Vičič Jože, Zarečica.
Vpišejo se pa novi člani upravnega odbora:

1. Valenčič Ivan, Trnovo 54, kot predsednik,
2. Žnidaršič Andrej, II. Bistrica 36, kot tajnik,
3. Brožič Ivan, Gor. Zemon 14, kot blagajnik,
4. Grm Alojz, II. Bistrica, kot član,
5. Vrh Miha, Dol. Zemon 54, kot član, in
6. Siene Ivan, II. Bistrica 191, kot član.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 1. julija 1946.

Zt 11/46—12

Sklepa
Vp i s i  z a d r u g e .

Sedež: Sv. Lucija ob Soči.
Dan vpisa: 24. junija 1946.
Besedilo: Kmetska in rokodelska posojilnica, zadru» 

ga z omejenim jamstvom.
Naloga zadruge je:
Preskrbovanje in dajanje posojil poljedelcem in 

obrtnikom.
Predmet: Vpis novih članov upravnega odbora.
Na podlagi skupščinskega sklepa zadruge z dne

7. oktobra i'945 se vpiše v zadružni register:
a) izbris dosedanjih članov upravnega odbora:

1. načelnik Munih Valentin, in
2. odborniki, dr. Vogrič Alojz, Velikonja Feliks, 

Bizalj Franc, Marega Eligij, Viduč Ivan in 
Kovačič Rajmund;

b) novi člani upravnega odbora:
1. Breščak Matej, kmet, Modrej 36,
2. Povačič Rajmond, kmet, Drobočnik 3,
3. Manfreda Ivan, kmet, Modreja 8,
4. Velikonja Feliks, kmet, Kozmarice,
5. Skrt Feliks, kmet, Idrija ob Soči,
6. Taljat Valentin, industrialec pri Sv. Luciji ob 

Soči 70,
7. predsednik upravnega odbora je' Brkič Milan, 

trgovec pri Sv. Luciji ob Soči 19.
Doslej je bila zadruga registrirana pod št. Firm 285 

Zadr. IV-50/2 pri okrožnem kot trgovskem sodišču v 
Gorici na podlagi sklepa z dne 1. julija 1908.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 24. junija 1946.

Zt 20/46—7

Sklep
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: Planina, okraj Ajdovščina.
Dan vpisa: 24. junija 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z omejenim 

jamstvom v Planini.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

26. maja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka pro

uči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
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č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in izr 
Vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
Usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
Vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj '8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Štrancar Ivan, Planina 91, predsednik,
2. Trbižan Angel, Planina 10, tajnik,
3. Štrancar Anton, Planina 49, blagajnik,
4. Kobal Alojz, Planina 94, odbornik,
5. Marc Viktor, Planina 28, odbornik,
6. Pangerc Anton, Planina 16, odbornik,
7. Štrancar Rafael, Planina 120, odbornik,
8. Štrancar Ivan, Planina 46, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 24. aprila 1948.

Zt 39/46—2

Sklep ' .
V p i s  z a d r u g  e.

Sprememba vpisa v zadružnem registru:
Besedilo zadruge: Okrajna nabavna in prodajna za

druga z omejenim jamstvom v Tolminu.
Vsled sklepa upravnega odbora z dne 2. julija 1946 

se odredi v zadružnem registru izbris člana upravnega 
odbora tov. Kavčič Bogomila ter se na njegovo mesto 
izvo li in vpiše tov. Plinkon Viktor iz Žabč, doslej na
mestnik člana upravnega odbora gori omenjene zadruge.

Okrožno ljudsko sodišče v -Postojni 
dne 17. aprila 1946.

Zt 6/45—9

Sklep
V p i s  z a d r u g  e.

Sedež: Postojna.
Besedilo: Kmetska in rokodelska posojilnica v Po

stojni, registrovana zadruga z omejenim jamstvom.
Na skupščini dne 14. aprila 1946 so bile sklenjene 

Bledeče spremembe pravil:
Naloga zadruge je:
a) da sprejema in obrestuje hranilne vloge na knji

žice in na tekoče račune,
b) da pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred

stva z najemanjem kredita, in
c) da daje svojim članom posojila.

Zadružni delež znaša 50 lir. Vsak zadružnik jamči s 
eelo svojo imovino.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje vsem NOO, v območju 
katerih posluje in vsem-članom, slednjim najmanj 8 dni 
pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po 2 člana 
upravnega odbora. Enega od teh lahko nadomešča usluž
benec zadruge, ki ga po predhodni načelni odobritvi 
skupščina pooblasti in registrskemu sodišču prijavi 
upravni odbor.

Nadalje se vpišejo- novi člani upravnega odbora:
1. Babič Anton, urednik iz Zaloga, predsednik,
2. Turk Anton, posestnik iz Postojne, tajnik,
3. Miko-lj Ivan, krojač iz Postojne, blagajnik,
4. Likon Jožef, posestnik, Stara vas, odbornik,
5. Poropat Jožef, posestnik, Mali Otok, odbornik,
-6. Vilhar Ivan, posestnik, Veliki Otok, odbornik,
7. Brezec Lovrenc, posestnik, Postojna, odbornik,
8. Garzaroli Elo, posestnik, Postojna, namestnik, in
9. Slejko Jernej, kmet iz Zagona, namestnik. 

Okrožno ljudsko sodišče v iPostojni
dne 13. junija 1946.

Zt 37/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: želin, okraj Idrija.
Dan vpisa: 14. junija 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z omejenim 

jamstvom v Otaležu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

9. junija 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vods-tvo-m tehničnega strokovnjaka pro

uči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del -za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

c) -da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu; '

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s šestkratnim- zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.
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Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Carl Ciril, Lazeč 286, predsednik,
2. Zajc Ciril, Plužnje 37, tajnik,
3. Bizjak Mihael, Lazeč 185, blagajnik,
4. Zajc Ivan, Plužnje 36, odbornik,
5. Lapanja Ana, Jageršče 46, odbornica,
6. Jereb Rudolf, Straža 5, odbornik,
7. Močnik Marija, Lazeč 66, odbornica, in
8., Eržen Jožef, Otalež 82, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 14. junija 1946.

Zt 38/46—2

Sklep
V p i s  z a d r u g e .

Sedež: Šebrelje, okraj Idrija.
Dan vpisa: 5. junija 1946.
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z omejenim 

jamstvom.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

24. marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka pro

uči terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka 
izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posamez
nega člana in za celoten okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovit
venem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati oh 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s šestkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. A

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v  
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim, naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, pa zato 
dva pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Lapanja Albin, Šebrelje 67, predsednik,
2. Prezelj Janez, Šebrelje 123, podpredsednik,
3. Lapanja Marica, Šebrelje 67, tajnica,
4. Klemenčič Silvester, Šebrelje, odbornik,
5. Šinkovec Andrej, Reka, odbornik,
6. Černilogar Anton, Šebreljski vrh 122, odbornik;,
7. Mlakar Frane, Šebrelje 85, odbornik.

Okrožno ljudsko sodišče v Postojni 
dne 5. junija 1946.

Zt 29/46—2

TISKARNA .MERKUR’ , LJOBLJABA
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VSEBINA:
124. Odredba ti pravici delavcev, nameščencev in vajencev do 

mezde in plače v primeru bolezni in nezgode.
125. Navodila za pravilno uporabo predpisov odredbe o pravici 

delavcev, nameščencev in vajencev do mezde in plače v 
primeru bolezni in nezgode.

126. Odredba o  dopustu žena pred porodom in po njem.
127. Uredba o dopolnitvi uredbe o urejevanju plač hišnega 

pomožnega osebja in hišnikov.
128. Odredba o izdajanju začasnih delovnih izkaznic.

129. Odlok o ustanovitvi oddelka za inšpekcijo dela.

130. Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi narodnih 
v sodišč in narodnih sodnikih.

131. Odločba o ustanovitvi pokrajinskega gradbenega podjetja 
»P rim orje«.

132. Odlok o spremembi odloka o določanju in kontrol cen.

133. Odlok o zaplembi imovine fašistov, fašističnih društev in 
ustanov.

134. Odredba o ustanovitvi »Sklada za pomoč vdovam, sirotam 
in gospodarsko oškodovanim po fašističnemu terorju.

135. Navodilo za izvajanje 1. člena uredbe o plačanem letnem 
dopustu delavcev, nameščencev in uslužbencev.

138. O uradnih računskih preglednikih za delniške dsiižbe.

—  Objave

1 2 4 .

Odredba
o pravici delavcev, nameščencev in vajencev äo 
mezde in plaže v primera bolezni in nezgöde

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J, A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila P-NOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o  

Clen 1.
V

1. Delavcem, plačanim po 2. členu, in vajencemy 
plačanim po 4. členu uredbe o reguliranju mezd in plač 
delavcev in nastavljencev v javnih, gospodarskih in pri
vatnih podjetjih, privatnih ustanovah in organizacijah 
(Uradni list štev. 2/9 leta 1945), ki so zavarovani po 
predpisih socialnega zavarovanja, morajo delodajalci za 
čas njihove delovne nezmožnosti, toda največ za šest 
dni izplačati razliko med hranarinto, ki jim pripada po 
predpisih socialnega zavarovanja in njihovo mezdo, če so 
zaradi bolezni ali nezgode pri delu brez svoje krivde 
ovirani več kot tri dni, da ne morejo delati. Če taka 
oviranost, da ne morejo delati, traja samo 3 dni ali 
manj, jim morajo delodajalci izplačati celo mezdo za 
čas, kolikor oviranost traja.

2. Nameščencem, plačanim po 5. členu, in vajencem, 
plačanim po 6. členu omenjene uredbe, morajo deloda
jalci ob pogojih iz prejšnjega odstavka, če oviranost, da 
ne morejo delati, traja več kot tri dni, izplačevati raz 
liko med hranarino in plačo za čas, kolikor traja ta ovi
ranost, toda največ m mesec dni. Če taka oviranost, da 
ne morejo delati, traja samo tri dni ali manj, jim mo
rajo deoldajalci izplačati ves pripadajoči del plače za 
čas oviranosti. Pri obračunavanju plače na dni po tem 
odstavku je vzeti, da plača znaša za en dan petindvaj
seti del mesečne plače.

B. Delavci, nameščenci in vajenci morejo koristiti 
pravice iz 1. in 2. odstavka, če je zaposlitev pri delo-

dejalcu trajala najmanj 30 dni pred vsako tako ovira- 
nostjo po prejšnjih dveh odstavkih.

Člen 2.

1. Delavci, nameščenci in vajenci dokažejo svoje 
pravice iz 1. člena te odredbe z zdravniškim potrdilom
o nesposobnosti za delo, o njenih vzrokih in o njenem 
'rajanja, ki ga izda pristojna ustanova za socialno za
varovanje.

2. Če delodajalec sumi, da je delavec oz. namešče
nec ati vajenec namerno povzročil bolezen ali nezgodo, 
zahteva o tem takoj mnenje delavskega zaupnika, ki je 
obvezno za obe stranki, če katera izmed njih v treh dneh 
po sporočitvi zaupnikovega mnenja ne predloži spora v 
rešitev pristojnemu sodišču za reševanje delovnih spo
rov.

Člen 3-

Poverjeništvo PNOO, oddeleK za inspekcijo dela. iz- 
da potrebna navodila za izvajanje te 'jdredbe.

Člen 4.

Ta odredba velja"%d dneva objave v Uradnem lista 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje.

Ajdovščina dne 10. avgusta 1948

PoverjeniK:
France Perovšek g. r.

125.

Ma podlagi 3. člena odredbe o pravici delavcev, na
meščencev in vajencev do mezde in plače v primeru bo
lezni in nezgode izdaja Poverjeništvo PNOO. oddelek za 
inspekcijo dela, sledeča

navodila ■
Za pravilno uporabo predpisov cit. odredbe je po

trebno, da se briga delodajalec sam. Po predpisu člena
1. odredbe pripada zavarovancu:



1. Ce traja nesposobnost za delo samo 3 (tri) dni 
ali manj in zavarovanec zaradi tega nima pravice do 
hranarine, polna plača za vse dni bolezni.

2. Ce traja nesposobnost za delo 4 ali več dni in 
ima zavarovanec pravico do hranarine, razlika med pla
čo in hranarino, in sicer:

a) največ za prvih 6 dni bolezni, ko gre za delavca, 
ki ima dnevno ali urno plačo ali za vajenca v obrti in 
industriji;

b) največ za mesec dni bolezni, ko gre za name
ščenca, ki prejema mesečno plačo ali vajenca v trgovini 
oz. zadružni organizaciji ali ustanovi. (Glej odredbo o 
spremembi uredbe o reguliranju mezd in plač delavcev 
in nameščencev v javnih, gospodarskih in zasebnih pod
jetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah na področju 
Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorje z dne 31. de
cembra 1946, »Uradni list« št. 6.)

Za točko a) so merodajni členi 1., 2. in 3., za točko 
jb) pa členi 4. in 5.

Ako obseda bolezen, ki traja 6 dni ali manj, tudi 
nedeljo samo, je delodajalec dolžan po tej odredbi izpla
čati delavcu razliko za pet ali manj delovnih dni, ne 
pa tudi nedeljo, ker delodajalec po obstoječih predpisih 
ne plačuje delavcev na nedeljo, ko se praviloma ne de
la. Če je torej delavec bil bolan samo pet delovnih dni, 
In to od srede do ponedeljka, plača delodajalec delavcu 
razliko za 4 dni brez ozira na to, da je zavod za so
cialno zavarovanje dolžan plačati delavcu hranarino za 
vse dni bolezni, torej tudi za nedeljo, ko se ne dela. 
Ravno tako je postopati v primeru bolezni nameščen
cev. Nameščencu, ki je bolan mesec dni, izplača delo
dajalec razliko med plačo in hranarino, računajoč, da 
znaša plača za en dan 25. del mesečne plače, za delovne 
dni bolezni ali za največ 25 dni brez ozira na to, da 
dobi nameščenec od Zavoda za socialno zavarovaje hra
narino za ves mesec.

Za delavce, ki delajo v akordu, se mora izplačevati 
razilka med hranarino in plačo na podlagi njegovega 
povprečnega zaslužka, ki ga je imel mesec dni pred obo
lenjem. Pravico na razliko med hranarino in plačo ima
jo samo oni delavci in nameščenci, ki so bili pri enem 
in istem delodajalcu zaposleni vsaj 30 dni brez preki
nitve zaradi bolezni ali nezgode in to svojo pravico do
kažejo z zdravniškim potrdilom, izdanim od pristojne 
ustanove socialnega zavarovanja. Zaradi tega morajo 
usanove, ki izplačujejo bolniške dajatve (hranarino itd.) 
izročiti vsakemu zavarovancu na njegovo zahtevo po
trdilo o trajanju njegove nesposobnosti za delo. Ustanove 
socialnega zavarovanja ne smejo v ta potrdila vnašati 
diagnoz kot vzrok bolezni, ampak samo konstatacijo, da 
je vzrok delanezmožnosti bolezn ali nezgoda pri delu, na 
cesti itd. Če pa je v izjemnih primerih neobhodno po
trebno, da se za vzrok delanezmožnosti navede tudi dia
gnoza, se mora ta v zdravniško potrdilo vnesti le, če 
to zdravstveni predpisi dovoljujejo.

Ustanove socialnega zavarovanja bodo izdajala za
varovancem potrdila v tej obliki:

. . . . . . . . .  delavec, nameščenec, vaje-
(Ime in priimek)

nec pri . . . . .  » . je bil
(Ime in priimek in sedež delodajalca)

zâradi bolezni (nezgode) nesposoben za delo od . » „ , . 
do . , , « , skupno . . » .  . dni. Za ta čas ie imenovani

prejel na hranarini dnevno l*uc 
sedami . . . . . . . . .

Datum . . . . . . . . .

z b e—

Žig ustanove
Podpis likvidatorja Podpis zdravnika

To navodilo stopi v veljavo z dnem objave. 

Ajdovš|jra dne 10. septembra 1946.
MHHinBA T» • »1Poverjenik: 

France Perovšek s.

Oddelek za inspekcijo dela:
Valenčič Jože s. r.

128,

o clopastti žeaa pred porodom m po njem

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje izaaja 
po odobritvi Vojne Uprave J. A. za Julijsko krajino, Re
ko, Istro in Slovensko Primorje in po pooblastilu PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst naslednjo

o d r e d b o

Člen 1.

Žene, zaposlene v podjetjih, uradih, ustanovan in or
ganizacijah, imajo pravico do dopusta šest tednov pred 
porodom in šest tednov po njem.

Noseča žena ima pravico nehati delati, brž ko 'se z 
zdravniško preiskavo ugotovi, da bo porod nastopil naj
kasneje v šestih tednih.

Člen 2.

Med dopustom po členu 1. bo noseča žena uživala 
pri socialnem zavarovanju podporo za porodnice, če bo 
izpolnjevala pogoje po sledečih predpisih. Če bo prejela 
od Zavoda za socialno zavarovanje manjšo podporo za 
porodnice, kakor znaša njen redni ?,aslužek, se ji bo 
izplačala ta razlika.

Člen 3.

Žene, zaposlene v javnopravnih uradih in ustanovah, 
bodo prejemale med tem dopustom, v kolikor niso so» 
cialno zavarovane, svoje redne prejemke.

Člen 4.

® kuor ne bo izpolnil predpisom te odredbe, bo ka
zensko odgovoren.

Krištve predpisov te odredbe bodo kaznovala okraj
na sodišča s prisilnim delom brez odvzema svobode do 
enega leta ali z globo do 85.000 Lir, v primeru hujših 
posledic pa tudi s prisilnim delom z odvzemom svoljgde.

Člen 5.
Poverejništvo PNOO izda navodila za uporabo pred

pisov te odredbe, v kolikor se za to aokaže potreba.

Člen 6.

Ta odredba stopi v veljavo t, anem oDjave v Urad
nem listu.

Ajdovščina 10. septembra 1946.
Poverjenik:

France Perovšek s. &
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127.
Uredba

o dopolnitvi uredbe o urejevanju plač hišnega po
možnega osebja in hišnikov 

(Uradni list 11/82 iz leta 1948)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino. Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaja bledečo

u r e d h f

Clen 1.
Za členom 2. se vstavita nova člena 2 a in 2 b, ki 

glasita:
Clen 2 a

Delodajalci morajo dajati svojemu hišnemu pomož
nemu osebju, naštetemu v členu 1. uredbe o urejevanju 
plač hišnega pomožnega osebja z dne 30. maja 1946 Ur. 
list 11/82 pod tekočimi številkami 1, 2, 3 in 4, ki je v 
skupnem gospodinjstvu in stanovanju z njimi, vsako ne
deljo od 14. do 23. ure ter vsak četrtek od 15. do 22. ure 
popolnoma prosto. V tem prostem času ne smejo deloda
jalci ovirati svojega hišnega pomožnega osebja.

V času od 21. do 6. ure morajo dajati lelodajalci 
svojemu hišnemu pomožnemu osebju nemoteni počitek 
ter mu za ta čas razen v primerih izredne nujne potrebe 
ne smejo nalagati nikakega dela. Po 20. uri sme biti 
hišno pomožno osebje zaposleno le s postrežbo pri ve: 
cerii svoiib gosoodario'’ .

Clen 2 b
Pravice, ki gredo po tej uredbi trsnemu pomožne

mu osebiu. so z dogovorom ne smejo omejevati

Clen 2.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objaha v Uradnem 

listu.
Ajdovščina dne 18. septembra 194{

Poverjenik.
France Perovšek s. r.

128.
Odredba 

o izdajanju začasnih delovnih izkazni

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorj po odo
britvi Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter oa osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaja sledečo

odredbo:

Clen 1
Vsi delavci in uslužbenci, zaposleni ali ki iščejo za

poslitev, morajo imeti delovno izkaznico po priloženem 
obrazcu. Do nadaljnje odredbe veljajo na področju Po
verjeništva PNOO samo delovne izkaznice, izdane po 
predpisih te odredbe.

Vse dosedanje poslovne knjižice, delovni izkazi in 
podobno, ki so bili izdani od italijanskih al nemških 
okupatorskih oblasti ali pa od naših oblasti, se razve
ljavijo. Ta odredba ne velja za javnopravne uslužbence.

Clen 2.
Vsi delodajalci, delavci in nameščenci, zaposleni in 

nezaposleni, ki so zavezani imeti delovne izkaznice na 
Dodlaei so mi e odredbe, si moraio preskrbeti nove za

časne delovne izkaznice pri svojih pristojnih KNOO ali 
MN00 in sicer do J decembra 1946,

Clen 3.

Nove začasne delovne izkaznice preskrbi preko 
PNOO delodajalcem odsek za posredovanje dela pri Iz
vršnem odboru ESZDN v Ajdovščini in sicer brezplačno.

Clen 4.

Delodajalec, ki sprejme delavca ali uslužoenca na 
delo brez delovne izkaznice, ali ga drži na delu brez 
delovne izkaznice, se kaznuje z globo od 500—3000 Lir.

2e zaposleni delavci in uslužbenci, ki si ne bi do
1. decembra 1946 preskrbeli delovne izkaznice, se kaz
nujejo z globo od 100—1000 Lir. Kazni izrekajo kraejvni 
in mestai N00. Plačane kazni se nakažejo skladu za 
obnovo.

Člen 5.

Podrobna navodila o postopku pri izdajanju 'začasnih 
delovnih izkaznic predpiše odsek za posredovanje dela 
pri Izvršnem odboru ESZDN v Ajdovščini

Člen 6.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 20. septembra 1846.
Poverjenik:

France Perovšek s. r.
Obrazec:

(1. stran)

Delovna izkaznica št. ».................

Priimek (pri poročenih tudi dekliŠKi priimek); ........... ....„

Ime: _______________________ _____ ___________________ ____
Rojen: _______ _______ _______ ____________ ____________ ____ _
Rojstni kraj: ______ ______________________________ _________
Okraj: ............ .-.... .............. ......... ............. .................. ..........
Poklicna stroka in vrsta: .................................................. .
Bivališče: ..................................................... .......... ........ .....
Ulica: ..... .......................................... ..............  št.............. _
Št. osebne izkaznice: ...................
Delovna izkaznica je veljavna Ho preklica. Delodajalcem se pred

loži zaradi vpisa in hrambe ves čas službenega razmerja 

.....................................  dne ............. ...............................

Žig urada

(Lastnoročni podpis lastnka)

(2. stran)
__________ ____  I z p o l n i

1 2 3

Ime in sedež obrata 
(podjetnika,, pečat 

tvrdke)

Vrst,a podjetja ali 
obratnega oddelka Začetek zaposlitve

P ri vsakem  lav rlen em  vpisu v delovno izkazn ico  m ora

i
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(3. stran';
p o d j e t n i k

.... -....... i .......... 6 6
Vrsta zaposlitve 

(po  možnosti točno 
navesti)

Prestanek zaposlitve Podpis delodajalca

delodajalec pismeno obvestiti odsek za posredo^v*Âe dela

(4. stran)

JUNAKOM BORBE SLEDE JUNAKI DELA

Opozorilo!

Delovnf izkaz ee mora varno hraniti in na zahtevo pokazati 
oblastem. Izkaz je javna listina. Vsaka zlouporaba se kaznuje.

V DELU JE KLJUČ DO SREČE IN BLAGOSTANJA

129. '
Odlok

o ustanovitvi oddelka za mspeKcijo dela

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J, A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja naslednji

o d I o k :

Clen 1.
Osnovan je oddelek za inspekcijo dela pri Pover

jeništvu PNOO s sedežem v Ajdovščini, ki zajema vse 
področje Poverjeništva PNOO za Slov. Primorje.

Clen 2.
Naloga oddelka za inspekcijo dela obstoji v nadzo

rovanju in izvajanju higiensko-tehničnih in zaščitnih na
prav pri delu in v izvrševanju predpisov glede delovnih 
odnosov v podjetjih, organizacijah in sploh povsod, kjer 
obstoji delovni odnos. 

j  Člen 3.
Službo inspekcije dela vrši oddelek inspekcije dela 

pri Poverjeništvu PNCO. V okrajnih N. O. odborih so 
postavljeni referenti inspekcije dela, ki poslujejo po 
navodilih oddelka inspekcije dela pri Poverjeništvu 
PNOO, kakor tudi opravljajo posle iz področja delovnih 
odnosov, ki bodo s posebnimi predpisi podvrženi okraj
nim narodnoosvobodilnim odborom.

Clen 4.
V območje inspeKcije dela spadajo:
a) Vsa industrijska podjetja, javnopravna in pri

vatna;
b) vse trgovine, gostilne, obrtne delavnice, organi

zacije in ustanove, zadruge in sploh vsa delovna torišča.

Clen 5.
Inspekcija dela se more poslužiti pri vršenju svojih 

nalog tudi strokovnih oseb.

Štev. 17

Člen 6.

Inspekcija  de la  se pri vršen ju  svo jih  na log naslanja 
na de lavske  zaupnike, in s in d ik a ln o .o rgan izae iie

Člen 7.
Delavski zaupniki so dolžni obveščati referente in

špekcije dela v okrajnih ljudskih odborih o vseh nedo* 
statkih in nepravilnostih iz področja službe inspekcije 
dela, ki jih opazijo^ v podjetju, ustanovi ali organizaciji.

Člen 8.
Z denarno kaznijo od Lir 300 do Lir 20.000 se kaz' 

nuje delodajalec m njegov pooblaščeni obratovodja:
1. ki ovira ali moti organe inspekcije dela v oprav

ljanju njihove dolžnosti;
2. ki ne da inšpektorju dela na vpogled na njegovo 

zahtevo knjige o evidenc; nezgod pri delu, mezdnih in 
plačilnih kontrolnih knjig, načrtov in spisov tehničnih 
instalacij, pooblastil za ustanavljanje ali preureditev* 
podjetij, registrov (spiskov) delavcev kakor tudi vzorcev 
surovin in materij, ki se uporabljajo pri proizvodnj:;

3. ki v odrejenem roku ne odstrani ugotovljenih ne- 
dostatkov ali nepravilnosti, ali v odrejenem roku ne po
šlje poročla, da je odrejene mere izvršil.

Kazen izreče oddelek za inspekcijo dela pri Pover
jeništvu PNOO.

Pri odmeri višine kazni se upošteva težina krivde, 
zla volja storitelja, velikost podjetja, kakor tudi če je 
prestopek v povratku. '

Če je delodajalec pravna oseba, se kaznuje odgovor
ni vodja odnosno člani uprave podjetja, ki so solidarno 
odgovorni.

Če je kazçn neizterljiva, se ista spremeni v kazen 
prisilnega dela brez odvzema svobode.

Denarne kazni, izrečene za prestopke po tem odlo
ku, se stekajo v korist sklada za strokovno šolstvo pri 
oddelku za industrijo in cbrt pri Poverejeniš-tvu PNOO. 
Kazen, izrečena po tem odloku, ne izključuje kazenske
ga sodnega postopka, v kolikor storjeno delo tvori dru
go kazensko dejanje, niti ne oprošča od civilnopravne 
odgovornosti za nastalo škodo.

Člen 9.
Proti odločbam glede prekrškov po tem odloku je 

dopustna pritožba v roku 8 dni od dneva rešitve na od
delek za inspekcijo delo pri Poverjeništvu PNOO odnos
no na komisijo za reševanje pritožb iz delovnih odnosov, 
ki se ustanovi pri Poverjeništvu PNOO v Ajdovščini kot 
drugostopna oblast, pristojna reševati pritožbe proti od
ločbam oddelka inspekcije dela pri Poverjeništvu PNOO

Člen 10.
Poverjeništvo PNOO imenuje komisijo za reševanje 

pritožb, ki sestoji iz treh članov, od katerih je eden 
pravnik, eden član oddelka za obrt in industrijo in eden 
član oddelka za inspekcijo dela pri Poverjeništvu PNOO, 
ki ni v dotični zadevi odločeval v prvi stopnji

Člen 11.
Poverjeništvo PNOO, oddelek za inšpekcijo deia, iz«- 

da navodila glede poslovanja za izvrševanje tega odloka.

Clen 12.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Drsalnem 

listu.
Ajdovščina dne 14. septembra 1948.

Poverjenik:
Inspektor dela: France Perovšek s. r.

Valenčič Jože s. r.
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ISO,
Odlok

o sprememb! odloka o začasni ureditvi narodnih 
sodiššs in narodnih sodnikih 
(z  dne 3. septembra 1944)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J, A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst z dne 31. avgusta 1945, 
izdaja naslednji

o d îo  k s

Clen 1.
'lretji oasîavek 21. 8 odloka, o začasni ureditvi na

rodnih sodišč in narodnih sodnikih z dne 3. septembra
1944 se spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na vred
nost spornega predmeta pa sodijo v sporih zaradi hib 
tta živini, za povračilo škode, napravljene na poljih in 
gozdovih, zaradi služnosti stanovanja in prevžitka ter o 
očetovstvu otroka in obveznosti, ki jo ima oee proti ma
teri in otroku.«

Clen 2.
V tretjem odstavku čl. 9 cit. odloka se črtajo bese

de: »o očetovstvu otroka in obveznosti, ki jo ima oče 
proti materi in otroku.«

Clen 3.
Tekoči spori se odstopijo okrajnim narodnim so

diščem v nadaljnje postopanje.

Člen 4.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem 

listu.
Ajdovščina 10. septembra 1S46.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

131.
Odločba

& ustanovitvi pokrajinskega gradbenega podjetja 
»P rim orje «

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaia sledečo

î d l o c b o ï  

Člen 1.
Za načrtno izvajanje gradbenh del v Slovenskem 

Primorju ter njih tehnično in komercialno nadzorstvo se 
ustanavlja pri Poverjeništvu PNOO za Slov. Primorje po
krajinsko gradbeno podjetje »Primorje», s sedežem v Vi
pavi. Delovno območje pokrajinskega gradbenega pod
jetja »Primorje« je vse področje Poverjeništva PNOO. S 
pristankom Vojne uprave J. A. lahko prevzame pokra
jinsko gradbeno podjetje »Primorje« tudi naročila izven 
tega področja.

Člen 2.
Namen pokrajinskega gradbenega podjetja »Primor

je« je dvigati gradbeno gospodarstvo Slov. Primorja gle
de gradbene ekonomije, kakovosti izvršenih del, organi
zacije gradbenih del ter skrbeti za pravilno ravnanje z 
delavstvom in za usposabljanje strokovnega kadra.

Člen S.

V pristojnost pokrajinskega gradbenega podjetja 
spada:

a) Ustanavljanje splošnih in posebnih podružnic in 
gradbenih vodstev ter delavnic gradbenih in sorodnih 
strokj kolikor so potrebne za popolno izvajanje grad
benih del.

b) Tehnično in komercialno nadzorstvo, usmerjanje 
in koordiniranje dela posameznih gradbenih vodstev in 
podružnic.

c) Načrtno organiziranje in izvajanje javnih del.
č) Načrtno razmeščanje materialnih in živih sred

stev za izvajanje javnih gradbenih del.

Clen 4.
Pokrajinsko gradbeno podjetje »Primorje« nastopa 

kot pravna oseba, ki posluje po občih trgovskih načelih 
in se mora priglasiti za registracijo.

Člen 5.
Osnovna glavnica pokrajinskega gradbenega podjet

ja »Primorje« je: 5,218.443 Lir v inventarju in gradbe
nem materialu, katerega je odstopilo Poverjeništvo PN
OO, oddelek za gradnje, iz nabave v letu 1945.

Clen 6.
Pokeajinsko gradbeno podjetje »Primorje« vodita 

upravnik in pomočnik, ki ju imenuje Poverjeništvo PN
OO. Upravnik in pomočnik postavljata in imenujeta šefa 
delavnic in ostalih obratov, ki spadajo v sestav Pokra« 
jinskega gradbenega podjetja sporazumno s Poverjeni» 
štvom PNOO-a,

Člen 7.
V imenu pokrajinskega gradbenega podjetja »Pri

morje« se pravnoveljavno zavezujeta s podpisom uprav
nik in v njegovi odsotnosti pomočnik ali za to poobla
ščeni nameščenec.

Člen 8.
Pokrajinsko gradbeno podjetje »Primorje« ima svo. 

je računovodstvo. Ureditev računovodske službe, notra
nji ustroj pokrajinskega gradbenega podjetja »Primor» 
je« in poslovanje predpiše s pravilnikom Poverjeništvo 
PNOO.

Člen 9.
Pokrajinsko gradbeno podjetje »Primorje« je pod 

operativnim upravnim vodstvom Poverjeništva PNOO za 
Slov. Primorje, S čistim dobičkom pokrajinskega grad
benega podjetja »Primorje« razpolaga Poverjeništvo 
PNOO.

Člen 10.
Ta odločba velja od dne objave v Uradnem listu.
Ajdovščina dne 10. septembra 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

Načelnik oddelka za gradnje:
A. Okroglic s. r.

182.

Odlok
@ spremembi odloka o določanju in kontroS! cen

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino, Istro, Reko



m Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaja naslednji

> d I ok

Člen 1.

Člen 9. odloka o določanju in kontroli cen z dne 
25. maja 1946, Uradni list Poverjeništva PNOO za Slo
vensko Primorje z dne 4. junija 1946, kos 13, št. 91, se 
spremeni in se glasi:

»Kršenje predpisov tega odloka ter prekoračenje 
oblastno določenih cen se kaznuje, v kolikor ne gre za 
težje primere, kaznive po uredbi o pobijanju nedovo
ljene spekulacije in gospodarske sabotaže, kot prekršek 
z denarno kaznijo do 50.000 lir. Za preiskavo in izreka
nje kazni prekrškov so pristojna {skrajna narodna so
dišča.«

Jlen 2.

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
list’

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

Načelni« oddelka za trgovino 
in preskrbo:

Bernot France s. r.

183,
Odlok

o zaplembi imovine fašistov, fašističnih društev in 
ustanov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
In Slovensko Primorje ter na osnovi pooblastila PNOO 
ca Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeči

o d l o k :

£len 1:
Zapleni se vsa imovina, premična in nepremična, 

vsa gotovina, vloge, delnice in drugi vrednostni papirji 
ter katera si bodi imovina, ki se nahaja kjer koli, fa
šistov in okupatorjevih pomagačev, fašističnih društev .n 
ustanov.

Pod zaplembo spada tudi vsa imovina, ki je bila 
t odredbo Poverjeništva PNOO za Slov. Primorje z dne
20. maja 1946 stavljena pod sekvester, kolikor ne na
sprotuj« določilom iz prvega odstavka tega člena.

Člen 2.
Kdor ima v hrambi ali zastavi ali v varstvu ali v 

posesti, iz katerega koli drugega naslova, imovino, ki 
3pada pod zaplembo po čl. 1, jo je dolžan prijaviti pi
smeno ali ustno na zapisnik izvršnemu odboru okraj
nega NOO, v čigar območju je ta imovina,

Člen 3.
Prijavo po členu 2. je dolžan podati vsakdo, ki ve 

srd tako imovino.
Člen 4.

Postopanje o zaplembi imovine po členu 1. se uve- 
cte na predlog javnega tožilca ali na prijavo po ČL 2. ali
3. ali pa po službeni dolžnosti.

Člen 5.

Zaplembo izreka komisija, ki sestoji iz treh članov 
okrajnega Izvršnega odbora, ki so referenti gospodar

skega, notranjega in finančnega.odseka okrajnega izvrš
nega odbora.

Člen 6.
Po prejemu prijave izvede komisija potrebne poiz

vedbe.
Zaplembeno postopanje je treba izvesti hitro
Komisija mora izdati rešitev v roku petih dni po 

zaključenem postopanju.

Člen 7.
Komisija dostavi rešitev o zaplembi prizadetemu ali 

njegovem pooblaščencu, Skladu za pomoč vdovam, si
rotam in gospodarsko oškodovanim po fašističnem te
rorju pri Poverjeništvu PNOO io javnemu tožilcu.

V primeru odsotnosti osebe, kateri se zapleni imo
vina in ki nima pooblaščenega zastopnika na področju 
Poverjeništva PNOO, se vroči rešitev na ta način, da se 
izobesi na uradni oglasni deski okrajnega izvršnega 
odbora in da se nabije na vrata zadnjega stanovanja 
ali poslovnih prostorov prizadetega.

Na vratih stanovanja ali poslovnih prostorov izobe
šeno rešitev podpišejo vročevalec in dve priči. Vroče
valec mora komisiji za zaplembo -podati pismeno po
ročilo.

Člen 8
Zoper rešitev komisije pri okrajnem naroano osvo

bodilnem izvršnem odboru je dopustna pritožba na ko
misijo pri Poverjeništvu PNOO, ki jo imenuje Poverje
ništvo PNOO. Pritožbo je vložiti v roku petih dni po 
vročitvi rešitve ali po objavi, ki po členu 7. nadomešča 
vročitev. Komisija pri Poverjeništvu PNOO mora v petih 
dneh po prejemu pritožbe izdati rešitev, ki je dokončna.

Člen 9.
Zaplenjena imovina preide takoj po pravomoćnosti 

rešitve v last »Sklada za pomoč vdovam, sirotam in 
oškodovanim po fašističnem terorju« pri Poverjeništvu 
PNOO, ki prevzeto imovino upravlja, v smislu svojega 
pravilnika.

Vsako razpolaganje s to imovino po dosedanjem last
niku ali tretjih osebah je od uvedbe postopanja o za
plembi dalje nično. Če je bila imovina odsvojena ali 
obremenjena pred uvedbo zaplembenega postopka, pre
ide pod sekvester do ugotovitve, ali se ni razpolagalo 
z •'vino z namenom oškodovanja narodne imovine.

Člen 10.

Zaplembeno postopanje ne izključuje kazenskega 
pregona zoper dosedanjega lastnika, kolikor se mu do
kaže krivda bodisi zaradi njegovega fašističnega delo
vanja ali pa delovanja po členu 9,

Člen 11.

Kolikor bi bila zaplenjena imovina pod začasno 
upravo ali sekvestrom, jo mora začasni upravitelj takoj 
izročiti Skladu iz člena 7, kolikor bi ga uprava Sklada 
ne pooblastila k nadaljnjemu začasnemu upravljanju

Člen 12.

V primeru, da so zaplenjene nepremičnine, se mora 
prenos lastninske pravice uradoma vknjižiti na Sklad iz 
člena 7. Hipotekarna bremena in druge stvarne pravice 
ostanejo neprizadete, kolikor se ne izkaže, da so izpod
bojne.

člen 13.

Vsi prekrški člena 9. odst. 2. tega odloka se kaznu
jejo po odredbi o pobijanju gospodarske sabotaže iu
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spekulacije z dne 25. junija 1945, Uradni list 1/8 Pover
jeništva PNOO.

Člen 15.
Ta odlok stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu. 

Ajdovščina dne 18. septembra 1916.

Poverjenik: 
Perovšek Frane s. r

m

O d red b a
ö ustanovitvi »Sklada za pomoč vdovam, sirotam in 
gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju«

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po <*do- 
oritvi Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino. Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdala sledečo

o d r e d b o :

Člen 1.
Pri Poverjeništvu PNOO se v okv:ru oddelk« ettn. SO- 

cialno skrbstvo ustanovi »Sklad za pomoč vdovam, siro
tam in gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju« 
s sedežem v Ajdovščini, ki se v naslednjih členih kratko 
imenuje »Sklad«.

Člen 2.
Namen »Sklada« je, da z razpoložljivimi krediti pod

pira vdove in sirote — žrtve fašističnega terorja in go
spodarsko prizadete po fašističnem terorju.

Člen 3,
Sredstva »Sklada« so:
a) dotacija PNOO,
b) prostovoljni prispevki,
c) imovina, ki je zaplenjena po odloku o zaplemb;, 

imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov Pover
jeništva PNOO z dne 18. septembra 1946.

Člen 4.
Uprava sklada je poverjena petim osebam, ki jih 

imenuje Poverjeništvo PNOO in mu je odgovorna za 
pse svoje poslovanje.

Člen 5.
Uprava »Sklada» mora voditi točen popis imovine 

ter mora polagati račun o svojem poslovanju oddelku za 
finance pri Poverjeništvu PNOO. Redni letni ali izredni 
obračun mora dostaviti tudi javnemu tožilcu pri Poverje
ništvu PNOO.

Člen 6.
Kolikor bi prišle v last »Sklada« nepremičnine, jih 

sme uprava »Sklada« dati v zakup ali najem ali jih od
tujiti,

Člen 7.
ZloraDa v razpolaganju z imovino »Sklada« se kaz- 

iiuje po odredbi o pobijanju gospodarske sabotaže in 
nedopustne spekulacije z dne 23. julija 1945, Uradni list 
1/8 Poverjeništva PNOO.

Člen 8,
Ta odredba stopi v veljavo z dnem objav« v Urad

nem listu. 
v Ajdovščina dne 18. septembra. 1946

Poverjenik: 
. . . . . . .  Perovlefc Frase s. r

185

Na podlagi 6. člena uredbe o plaCanem letnem do
pustu delavcev, nameščencev in uslužbencev izdaja od
delek inšpekcije dola sporazumno s Poverjenišvtom 
PNOO siedeče

navodilo
za izvajanje 1. člena uredbe o plačanem letnem do

pustu delavcev, nameščencev in uslužbencev

1. Delavcem, nameščencem in uslužbencem, ki so 
sodelovali v narodno-osvobodilni borbi do 9. maja 1945 
in ki so ne glede na to, kdaj so bili demobilizirani, po 
demobilizacij: stopili na delo, se v čas nepretrgane za
poslitve najmanj 11 mesecev iz člena 1. uredbe o plača
nem letnem dopustu delavcev, nameščencev in usluž
bencev računa tudi čas, prebit v narodnoosvobodilni 
borbi.

2. Delavcem, nameščencem in uslužbencem, ki so 
bili po potrebi prevzeti oziroma premeščeni iz ene usta
nove (urada) v drugo ali iz enega javnopravnega gospo
darskega podjetja v drugo ali iz ustanove (urada) v 
javnopravno gospodarsko podjetje in narobe, se v čas 
nepretrgane zaposlitve najmanj 11 mesecev iz 1. člena 
uredbe o plačanem letnem dopustu delavcev, nameščen
cev in uslužbencev računa tudi čas, ki so ga take osebe 
že prebile v ustanovi (uradu) in v gospodarskem pod
jetju'javnopravnega značaja pred prevzemom oziroma 
premestitvijo po službeni potrebi.

3. Delavcem, nameščencem in uslužbencem se od 
vsote plačanega letnega dopusta odtegnejo vsi predpisa
ni prispevki za socialno zavarovanje in uslužbenski da
vek.

4. To navodilo stopi v veljavo z dnem objave v Urad' 
nem listu.

Ajdovščina dne 18. septembra 1946. __

Poverjenik: 
Perovšek Franc s. r.

Oddelek inspekcije dela:
Valenčič Jože s. r.

136.

Odredba
o uradnih računskih preglednikih za delniške družbe

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja -sledečo

o d r e d b o

Člen 1.
Pri okrožnem narodnem sodišču s sedežem v Pcf  

stojni se ustanavlja imenik uradnih računskih pregled- 
ikov za delniške družbe.

Člen 2.
Delniška družba, katere glavnica presega en milijon 

lir, mora izvoliti vsaj enega računskega preglednika, ki 
je vpisan v imeniku računskih preglednikov za delniške 
družbe.

Člen 3
Računski pregledniki so izvoljeni na skupščini del

ničarjev. Njihova funkcija traja eno leto, če pravila 
družbe ne določajo dališe dober
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Člen 4.
\

Uradni računski pregledniki delujejo po oblastvenih 
predpisih. Med drugim spada v njihov delokrog:

1. udeležba vsaj enega računskega preglednika pri 
(sejali upravnega svete, rednih in izrednih skupščinah 
delničarjev;

2. pregled poslovanja delniške družbe vsaj enkrat 
vsako četrtletje, o katerem morajo sestaviti zapisnik;

3. sprejemanje pritožb delničarjev o poslovanju del
niške družbe. 0 pritožbi morajo izvesti takoj preiskavo 
in izdati poročilo;

4.' poročanje na skupščini delničarjev.

Clen 5 ■

Računski pregledniki so dolžni držati strogo tajnost 
© poslovanju družbe.

Clen 6.

Yiäak prekršek v tem pogledu se kaznuje z denarno 
kaznijo do 200.000 lir in v težjih primerih tudi s prisil
nim delom z odvzemom prostosti do 5 let. /a sojenje teh 
kaznivih dejanj je pristojno okrožno narodno sodišče.

Clen 7.

Računske preglednike se sme odpoklicati samo za
radi težkih prekrškov ali če so izgubili predpogoje po 
členu 8. te odredbe. V primeru spora med računskimi 
pregledniki in delniško družbo odloča okrožno narodno 
sodišče v Postojni.

Clen 8.

, V imeniku uradnih računskih preglednikov za del
niške družbe je lahko vpisan, kdor je rojen in pristoien 
■v Julijsko krajino in je:

a) dovršil visoko trgovsko šolo ali je

b) dovršil trgovska akademijo in bil zaposlen vsâ  
dve leti kot ravnatelj, upravni svetnik, administrator ali 
knjigovodja delniške družbe ali .

c) je bil najmanj 7 let ravnatelj ali upravni svetnik 
ali je vršil slične funkcije v trgovski družbi, četudi nima 
studijskega naslova.

Clen 9.
Preglednik računov ne more biti:
1. kdor je uradnik delniške družbe, pri kateri je 

izvoljen za računskega preglednika;
2. kdor je v sorodstvu do četrtega kolena z ravna, 

teljem ali upravnimi svetniki.
3. kdor ni svojepraven ali je pod stečajem ali je 

bil kaznovan na odvzem svobode, ali je bil obsojen na 
izgubo državljanskih pravic.

Clen 10.
Prošnjo za vpis v imenik računskih preglednikov 

s potrebnimi prilogami je treba vložiti pri okrožnem 
narodnem sodišču v Postojni.

Clen 11.
Okrožno narodno sodišče rešuje prošnje v senatu 

treh, kateremu predseduje predsednik okrožnega narod1, 
nega sodišča. Proti rešitvi ni pritožbe.

Clen 12.
Višino nagrade računskih preglednikov določi skup

ščina delničarjev.
Clen 13.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 20. septembra 194C.

Poverjenik: 
Perovšek France s. r.

Oifave
PrlSopa-le it. 17

S o c i o a  o b l a s t v a
1 Sp 37/46-5

Uvedba postopanja proglasitve za mrtvega
Marinšek Matija, sin Matije in Marije Milavec, rojen 

dne 19. januarja 1877 v Gorenjem štev. % in tam stanu
joč, je bil dne 10. maja 1945 na Veliekm Otoku prijet 
po treh uniformiranih tovariših in odveden v smeri proti 
Postojni. Od takrat se ni več oglasil in so vsa poizvedo
vanja za njim ostala brez uspeha.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se uvede na prošnjo njegovega sina Marinšek Ma
tije, mizarja, Št. Peter št. 102, postopanej za proglasitev 
‘pogrešanega za mrtvega.

Vskdo, komur je kaj znano o pogrešanem, se pozi
va, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku Bittner 
Otonu, vodji zemljiške knjige v Postojni, do 1. novem
bra 1946.

Marinšek Matija st. se poziva, da se javi temu so- 
siišču osebno, ali da drugačno vest o sebi.

Po preteku gornjega roka bo sodišče na ponovno 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodna sedišče v Postojni oddelek I,
du© lî». avgusta 1946. • /,

I Sp 45/46-3

Uvedba postopanja v doKaz smrti

Čuček Vincenc, sin Ivana in Marjane Klepčar, roj.
5. aprila 1910 na Kalu, sedlar, Kal št. 75, je bil kot bo
rec X. Ljubljanske brigade v spopadu pri Sv. Gregorju 
na Dolenjskem dne 27. aprila 1944 težko ranjen v trebuh 
in je obležal na bojišču. Od takrat se ni več vrnil.

Per je torej verjetno, da je Čuček Vintìene mrtev, 
se na predlog njegove žene Čuček Marije roj. Smrdelj 
uvede postopanje v dokaz njegove smrti ter se mu ob
enem postavlja skrbnik v osebi Smrdelj Alojza, želez
niškega delavca, Kal št. 44.

Vsakdo, komur je znano o pogrešanem, ge poziva, 
da o tem poroča sodišču do 1. novembra 1946, ali pa 
zgoraj imenovanemu skrbniku.

Po preteku tega roka bo sodišče odločilo o predlogu.
Okrajno narodno sodišče v -Postojni 

dne 15. julija 1948.

Sp 267/46
B M eïï

Uvedba postopka za proglasite? mrtvim
Ergaver Frane, sin živ. Franca in živ. Frančiške roj. 

IgaveSj rojen dne Â7. decembra 1905 s. Sturjah, delavec,
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stanujoč v Šturjah, Slomškova ulica štev. 80, je po po
lomu Italije, dne 9. ali 10. septembra 1943, odšel z dru
gimi part zani proti Gorici v ofenzivo. Pri umiku ga je 
videl v Vitovljah Kompare Danilo, sin mlinarja iz A j
dovščine, ulica 24. septembra št. 4, in nekateri drugi 
nato ua Fredmej;, kjer je pozneje zopet prišlo do ofen
zive. Od tedaj dalje ni o Ergaver Francu nikakega 
glasu.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na prošnjo Ergaver Franca st., posestnika iz 
Šturij, Slomškova ulica štev. 30, uvede postopek za pro
glasitev Ergaver Franca ml. mrtvim. Poziva se vsakdo, 
ki mu je kaj znanega o pogrešanem Ergaver rFancu ml., 
da poroča tukajšnjemu sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Ergaver Francu, posestniku, Šturje, Slomškova 
ulica štev. 30, do 31. decembra 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno oro- 
šnjo odločilo o proglasitvi mrtvim.

^krajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 22. avgusta 1946,

Sp 262/46

Uvedba postopka sa proglasitev mrtvim
Bratina Emil pok. Antona in pok, Josipine Mrmo- 

lja, rojen dne 23. avgusta 1912 v Selu na Vipavskem, 
mizar, stanujoč v Oseku štev, 1, poročen s Bratina Pavlo, 
je dne 26. septembra 1943 ob priliki nemške ofenzive 
odšel brez vsakih dokumentov z drugimi partizani proti 
■trnovskemu gozdu. Zadnja vest je bila, da je bil dne
27, septembra 1943 na Predmeji. Od tega časa ni bilo
o njem nikakega glasu več. V začetku oktobra 1943 se 
je zglasil na domu Bratina Pavle neki Alojz iz Sela, ki 
je bil pozneje odpeljan v nemško internacijo, od koder 
se ni vrnil, in izjavil le, da je Bratina Emil padel kot 
partizan, ne da bi navedel kdaj, kje in ob kaki priliki.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na prošnjo Bratina Pavle iz Oseka štev. 1 uve
de postopek za proglasitev Bratina Emila mrtvim. Po
ziva se vsakdo, ki mu je kaj znanega o pogrešanem Bra
tina Emilu, da poroča tuk, sodišču, ali postavljeni skrb
nici Bratina Pavli iz Oseka štev. 1 do 30. novembra 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno oro- 
šnjo odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 81. avsusta 1940

Sp 25/46

Uvedba postopanja v dokaz smrti
Bigarini Gerardo, rojen 17. marca 1917 v Vidmu, tja 

pristojen, oženjen, mehanik, nazadnje stanujoč v Grgar
ju pri Gorici, je bil dne 29. maja 1944 odpeljan iz Ita
lije na prisilno delo v taborišče Pulgar v okraju Borna 
pri Lipskem, nato pa v koncentracijsko taborišče v 
Vratislavi. Po pripovedovanju neke interniranke, s ka
tero sta bila skupaj v tem taborišču, je bil Bigarini Gi- 
rardo ob evakuaciji internirancev iz Vratislave ustreljen 
na poti od spremljajoče straže.

Ker je tedaj verjetno, da je Bigarini Girardo umrl, 
se uvede na predlog nejgove žene Bigarini Zore roj. Ko
goj, zasebnice v Grgarju štev. 88, postopanje v dokaz 
smrti pogrešanega in se mu postavlja za skrbnika dr. 
Jarc France, tajnik tega sodišča.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanem, se 
poziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku 
do 1. novembra 1946.

Po preteku tega roka in izvedbi dokazov bo sodišče 
odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 22. avgusta 1946.

Sklep
Sklep Okrožnega narodnega sodišča v Postojni z dne

5. VII, 1946 — Zt 28/46—4 glede vpisa Gospodarske 
banke za Istro, Reko in Slovensko Primorje na Reki s 
podružnicami v Slovenskem Primorju v trgovinski regi
ster se popravi tako, da se glede oseb, ki so pooblaščene 
podpisovati posamezne podružnice Gospodarske banka 
za Istro, Reko in Slovensko Primorje — pod točko 2 
gori omenjenega sklepa pri podružnici v Idriji vpiše na 
mesto navedenega Bevka Josipa pravilno Be v k  Janko.

Okrožno narodno sodišče v Postar 
^ne 10. avgusta 1946 

Zt 28/46—6

Sklep
Tvrdka: Okrajna nabavna in prodajna sadruga Her

pelje-Kozina, zadruga s omejenim jamstvom.
Sedež zadruge: Herpelje-Kozina.
Na podlagi sklepa skupščine z dne 25. novembra

1945 se izbrišejo iz upravnega odbora:
1. Dekleva Avgust, Vremski Britof, predsednik;
2. Polh Josip, Ocizla 20, tajnik;
3. Šturm Milan, Kozina 21, blagajnik',
4. Tomažič, Franc, Hrušica 103, odbornik;
5. Valenčič Josip, Javorje 16, odbornik;
6. Cergol Anton, Tatre 4, odbornik;
7. Maglica Ivan, Golac 85, odbornik;
8. Zadnik Franc, Markovšcina 31, odbornik:
9. Poles Josip, Ritameče 3. odbornik:

10. Cergolj Rudolf, Slivje 36, odbornik-;
11. Resinovič Karel, Herpelje 62, odbornik:
12. Miklavčič Jožica, Rakitovec 27, odbornik’
13. Zupančič Edvard, Materija 14, odbornik:
14. Andrejašič Franc, Podgorje 13, odbornik
Vpišejo se pa na novo izvoljeni člani upravnega

odbora:
1. Šuber Jože, Kozina 6, predsednik;
2. Sosič Karel, Kozina 8, blagajnik;
3. Čok Marija, Herpelje 6, tajnica;
4. Mihalič Anton, Nasirđ, odbornik;
5. Vojvoda Franc, Padeš, odbornik;
6. Lovrenčič Ivan, Klanec, odbornik.

Okroino narodno sodišče v Posiolnî 
dije 10. avgusta 1946.

Žt 48/46—4

Sklep.
V p i s  z a d r u g » .

Sedež: Vojsko, okraj Idrija.
Dan vpisa: 27. maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 26, 

marca 1946 za nedoločen čas.



Stran 144 Štev. 17 Štev.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira io poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e' da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških bblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti t vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Gruden Heliodor, Vojsko 3, predsednik,
2. Likar Srečko, Vojsko 63, tajnik,
3. Šinkovec Aleksander, Vojsko 20, blagajnik,
4. Vončina Jožefa, Vojsko 4, odbornik,
5. Hvala Janez, Vojsko 12, odbornik,
6. Likar Franc, Vojsko 63, odbornik,
7. Vidmar Janko, Vojsko 63, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 27. maja 1946 

7A  36/46-2.

Sklep.
V p i s  z a d r u g e

Sedež: Ocizla, okraj Herpelje-Kozlna
Dan vpisa: 27, maja 1946.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. J.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini drife'24. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplaöilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in dragih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del-

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovn h 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti z vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo.

Zadružni delež znaša aša.liinrdgoveniatxrdgovcuml
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom 

vpisanih deležev.
Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz

glasni deski.
Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 

območju katerih ona posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva čla
na upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Petrinja Ivan, Ocizla 36, predsednik
2. Memen Ivan, Prešnica 4, tajnik,
3. Korošec Josip, Ocizla 22, blagajnik,
4. Pečar Josip, Petrinje 4, odbornik,
5. Skorja Ivan, Črnotič« 9, odbornik,
6. Kozina Alojz, Beka 11, odbornik,
7. Petrinja Marijan, Petrinje 14, odbornik )o

8. Požar Andrej, Beka 18, odbornik.
Okrožno narodno sodišče v Postojni 

dne 27. maja 1946 
Zt 35/46-2.

Vpis zadruge
Dne 1. avgusta 1946 se je vpisala v zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j* 

Kozjane.
Sedež zadruge: Kozjane (okraj Ilirska Bistrica).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

25. maja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

d) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
»fiPSluie pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voinih
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■>» Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim zneskom vpi
sanih deiežev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik in morebitni načelniki odsekov.

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za njo podpisujeta
dva člana upravnega odbora, od katerih sne enega na
domeščati pooblaščeni uslužbenec te zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Zadnik Ivan, Kozjane 29, kot predsednik,
2. Drožina Anton, Kozjane, podpredsednik,
3. Ražen Franc, Kozjane 21, tajnik,
4. Zadnik Ivan, Kozjane 32, blagajnik,
5. Tomažič Josip, Kozjane 26, odbornik,
6. Firm Anton, Kozjane 11, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postajni
dne 1. avgusta 1946,

Zt 42/46—2

Vpis v zadrugo
Dne 1. avgusta 1946 se je vpisala v zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Bitnji,
Sedež zadruge: Dolenja Bitnja (okraj Ilirska Bistrica).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

22. aprila 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi, po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
.vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s 5kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje griobčitve na zadružni raa- 
nlasni deski,

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj 
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik in morebitni načelniki odsekov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor. Zanjo podpisujeta 

dva člana upravnega odbora, od katerih sme enega na
to pooblaščena Člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Frank Anton, Kilovše 7, predsednik,
2. Strle Dragica, Dol. Bitnja, tajnica,
3. Kirn Jože, Celje 27, odbornik,
4. Čandek Jože, Janeževo Brdo 9, odbornik,
a. Valenčič Ivana, Ratečevo Brdo 3, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 1. avgusta 1946- 

Zt 41/46—2

Vpis zadruge
Dne i. avgusta 1946 se je vpisaia v zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. J., 

Suhorje,
Sedež zadruge: Suhorje (okraj Ilirska Bistrica).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne

19. aprila 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradben: material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim zneskom vpi. 
sanih deležev. Zadruga razglaša svoje priobčitve na za
družni razglasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 1 član.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor. Zanjo podpisujeta

2 člana upravnega odbora, od katerega sme enega na
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge,
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Ciani upravnega odbora so:
1. Požar Vinko, Suhorje 9, predsednik,
2. Volk Ivan, Suhorje 37, predsednik.
3. Volk Franc, Suhorje 36, tajnik,
4. Volk Jožef, Suhorje 18, blagajnik,
5. Sprohar Jožef, Suhorje 39, odbornik
6. Zorc Franc, Suhorje 8, odbornik,

©krožno narodna' sodišče t Postojni 
dne 1. avgusta 1946.

Zt 40/46—2

Vpis zadruge
Dne 1. avgusta 1946 se je vpisala ? zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga i  o. j. v 

Trnovem.
Sedež zadruge: Trnovo (©kraj Ilirska Bistrica).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 26. 

maja 1946 za nedoločen čas.
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b).da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

c) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
jiem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojn ih  
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še- z. 6kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skdpščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 1 član.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor. Podpisujeta zanjo

2 člana upravnega odbora, od katerega sme enega na
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Grižna Josip, Dol. Zmon 3, kot predsednik,
2. Morano Ludvik, Mereče 28, kot tajnik,

3. Boštjančič Alojz, Buje 3, kot blagajnik,
4. Colja Ivan, Podstenšek 17, kot odbornik*

Okrožno narodno soéisìe v Postoji^ 
dne 1. avgusta 1948.

Zt 43/46-2

Vpis zaaruge
Dne 17. avgusta 1946 se je vpisala v zauruzni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena «d ru ga  s o, j. t  

Lokovcu.
Sedež zadruge: Lokovee (okraj Grgar).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 30. ju1- 

nija za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka pròuci 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
, b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure 
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
nem načrtu; r

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s 5kratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglasa svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik in 4 odborniki.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajnik, če pa sta odsotna, dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Vončina Jožef, Sp. Lokovee 64 —- predsednik,
2. Hvala Jožef, Sp. Lokovee 59 — tajnik,
3. Šuligoj Maks, Sp. Lokovee 8 — blagajnik
4. Hvala Rafael, Sp. Lokovee 63 — odbornik,
5. Šuligoj Jožef, Sp. Lokovee 26 — odbornik,
6. Šuligoj Štefan, Sp. Lokovee 23 — odbornik.
7. Šuligoj Neža, Sp. Lokovee 78 — odbornik.

Dkrolno narodno sodišče v Postojni 
dne 17. avgusta 1946.

Zt 50/46-2
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137. Odlok o ustanovitvi oddelka okrožnega narodnega sodišča 
v Kopru.

188. Odreba o  ustanovitvi Osrednje splošne obrtne šole v Idriji.

139. Odločba o ustanovitvi pokrajinskega podjetja »K u rivo «.

140. Odredba št. 44 o obveznih plačilih b rez uporabljanja go
tovine.

141. Odredba o dolžnosti prijave krompirja.

SI NA:

142. Odredba o pitanju in oddaji 'prašičev v  gospodarskem letu 
1946/47. in regulaciji nakaznic za maščobo.

143. Odločba o reguliranju cen vina in žganih pijač.

144. Oodredba o prometu z vinom.
145. Odredba o podaljašnju roka iz odredbe z dne 15. julija 

1946, Ur. list PPNOO št. 10/46— 71.

Objave.

187
Odlok

o ustanovitvi oddelka okrožnega narodnega sodišča

138
Odredba

o ustanovitvi Osrednje splošno obrtne šole v Idriji
v Kopru

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledeči

o d l o k .

Člen 1.

V zvezi z odlokom o začasni ureditvi narodnih so
dišč in narodnih sodnikih z dne 3. septembra 1944 se 
ustanavlja s pristojnostjo za območje NOO Koper pose
ben oddelek- okrožnega narodnega sodišča s sedežem v 
Kopru, ki tvori sestavni del okrožnega narodnega so
dišča v Postojni.

Člen 2.

Stvarna pristojnost tega oddelka okrožnega narodne
ga sodišča v Kopru se nanaša na vse pravdne, nepravd
ne in kazenske zadeve ter zadeve trgovinskega in za
družnega registra v smislu že citiranega odloka z dne
S. septembra 1944.

Člen 3.

Vse tekoče zadeve prevzame po svoji pristojnosti ua 
novo ustanovljeni oddelek okrožnega narodnega sodišča 
v Kopru.

Člen 4.

Pooblašča se predsednik okrožnega narodnega so
dišča v. Postojni, da ukrene vse potrebno za izvedbo 
tega odloka.

Člen 5.

Ta odlok stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu.

Ajdovščina dne 28. septembra 1946.

• Poverjenik:
France Perovšek s. r.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

V sestavu tehnične šole v Idriji se ustanovi Osred
nja splošno obrtna šola za Slovensko Primorje za va
jence vseh obrtniških in industrijskih strok, ki ne obisku
jejo kake strokovne obrtne ali industrijske šole.

Člen 2.

Namen te šole je, dati obrtnim in industrijskim va
jencem potrebno splošno in teoretično strokovno izobraz
bo, ki jim je poleg praktičnega pouka pri mojstrih in v 
obratih potrebna za dobro in pravilno izvrševanje nji
hove stroke.

Člen 3.

Pouk traja nepretrgoma, najmanj po tri mesece na 
leto toliko let, kolikor let traja učna doba za posamezne 
stroke. Ostali čas dela vajenec pri svojem mojstru ali
v obratu.

Pravice vajencev iz člena 7 odredbe o vajencih osta
nejo v veljavi.

člen 4.

Ob zaključku vsakoletnega šolanja dobi učenec izkaz
o učnem uspehu v šoli. Slab uspeh more učenec popra
viti na popravnem izpitu pred vstopom v višji letnik, 
vendar ga sme delati samo enkrat. Učenec, ki je uspešno 
končal vsa leta šolanja, je oproščen teoretičnega stro
kovnega izpita pred komisijo, predvideno v členu 27 
odredbe o vajencih.

Člen 5.

V času vsakoletnega trimesečnega šolanja na Osred
nji splošno obrtni šoli bodo učenci stanovali v vajeniškem 
oziroma dijaškem domu, kjer bodo vzdrževani iz sred
stev, navedenih v členu 22 odredbe o vajencih.
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Člen 6.

Šolo vodi delegat, ki je podrejen Poverjeništvu 
PNOO, oddelku za industrijo in rudarstvo. Delegata in 
ostali učni kader imenuje Poverjeništvo PNOO na pred
log svojega oddelka za industrijo in rudarstvo ter od
seka za strokovno šolstvo.

Podrobna organizacija in učni načrt Osrednje sploš
no obrtne šole bo urejena s posebnim pravilnikom.

Izvedba organizacije Osrednje splošno obrtne šole 
je poverjena Poverjeništvu PNOO, oddelku za industrijo 
in rudarstvo.

Člen 7.
Za pouk onih vajencev prvega šolskega leta, katerih 

obrtniki, mojstri z enim vajencem, ne bi mogli pogre
šati pri delu, se ustanovi začasni predavateljski zbor, 
sestavljen iz krajevnega učiteljstva, strokovnjakov in 
članov sindikatov. Njegova naloga je, da teoretično iz
šola te vajence v tvarini, katero predvideva učni načrt 
Osrednje splošno obrtne centralne šole za prvo leto.

Člen 8.
S to odredbo se razveljavi člen 24 prvi odstavek 

-odredbe o vajencih z dne 10. julija 1946 in se obenem 
ukinjajo dosedanje splošno obrtne šole v Ajdovščini, Po
stojni, Ilirski Bistrici in Tolminu. Inventar navedenih 
šol se prenese na Osrednjo splošno obrtno šolo v Idriji.

Člen 9.
Ta odredba stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu.

Ajdovščina dne 3. oktobra 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s„ r.

139
Odločba

o ustanovitvi pokrajinskega podjetja »Kurivo«

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro-, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d l o č b o .

Člen 1.

Ustanavlja se Pokrajinsko podjetje »Kurivo« s sede
žem v Št. Petru na Krasu.

Člen 2.

Pokrajinsko podjetje »Kurivo« nakupuje in prodaja 
na drobno in debelo drva in lesno- oglje, prevzema in 
razdeljuje po navodilih oblasti kontingente premoga in 
Koksa.

Člen 3.

Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom Po
verjeništva PNOO, oddelka za trgovino in preskrbo.

Člen 4.

Podjetje vodi ravnatelj po navodilih Poverjeništva 
PNOO, katero ga tudi imenuje. Ravnatelj nastavlja v spo
razumu s Poverjeništvom PNOO tehnike in upravno 
osebje.

Člen 5.

Temeljna glavnica podjetja znaša 3,000.000 Lir, ki 
jih v celoti vplača poverjeništvo PNOO.

Čisti dobiček podjetja se oddaja Poverjeništvu PNOO 
po odbitku odplačil, določenih za amortizacijski sklad in , 
za sklad za vodstvo podjetja.

Člen 6.

Podjetje se m-ora priglasiti za vpis v trgovinski re
gister.

Člen 7.

Pravila za poslovanje in druga podrobna določila 
predpiše Poverjeništvo PNOO.

Člen 8.
Ta 'odločba stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.

Ajdo-vščina dne 28. avgusta 1946.

Poverjenik:
France Perovšek s. r.

140
Odredba št. 44

o obveznih plačilih brez uporabljanja gotovine
Vojne uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko in Slo
vensko Primorje od dne 21. septembra 1946.

Da bi s-e olajšal promet z denarjem in pospešila de
narna plačila

o d r e j a m o  :

1.

Vsi narodno osvobodilni odbori, inspektorati, direk
cije, ustanove“ in gospodarska podjetja narodno osvobo
dilnih odborov, zadružna in privatna podjetja na terito
riju Cone B bodo v bodoče opravljala izplačila in naba
ve, -dela in usluge, katerih vrednost je večja od 15.000 
lir, izključno preko uradov poštno- -tekočih računov na 
Reki in vseh poštnih uradov ali nekega drugega javno
pravnega denarnega zavoda z virmani na čekovni žiro 
ali tekoči račun upnika. Upnik je dolžan, da pri uradu 
pošno tekočih računov ali pri nekem drugem javnoprav
nem denarnem zavodu odpre svoj tekoči račun v roku 
enega meseca potem, ko stopi ta odredba v veljavo.

2.
Gornji odstavek ne velja za osebe, katerih terjatve 

izvirajo iz osebnih izdatkov, delavskih mezd, potnih ali 
selilnih stroškov ter za obrtna in poljedelska podjetja, 
ki stalno zaposlujejo manj kot 10 delavcev.

3.

Noben narodno osvobodilni odbor, inšpektorat, direk
cija, ustanovna in gospodarsko podjetje narodno osvobo
dilnega odbora, zadružno in zasebno- pdjetje ne sme iz
plačati računa na znesek preko 15.000 lir upniku, ki nima 
tekočega računa pri nekem javnopravnem denarnem za
vodu, dokler ga ne odpre, potem pa izključno z virma
nom.

4.

Prekrški te odredbe se kaznujejo.

5.

Ta odredba stopi v veljavo takoj»

Nam. komandanta, 
generalmojar:

V. Holjevac s. r.
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Odredba
o dolžnosti prijave krompirja

Da se prepreči prekomerni odtok krompirja iz pri
delovalnih con., prepreči prekupčevanje in navijanje cen, 
in zaradi ugotovitve pridelka in semenskih potreb, izda
ja Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino, Reko, Istro 
in Slov. Primorje n na podlagi pooblastila PNOO za Slo
vensko Primorje in Trst naslednjo

o d r e d b o .

Člen 1.

Vsi pridelovalci krompirja so dolžni, prijaviti svoj 
letošnji pridelek najkasneje do 10. novembra 1948.

V prijavi je navesti:
a) ime in naslov pridelovalca;
b) površino, posajeno1 s krompirjem v gospodarskem 

letu 1045/46 v lia;
c) uporabljeno seme v kg;
d) letošnji pridelek v kvintalih;
e) količine proste za prodajo v kvintalih;
f) že prodane količine v q s kratko navedbo, kdaj 

je bilo prodano;
g) površino, ki jo namerava pridelovalec posaditi s 

krompirjem v prihodnjem letu;
h) količina potrebnega semena v kg;
i) ali razpolaga pridelovalec s semenom sam, ali 

si želi pridobiti semenski krompir z zamenjavo ali za 
denar in iz katerega pridelovalnega okoliša bi si rad na
bavil krompir.

Prijavo je podati pri onem krajevnem NOO, v ka
terem ima pridelovalec svoje stalno bivališče.

Člen 2.

Prijave vpisuje krajevni NOO v posebne poipsne po
le, ki jih bo predpisal oddelek za trgovino in preskrbo.

Člen 3.

Okrajni kmetijski odbori so dolžni v roku 8 dni po 
objavi te odredbe s posebno odločbo blokirati ves krom
pir, ki pride v poštev kot semensko blago.

Prodaja blokiranega krompirja je do nadaljnje od
redbe zabranjena.

Ako pridelovalci blokiranega krompirja radi njih te
žavnega socialnega položaja zahtevajo takojšen odkup, 
mora zadruga, pristojna po njih stalnem prebivališču, ta 
krompir odkupiti. Potrdilo o socialnem položaju izda pri
stojni krajevni NOO.

Zadruga, ki nima na razpolago skladišč za prezimi- 
tev semenskega krompirja, ni dolžna izvršiti odkup po 
gornjem odstavku, mora pa se dogovoriti s prideloval
cem, da prezimi krompir sam in mu izplačati na račun 
50% odkupne vsote. Pridelovalec, ki je prejel delno od
kupno vsoto, jamči za pravilno vskladiščenje in za pra
vilno izročitev ob dogovorjenem času. Kalo zaradi na
ravne izsušitve mora zadruga določiti že ob sklenitvi 
pogodbe in gre v breme zadruge.

Člen 4.

V mejah pridelovalnega okraja je nakup krompirja 
za neposredno potrošnjo prost. Neposredna potrošnja se 
smatra za pokrito s količino 180 kg na družinskega čla
na potrošnika. iNakupnik je ' dolžan opravičiti nakup pri 
pridelovalcu s predložitvijo in izročitvijo potrdila zanj 
pristojnega krajevnega NOO o številu družinskih, članov,

141 V večjih kolčinah in za izvoz iz pridelovalnega v 
druge okraje smejo odkupovati krompir samo zadruge 
ter osebe in ustanove, ki jim izdajo dovoljenja za nakup 
krompirja NOO.

Izvoz iz območja Slovenskega Primorja je dopusten 
samo z dovolilom Poverjeništva PNOO, oddelka za trgo
vino' in preskrbo.

Člen 5.

Odkupna cena krompirja ne sme prekoračiti zneska 
Lir 10.

Člen 6.

Kršilci te odredbe se kaznujejo po odredbi o pre
krških in upravno kazenskem postopanju, v težjih pri
merih po odredbi o pobijanju nedopustne spekulacije in
gospodarske sabotaže.

Člen 7.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 3. oktobra 1946.
• .

Pover jenik :
France Perovšek s. r-

Načelnk oddelka za 
trgovino in preskrbo:
France Bernot s. r.

142
Odredba

o pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem letu 
1946/47 in regulaciji nakaznic za maščobo

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

I. Oddaja prašičev

Člen 1.

Kmetovalci s posestjo nad 4 ha njiv so dolžni v go- 
spodarskem letu 1946/47, ki traja od 1. V III. 1946 do- 
31. V II. 1947, izpitati in oddati pokrajinskemu podjetju 
»Promes« določeno število prašičev in sicer:
a) najmanj 1 prašiča, če znaša površina njiv 4 do 6 ha;
b) najmanj 2 prašiča, če znaša površina njiv 6 do 9 lia;
c) najmanj 3 prašiče, če znaša površina njiv 9 do 12 ha;
d) najmanj 4 prašiče, če znaša površina njiv 12 do 15 ha;
e) najmanj 5 prašičev, če znaša površina njiv 15 do 18 ha;
f) najmanj 6 prašičev, če znaša površina njiv 18 dO' 23 ha;

in na vsakih nadaljnjih 5 ha njiv po enega prašiča več.

V enaki meri so dolžna izpitati in oddati prašiča tu
di vsa posestva v javni upravi.

Oddani prašiči morajo imeti najmanj 120 kg žive 
teže z najmanj 25% maščobe.

Odkupne cene prašičem določi Poverjeništvo1 PNOO, 
urad za cene, s posebno odločbo.

Člen 2.

Kmetovalci s površino njiv, ki presega 4 ha, so dolž
ni najkasneje v 14 dneh po objavi te odredbe podati pri
jave o velikosti svojih posestev pristojnim krajevnim
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NOO, kateri jim predpišejo število, prašičev, ki so jih 
dolžni zrediti in oddati.

Člen 3.

Prašičerejci, ki so dolžni izpitati prašiče po tej od
redbi, imajo pravico do naslednjih ugodnosti:

a) prvenstvo pri nabavi otrobov pO' določeni ceni, in 
sicer po 150 kg za vsakega prašiča, ki ga morajo oddati;

b) prednost pri nabavi živinske soli.

Člen 4.

Posestniki, ki imajo manj kot 4 ha njiv in zaradi 
tega po tej odredbi niso dolžni oddati prašičev, imajo 
pravico do ugodnosti po čl. 3, ako a krajevnem NOO po
dajo obvezo, da bodo izpitali in oddali prašiča.

Člen 5.

Roki, v katerih je treba oddati prašiče, se določajo 
takole:

Kmetovalci, ki so* dolžni oddati enega prašiča, ga 
morajo oddati do 30. aprila 1947.

Vsi drugi kmetovalci pa morajo oddati enega pra
šiča do 30. januarja 1947, ostale pa do 30. aprila 1947.

V izjemnih primerih smejo za posamezne kmetoval
ce podaljšati roke okrajni NOO.

Člen '6.

Kmetovalci prašičerejci, ki dokažejo s potrdilom po
krajinskega podjetja »Prom es«, da so oddali pitane pra
šiče, smejo s preostalimi prašiči prosto razpolagati.

Kmetovalci, ki po določbah te odredbe niso dolžni 
pitati prašičev, smejo prosto razpolagati s svojimi pita
nimi prašiči, če s potrdilom krajevnega NOO dokažejo, 
da niso dolžni pitati prašičev.

Prosto razpolaganje obsega tudi prodajo po prostih 
cenah.

• II. Odvzem nakaznic za maščobo

Člen 7.

Krajevni NOO morajo do 10. nov. 1946 sestaviti spi
ske vseh rejcev prašičev in sicer ločene spiske za one, 
ki so dolžni po tej odredbi pitati prašiče za oddajo in 
ločene za ostale rejce. Zaradi sestave teh spiskov morajo 
okrajni NOO odrediti prijavne roke.

Člen 8.

Zabranjeno je klanje prašičev brez predhodnega do- 
voljenja za zakol. Dovoljenja za zakol izdajajo pristojni 
krajevni NOO.

Obenem z izdajo* dovoljenja za zakol izda krajevni 
NOO rejcem tudi nakazilo za sol.

Člen 9.

Rejci prašičev izgubijo z dnem izdanega dovolila za 
zakol pravico do nakaznic za maščobo in sicer oni, ki so 
zaklali enega prašiča za najmanj pet, oni, ki so zaklali 
dva, za najmanj devet, in oni, ik so zaklali tri prašiče, 
za najmanj 13 članov skupnega gospodinjstva.

Člen 1'0. ■

Poverjeništvo PNOO, oddelek za trgovino in preskr
bo, se pooblašča, da izda natančnejše predpise za izva
janje te odredbe.

Člen 11.

Kršilci e odredbe se kaznujejo po odredbi o pobija
nju nedopustne špekulacije in gospodaske sabotaže.

Člen 12.

Uredba o klanju prašičev in oddaje sveže slanine 
Pov. PNOO z dne 18. dec. 1945 z vsem dodatki in spre
membami se razveljavlja

Člen 13.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 3. oktobra 1946.

Poverjenik: 
France Perovšek s. r

Načelnik oddelka za 
trgovino in preskrbo: 
France Bernot s. r.
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Odredba 

o prometu z vinom

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko* Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

Da se zagotovi pravilna odkupna cena vina, dvigne’ 
kvaliteta domače produkcije in zagotovi potrošnikom 
oskrba z vinom zajamčene kvalitete in po znosnih cenah, 
spada promet z vinom domače produkcije in tujega iz
vora pod evidenco in kontrolo- oblasti.

Člen 2. ,

Pridelovalci vina so dolžni najkasneje do 1. novem
bra 1946 prijaviti ves svoj letošnji pridelek vina. Prija
ve je podati pri pristojnem okrajnem NOO, oziroma onih 
krajevnih NOO, ki jih okrajni NOO za to pooblasti.

Člen 3.

Za odkup vina neposredno pri producentih so upra
vičene samo vinarske zadruge in gostilničarji pod po
gojem čl. 4 za potrebe svojih obratov. Prepovedan je 
odkup vina po drugih osebah, razen če jim za vsak pri
mer posebej izda dovoljenje pristojni okrajni NOO.

Buteljska vina je dopustno prodajati samo v origi
nalnih zaprtih steklenicah. Za kakovost in vrsto' butelj- 
skih vin jamči vinarska zadruga, ki je izključno pooblaš
čena staviti ta vina v promet.

Člen 4.

Gostilničarji si morajo za vsak neposreden odkup 
preskrbeti posebno nakupno dovoljenje, ki jim ga izsta
vi pristojni okrajni NOO. Nakupno dovoljenje mora vse
bovati osebne podatke odkupnika, odobreno nakupno ko
ličino vina in ime vinogradnega okoliša, v katerem naj 
se vino nakupi.

Prodaja vna osebam, ki se ne morejo izkazati z na
kupnim dovoljenjem ali nalogom vinarske zadruge za 
nakup, ni dopustna.

Za izdajanje nakupnh dovoljenj po odstavku 1 tega 
člena more okrajni NOO pooblastiti tudi posamezne mest
ne in krajevne NOO.

Evidenco 
nostjo zaraču 
sle izvršujejo 
vodih, poslov 
voditi statisti
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na. Zadruga i: 
kakovosti, vrs 
kalkulacijo pi 
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loženih kalku 
pri vinih, uv< 
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količini vina.

Odkupne 
čin zaračunav 
hrenih zasluži 
za cene, ki bo 
zaračunavati  ̂
denih v čl. 5

Prekrški t( 
krških in o up 
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V težjih p 
bijanju nedopi
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Ta odredi 
nem listu.

Ajdovščin

Načelnik o 
trgovino in 
France Bçi

144

Poverjeni! 
cene, izdaja n< 
in odloka o d<

o regu

Cene vins 
kletprcyzvajal



Štev. 18 Štev. 18 Stran 151

sveže slanine 
idatki in spre-

bjave v Urad-

'jenik: 
erovšek s. r

nor je, po odo- 
o, Istro, Reko- 
blastila P’NOO 
lećo

i vina, dvigne- 
potrošnikom 

m-osnih cenah, 
in tujega iz-

do 1. novem- 
k vina. Prija- 
oziroma onih 
o-oblasti.

intih so upra- 
čarji pod po- 
repo-vedan je 
t za vsak pri- 
ijni NOO. 
samo v origi- 
vrsto' butelj- 

učno pooblaš-

reden odkup 
jim ga izsta- 
tje mora vse- 
nakupno ko- 
katerem naj

zkazati z na- 
zadruge za

tavku 1 tega 
une/.tie mest-

Člen 5.
Evidenco nad oddanimi količinami vina in pravil

nostjo zaračunanih cen vodijo vinarske zadruge. Te po
sle izvršujejo vinarske zadruge po svojih osrednjih za
vodih, poslovalnicah in pooblaščencih. Zadruge so dolžne 
voditi statistiko o  produkciji, kvaliteti in oddaji vina.

Člen 6.
Producenti so dolžni izstaviti za vsako prodajo- vina 

račun, ki mora biti potrjen po krajevnem NOO, pristoj
nem za prodajalca.

Člen 7.
Gostilničarji so dolžni pred izvozom vina iz vino- 

gra-dnega okoliša predložiti zadrugi račun in vzorec vi
na. Zadruga izda po izvršeni preiskavi vzorca potrdilo o 
kakovosti, vrsti in gradaciji vina. To potrdilo služi za 
kalkulacijo prodajnih cen in urejanje eventualnih sporov 
med producentom in gostilničarjem.

Člen 8.
Razpečevalci ne smejo staviti vina v promet, dokler 

jim okrajni NOO ni potrdil prodajnih cen na osnovi pred
loženih kalkulacij. Obenem s predložitvijo kalkulacij je 
pri vinih, uvoženih iz vinogradnih okolišev izven pod
ročja Poverjeništva PNOO, podati tudi prijavo o uvoženi 
količini vina. Okrajni NOO vodijo evidenco nad uvozom.

Člen 9.
Odkupne cene za vino, elemente za kalkulacijo, na

čin zaračunavanja transportnih stroškov in višino odo
brenih zaslužkov bo določilo Poverjeništvo PNOO, urad 
za cene, ki bo določilo tudi višino pristojbin, katere sme 
zaračunavati vinarska zadruga za opravo poslov predvi
denih v čl. 5 in 7 te odredbe.

Člen 10.
Prekrški te odredbe se kaznujejo po odredbi o pre

krških in o up r a vno-k aze nsk e m postopanju z dne 14. de
cembra 1945 Uradni list št. 5.

V  težjih primerih se izreče kazen po odredbi o po
bijanju nedopusnte spekulacije in gospodarske sabotaže.

Člen 11.
Ko stopi v veljavo ta odredba, prestane veljati ured

ba PPNOO o prometu in cenah vina z dne 27. marca
1946, Uradni list št. 8.

Člen 12.
Ta odredba stopi v veljova z dnem objave v Urad

nem listu.

Ajdovščina dne 2. oktobra 1946.

Poverjenik:
Načelnik oddelka za France Perovšek s. r.

trgovino in preskrbo:
France Bernot s. r.
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Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, urad za 
cene, izdaja na podlagi čl. 9 odredbe o> prometu z vinom 
in odloka o določanju in kontroli cen naslednjo

odločbo
o reguliranju cen vina in žganih pijač

Člen 1.
Cene vina in žganih pijač se maksimirajo franko 

klet proizvajalca, brez javnih dajatev.

Člen 2.

Vinorodno področje Poverjeništva PNOO za Slov. Pri
morje se deli po- izvoru vina na dva vinorodna okoliša.
V prvega spadajo vinogradi koprskega okraja, vsi ostali 
pa v drugi vinorodni okoliš po- tej odločbi.

Člen 8.

Najvišje nakupne cene za vino smejo biti po stopnji 
maligana naslednje: vinorodno področje

I. II.
1. navadna konzumna vina lir 5.— 5.50 

za stopnjo- maligana, plačljivo
po liniji gradacije;

2. za buteljska vina se dovoljuje prosta proizvodna 
cena.

Člen 4.

Pravilnost nakupnih cen uvoženih vin je presojati 
po predpisih področij, na katerih je bilo vino nabavljeno.

Člen 5.

Proizvajalcem žganih pijač se odrejajo sledeče naj
višje cene po hektolitrski stopnji jakosti:

1. slivovki in žganju iz ko-ščičevega, lir 6,— stopnja
2. iz ostalega sadja (tropinjevec) . „  5.50 „

Člen 6.

Pooblaščeni trgovci z vinom in žganjem na debelo 
Smejo na ceno, plačano proizvajalcu, priračunati pri vinu 
največ 6%, pri žganju pa največ 10% zaslužka. V teh 
zaslužkih so šteti tudi prevozni stroški od proizvajalca 
do skladišča in vsa manipulacija.

Člen 7.

Prodajalci alkoholnih pijač v originalnih zaprtih 
steklenicah na drobno (trgovci s kolonialnim ali deli
katesnim blagom) smejo priračunati k nakupni ceni naj
več 15% kosmatega zaslužka, iz katerega poravnajo vse 
stroške, zlasti stroške za prevoz v prodajalno- trgovca na 
drobno, davek na poslovni pr-o-met in ostalo- režijo.

Ako se prodajalci na debelo pečajo s trgovino alko
holnih pijač tudi na drobno, smejo priračunati k sv-oji 
ceni v prodaji na debelo še nadaljnih 5% kosmatega 
zaslužka za prodajo na drobno.

Člen 8.
Ako v istem poslu sodeluje več poo-blaščencev na 

debelo ali več trgovcev oziroma gostilničarjev na drobno, 
si morajo kosmati zaslužek deliti sorazmerno opravlje
nemu poslu.

Člen 9.
Za vino- in žgane pijače v izvirnih zaprtih stekle

nicah se dovoljuje k nakupni ceni še dodatek za pol
njenje in etiketiranje, ki pa ne sme presegati lir 7.— 
za 1 steklenico.

Člen 10.
Pri točenju in prodaji vina na drobno smejo gostin

ski obrati priračunati k nabavni ceni, plačani proizva
jalcu oziroma prodajalcu na debelo z dodatkom trošarine 
in ostalih javnih dajatev ter prevoznih stroškov po tarifi 
za prevoz z motornimi vozili na teritoriju Poverjeništva 
PNOO — za Slov.. Primorje in kategorizaciji gostinskih 
obratov, sledeči kosmati zaslužek ria 1 l i t e r  :

1. kategorija................ .......................lir 16.—
2. kategorija . ................ . . .. . „ 14.-^,»,r
B. kategorija . . . . „  i&,~rï,-,;
4. kategorija . • . . . . . .. ..... „  4^ .^  v;
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Pri prodaji žganja se računa kosmati zaslužek v 
odstotkih nabavne cene in znaša:

1. kategorija ...............................  30%
2. kategorija ............................................ 25%
3. kategorija ............................................ 20%
Ta kosmati zaslužek velja tudi za vse ostale žgane 

pijače (brinjevec, likerji, konjak itd.) ter vsebuje povra
čilo vseh stroškov, režije in davek za poslovni promet. 
Ostale javne dajatve se smejo priračunati h končni pro
dajni ceni.

Za kategorizacijo gostinskih obratov so pristojni 
okrajni NOO, da izdajo potrebne odločbe o razvrstitvi.

Člen 11.

Pri vsaki prodaji alkoholnih pijač prodajalcem na 
debelo in na drobno ter gostilničarjem mora dobavitelj 
izdati račun, v katerem morajo biti natančno navedene: 
količina, vrsta oz. sorta, izvor, jakost v maliganih ali 
stopnjah alkohola in cena alkoholne pijače.

Člen 12.

Kalkulacije prodajnih cen in kalkulacije proizvodnih 
cen za buteljska vina morajo biti predložene v potrditev 
okrajnemu oz. mestnemu NOO ter onim krajevnim NOO, 
katere bo pooblastil’ okrajni NOO, v kolikor to ustreza 
krajevnim, prilikam.

Člen 18.

Prodajalci vina in žganih pijač na drobno morajo 
imeti v svojem lokalu na vidnem mestu izobešen cenik 
z označbo vrste, izvora, kakovosti in jakosti ter cene 
vina ali žgane pijače.

Člen 14.

S to odločbo se razveljavlja odločba št. 70 z dne
30. V III. 1946.

Člen 15.

Kršitve te odločbe se kaznujejo po odloku o dolo
čanju in kontroli cen.

Člen 16.

Nakupne cene za vino po členu 3. te odločbe stopijo 
v veljavo: za prvo vinorodno področje takoj, za drugo 
vinorodno področje z dnem 11. IX. 19^6. Ostali členi te 
odločbe-stopijo v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.

Ajdovščina dne 2. oktobra 1946.
Urad za cene: Poverjenik:

Josip Grohar s. r. France Perovšek s. r.

145
Odredba

o podaljšanju roka iz odredbe z dne 15. julija 1946 
U. L. PPNOO št. 14/46-96 v zvezi z odredbo z dne

20. maja 1946 U. L. PPNOO št. 10/46-71.

Poverjeništvo PNOO za Slovensko' Primorje, po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko krajino, Is>trO', Reko 
ir Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Člen 1.

V členu 1. odredbe o spremembi čl. 3. odredbe o 
upravi sovražnikovega imetja in imetja odsotnih oseb 
(U. L. PPNOO .t. 14/46—96) od 30 dni na 90 dni spre
menjen rok za prjavo javnemu tožlcu se podaljša do 
31. decembra 1946 z veljavnostjo od poteka roka iz od
redbe z dne 15. julja 1946 (U. L. PPNOO št. 14/46—96).

Člen 2.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu. v

Ajdovščina dne 10. oktobra 1946.
Pover jenik :

France Perovšek s. r.

O b j a v e

Priloga R St. IS

S o d n a  o b l e s t v a

Uvedbe postopka za proglasitev za mrtve
Sp. 292/46

Tratnik Jože! pok. Jožefa in žive Antonije roj. Kra
pež, rojen drie 22. II. 1906 na Colu, delavec iz Kovka 
št. 312 pri Ajdovščini, je bil odpeljan marca 1943 od 
Italijanov v internacijo v Savono, od koder so ga ob raz
padu Italije odpeljali Nemci v Nemčijo v Mathausen. 
Tam ga je 15. X. 1943 še videl neki Bajc Matija iz Mari
bora. Od tedaj ni o njem nikakega glasu.

Ker bo verjetno nastopila zakonita domneva smrti, 
se na predlog Tratnik Marije iz Doigepoljane št. 49 uve
de postopek za proglasitev Tratnik Jožefa mrtvim'.

Poziva se Tratnik Jožef in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da poroča tukajšnjemu sodišču ali s 
tem postavljeni skrbnici Tratnik Mariji iz Doigepoljane 
št. 49 do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 291/46

Žvokelj Alojzij pok. Alojza in žive Jožefe roj Kranjc, 
rojen dne 3. II. 1903 v Dolenjah pri Ajdovščini, mizar iz 
Budanj, je odšel koncem novembra 1944 v partizane. 
Marca 1945 je odšel s prvo del. četo drugega bataljona 
na Gorenjsko, kjer so ga videli koncem marca 1945 pred 
neko nemško ofenzivo. Od tedaj ni o njem nikakega 
glasu.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Žvokelj Marije iz Budanj št. 119 
uvede postopek za proglasitev Žvokelj Alojzija mrtvim.

Poziva se Žvokelj Alojzij in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, d& poroča tuk. sodišču ali s tem

postavi j er 
31. XII. 1 

Po pi
odločilo o

Sp. 290/4

Hrov; 
goj, rojer 
št. 29, je 
gadi od o 
priliki ne 
zdravnika 
je bil v ns 
pokopan ] 

Ker j 
predlog H 
uvede po« 
postavi za 
brega pri 

Vsake 
živa, da ji 

Po pr 
odločilo o

C

Sp. 286/46

Čibej
jen 20. X. 
septembra 
dnevih ra 
nil proti ( 

Ker j' 
smrti, se 
nov št. 6 i 
Rafaela m 

Poziv; 
dišču ali 
Kožmani Ì 

Po pr 
odločilo o 

(

Sp. 288/4* 
Meseis 

Živec, roji 
št. 33, je ] 
najpreje v 
javi pokoj 
del pri n 
18. VI. 19 

Ker ji 
smrti, se i 
uvede pos 
ter se mu 
Goč št. 33.

Poziva 
znanega o 
ku Mesesn 

PO pr< 
odločilo o 

0



Štev. 18 Štev. 18 Stran 153

te odločbe stopijo 
3 takoj, za drugo 
0.  Ostali členi te 
v Uradnem listu.

Poverjenik: 
ice Perovšek s. r.

î. 15. julija 1946 
odredbo z dne 
10/46-71.

Vimorje, po odo
rino, Istro, Reko 
pooblastila PNOO 
sledečo

cl. 3. odredbe o 
a odsotnih oseb 
na 90 dni spre- 
se podaljša do 

teka roka iz od- 
0 Št. 14/46—96).

objave v Urad-

er jenik : 
Perovšek s. r.

ponovno prošnjo 

ovščini

žefe roj Kranjc, 
všeini, mizar iz 
14 v partizane, 
igega bataljona 
îarca 1945 pred 
njem nikakega

:onita domneva 
Budanj št. 119 
.loj zija mrtvim.
, ki mu je kaj 
dišču ali s tem

postavljeni skrbnici Žvokelj Mariji iz Budanj št. 119 do 
31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini'
dne 21. IX. 1946. 

jj»

Sp. 290/46

Hrovatin Jožef živ. Jožefa in žive Marije roj. Naber
goj, rojen dne 18. II. v Podbregu, sodar- iz Podbrega 
št. 29, je služil v JA v prvi proletarski diviziji, 13. bri
gadi od oktobra 1944 do 25. III. 1945' v Bosni, ko- je ob 
priliki nekega nemškega napada po izjavi prisotnega 
zdravnika baje umrl, zadet od kapi. Dne 26. III. 1945 
je bil v navzočnosti soborca Lozej Pavla iz Podrage št. 13 
pokopan na licu. mesta v okolici Jđjca.

Ker je verjetno, da je Hrovatin Jožef umrl, se na 
predlog Hrovatin Marije, žene sodarja iz Podbrega št. 29 
uvede postopek za dokaz smrti Hrovatin Jožefa in se mu 
postavi za skrbnico Hrovatin Marijo, ženo sodarja iz Pod
brega pri Št. Vidu.

Vsakdo, ki mu je kaj znanega po pogrešancu, se po
ziva, da javi sodišču ali skrbnici do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka in izvedbi dokazov, bo- sodišče 
odločilo o dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 2.1. IX. 1946.

Sp. 286/46

Čibej Rafael pok. Antona in žive Ivane roj. Batič, ro
jen 20. X. 19112 v Zapužah, delavec iz Zapuž št. 40, je 
septembra 1943 odšel k partizanom in je bil že po par 
dnevih ranjen v bližini Slejkotov, od koder se je umak
nil proti Otlici. Od tedaj ni o njem nikakega glasu več.

Ker je verjetno-, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Čibej Ivanke, zasebnice iz Kožma 
nov št. 6 v Šturjah, uvede postopek za proglasitev Čibej 
Rafaela mrtvim.

Poziva se Čibej Rafael in vsakdo, da poroča tuk. so
dišču ali postavljeni skrbnici Čibej Ivanki, zasebnici, 
Rožmani št. 6 pri Šturjah, do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 288/46
Meselsnel Franc živ. Stanislava in žive Frančiške roj. 

Živec, rojen dne 4. VI. 1920 v Trstu, kmečki sin iz Goč 
št. 33, je po polomu Italije odšel v partizane in je služil 
najpreje v Gradnikovi, nato pa v Vojkovi brigadi. Po iz
javi pokojnega Ferjančič Jožeta iz Goč št. 56 je baje pa
del pri nekem napadu na Ilovici na Gorenjskem dne 
18. VI. 1944.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Mesesnel Stanka, pos. iz Goč št. 33, 
uvede postopek za proglasitev Mesesnel Franca mrtvim 
ter se mu postavlja za skrbnika Mesesnel Stanko, pos. iz 
Goč št. 33.

Poziva se Mesesnel Franc in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali skrbni
ku Mesesnel Stanku do 31. X II. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 287/46

Stegovec Leopold pok. Leopolda in pok. Ivane roj. 
Kante, rojen dne 28. IV. 1903 v Gabrijah, pos. iz. Gabrij 
št. 18, je dne 14. II. 1943 odšel v partizane in je služil 
v začetku v Tomšičevi brigadi. Ob polomu Nemčije se je 
nahajal baje kot bolnik v neki bolnici na Hrvatskem, ka
tera je bila od sovražnika obkoljena in zažgana ter je 
baje ob tej priliki zgorel.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Stegovec Ivanke, žene posestnika, 
Gabrije št. 18, uvede postopek za proglasitev Stegovec 
Leopolda mrtvim ter.se mu postavi za skrbnico Stego
vec Ivanka, žena pos. iz Gabrij št. 18.

Poziva se Stegovec Leopold in vsakdo1, ki mu je kaj 
znaega o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali skrb
nici do 31. XII. 1046.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

* *
Sp. 286/46

Pegan Franc pok. Gregorja in žive Terezije roj. Fur
lan, rojen dne 4. IV. 1902 v Gabrijah, pos, iz Gabrij št. 29, 
je odšel dne 14. II. 1043 v partizane in je služil v prvi 
četi, drugem bataljonu, druge brigade, XIV. divizije. Po
slednjič se je javil ob polomu Italije. Po sporočilu parti
zanke Brede je baje padel dne 27. XI. 1943 ob priliki 
nekega napad na Predmeji.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Pegan Gabrijele, kmetice iz Gabrij 
št. 29, uvede postopek za proglasitev Pegan Franca mr
tvim ter se mu postavi za skrbnico Pegan Gabrijelo, 
kmetico iz Gabrij št. 29.

Poziva se Pegan Franc in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali skrbnici 
do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 285/46

Kreševec Franc živ. Jakoba in žive Anastazije roj. 
Valič, rojen dne 22. X. 1922 pri Sv. Tomažu, stanujoč 
istotam, je služil pri sabotažni četi pri komandi mesta 
Gorice. Dne 2. XII. 1944 je bil zajet pri Sv. Petru pri 
Gorici od italijanskih fašistov in pozneje odpeljan v 
Nemčijo, kjer je po izjavi Fornazarič Alojza iz. Vrtojbe 
baje umrl dne 5. III. 4945 v Komentzu pri, Dresdenu.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Kreševec Anastazije iz Sv. Tomaža 
št. 9 uvede postopek za proglasitev Kreševec Franca 
mrtvim ter se mu postavi za skrbnico Kreševec Anasta
zija iz Sv. Tomaža št. 9.

Poziva se Kreševec Franc in vsakdo-, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da poroča tukajšnjemu sodišču ali 
postavljeni skrbnici do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini1 
dne 21. IX. 1946.

^ # \
Sp. 283/46

Renar, Jožef pok. Jožefa in žive Marije roj. Breščak, 
rojen dne 10. I. 1924 v Štjaku, kmečki sin. iz Štjaka št. 2,
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je leta 1943 odšel v partizane in je služil v brigadi Si
mona Gregorčiča, nazadnje nekje v Slov. Benečiji, kjer je 
baje prišel 19. »II. 1944 v zasedo Nemcev in od tedaj ni 
več- glasu o njem.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Renar Marije, po«, iz Štjaka št. 2 
uvede postopek za proglasitèv Renar Jožefa mrtvim ter 
se mu postavi za skrbnico Renar Marija, pos. iz Štjaka 
štev. 2.

. Poziva se Renar Jožef in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, naj to poroča tuk. sodišču ali skrb
nici do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 21. IX. 1946.

Sp. 282/46

Pavlič Stanko živ. Blaža in žive Marije roj. Funa, 
rojen dne 23. X. 1919 v Pristavi, kmečki siin iz Pristave 
št,- 22 pri Štjaku, je odšel po' polomu Italije k partizanom 
in je služil v 17. brigadi Simona Gregorčiča. Marca 1945 
je bil ranjen v borbi na Predmeji, od koder je bil pre
nesen v Mrzle Rupe pri Vojskem, kjer je baje umrl in je 
tudi pokpan na tamkajšnjem pokopališču.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Pavlič Blaža, pos. iz Pristave št. 22, 
uvede postopek za proglasitev Pavlič Stanka mrtvim in 
se mu postavi za skrbnika Pavlič Blaž, pos. iz Pristave 
štev. 22.

Podiva se Pavlič Stanko in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da poroča’ tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. X II. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 281/46

Curk Ivan živ. Ivana in pok. Elizabete roj. Vidmar, 
rojen dne 3. V. 1927 v Šturjah, delavec iz Zapuž št. 21, 
je dne 28. X II. 1943 odšel k partizanom in služil v Grad
nikovi brigadi. Marca 1944 je bil. ob priliki napada v 
Kovačih nad Lokavcem težko ranjen v glavo in ga je 
neki tovariš odpeljal z avtom v Lokve, od koder bi mo
ral priti v bolnico. Od tedaj ni O' njem nikakega glasu.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Curk Ivana st., delavca iz Šturij, 
Idrijska cesta 5, uvede postopek z,a proglasitev Curk Iva
na ml. mrtvim in se mu postavi za skrbnika Curk Ivan 
st., delavec iz Šturij, Idrijska cesta 5.

Poziva se Curk Ivan ml. in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. XII. 1946.

Po' preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 21. IX. 1946.

Sp. 281/46

Žgur Marija od živ. Jožefa in pok. Frančiške roj. 
Stoje, rojena dne 1. V III. 1917 v Podragi, kmečka hči iz 
Podrage št. 64, je bila kot partizanka pred Božičem leta 
1943. zajeta od Nemcev 'in odpeljana v tržaške zapore, 
kjer je bila' obsojena na smrt. Nato je bila odpeljana v.

Monakovo' v Nemčijo, od koder je pisala, da je sodba po
trjena in da čaka njene izvršitve.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Žgur Jožefa, pos. iz Podrage št. 64, 
uvede postopek za proglasitev Žgur Marije mrtvim ter 
se ji postavi za skrbnika pos. Žgur Jožef iz Podrage 
štev. 64.

Poziva se Žgur Marija in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešanki, da poroča tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. XII. 1946.

Po' preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 278/46

Žgur Ivan živ. Jožefa in pok. Frančiške roj. Stoje, 
rojen dne 4. XI. 1924 v Podragi, kmečki sin iz Podrage 
št. 64, je po polomu Italije prišel v Bari, od kader je 
odšel s partizani v Jugoslavijo, kjer se je boril v Bosni, 
je po pripovedovanju Furlan Jožefa iz Podrage št. 45 
padel dne 18. VI. 1944 ob priliki sedme ofenzive in je 
bil še istega dne pokopan na gori Vranici v bližini Foj- 
nice.

Ker je verjetno, da je Žgur Ivan umrl, se je na 
predlog Žgur Jožefa, pos. iz Podrage št. 64, uvedel po
stopek za dokaz smrti pogrešanega 'in se mu postavi za 
skrbnika Žgur Jožef, pos. iz Podrage št. 64.

Vsakdo, ki mu je kaj znanega o pogrešanemu, se po
ziva, da javi tuk. sodišču ali skrbniku do 31. X II. 1946.

Po preteku tega roka in izvedbi dokazov bo sodišče 
odločilo o dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 21. IX. 1946.

Sp. 277/46

Velikonja Albert pok. Antona in žive Apolonije roj. 
Bratina, rojen 27. V III. 1907 na DolukPredmeja, delavec 
iz Dola-Predmeje št. 6, je odšel dne 13. februarja 1943 
v partizane in se ni več javil. Po pripovedovanju Črnigoj 
Ivana iz Dola-Predmeje, sedaj stanujočega v Ajdovščini, 
letališče, je pogrešani Velikonja Albert služil v Cankar
jevi brigadi in je bil marca 1944 pri neki patroli v Hru
šici na Dolenjskem ranjen in baje na posledicah tega 
umrl ter je pokopan v Hrušici.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na prošnjo Velikonja Olge, zasebnice iz. Dola- 
Predmeja št. 6, uvede postopek za proglasitev Velikonja 
Alberta mrtvim.

Poziva se Velikonja Albert in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali s tem 
postavljeni skrbnici Velikonja Olgi, zasebnici, Doi-Pred- 
.meja št. 6, do 31. X II. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo1 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp 277/46
Brecelj Angel pok. Jožefa in žive Terezije roj. Bav

čar, rojen dne 13. IX. 1919 v Selu, kmečki delavec iz 
Sela št. 20, je odšel v partizane dne 1. II. 1943-in je slu
žil v Kosovelovi brigadi, I. bataljon, II. četi, X III. divi
ziji na področju Čavna. Zadnjič se je javil dne 28. I. 
1945. Dne 8. II. 1945 se je vršila na Čavnu bitka in je 
tedaj verjetno padel.

Ker je 
smrti, se n: 
št. 20, uved 
tvim ter se 
Sela št. 20.

Poziva 
znanega o 
nici do 31.

Po prej 
odločilo o ]

01

Sp. 244/46

Božič 1
Božič, rojen 
beniška ulic 
se ni javil. 
Gorice, Trž 
kot bolnik 

Ker je 
smrti, se m 
ščine, Šiben 
Božič Vikto 
Božič Karol: 

Poziva : 
nega o pogi 
31. XII. 1941 

Po pret( 
odločilo o p

Ok

Sp. 273/46

Stibilj 1
nič, rojen 2 
odšel v par 
se je zadnj 
kjer se je v 
ubili 13 pai 

Ker je 
smrti, se m 
postopek za 
postavi za 

Poziva 
no o pogre; 
31. X II. "l&  

Po1 pret 
odločilo o i

Ok

Sp. 272/46

Kompai
Črnigoj, roji 
iz Lokavca 
jak služil v 
povedovanji 
ko odšel k ] 
je pozneje \ 
pokopališču 
bu št. 11.

Ker je 
smrti, se na 
ca št. 187 p:
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Ker je verjetno, da bo> nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Brecelj Terezije, zasebnice iz, Sela 
št. 20 , uvede postopek za proglasitev Brecelj Angela mr
tvim ter se mu postavi za skrbnika Brecelj Terezija iz 
Sela št. 20 .

Poziva se Brecelj Angel in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali skrb
nici do 31. X II. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini’
dne 21. IX. 1946.

Sp. 244/46

Božič Viktor pok. Ferdinanda in pok. Marije roj. 
Božič, rojen dne 7. IV. 1901., mehanik iz Ajdovščine, Ši
beniška ulica št. 13, je bil odpeljan v Nemčijo, od koder 
se ni javil. Po pripovedovanju tov. Kusterle, šoferja iz 
Gorice, Tržaška cesta, je bil Božič Viktor marca 1945 
kot bolnik odpeljan iz nekega nemškega taborišča.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Božič Karoline, delavke iz Ajdov
ščine, Šibeniška ulica 13, uvede postopek za proglasitev 
Božič Viktorja mrtvim ter se mu postavi za skrbnico 
Božič Karolina, delavka iz Ajdovščine, šibeniška ul. 13.

Poffliva se Božič Viktor in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici do 
31. X II. 1946,

Po preteku tega roka bo' sodišče na p>novno prošnjo 
■odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini'
dne 21. IX. 1946.

Sp. 273/46

Stibilj Karlo pok. Gregorja in pok. Jožefe roj. Simo
nič, rojen 20. X. 1900 v Plačah, kmet iz Plač št. 167, je 
odšel v partizane dne 16, IX. 1943. Dne 15. XI. 1943, ko 
se je zadnjič javil, se je nahajal v Ravnah pri Zireh, 
kjer se je vršila tega dne večja borba in so tedaj Nemci \ 
ubili 13 partizanov. Od tedaj ni o njem nikakega glasu.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Stibilj Marije iz Plač št. 167 uvede 
postopek za proglasitev Stibilj Karla mrtvim ter se mu 
postavi za skrbnico Stibilj Marijo, pos. iz Plač št. 167.

Poziva se. Stibilj Karlo in vsakdo, ki mu je kaj zna
no o pogrešancu, da poroča tuk. sodšču ali skrbnici do
31. XII. 1946,

Po preteku tega roka bo sodišče na ponoven predlog 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 21. IX. 1946.

Sp. 272/46 * ’

Kompara Mirko živ. Kristjana in pok. Marije roj. 
Črnigoj, rojen dne 24. V III. 1920 v Lokavcu, kmečki sin 
iz Lokavca št. 187 pri Avdovščini, je kot italijanski vo
jak služil v Lecce, od koder je pisal 4. IX. 1943. Po pri
povedovanju Nemec Antona iz Lokavca, je Kompara Mir
ko odšel k partizanom v Dalmacijo, kjer je bil ranjen in 
je pozneje umrl v bolnici v Bariju ter baje pokopan na 
pokopališču partizanske-angleške bolnice v Bariju v gro
bu št. 1 1 .

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Kampara Kristijana, pos. iz Lokav
ca št. 187 pri Ajdovščini, uvede postopek za proglasitev
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Kompara Mirka mrtvim :in se mu postavi za skrbnika 
Kompara Kristijana, pos. iz Lokavca št. 187.

Poziva se Kompara Mirko in 'vsakdo, ki mu je kaj 
znanega O' pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 21. IX. 1946.

Sp. 271/46
Kete Stanislav živ. Franca in žive Jožefe roj. Žigon, 

rojen dne 18. XI. 1926 v Lokavcu pri Ajdovščini, kmečki 
sin, stanujoč v Lokavcu št. 46 je septembra 1943 odšel 
v partizane in služil v Vojkovi brigadi. Po navedbi nje
govega pokojnega brata Kete Danila, se je pogrešani Ke
te Stanislav nahajal v Cerknem do-27. IV. 1944, ko se je 
udeležil juriša na nek domobranski bunker v Cerknem, 
kjer je baje padel.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Kete Frančiške, žene pos. iz Lokav
ca št. 46, uvede postopek za proglasitev Kete Stanislava 
mrtvim ter se mu postavi za skrbnico Kete Frančiško, 
ženo- pos, iz Lokavca št. 46.

Poziva se Kete Stanislav in vsakdo1, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21. IX. 1946.

Sp. 270/46

Kompara Ciril pok. Štefana in žive Jožefe roj. Bevk, 
rojen dne 6 . VI. 1918 v Lokavcu, žagar iz Lokavca št. 
142, je kot partizan služil v Gradnikovi brigadi in je po 
pripovedovanju Kovač Jožefa iz Gorice, via Trieste in 
pok. Danila Kete iz Lokavca št. 46, prišel dne 24. IX. 
1943 na Nanos, kjer se je vršila tiste dni ofenziva ter 
je baje tedaj padel.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Kompara «Jožefe iz Lokavca št. 142 
uvede postopek za proglasitev Kompara Cirila mrtvim 
in se mu postavi za skrbnico Kampara Jožefa iz Lokavca 
štev. 142.

Poziva se Kompara Ciril in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponoven predlog 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 21. IX. 1946.

Sp. 270/46

Čebron Angel živ. Leopolda in žive Jožefe roj. Kete, 
rojen 30. V III. 1913 na Ustjah, kmečki sin iz Ustij št. 45, 
je odšel dne 24. IX. 1943 v partizane na Čaven in je v 
začetku služil pri III. četi Vojkove brigade kot tenkov
ski mitraljezec. Andlovec Anton iz Vrtovina ga je videl 
okrog Božiča pred nekim napadom v Škofji Loki. Tedaj 
so baje Nemci zajeli precej partizanov in nekatere po
strelili.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Čebron Jožefe, kmetice iz Ustij št. 
45 uvede postopek za proglasitev Čebron Angela mrtvim
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ter se mu postavi za skrbnico Čebron Jožefo, kmetico 
iz Ustij št. 45.

Poziva se Čebron Angel in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da to javi sodišču ali pa skrbnici 
do 31. XII. 1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponoven predlog 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 21: IX. 1946.

I Sp 99/46—3

Šabec Franc sin Matije in Ane Bajt, roj. 21. V III. 
1923 v Slavini, je bil borec 1. čete, III. bat., II. Moslo- 
vačke brigade na Hrvatskem. Dne 29. marca 1944 je bil 
v borbi v Posavini pri Zagrebu ranjen je v levo nogo 
od dum-dum krogle in je bil tedaj pogrešan.

Ker je verjetno*, ,da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog pogrešančevega očeta Šabec Matije, 
kmeta iz Slavine št. 42, uvede postopanje za proglasitev 
za mrtvega.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešancu, se po
ziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku 
Boštjančiču Francu, kmetu, Slavina 41.

Šabec Franc se poziva, da se javi temu sodišču ali 
pošlje vest o* sebi.

Po 31. marcu 1947 bo* sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o* proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Postojni
dne 30. IX. 1946.

I  Sp. 89/46—3

Fatur Jožef sin Janeza in Marjete Zorman, roj. 13.
III. 1913, kmet iz Zagoi-ja št. 5, je bil dne 4. XI. 1944 
aretiran po domobrancih in odpeljan v tržaške zapore, 
od tam pa v internacijo v Dachau, od koder je bil dne
1. I. 1945 odpeljan v taborišče Leonberg. Med 9. in 11. 
marcem 1945 je bil iz tega taborišča obenem s 500 dru
gimi bolnimi in onemoglimi interniranci odpeljan ne
znano kam. Od tedaj manjka vsaka sled za njim.

Ker je torej podana zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Fatur Štefanije roj. Zadel, gospo
dinje iz, Zagorja št. 5, uvede postopanje za proglasitev 
za mrtvega.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešancu, se po
ziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku 
Zadel Filipu, trgovcu v Zagorju št. 69.

Fatur Jožef se poziva, da se javi temu sodišču ali 
da drugačno vest o* sebi.

Po 31. marcu 1947 bo* sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o- proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče y Postojni
dne 28. IX. 1946.

Sp 30/46—2

Maver Franc, rojen dne 26. IX. 1906 v Zavrhu in 
tamkaj stanujoč, sin pok. Jožefa in žive Ane Maver, je 
po kapitulaciji Italije dne 8. IX. 1943 vstopil v NOV, kjer 
je bil uvrščen v Gradnikovo* brigado*. Ko* so Nemci de
cembra leta 194*3. napadli to brigado pri Poljubinju, je 
za njim izginila vsaka sled. Vsestranske poizvedbe po 
pogrešanem so ostale odslej brez uspeha.

Ker je potemtakem verjetno, da je pogrešani umrl, 
se uvede na predlog njegovega brata Antona Maver, pos. 
v Zavrhu pri Kalu št. 6, postopanje- za proglasitev za mr
tvega ter se izdaja poziv, da se o* pogrešanem poroča so

dišču ali s tem postavljenemu skrbniku dr. Jarcu Fran
cetu, tajniku okrajnega narodnega sodišča v Grgarju.

Maver Franc se poziva, da se do 31. decembra 1946 
zglasi pri tem sodišču ali drugače da kako vest o* sebi.

Po 31. XII. 1946 bo* sodišče na vnovično prošnjo* po 
izvedbi dokazov odločilo* o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 1. X. 1946.

I Sp. 93/46—3

Milavec Ivan, sin Ivana in Marije Širca, roj. dne 20. 
X. 1906 v Studenem, kmet v Studenem št. 32, se je kot 
pripadnik NOV v provinci Bari v Italiji dne 5. X II. .1944 
na straži smrtno ponesrečil ter bil pokopan na pokopa
lišču v Gravini.

, Ker o tem ne obstoji uradno dokazilo smrti, se na 
predlog pokojnikove žene Milavec Ane roj. Japelj, go
spodinje, Studeno št. 32, uvede postopanje v dokaz smrti 
ter se mu postavlja skrbnik Milavec Mihael, trgovec, Ve
liki Otok.

Komur je znana drugačna usoda. pogrešanega, se 
po'ziva, da to javi sodišču ali zgoraj imenovanemu skrb
niku do 31. XII.. 1946.

Po* preteku teg roka in po izvedbi dokazov bo so
dišče odločilo* o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni
dne 28. IX. 1946.

Vpis zadruge
Dne 11. septembra 1946 se je vpisala v zadružni 

register zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Trnovem.
Sedež zadruge: Trnovo pri Gorici, okraj Grgar.

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 26. ju
nija 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo* vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z Skratnim zneskom vpi
sanih deležev,
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manj 8 dni

Upravn 
gajnik, mor

Vsako
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Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 4 člani.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajnik, če pa sta odsotna, dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Winkler Anton, Nemcii 1 — predsednik,
2. Strosar Alojzij, Trnovo 87 — tajnik in podpred

sednik,
3. Volk Avgust, Trnovo 48 — blagajnik,
4. Plesničar Leopold v Zavrhu 52 — odbornik,
5. Leban Ludvik, Trnovo 6 — odbornik,
6. Plesničar Feliks v Voglarjih 7 — odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 11. septembra 1946.

Zt 52/46—3

Vpis zadruge
Dne 21. avgusta 1946 se je vpisala v zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Šmarju.
Sedež zadruge: Šmarje (okraj Koper).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 22. ja

nuarja 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino' obreme
nitve v delu ia denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, izbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obovitve- 
nem načrtu;

t) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s lökratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, 
v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 2 člana, ki jih 
voli skupščina z nadpolovično večino glasov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta upravni od

bor ali tisti, ki ga pooblasti upravni odbor, podpisujeta 
pa dva člana upravnega cdlbora, ali 1 član upravnega 
odbora in 1 pooblaščen uradnik.

Člani upravnega odbora so:
1. Hrvatin Josip, Šmarje 63 — predsednik,
2. Markežič Peter, Šmarje 14 — tajnik,
3. Prodan Anton,. Šmarje 184 — blagajnik,
4. Faventa Antonija, Šmarje 11 — odbornica,
5. Bandel Josip, Šmarje 100 — odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 21. avgusta 1946.

Zt 44/4)0—3

Vpis zadruge
Dne 6. septembra 1946 se je vpisala v zadružni re

gister zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v Sp. 

Idriji. , 1
Sedež zadruge: Spodnja Idrija — okraj Idrija.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 11. 

avgusta za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posamezne
ga člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obre
menitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsake
ga člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

c; da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
či pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
ešna naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz,- 
posluje prtiegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni dele. znaša 500 Lir in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s 3kratnim zneskom vpi
sanih deležev. Zadruga razglaša svoje priobčitve na za
družni razglasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem narod
no 00., v območju katerih posluje, in vsem članom, sled
njim najmanj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo': predsednik, podpredsed
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 3 
člani.
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V sa k o  leto izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta: predsednik 
:n tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, dva za
to pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:

1. Gnezda Franc, Gornja Kanomlja 16 — predsed
nik;

2. Bončina Franc, Gor. Kanomlja 18 — podpred
sednik;

’ 3. Svetlik Leopold, Spodnja Kanomlja 19 — tajnik;

4. Likar Julij, Srednja Kanomlja 21 — blagajnik;

5. Kenda Franc, Sp. Idrija 49 — odbornik;
6. Lapajne Ivan, Krnice-Masora 28 — odbornik;
7. Močnik Matej, Srednja Kanomlja lil — odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 6. septembra 1946.

Zt 55/46—2

Izgubil sem legitimacijo, izdano od KNOO Postojna 
z dne 10. IV. 1946, štev. 277 na ime Jakob Zirman, 
Postojna, Prešernova 4 ter jo preklicujem.

Postojna dne 8. oktobra 1946.
Jakob Zirman s. r.
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ik;
Ibornik;

odbornik.

O Postojna 
b Zirman,

Cena Lit. 30 —

£ URADNI LIST
POV E R J E NI Š TV A  P O K R A J I N S K E G A  N A R O D N O O S V O B O D I L N E G A  O D B O R A  Z A  S L O V E N S K O  PR I M O R J E
Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 1U. novembra 11)46. L e to  I. — Št. 19

nan s. r. V S E B I N A :
146. Odredba o ugotovitvi pravice do pokojnine in o izplačilu 

pokojnine državnim in samoupravnim upokojencem, ki so 
bili upokojeni vključno do 30. junija 1945.

147. Pravilnik in tarifa za prevoz potnikov z motornimi vozili :m 
območju Poverjeništva PNOO za Slovensko Primorja.

148. Odlok o ustanovitvi delovnih sodišč.
149. Odločba o odkupni ceni za prašiče.

150. Odločba o zaračunavanju pristojbin za opravo poslov iz, 
členov 5. in 7. odredbe o prometu z vinom.

151. Odredba št. 52 Vojne uprave J. A . za Julijsko krajino, Istro, 
Reko in Slovensko Prim orje od 24. oktobra 1946.

152. Odločba o izročitvi filmskih podjetij.
Objave.
Popravki.

146
Odredba

o ugotovitvi pravice do pokojnine in o izplačilu po
kojnine državnim in samoupravnim upokojencem 

ki so bili upokojeni vključno do 30. junija 1945.

Poverjen ištvo  PNOO za S lovensko P rim orje  po odo
b r itv i Vo jn e U prave J A  za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko P rim orje  ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko P rim orje  in Trst, izdaja sledečo

o d r e d b o .

Clen 1.

Dosedanje pokojnine kot sredstvo socialnega zava
rovanja državnih, poldržavnih in samoupravnih usluž
bencev in upokojencev ter njih ob ite lji se v načelu pri
znajo, pač pa se rev id ira jo  in za nadaljnje uživanje 
ve lja jo  predp isi te odredbe.

Člen 2 .

Do pokojnine nimajo pravice:

1. osebe, k i so- b ile obsojene na izgubo narodne časti 
in državljanskih pravic, za čas, za kateri so jih  s sodbo 
izgubile;

2. osebe, ki jim  je  bila odvzeta aktivna in pasivna 
volivna pravica; ■

3. osebe, k i so se v  času okupacije z orožjem  prosto
vo ljno barile proti NOV in POJ in n jihov m zaveznikom  
ter proti italijanskim  partizanskim  oddelkom , a se niso 
pridružile  NOB niti je niso na kakršen koli način pod
p ira le ;

4. ose^e, ki so b ile organizatorji funkcionarji in 
aktivn i člani v fašističnih in nacističnih organizacijah 
kakor tudi posamezniki, ki so se zaznam ovali s tak m 
delom , razeh onih, ki dokažejo, da so samo na videz 
sodelovali v teh organzac ijah  z namenom, škodovati 
okupatorju, in ki so pozneje pristopili NOB ali so jo z 
delom  podpirali;

5. osebni upokojenci, ki niso dopoln ili 50 let ž iv lje 
nja, a so' spodobni za pridobivanje, kakor tud; rodbin
ske upokojenke brez otrok, ki niso dopolnile 40 let živ
ljenja, a so sposobne za pridobivan je;

6. vsi upokojenci, ki niso prebivalci področja Po
verjen ištva PNOO na dan objave te odredbe kakor tudi 
oni, ki niso vp lačevali penzijskih v log  v  b ’ vše Italijan
ske penzijske fonde,

Člen 3.

Pokojn ine ne m orejo prejem ati osebni in  rodbinski 
upokojenci, ki imajo stalni mesečni dohodek, več ji 'od  
najvišje osebne pokojnine po tej odredbi. A k o  je ta 
dohodek manjši, potem se jim  bo pokojnina izplačevala 
samo tedaj, če pokojnina ih dohodek skupno ne prese
gata zneska na jv iš je  osebne pokojnine, ako je pa ta 
skupni znesek več ji od najvišje osebne pokojnine, potem 
se bo pokojnina izplačevala zmanjšana za znesek razlike 
med tem skupnim zneskom in zneskom najvišje osebne 
pokojnine.

Člen 4.

Pokojn ina osebnim in rodbinskim  državnim , poldr- 
žavnim  in samoupravnim  upokojencem, upokojenim  do
vključno 30. junija 1945, se 
1946 po naslednji lestv ic i:

zviša z dnem  1. oktobra

Znesek do lir 300 na lir 2.000 1.100
11 od lir 301 11 ,, 400 11 ’1 2.500 1.400
„ 11 11 401 11 ii 500 11 11 3.000 1.730

H 11 11 501 11 ii 700 11 11 3.500 2.000
11 11 11 <01 11 ii 1.000 11 11 4.000 2.300

11 11 11 1.001 11 ii 1.600 11 ' 11 4.500 2.600

11 5? 11 1.601 11 ii 2.000 11 11 5.000 2.900

11 11 11 2.001 11 ii 2.500 11 11 5.500 3.200
11 11 2,501 11 ii 3.000 11 6.000 3.500

~ 11 nad ii 3.000 11 11 6.500 3.800

Osebni in rodbinski državni, poldržavni in  samo
upravni upokojenci, k i so na osnovi enega delovnega raz
m erja istočasno prejem ali rente ali pokojn ine od ita li
janskih zavodov za socialno zavarovanje in od države, 
prejem ajo pokojnino iz  prednjega odstavka, toda zmanj
šano- za znesek rente ali pokojnine, katero prejem ajo 
po odredbi o določanju in izp lačilu  m inim alnih rent in 
pokojnin iz  socialnega zavarovanja.

Nosilec rodb'nske pokojnine je najstarejši upravi
čenec.

Pokojninske osnove se določajo po zneskih čiste po
kojnine brez dragin jske in vojne doklade, katero so 
upokojenci pre jem ali dne 1. junija 1945.

Člen 5.

Osebnim upokojencem pripada poleg pokojnine rod
binska doklada za otroke po 575.—  lir  mesečno pod 
pogojem , če nimajo otroci n ikakega dohodka.

Za one otroke, ki se šolajo, jim  'pripada doklada, če 
otrok ne prejem a štipendije a li podpore ali če ni v
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kakem  zavodu z brezplačno preskrbo te r  da ne p re je 
majo rodbinske doklade iz kake druge osnove.

Družinska doklada za otroke pripada do  izpo ln je
nega 14. leta starosti, za .one pa, k i se šolajo, do 18. leta 
starosti.

V  pogledu rodbinske doklade so nezakonski - otroci 
izenačeni z zakonskimi.

Če sta oba rod itelja  državna upokojenca ali je  eden 
aktivn i državni uslužbenec, pripada družinska doklada 
očetu. Za p rim er njih ločenega živ ljen ja pripada doklada 
onemu roditelju , pri katerem  se otroci nahajajo v oskrbi. 
A k o  plača oče m ateri oskrbo za otroke, k i ž ive  p ri nji, 
pripada doklada očetu.

Če im a oče zaseben poklic, mati pa je  državna upo
kojenka, j i  ne pripada doklada za otroke, razen če je 
oče siromašen in nesposoben za pridobivanje.

Člen 6.

V  prim eru  spora za priznanje pokojnine v  zvezi s 
či. 2 odredbe, odloča komisija, k i se ustanovi pri vsa
kem  okrajnem  NOO.

K om is ijo  sestavljajo predsednik in dva  člana. P red 
sednik kom isije  je pravn ik, k i se lahko pritegne od 
okra jnega narodnega sodišča, člana kom isije pa sta po 
en predstavnik finančnega in  upravnêga odseka okra j
nega ljudskega odbora.

Člen 7.

Komis:'ja odloča z  večino glasov. Kom isija  bo svojo 
odločbo podkrep ila  z navedbo vseh dejstev in  dokazov,

. na katerih  bazira svojo odločbo.

Odločbo podpisu jejo vs i č lan i kom isije.

Odločba, s katero se odbija prošnja, mora obsegati 
pravn i pouk o  pravici v ložitve pritožbe.

Pritožba se v lož i p r i kom isiji, k i je  izdala p rvo  
odločbo.

Člen 8,

P ro ti odločbi, s katero se odb ije  pravica na pokoj
nino, im ajo prosilci pravico  pritožbe v  8 dneh po> p re
jem u odločbe na kom isijo  p ri Poverjen ištvu  PNOO za p r i
znanje pravice do pokojnine, katere odločba je  dokončna.

Člen 9.

Kom isijo  za priznanje pokojnin p ri Poverjen ištvu  
PNOO sestavljajo' predsednik in dva člana. Predsedn ik  je 
pravn ik, ki se lahko pritegne od okrožnega narodnega 
sodišča, od ostalih dveh članov je  eden predstavn ik f i 
nančnega oddelka, drugi pa predstavnik oddelka za no
tranjo upravo pri Poverjen ištvu  PNOO. Kom isija  p ri P o 
verjen ištvu PNOO mora vložene pritožbe vzeti v  pretres 
najkasneje v  14 dneh po prejem u istih.

Člen 10.

V s i osebni upokojenci so obvezn i v laga te lji v  urad
niški pokojninski sklad. Mesečni prispevek  za uradniški 
pokojninski sklad znaša 3%  od kosmate pokojnine brez 
družinske doklade.

Člen 11.

P repoved i za privatno-pravne zahteve se lahko sta
v ijo  do ene tretjine, za državne zahteve a li alim entacije 
pa do polovice pokojn ine b rez družinske doklade.

Člen 12.

Upokojenci, katerim  so nacifašisti vze li, uničili a li 
sežgali pokojninske knjižice, bodo dokazali svojo- pra
vico z uradnim  potrdilom , iz  katerega m ora b iti razvidno:

številka knjižice, mesečni znesek pokojnine in  zadnji p la
čani mesec.

V  ko likor ne m orejo  te pravice iz  opravičljiv ih  raz
logov dokazati z uradnim  potrdilom , bodo dokazali to 
svojo pravico s pism eno izjavo dveh verodostojn ih  prič, 
potrjeno od kra jevnega  ali mestnega NOO.

Na isti način bodo dokazali to svo jo  prav ico  tudi oni 
upokojenci, katerim  so za časa okupacije nacifašisti v ze li 
pokojninske knjižice in ustavili izp lačilo pokojn ine radi 
n jihovega antifašističnega delovanja.

Člen 18.

Za prošnje, odločbe, potrdila, pritožbe in vse p riloge 
k prošnji za priznan je in dode litev  pokojnine se ne plača 
nobena taksa.

Člen 14.

Ta odredba stopi v  ve ljavo  z dnem, ko se objavi v 
»U radnem  listu«. Istočasno nehajo ve lja ti vsi predpisi, ki 
so v  nasprotju z določili te odredbe.

A jdovščina 20. oktobra 1946.

Načelnik oddelka za finance: Ta jn ik  Poverjen ištva :
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Pravilnik in tarifa
za prevez potnikov in blaga z motornimi vozili na 

območju Poverjeništva PNOO za Slovensko 
Primorje

P overjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  izdaja po 
odobritv i V o jn e  U prave J A  za Julijsko krajino, Reko, 
Istro in S lovensko P r im orje  na pod lagi pooblastila PNOO 
za Slovensko P rim orje  in Trst naslednji

p r a v i l n i k  in t a r i f o .

I, Splošni tarifni predpisi.

Člen 1.

P revoz potnikov, prtljage in blaga z m otornim i vozili 
je šteti za prevozne storitve, k i so zajete s predpisi te 
tarife.

Člen 2.

P rav iln ik  in tarifa  se uporabljata za vise enako.

Člen 3.

Za vsako plačano storitev je izda ti predpisano po
trdilo.

II. Prevoz potnikov in prtljage.
Člen 4.

P revo z  potnikov in prtljage se vrši po veljavnem  
voznem  redu. P o  potrebi so dovo ljene vožn je tudi izven  
voznega reda.

Od prevoza so izključene osebe z na lezljiv im i bo
leznim i, p ijane osebe, otroci pod 6. le ti b rez sprem stva 
in osebe, ki se ne pokoravajo nalogom  nameščencev a li 
p revozn im  predpisom.

Od prevoza prtljage se izključujejo: lahko vn etljiv i, 
eksplozivn i, pokvarjen i in  gn ili predm eti, ž ive  živali, ka
terih  p revoz n i dovo ljen  po oblastnih predpisih.

Člen 5.

1. T a rifa  za p revoz potnikov in prtljage v m edkra
jevnem  prom etu;

Prevoznin; 
k ilom eter po 2 

Prevoznin; 
ko 100,— lir  i 
navzgor.

Otroci do • 
zanje ne zahte 
starosti plačaj< 

Potn ik  me 
stek, k i ga m< 
na zahtevo ko;

Potnik, za 
listka, plača d 
kraja, k jer se 
toda najmanj < 

Če se vsto 
potnik brez vc 
postaje vozila, 
b rez voznega 
tega noče plac 
prihodnji posl 
upravni oblast 

Če potnik 
na v celoti.

Če potnik 
zen, višja sila 
liko  med plača 
Take prekin itv 
meru nepravil 
razliko navzgo 
Razlike do 10.-

2. Na stal 
vozn i lis tk i za 
ali obiskujoče 
v  oddaljenosti

Popust zn. 
najoč SO dni v 

Popust vei 
niških ali ladi, 

Brezplačni 
pravico pridob 
pisov.

Ročno pri 
prtljaga se sm 
ne ov ira  sopol 

Za izlete : 
se ne zaračun 
6. do 20. ure. 
posebni pògo< 

Pravice dc 
najmanj 20 o« 
naprej.

Za izletn i

3. Prtljaž 
okroži na 5.— 
težji od 30 kg, 
kosi m orajo l  
voz je  dokaz,

Potn ik i \i 
likor je na vo 

Prtljaga 
pred namemb 
jem  izdaje pr 

Prtljaga * 
j et j e ni doF.r 
pooblaščen za

4. Pod j et 
a li poškodovi
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Prevozn ina se računa za 1 osebo in za vsak začeti 
kilom eter po 2.50 lir.

Prevozn ina se zaokroži do 100.—  lir  na 5.— lir, p re
ko 100,—  lir  na 10.—  lir, p reko 200.— l ir  na 20.— lir  
navzgor.

Otroci do 4  leta starosti se voz ijo  brezplačno, če se 
zanje ne zahteva poseben sedež. Otroci od 4. do  10. leta 
starosti plačajo polovico vozne cene.

Potn ik mora im eti za potovanje ve ljaven  vozn i li
stek, k i ga mora hraniti ves čas vožnje in ga pokazati 
na zahtevo kontrolnega organa.

Potnik, za katerega se je ugotovilo, da nima voznega 
listka, plača dvakratno vozn ino od vstopne postaje do 
kraja, k je r  se je ugotovilo, da je  b rez voznega listka, 
toda najmanj 60.— lir.

Če se vstopna postaja ne m ore takoj ugotoviti, plača 
potnik brez voznega listka 2 kratno voznino od  odhodne 
postaje vozila , do kraja, k jer je b ilo ugotovljeno, da je 
brez voznega listka, toda najmanj 60.— lir1. Potnik, ki 
tega noče plačati, mora izstopiti takoj ozirom a na prv i 
prihodn ji postaji. Vozn ino in dop lačilo  je izterja ti po 
upravni oblasti.

Če potnik vožnjo prekine, velja,, da je  vožnja izvrše
na v celoti.

Če potnik prekine vožnjo iz  važnih razlogov (bo le 
zen, višja sila a li prom etni razlog i), mu je povrn iti raz
lik o  m ed plačano vozno ceno in  ceno za prepotovano pot. 
Take prek in itve potrdi sprevodnik na vozni karti. V  p r i
m eru nepravilne uporabe tarife a li računske napake je 
razliko  navzgor povrniti, razliko navzdol pa doplačati. 
Razlike do 10.— lir  se ne doplačajo-, n iti ne vračajo.

2. Na stalnih potniških progah se izdajajo' mesečni 
vozni listk i za delavce, nameščence in d ijake, zaposlene 
ali obiskujoče šole izven  kraja svojega stalnega bivališča 
v  oddaljenosti do največ 30 km.

Popust znaša 50°/o od predpisane vozne cene raču
najoč 30 dni v  mesecu po 1 vožn jo tja in nazaj.

Popust ve lja  samo za proge, k je r  ni ugodnih že lez
niških ali ladijskih zvez.

Brezplačni vozni listk i pripadajo osebam, k i si to 
pravico p ridob ijo  na podlagi obstoječih oblastvenih p red 
pisov.

Ročno prtljago je p revoziti brezplačno. Kot ročna 
prtljaga se smatra prtljaga, k i jo  potnik drži pri sebi in 
ne ov ira  sopotnikov.

Za izlete se zaračunava 50°/o potniške tarife. Čakanje 
se ne zaračuna. Znižanje ve lja  za nedelje  in prazn ike od
6. do 20. ure. P rekoračen je tega roka se obračunava po 
posebni pogodbi v  mejah tarife.

Pravice do popusta im ajo vse skupine iz le tn ikov z 
najmanj 20 osebami, ki so iz le t p rija v ile  vsaj 2 dn i v 
naprej.

Za izletn iško p rtljago se  prevozn ina ne zaračuna.

3. Prtljažnina je  25°/o redne vozne cene in  se za
okroži na 5.— lir  navzgor. Posam ezni kosi ne smejo biti 
težji od 30 kg, a za vsak kos se plača posebej. Posam ezni 
kosi m orajo b iti dobro zaviti. P revzem  prtljage za p re
voz je  dokaz, da je ta pravilno zavita.

Potn ik i lahko p repelje jo  z voz ili to liko prtljage, ko
likor je  na vozilu  razpoložljivega prostora.

Prtljaga  se lahko izdaja na zahtevo potnika tudi 
pred nam em bnih  krajem . Razlika v prtljažn im  med kra
jem  izdaje p rtljage in namembnim krajem  se ne vrača.

Prtljaga  sé izroči osebi, ki prinese prtljažnico. Pod 
je tje  ni doF,no ugotavljati, .ali je  prinosnik prtljažnice 
pooblaščen za sprejem  prtljage.

4. P od jetje  odgovarja  za popolno ali delno izgubo 
a li poškodovanje prtljage, če ni povzročena po krivd i

potnika a li po v iš ji sili. P od jetje  m ora to dejstvo pism e
no ugotoviti na sami prtljažnici.

V iš ino škode mora dokazati oškodovani, toda od
škodnina ne m ore b iti v išja  od 1.000.—  l ir  za 1 kg brut
to teže. P o leg  povračila  škode je  oškodovanemu vrn iti 
plačano prtljažnino.

Za dragocenosti, denar in  vrednostne pap irje  pod
je tje  ne prevzem a odgovornosti.

Če prtljage nihče ne prevzam e, sme podjetje p rtlja 
go predati na odgovornost in  stroške lastnika na na
membni postaji v  hram bo po plačilu  m orebitn ih stroškov. 
S p reda jo  je prevozn i dogovor izvršen.

5. Podjetja, k i redno prevaža jo potn ike in prtljago, 
m orajo prevažati pošto na tistih progah, k jer ni že lez
niškega, lad ijskega ali rednega poštnega prometa.

Vozne postavke za p revoz poštnih pošiljk  na vsej 
progi ne g lede na štev ilo  postaj in kom adov so:

a ) p isem ske pošiljke in  paketi do skupno 10 kg 
brezplačno, od  10 do 30 kg  brutto lir  0.50 za 1 km. Od
30 do 100 kg brutto lir  1.50 za 1 km, nad 100 kg brutto 
lir  3.— za 1 km ;

b) časopisi: do 20 kg brezplačno', nad 20 kg  za vsak 
k ilogram  brutto l ir  1.— .

P o  potreb i sprem lja  poštne pošiljke poštni uslužbe
nec, k i odgovarja  zanje. V ozi se brezplačno.

6 . T a r ifa  za p revoz potn ikov p ri prevozih v  mestu:
za prom et v  mestu je šteti ves prom et v  mejah mest

nega območja, k jer je sedež podjetja;

Vozarina znaša lir  2.50 za vsak začeti km, najmanj 
pa lir  6 .— .

7. tarifa  za a v to-taksi v  mestu in  izven  mesta:
začetna t a k s a ................................ l ir  30.—
vožnja b rez  povratka za začeti km »  30.—
vožnja s povratkom  za začeti km . »  20.—
čakanje za vsako začeto uro . . > 120.—

Za vožn je od 20. do 6. ure se voznina in  čakarina 
zvišata za 25%.

P revoz  ročne prtljage je  brezplačen. Za ostalo p rtlja 
go se plača prevozn ina po 30 l ir  od kosa.

Za poroke, izlete, krst in  podobno je  p lačati vozn ino 
po prosti pogodbi, k i pa ne sme presegati p redviden i 
maksimum v  tej tarifi.

Če se naroči avto-taksi za nek določen kraj, se  vk lju 
či taksim eter takoj po> odhodu z avtopostaje.

Če se .avto-taksi naroči, pa se. ne uporabi, se plača 
znesek, k i ga taksi-m eter pokaže do  trenutka odpovedi, 
po vozni ta r ifi b rez povratka. Ta tarifa  ve lja  za avto- 
taksije do 4 sedežev. Za avto-taksije z več kot 4 sedeži 
se tarifa zviša za 20°/o.

III. Prevoz blaga

Člen 6 .

Pod vozarino je  razum eti znesek, ki se pobira kot 
odmena za izvršene prevoze blaga.

Pom ožne pristo jb ine (zamudnina, tehtarina in  po
dobno) in ostali stroški ne spadajo pod pojem  vozarine.

Stranka m ora sama nakladati in razkladati blago. Če 
pa naklada in  razklada podjetje, inora stranka plačati 
m ezdo po u red bi o regu liranju  mezd in plač nam eščen
cev v  javnopravnih, gospodarskih in privatn ih  ustanovah 
in privatn ih  podjetjih  in  organizacijah za toliko oseb, ko
likor jih  je  b ilo  pri nakladanju zaposlenih in  za to liko  
časa, ko likor je  trajalo nakladanje a li razkladanje. P re 
k ladanje na potu, ki ni nastalo po krivd i stranke, g re  v  
brem e podjetja,
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Za vozilo, obremenjeno* z najmanj 80%  nosilnosti, se 
plača celotno vozarino po nosilnosti vozila, k i je  nave
dena na samem vozilu.

Za vozila  s prikolicam i je  vzeti p ri obračunavanju 
n jihovo skupno nosilnost in uporabiti tarifne postavke 
za ustrezajočo nosilnost vozila.

Za traktor s prikolicam i je  pri obračunavanju vzeti 
skupno nosilnost p riko lic  in uporabiti tarifne postavke 
za ustrezajočo* nosilnost vozila.

Dolžina pota se ugotavlja po števcu, če n i števca ali 
če ne deluje, pa po avto-karti. P revožene km je  raču
nati od  kraja, od koder je voz ilo  -odšlo, -da izvrš i prevoz.

Čas uporabe vozila  je  ugotoviti po podatkih iz  pot
nega lista. Začetek in  konec lahko potrd i koristn ik  na 
potnem listu. Čas uporabe je računati od trenutka od
hoda naročenega vozila.

Pod jetje  ni odgovorno za prevoz b laga z vozilom , ki 
je dano stranki v najem. Za čas najem a lahko postavi 
najem nik sprem ljevalca najetem u vozilu.

V ozilo  se najam e z voznim  osebjem , gorivom  in  ma
zivom .

Prevozn ina a li najem nina se plača po dogovoru  v na
prej ali po opravljenem  prevozu. D elno plaoil-o v  naprej 
a li dajan je plačiln ih nalogov na tretje osebe n i dopustno.

Teža b laga se lahko p reveri. Preobrem enjenost do 
največ 5°/o nad na v-ozilu označeno nosilnostjo ve lja  kot 
normalna obrem enitev.

Vozarina, pomožne pristojb ine (zamudnina, tehtarina 
in podobno) in ostali stroški, k i nastanejo na zahtevo 
trošar nskih a li drugih upravnih organov, gredo v  brem e 
koristn ika vozila.

Če naslovnik iz kakršnega ko li razloga b laga ne 
sprejm e, postopa pod jetje s skrbnostjo dobrega trgovca. 
Nastali stroški gredo  v b rem e koristnika vozila.

K l a s i f i k a c i j a ,  b l a g a  

Člen 7.

G lede plačevanja vozarine se d e li vse blago, k i se 
lahko prevaža z m otornim i vozili, v  tri skupine, in sicer:

1. skupina: blago* za zadostitev osnovnih življen jsk ih  
potreb in  sredstva za obnovo d ržave (žitarice, m linski 
proizvodi, živalska krma, m leko, sol, vžiga lice, petrolej, 
sladko*r, sveže sadje in povrtnina, sveže meso, kurivo, 
drva in p rem og); ves gradbeni m ateria l ki je namenjen 
izgradn ji stanovanj, umetna gnojila, zaobala za blago, ki 
se nanaša na to skupino;

2. skupina: surovine in odpadk i za p redelavo v  in- 
striji in obrti. M ateria l za obnovo države. P o lizd e lk i za 
nadaljnjo predelavo, vsa tekoča go*riva in  m aziva, gotovi 
proizvodi za prehrano (m arm elada, sir, mesni pro izvod i 
in podobno) in zaobala za blago te skupine;

3. skupina: gotovi industrijski in obrtn i proizvod-:, 
alkoholne pijače, luksuzno blago5 vse ostalo blago, k i n' 
navedeno pod točko 1. in 2., in zaobala za blago* te sku
pine.

P r o m e t  iz v e n s e d e ž a  p o d j e t j a  

Člen 8.

Za prom et izven  sedeža podjetja se šteje vsak pro
met, k i se vrš i p reko m eje mestnega obm očja v odda lje
nosti nad 10 km. Tarifa  je naslednja:

za b lago 1. skupine lir 20.—  za 1 tono in 1 km;

za b lago 2. skupine I r 24.— za 1 tono in 1 km;

za b lago 3. skupine lir  30.— za 1 tono in 1 km.
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ža vozila za 1 km

1. 2. 3.
lir lir lir

1 20. - 24,— 30 —
1.5 30,— 35,— 45.—
2 40 — 46.— 60,—
2.5 50.— 58 — 75.—
3 60.— 7 0 ,- 90,—
4 8 0 ,- 93.— 120,—
5 100 — 116.— 150 —
6 120,— 140*.— 180 —
7 140.— 163.— 210. -
8 160.— 18*6,- 240,—
9 180.— 210.— 270,—

10 200,— 233.— 3 0 0 .-
11 220.— 256.— 330,—
12 240.—' 280,— 360.—

Vozarina se računa samo za eno smer. Za prevoz 
b laga za istega koristn ika v obratni smeri se plača zopet 
polna vozarina.

Za p revoz zaobale, k i se p repe lje  za nakladanje 
blaga ali iz  katere se je  b lago razkladalo*, se plača 50®/o 
tarife.

Čas za nakladanje in razkladanje je  največ 20 minut 
za vsako* tono. Če se pri vožn ji v  eni sm eri večkrat na
klada in razklada, je  računati skupni M s teh nakladanj 
in razkladanj kot eno nakladanje in razkladanje, toda 
s tem, da se na končni postaji, za katero je  vozilo  naro
čeno, naklada a li razklada.

Za prekoračen je skupnega časa, odrejenega  za na
kladanje in razkladanje je  plačati zamudnino za vsake 
začete pol ure lir  80,— za 1 tono. Zamudnino je  -tudi 
plačati v prim eru, ko po k rivd i stranke naročeno* voz ilo  
stoje na poti ali če se vrne neizkoriščeno.

Zamudnino je računati za nakladanje in razklada
nje v  času od  6. do  18. ure. Če prispe voz ilo  med 18. uro 
do 6 . ure, se  nakladanje in razkladanje ne m ore izvršiti, 
razen če je dogovorjeno drugače.

L o k a l n i  p r o m e t  

Člen 9.

Za lokalni promet se šteje vsak promet, k i g re  do 
10 km preko* m eje mestnega območja.

Tarifa  za prevoz blaga je  naslednja:
za b lago 1. skupine lir  160,— na uro 
za b lago 2 . skupine lir  200.— na uro 
za blago* 3. skupine lir  280.— na uro

ža vozila
1.

za 1 uro 
2. 3.

lir lir l ir
1 160.— 200.— 280,—
1.5 2 5 0 ,- 300.— ' 400.—
2 330,— 400,— 530 —
2.5 420,— 500 — 660.—
3 500.— 600,— 800,—
4 660,— 800.— 1060.—
5 830,— lOOO — 1300.—
6 1000.— 1200,— 1600.-
7 1170,— 1400,— 1860.—
8 1330.— 1600.— 21^0.—
9 1500,— 1800.— 2400.—

10 1660,— 2000.— 2670.—
11 1830.— 2200.— 2930.—
12 2000,— 2400.— 3 2 0 0 ,-

Vozarinske postavke je  računati za 1 tono in 1 uro. 
P r i obračunavanju se započeti čas zaokroži na pol ure.

T e
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T a r i f a  z a  n a j e m  v o z i l  

Člen 10.

Kot najem  je razumeti oddajo voz la za najmanj 2 
dni izven  sedeža podjetja, toda samo za vožnje v  kraju, 
za katerega se vozilo najame.

V oz ilo  sme prevoziti v enem koledarskem  dnevu 
povprečno največ 150 km. Za višek  prevoženih  k  lo- 
m etrov je plačati dodatek po k ilom etrsk i tarifi.

P o leg  najem nine nosi stranka stroške garažiran ja 
vozila.

Najem nina za 1 dan:

t-onaža vozila za blago- iz  skupine

. 1. 2. 3.

lil' lir lir

1 1.500 — 1.750,- 2.250,—
1.5 2.250,— 2.630 .- 3.380,—
2 3.000,— 3.500,— 4.500,—
2.5 3 .750 ,- 4.350.— 5.600-.—
3 4.500.— 5.250.— 6.750.—
4 6.000.— 7.000 — 9.000.—
5 7.500,— 8.750,— 11.250.—
6 9.000,— 10.500,— 13.500,—
7 10.500,— 12.250,— 15.750 —
8 12.000. - 14000 — 18.000,—
9 13.500.— 15.750 — 20.250,—

10 15.000.— 17.500,— 22.500,—
11 16.500,— 19.150,— 24.750,—
12 18.000,— 21.000,— 27.000 —

Najemnina za vozila se ne plača:

1. ob nedeljah, državnih in* verskih  praznikih, če se 
vozilo  ne uporablja;

2. ob elem entarnih nezgodah (poplava, plazovi, 
snežni zameti, po-rušenje cest in mostov Ctd.), toda samo 
ko likor ni mogoč prom et na pomožnih poteh; •

3. če je  vozilo  ves dan v defektu.

Če je  vozilo  samo delno defektno, je najemnino 
plačati:

a ) v celoti, če. je vozilo  v prometu več kot 6 ur d e 
janskega dela ;

b) polovico, če je  vozilo  v obratu od 3 do 6 ur de
janskega dela;

c) če je voz ilo  v obratu manj ko 3 ure dejanskega 
dela, najemnine ni plačati.

T a r i f a  z a  t r a k t o r  

Člen 11.

Lahko se izposodi samo traktor ali traktor z najmanj 
2 prikolicam a. Če se izposodi samo traktor, se  računa iz
posojnina za traktor po jakosti v K S  na uro, in sicer:

do  45 KS lir  660,—  do 90 KS lir  880,—

do 60 K S  lir 750.— do 120 K S  lir  1050 —

M e d k r a j e v n i  p r e v o z  k o s o v n e g a  b l a g a

Člen 12.

Za kosovno b lago se smatrajo pošljke, ki jih prevza
m ejo podjetja za p revoz iz  enega kraja v drug kra^.

Posam ezni kosi smejo biti težki največ 500 kg. Za 
kose do  30 kg se zaračuna vozarina za po lir h 30 kg.

P r i računanju vozarine je zaokrožiti težo do 200 kg
7.a 10 kg navzgor, p reko 200 kg za 20 kg navzgor.

do kg  lir za 1. km do kg lir  za 1. km

30 3.50 200 12.—
40 4 — 220 13 —
50 4.50 240 14,—
60 5.— 260 15.—
70 5.50 280 16,—
80 6,— 300 17.—
90 6.50 320 18,—

100 7,— 340 19,—
110 7.50 360 20.—
120 8,— 380 21.—
130 8.50 400 22,—
140 9.— 420 2 3 ,-
150 9.50 440 24 —
160 10,— 460 25,—
170 10.50 480 26,—
180 11.— * 500 27,—
190 11.50

Če zahteva narava pošiljke paketiran je posamezn h 
kosov, morajo- biti ti dobro paketirani. Brž ko podjetje 
prevzam e pošiljke za prevoz, velja , da so kosi dobro 
paketirani.

Pod jetje  je odgovorno za pošiljke, ki jih  prevzam e 
za prevoz.

Pošiljatelj mora na 'zahtevo pom agati pri nakladanju, 
ured itvi in razkladanju pošiljk.

S prevozom  se mora pričeti najkasneje drugi dan po 
dnevu, ko se sklene prevozn i dogovor. Če se ta rok p re
korači in temu ni krivo- podjetje, padejo- stroški v  brem e 
pošiljatelja ter je plačati ležarino.

K-o pošiljka dospe, je  o- tem  obvestiti naslovnika z 
naznačbo roka, v  katerem  m ora pošiljko prevzeti.

'Šteje se, da je naslovnik obveščen:
a) 24 ur po- predaji priporočenega pisma na pošti,
b) 6 ur po predaji brzojavke;
c) po predaji -obvestila.

Pošiljke je prevzeti v  24. urah po obvestilu. Za p re
koračenje tega roka je  plačati ležarino. Pošiljke se izda
jajo v delovnem  času. R ok i za izdajanje tečejo- ob nede
ljah in drugih praznikih, če je  za te dni predpisan de
lovni čas. P r i prevzem u pošiljk  za prevoz je ugoto-vit': 
težo-.

Na zahtevo- prejem nika ali na zahtevo trošarinskih 
in drugih upravnih organov je težo ponovno ugotoviti.

Za -tehtanje je  plačati tehtarin-o- po tarifi.

V  vo-zarini je  vračunan tudi -odvoz iz stanovanja ali 
poslovalnice do skladišča in do-v-o-z do stanovanja a li po
slovalnice.

Za zajetne pošiljke je  plačati 50 odstotkov več.

P o m o ž n a  p r i s t o j b i n e  

Člen 13.
Tehtarina:
a ) za vsako- tehtanje na cestni tehtnici lir  15.— ;
b) za vsako tehtanje na skladiščni tehtnici do- 100 kg 

lir  6.— , za vsakih nadaljnjih 100 kg lir  3.— .
Izposojn ina za pokriva la :
za daljavo do 100 km v eni sm eri lir  160.— , za vsa

kih  nadaljnjih 100 km še lir  60.— . Pokriva lo  je plačati 
samo pri stalni uporabi.

č iščen je in razkuževanje vozila :
če koristn ik  yo-zila po- upo-rabi ne o-čisti a li razkuži 

(p ri prevozu apna. m rličev, živa li in podobno), plača 
lir  160.— .

Odpoved vozila :
Najmanjša pristojbina za naročeno vozilo  je  znesek 

za pol ure po ta rifi za lokaln i prom et, po skupini 1.
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Če se stranka ne ja v i v en i u ri po času, za katerega 
je  b ilo  voz ilo  naročeno, velja , da je  vožn ja odpovedana 
in  je  plačati znesek za 1 uro po ta r ifi za lokaln i prom et 
po skupini 1.

Za vrn itev  pošiljke pošiljatelju  pred začetkom  pre
voza je  plačati l ir  33.— za pošiljko  in vse dejanske 
stroške.

Ležarina:
Znesek za 1 ko ledarski dan za vsakih 100 kg  brutto 

teže je l ir  6.— .
Obveščanje:
a ) za daljavo do 2 km  lir  3.— ;
b) za vsajj nadaljn ji km še po> lir  3.— ;
c) za obveščanje po pošti je  plačati poštne pristo j

bine.
Ostale pristojbine, ki tu niso navedene, je plačati po 

cenah, k i jih  odobre lokalne oblasti.

L u š k a  t a r i f a

Člen 14.

Luško ta rifo  je  uporabljati za p revoze v  lukah (po
morskih 'in rečnih) do a li iz luških skladišč v vagon ali 
iz vagona.

Tarifa  znaša največ 70 odstotkov norm alne tarife.

T a r i f a  z a  d o v o z  n a  ž e l e z n i š k o  p o s t a j o  
a l i  o d v o z  i z  ž e l e z n i š k e  p o s t a j e

Člen 15.

Za p revoze  b laga od  kraja predaje do  železn iške po
staje a li obratno, se plača največ 80°/o norm alne tarife.

IV. Končne določbe
Člen 16.

P revoze  potnikov z avtobusi in kam ioni in  prevoz 
b laga sm ejo izvrševati samo avtopodjetja za javn i pro
met, k i im ajo zato oblastveno' dovoljen je.

Lastniki motornih voz il (zadruge, državne ustanove, 
industrije, podjetja  in  osta li), k i so dobili vozila  za svoje 
potrebe, smejo' uporabljati vozila  samo za tiste namene, 
za katere so dob ili vozilo  in  na tistih zvezah-progah, ki 
jih  do loči pristojna oblast za avtopromet.

Č len 17.

Ta  praviln ik  in tarifa dob i obvezno moč z dnem 
objave v U radnem  listu.

A jdovščina dne 1. oktobra 1946.

Ta jn ik  Poverjen ištva : 

France Perovšek s. r.

148
Odlok

o ustonovitvi delovnih sodišč

Poverjen ištvo  PNOO za S lovensko P rim orje  po odo
b ritv i V o jn e  U prave JA  za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in S lovensko P rim orje  ter na podlagi pooblastila PNOO 
za S lovensko P r im orje  in Trst, izdaja sledeči

o d 1 o k :

Člen 1.

Vse delovne spore ne g lede na vrednost spornega 
predm eta rešuje pristojno okra jno narodno sodišče kot 
delovno sodišče.

Štev. 19

Delovni spori so taki spori, ki nastanejo iz  d e lo v 
nih odnosov m ed delodaja lci in  delo jem alci v  zasebnih, 
zadružnih a li javnopravnih podjetjih  in v zasebnih, za
družnih in javnih organizacijah in  ustanovah.

Člen 2.

K ra jevna  pristojnost se določa po kraju, k je r  je 
č ilo  delo  oprav ljeno  a li bi moralo b iti opravljeno, po 
kraju, k jer je poslovalnica podjetja ozirom a sedež orga
nizacije ali ustanove ali po kraju, k jer je bila pogodba 
sklenjena.

Člen 3.

Delovno sodišče poskusi predhodno doseči porav
navo med strankama. O poravnavi napravi sodišče kratek 
zapisnik, k i ostane v  sodnem spisu. Neuspelo poravnavo 
zaznamuje v  sodnem zapisniku. P rep is  zapisnika o po
ravnavi izda sodišče samo stranki, katera ga 'izrecno 
zahteva.

Tožba se v loži pismeno ali ustno na zapisnik pri 
delovnem  sodišču prve stopnje.

Sodišče odloča na podlagi svobodne presoje, zgra
jene na vestni oceni izveden ih  dokazov. A ko m isli so
dišče, da je  kak dokaz potreben, sme odrediti, da se 
sprejm e ali preskrb i.

Sodišče zavrne predlog, s katerim  b i se brez. po
trebe zavlačeval postopek, ki je nujen in  usten.

Člen 4.

Sodišče- sme na pred log  ali po uradni dolžnosti iz 
dati eno a li več začasnih odredb, če m isli, da b i b ile  
brez tega  koristi stranke ogrožene.

0  ugovorih  in pritogfoah zoper začasne odredbe se 
odloči s sodbo o g lavn i stvari.

Člen 5.

D elovno sodišče p rve stopnje mora vročiti sodco 
izostali stranki v 24 urah po razglasitvi.

Zoper sodbo delovnega sodišča iprve stopnje je  do
pustna pritožba na okrožno narodino sodišče kot delovno 
sodišče v  roku treh dn i po vročitv i sodbe. Pritožbo je  
vročiti pism eno ali ustim na zap'isnik pri delovnem  so
dišču p rve  stopnje. D elovno sodišče druge stopnje mora 
odločiti o pritožbi najkasneje v *rok u  petih dni. Sodba 
druge stopnje je  dokončna.

Člen 6.

Okrajna in okrožna narodna sodišča kot delovna 
sodišča sodijo v  senatih treh članov.

Predsedn ik  delovnega  sod'Jšča p rve  stopnje je  član 
sedišča (stalni sodnik ali tajnik p ravn ik ), katerega odre
di predsednik okrajnega narodnega sodišča za dobo ene
ga leta, ostala dva  člana delovnega sodišča pa sta sod
nika prisednika.

0  pritožbah sodi okrožno narodno sodišče kot d e 
lovno sodišče druge istopnje. Sestavljeno je  iz treh čla
nov, katere odred i predsednik okrožnega narodnega 
sodišča za eno leto.

Člen 7.

Za postopek p red  delovn im i sodišči se ne plača no
bena taksa.

Člen 8.

Z. dnem, ko stopi ta od lok  v veljavo, započnejo in 
dokončajo vse tekoče delovne spore pristojna delovna 
sodišča.

Člen 9.

Poverjen ištvo  PNOO izda po potrebi navodila v  
zvezi s tem odlokom.

Stev. 19
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Člen 10.

Ta od lok  stopi v  ve ljavo  z  dnem  ob jave v Uradnem  
listu.

A jdovščina dne 28. septem bra 1946.

Ta jn ik  Poverjen ištva: 

France Perovšek s. r.

149
Na podlagi člena 1 odredbe o pitanju in  oddaji pra

šičev za gospodarsko leto 1946/47 in regulaciji nakaznic 
za maščobo (U. L. PPNOO 18/142) izdaja Poverjen ištvo  
PNOO za Slovensko P r im o r je  sledečo

odločbo 
o odkupni ceni za prašiče:

Člen 1.

Prašičem , k i so jih  re jc i zavezani oddati po členu
1. odredbe o  oddaji prašičev, so določene te le  cene:

a) za prašiče 80% klavnosti l ir  100 za kg žive teže,
b ) za prašiče 75% klavnosti l ir  90 za kg ž ive teže,
c) za prašiče 70% klavnostii l ir  80 za kg žive leže.

Člen 2.

Odkupne cene veljajo, franco živinski sejem  ali 
k lavnica za prašiče, ki niso 'bili hranjeni a li napojeni 12 
ur pred prodajo.

Člen 3.

Ta odločba slopi v  ve lja vo  z  dnem  objave v Uradnem  
listu.

A jdovščina dne 28. oktobra 1946

Za U rad za cene: Ta jn ik  Poverjen ištva:

Grohar Jože s. r. France Perovšek s. r.
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Na pod lagi člena 9. odredbe o  prometu z vinom  

(U. L. PPNOO 18/143) izdaja Poverjen ištvo  PNOO za 
Slovensko P r im orje  sledečo

odločbo
o zaračunavanju pristojbin z,a opravo poslov iz

členov 5 in 7 odredbe o prometu z vinom:

Člen 1.

Za opravljan je poslov iz členov 5 in 7 odredbe o 
prom etu z vinom znaša pristojbina, k i jo  sm ejo zara
čunati vinarske zadruge, 0.25% fakturnega zneska, naj
manj pa 100 lir.

Č len 2.

Znesek plačane pristojbine iz člena 1 se sm e vra
čunati v kalkulacijo prodajnih cen na drobno.

Člen 3.

Ta odločba stopi v ve ljavo  z  dnem ob jave v Uradnem  
listu.

A jdovščina dne 28. oktobra 1946.

Za U rad za cene: Ta jn ik  Poverjen ištva:

Josip Grohar s. r. France Perovšek s. r.
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Odredba št. 52

Vojne uprave J. A. za Julijsko Krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje od 24. oktobra 1946

Zaradi ohranitve notranje vrednosti in  kupne moč; 
lire, izdaja Gospodarska banka za Istro, Reko in Slo
vensko P rim orje

o d r e j a m

I.

Da se tečaj lir e  izdaje Gospodarske banke v raz
m erju p ro ti m etro-liri sprem eni in u trd i z 1 :2  t. j. za
100.—  lir  izdaje Gospodarske banke z  200.—  m etro-lir 
(izdaja Ita lije ).

II.

Ta naredba stopi v ve ljavo  takoj.

Namestnik komandanta: 
genera lm ajor:

V . Holjevac, s. r.

152
Odločba

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P r im orje  p o  odo
b ritv i Vo jn e U prave JA  za Julijsko krajino^, Istro, Reko 
in Slovensko P rim orje  te r  na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko P rim orje  in  Trst, izdaja sledečo

o d l o č b o .

1. F ilm sko podjetje FLR J  d irekc ija  za S loven ijo iz
roči naslednja podjetja  za predvajan je film ov (k inem a
togra fe ) na področju Poverjen ištva  PNOO, ki jih je  do 
sedaj upravljala, v  upravo kakor sledi:

a ) k ino v  A jdovščin i —  mestnemu narodno osvobo
dilnem u odboru v A jdovščin i;

h) k ino v  V ipavi —  krajevnem u narodno osvobo
dilnem u odboru v  V ip av i;

c) k ino v Št. Petru  na Krasu —  krajevnem u na
rodno osvobodilnem u odboru v  Št, Petru  na Krasu;

d ) k ino v  Tolm inu — mestnemu narodno osvobo
dilnem u odboru v Tolm inu.

2. Izroč itev  kinem atografov se izvrš i po  stanju z 
dne 15. ju lija  1946. S tem  dnem  p re ide jo  vse pravice in 
obveznosti dosedanje uprave imenovanih podjetij na 
p revzem n ike; m ed te obveznosti spada tudi dovrš itev  
eventualnih započetih gradenj na stroške prevzem nika.

V s i dohodki izza tega dneva gredo v  dobro p re v 
zemnika.

3. Osebje izročenih  kinem atografov se daje na raz
polago prevzem nikom .

4. F ilm sko’ podjetje, d irekcija  za SlovenijO' v  l ik v i
daciji, izroči ta podjetja prevzem nikom  v 14 dneh po' 
u ve ljav itv i te odločbe.

5. Ta  odločba stopi v  ve ljavo  z ob javo v 'U ra d n em  
listu.

‘ A idovščina dne 2. decembra 1946.

Ta jn ik  poverjen ištva : 

France Perovšek s. r.
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Objave
P r i l o g a  k  št. 19

S o d n a  o b l a s t v a

Uvedbe postopka za proglasitev za mrtve
Sp. 284/46

Nusdorfer Stanko živ. Avgusta in pok. M arije  r;oj. 
Puo, ro jen  22. IV . 1924 v Rožmanih, delavec iz Rožm anov 
št. 13 p ri Šturjah, je  odšel ju lija  1942 k  partizanom  in je 
služil v  G radn ikovi brigadi, k jer je  dosegel čin koman
danta bataljona. Dne 1. I I .  1944 na poti iz Cerkna na 
Otlico je  padla m ina z mule in p ri tem baje ubila poleg 
ostalih tudi Nusdorfer Stanka, ki je  b il od Samca Jožefa 
iz  Zapuž in  ostalih tovarišev na licu mesta pokopan.

K e r  je  verjetno, da je Nusdorfer Stanko resnično' 
padel dne 1. II. 1944, se na p red log  Nusdorfer Avgusta, 
žagarja ;::z Kožmanov št. 13 pri Šturjah, uvede postopek 
za dokaz sm rti Nusdorfer Stanka in se mu postavi za 
skrbnika Nusdorfer Avgust, žagar iz Kožm anov št. 13 
pri Šturjah.

Poziva  se vsakdo, k i mu je kaj znano o  Nusdorfer 
Stanku, da ja v i tukajšnjemu sodišču a li skrbniku do 
31. X II .  1946.

P o  preteku tega roka bo sodišče po po izvedb i doka
zov odločalo o  dokazu smrti.

Okrajne narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

Sp. 293/46

Kobal Rudolf pok. Jožefa in živ. Roze roj. Božič, 
rojen  18. X I I .  1919 v  Budanjah, kovač iz Budanj št.- 36, 
je po polomu Ita lije  leta 1943 odšel v partizane najprej 
v  borbo' za Gorico, pozneje pa je služil v G radnikovi 
brigad i v  II. četi, I I .  bataljona in je  po iz jav i Loredan 
Angela , sedaj v  I. četi I I /  bataljona, II. brigade NO
II. d iv iz ije  KNOJ-a v Postojni, padel dne 21. IX . 1944 
pri Železn ik ih  na Gorenjskem .

K e r  je  verjetno, da je Kobal Rudolf resnično padel 
dne 211. IX . 1944, se na pred log Kobal Roze, pos. iz 
Budanj št. 36 uvede- postopek v  dokaz sm rti Kobal Ru
dolfa, tej* se mu postavi za skrbnico Kobal Roza, pos. 
iz, Budanj št. 36.

Poz iva  se vsakdo, ki mu je  kaj znano o pogrešancu 
K oba l Rudolfu, da poroča tuk. sodišču a li postavljen i 
skrbnici K oba l Rozi, pos. iz  Budanj št. 36 do 31. X II .
1946.

Po  preteku tega roka bo sodišče po poizvedbi doka
zov od ločilo  o- dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

*

Sp. 84/46— 4

Kavčič Ivan, rojen 4. IV . 1893 na Ljubinju, sin pok. 
Blaža in pok. M arije Kenda, kmet, nazadnje stanujoč na 
Ljubinju št. 3, je b il junija 1944 odpeljan cd Nem cev v 
in ternacijo v  taborišče Dachau, nato Mauthausen in nazad
nje v  Linz, k jer je  po tridnevnem  ležanju dne 9. I. 1945 
po iz ja v i izves tite ljev  Korena V lad im irja  iz  Robiča št. 81 
in Skočirja Franca iz  Vršnega št. 35 umrl in b il odpe
ljan v krem atorij v Mauthausen.

K er je  tedaj upravičena dom neva, da je  Kavčič Ivan 
umrl, se  na p red log  n jegove  žene Kavčič Ivane, kmetice 
iz  Ljubinja, uvede postopanje v dokaz sm rti ter se izdaja 
poziv, da se o  pogrešancu poroča sodišču a li s tem po
stavljenem u skrbniku F illiju  Vinku.

Kavčič Ivan  se poziva, da se zglasi pri podpisanem 
sodišču a li drugače da kako vest o sebi.

Po  15. I. 1917 bo sodišče na vnovično prošnjo od lo
čilo  o  proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Tolminu 
dne 30. septem bra 1946.

*
Sp. 294/46

Krasna M iklavž živ. Franca in živ. M arije roj. L a 
vrenčič, ro jen  25. IX . 1924 v Budanjah, krojač iz  Budanj 
št. 70, je  odšel k partizanom po polomu Ita lije  in se je 
zadržal nekaj časa na Krasu. Avgusta meseca 1944 je 
odšel z neko- angleško vojaško m isijo  na* Roroško in 
baje tam padel dne 8. X II .  1944.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log Krasna M arije, pos. iz  Budanj št. 70̂  
uvede postopek za proglasitev m rtvim  Krasna M iklavža 
in se mu postavi za skrbnico1 Krašna Marija, pos. iz 
Budanj št. 70.

Poziva  se Krašna M ik lavž in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skr nie;; Krašna M ariji, pos. iz  Budanj št. 70, do 
31. X II .  1946.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o proglasitv i mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
■dne 30. septem bra 1946. '

*
Sp 295/46 •

Žgur Vladislav pok. Ivana in  živ. M arjete roj. Se
menič, rojen 21. V I. 1927 v  Podragi, km ečki sili iz  Po 
drage št. 10, je odšel v  partizane dne 23. I I I .  1944 in je 
služil kot kurir pri IX . korpusu. P r i neki obko litv i vasi 
V rtov in  junija 1944 od strani Nemcev, je  Žgur V lad is lav 
pobegnil iz vasi, vendar pa od tedaj ni o- njem  nikake 
vesti več.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Žgur Marjete, kmetice iz  Podrage 
št. 10, uvede postopek za proglasitev m rtvim  Žgur V la 
d islava ter se mu postavi za skrbnico Žgur Marjeta, km e
tica iz Podrage št. 10.

Poziva  se Žgur V lad is lav in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano O' pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali postav
ljen i skrbr/ci Žgur Marjeti, km etici iz Podrage št. 10, do 
31. X II .  1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
od ločilo  o proglasitv i mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septembra 1946.

Sp 296/46

Lozar Alojz živ. K ristjana in živ: M arije roj. Gorup, 
rojen leta 1919 v  Sv. Tomažu pri Lokavcu, km ečki sin 
iz Sv. Tomaža, je  kot partizan služil v G radnikovi b ri
gadi, nazadje v okolici Lokev, k jer je poleti 1944 ob
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1944 ob

prilik i nekega nemškega napada baje padel in je baje 
pokopan na pokopališču v  Lokvah.

K e r  je- verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Lozar Kristjana, pos. >iz Sv. Tom aža 
pr! Lokavcu, uvede postopek za proglasitev m rtvim  Lo 
zar A lo jza  in se mu postavi za skrbnika Lozar Kristjan, 
pos. iz Sv. Tom aža p r i Lokavcu.

Poziva  se Lozar A lo jz  in vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postavljene
mu skrbniku Lozar Kristjanu, pos. iz  Sv. Tom aža pri 
Lokavcu, do 31. X I I .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 30. septem bra 1946.

Sp 297/46

Krečič Marijo živ. Jerneja in živ. M arije roj. K om 
para, rojen 21. IX . 1919 v  Lokavcu, km ečki sin 'iz Lo~ 
kavča št. 18, je  odšel septem bra 1943 z ostalim i parti
zani v  borbo proti Gorici, odkoder se n i več vrn il, niti 
ni od tedaj o  njem  kake vesti.

K e r je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se ‘na p red log  K reč ič  Jerneja, pos. iz Lokavca 
št. 18, uvede postopek za proglasitev K rečič  M arija m r
tvim  in .se  postavi za skrbnika pogrešancu K reč ič  Jernej, 
pos. iz  Lokavca št. 18.

Poziva  se K rečič Marijo in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da javi tuk. sedišču a li skrbniku 
do 31. X II .  1946.

P o  preteku  tega roka bo- sodišče na ponovni pred log 
odločilo O' proglasitv i mrtvim.

Okrajno narodno sedišče v Ajdovščini 
dne 30. septem bra 1946.

*

Sp 298/46

Černigoj Anton pok. Antona in  živ. Frančiške roj. 
Lozar, rojen  2. X II .  1906 v  Lokavcu, km et iz  Lokavca 
št. 20, je  septem bra 1943 odšel z osta lim i partizani v 
borbo proti Gorici, odkoder se ni vrn il in ni od tedaj 
n ikake vesti.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Černigoj M arije, km ečke hčerke iz 
Lokavca št. 20, uvede postopek za proglasitev mrtvim 
Černigoj Antona in se mu postavi za skrbnico Čern igoj 
Marija, kmečka hči iz  Lokavca št. 20.

Poziva  se Čern igoj Anton in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano, da poroča tuk. sodišču ali postavljeni skrbnici 
Černigoj Mariji, km ežk i hčerki iz  Lokavca št. 20, do 
31. X II .  1946. '

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
odločilo  o- proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946. 

ÿ
Sp 300/46

Prem Franc živ. Franca in pok. G enovefe roj. K ra
pež, rojen 24. V I. 1906 na Otlici, km et iz Otlice št. 215, 
je  odšel v  partizane dne 17. X I. 1943 in je  služil v  Grad
n ikovi brigadi, t e r  je  padel baje pri nekem  spopadu dne
2. ali 3. X II . 1943 pri M rzlem  vrhu.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Prem  Barbare, km etice iz Otlice 
št. 215, uvede postopek za proglasitev m rtvim  Prem  
Franca ter se mu postavi za skrbnico P rem  Barbara, 
kmetica iz Otlice št. 215.

Poziva  se P rem  Franc in  vsakdo, ki mu je  kaj znano 
o  pogrešancu, da to poroča tuk. isodišču a li postavljeni 
skrbnici P rem  Barbari, km etici iz O tlice št. 215, do 
31. X II .  1946.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitv i mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 30. septem bra 1946.

Sp 301/46

Kravos Franc pok. Janeza in živ. L judm ile roj. 
Rustja, ro jen  23. I I .  1903 v  Skriljah, z idar iz  Skrilj št. 34, 
nazadnje stanujoč v Banjaluki v  Bosni, k jer je b il avgu
sta 1942 ujet od ustašev, ki so ga izročili Nemcem, ka
teri so ga baje ustre lili in  na licu  mesta pokopali.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  K ravos L judm ile, hišne iz  Skrilj 
št. 34, uvede postopek za p roglasitev m rtv im  Kravos, 
Franca ter se mu, postavi za skrbnico K ravos Ljudm ila, 
hišna iz Skrilj št. 34.

Poziva  se K ravos  Franc in  vsakdo, k i mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici K ravos Ljudm ili, hišni iz  Skrilj št. 34, do 
31. X I I .  1946.

Po preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sedišče v Ajdovščini 
dne 30. septem bra 1946.

Sp 302/46

Cigoj Stanko pok. Jožefa in živ. M arije  roj. V odop i
vec, ro jen  20. IX . 1915 v. Skriljah, m izar iiz Skrilj št. 76, 
je  odšel leta 1938 iz  Jugoslavije v  špansko državljansko 
vojno-, k jer je b il po izjavi. V odop ivec  A lb ina  iz  Kam enj 
zadet od  k rog le  in  padel te r  je  b il tam pokopan.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se. na p red log  Cigoj, M arije, km etice iz Sk rilj št. 76, 
uvede postopek za proglasitev C igoj Stanka m rtvim  te r 
se mu postavi za skrbnico Cigoj M arija, kmetica iz Skrilj 
št. 76.

Poziva  se Cigoj Stanko in vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o pogrešancu, da  poroča tuk. sodišču a li postavlje
ni skrbnici C igoj M ariji, km etici iz  Skrilj št. 76, do 
31. X I I .  1946.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 30. septem bra 1946. 

ÿ
Sp 303/46.

Cigoj Hilarij pok. Jožefa in živ. M arije roj. V odop i
vec, rojen  29. V I I .  1913 v Skriljah, km et iz Skrilj št. 76, 
je  odšel v  partizane 10. I I .  1943 in  je  služil v  brigad i 
Simona Gregorčiča. Dne 23. II. 1943 je b il baje p r i ne
kem  italijanskem  napadu ubit.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, jse na p red log  C igoj M arije iz  Skrilj št. 76, uvede 
postopek za p rog lasitev C igoj H ilarija  m rtvim  in se mu 
postavi za skrbnico C igoj Marija, kmetica iz Skrilj št. 76.

Poziva  se  Cigoj H ila rij in vsakdo-, k i mu je  kaj zna
no o  pogrešancu, da jav i tuk. sodišču al;i skrbnici do 
31. X I I .  1946.

Po  preteku  tega roka ho sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 30. septem bra 194S

A
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Sp 304/46

Cigoj Ivan pok. Jožefa in živ. M arije  roj. Vodopivec, 
rojen 7. IX . 1918 v Skriljah, km et iz  Skrilj št. 76, je  
odšel v partizane oktobra 1943 in je  služil v K osove lov i 
brigadi. Dne 6 . I. 1944 je  hotel z ostalim i tovariši p re
p lavati Sočo, pri čem er so Nem ci od p rli jez ,in ga je  vo 
da odnesla ter je  ba je utonil.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  C igoj M arije, km etice iz  Skrilj št. 76, 
uvede postopek za proglasitev m rtvim  C igoj Ivana, ter 
se mu postavi za skrbnico C igoj Marija, kmetica iz Skrilj 
št. 76.

Poziva  se C igoj Ivan  in  vsakdo, k i mu je kaj zna
no o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali postavlje
n i skrbnici do 31. X I I .  1946.

P o  pret,eku tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
od ločilo  o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1916.

*
Sp 305/46
m

Bajc Ivan živ. Janeza in živ. A lo jz ije  roj. Žgur, ro
jen  31. X . 1919 v  Zemonu, pek v  Zem onu p r i V ipav i 
št. 16, je  odšel v  partizane septem bra 1943 po svo ji 
vrn itv i iz  Francije. P r i nekem  kratkem  obisku doma je  
povedal, da se nahaja p r i štabu v  V itovljah . Od tedaj 
ni o njem  n ikakega sledu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  Bajc A lo jz ije , trgovk e  iz V ipave 
št. 82, uvede postopek za proglasitev m rtv im  Bajc Ivana 
ter se mu postavi za skrbnico Bajc A lo jz ija , trgovka iz  
V ip a ve  št. 82.

Poziva  se Bajc Ivan  in vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali postavlje
ni skrbnici Bajc A lo jz iji do 31. X I I .  1946.

Po preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 194.6.

*
Sp 306/46

Polanc Dorče živ. Benedikta in  živ . R oze roj. K ra 
pež, rojen  dne 27. X . 1922 na Otlici, pos. sin iz  Otlice 
št. 206, je  iz  Taranta odšel k partizanom in je  b il v  Ba
riju  uvrščen v  P rvo  prekom orsko brigado. Nato je  b il 
premeščen v 13. hrvatsko brigado, 4. bat., 13. četa I. d i
v iz ije . Dne 27. V . 1944 se je nahajal v  M rkonjič-gradu 
v zelo  srd itih  bojih  in je  b il po iz jav i L ikar V iktorja, 
pos. sina na Dolu, sedaj zaposlen kot stražar v  idrijskih  
zaporih, istega dne težko ranjen ter je  ba je um rl okrog
4. ure popoldne.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Polanc Olge, pos. hčere iz  Otlice 
št. 206, uvede postopek za proglasitev Polanc Dorče ta 
m rtvim  te r se mu postavi za skrbnico Polanc Olga iz 
Otlice št. 206.

Poziva  se Polanc D orče in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici do  31; X II .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septembra 1946.

Sp 307/46

V idm ar Franc pok. A lo jza  in  živ. Jožefe roj. Bra
tina, ro jen  28. IX . 1921 na Otlici, de lavec  iz  O tlice št. 189, 
je  odšel v  začetku septem bra 1943 z ostalim i partizani v  
borbo proti Gorici in  je  ba je v  tej borb i padel dne 19. 
IX . 1943.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
sm rti, se na pred log  V idm ar Jožefe, zasebnice iz  Otlice 
št. 189, uvede postopek za p roglasitev m rtvim  V idm ar 
Franca in  se mu postavi za skrbnico V idm ar Jožefa, za
sebnica iz  Otlice št. 189.

Poziva  se V idm ar Franc in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da  poroča tuk. sodišču ali postav
ljen i skrbnici V idm ar Jožefi, zasebnici iz  Otlice št. 189, 
do 31. X I I .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitv i mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

Sp 308/46

Kobal Josip pok. F ilip a  in pok. An ton ije  roj. H lad, 
ro jen  28. I I .  1891 na P lan in i, krnet iz P lan ine št. 46, je  
odšel 15. I I I .  1915 kot avstrijsk i vo jak  v  p rvo  svetovno 
vojno in je  služil p r i 55. peš. polku na ruski fronti. Dne 
15. V I. 1915 je  sporočil, da je  b il ranjen in da g re  zo
pet na fronto, k er mu je  bolje. Od tedaj n i o  njem  ni- 
kake vesti več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na pred log Kobal F ilipa , čevljarja  iz  P lan ine 
št. 36, uvede postopek za proglasitev m rtvim  K oba l Jo
sipa ter se mu postavi za skrbnika K oba l F ilip , čev ljar 
iz P lan ine št. 36.

Poziva  se K oba l Josip in  vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postavlje
nemu skrbniku K oba l F ilipu , čevljarju  iz  P lan ine št. 36, 
do 31. X I I .  1946.

P o  p reteku  tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
odločilo o  proglasitv i mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. sep tem b ia  1946.

Sp 309/46

Žigon Janez pok. Franca in živ. K ris tin e  roj. K ra 
pež, rojen  ju lija  1911 na Otlici, d e lavec iz  O tlice št. 222, 
je odšel 18. IX . 1943 z osta lim i partizani v  borbo proti 
Gorici te r je po pripovedovan ju  nekaterih  n jegovih  to
varišev baje padel že 19. IX . 194-3.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  Žigon Kristine, zasebnice št. 222, 
uvede postopek za p roglasitev m rtvim  Žigon Janeza in 
se mu postavi za skrbnico Žigon Kristina, zasebnica iz 
Otlice št. 222.

Poziva  se Žigon Janez in  vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o  pogrešancu, da to poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici Žigon K ristin i, zasebnici iz O tlice št. 222, 
do 31. X I I .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi mrtvim .

••Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septembr? 1916.
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Sp 310/46

Dolenc Alojz pok. A lo jza  in  živ. M arije roj. Z ivic. 
ro jen  dne 14. I V . . 1924 na Gočah, km ečki sin  i z . Go? 
st. 96, je  odšel v partizane dne 21. IX . 1943 v  brigado 
Simona Gregorčiča v  V ipavo. P o  treh dneh je  odšel na 
Nanos in haje tam  padel dn e 27. IX . 1943.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  Dolenc M arije, pos. iz  Goč št. 96, 
uvede postopek za proglasitev Dolenc A lo jza  m rtvim  
in se mu postavi za skrbnico Dolenc M arija, pos. iz Goč 
št. 96.

Poziva  se Dolenc A lo jz  in  vsakdo, k i mu je  kaj zna
no O' pogrešancu, da javi tuk. 'sodišču a li skrbnici do 
31. X I I .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno®sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bre 1946.

Sp 311/46

Možina Franc živ. Ignacija in živ. An ton ije roj. K ra 
vos, rojen dne 25. V I I .  1913 v Skriljah, km ečki sin iz  
Skrilj št. 79, je  odšel dne 10. IX . 1948 s partizan i v bor
bo proti Gorici in je  baje padel v  borb i dne 22. IX .
1943.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  Možina A n ton ije  -dz Skrilj št. 79 uve
de postopek za p roglasitev m rtvim  Možina Franca ter 
•se mu postavi za skrbnico Možina Anton ija  iz  Skrilj 
št. 79.

Poziva  se Možina Franc in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici Možina Antoniji, km etic i iz  S k rilj št. 79, 
do 31. X I I .  1946.

Po  p reteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1916.

Sp 312/46

Rustja Franc pok. Antona in  živ. Ivane roj. Lozar, 
ro jen  dne 10. V I I .  1923 v  Skriljah, km ečki sin iz  Skrilj 
št. 60, je  odšel k partizanom 18. X I. 1943 in  je  služil pri 
IX . korpusu, pozneje p r i X V II .  brigad i, I I I .  bat., I. četi 
Simona Gregorčiča. P o  sporočilu nekaterih  je  baje uto
nil v  Soči, ko jo je  hotel p rep lavati, po drugih  vesteh pa 
je  baje padel v  tridnevn i b itk i od  dne 20. do  24. V I I I .  
1944 v  Rdečem  rogu, P lan in in  lom  p ri Bovcu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  Rustja M arije, pos. hčere iz  Skrilj 
št. 60, u vede postopek za p rog lasitev m rtvim  Rustja 
Franca ter se mu postavi za skrbnico Rustja Marija, 
pos. hči iz Skrilj št. 60.

Poziva se Rustja Franc in vsakdo, ki mu je  kaj zna
no o  pogrešancu, da poroča tuk. sedišču a li postavljeni 
skrbnici Rustja M ariji do 31. X I I .  1946.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30, sep tem b ri 1946.

Sp 313/46

Bratina Julijan pok. Antona in živ. Leopold ine roj. 
Batagelj, rojen  8. I. 1905 v  Sv. Tom ažu p r i Lokavcu, 
kmet iz  Sv. Tomaža št. 77, je  b il odpeljan  s Ceste p ri Sv.

K rižu  dne 3. V I. 1944 od Nem cev v Dachau. Poslednjič 
se je  ja v il iz  d e lovne komande Bergen-Belsen pred  bo
žičem 1944. Od tedaj n i o* njem  n ikake vesti.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti se na p red log Bratina F ilip ine, km etice iz  Sv. To
maža št. 77 pri1 Lokavcu, uvede postopek za proglasitev 
m rtvim  Bratina Julijana ter se  mu postavi za skrbnico 
Bratina F ilip ina  iz  Sv. Tom aža št. 77 p r i Lokavcu.

Poziva  se Bratina Julijan in vsakdo, k i mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da  poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici Bratina F ilip in i do 31. X I I .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

Sp 315/46

Jelerčič Jožef živ. Jožefa in živ. M arije  roj. Kopatin, 
ro jen  dne 10. IV . 1924 v Podgriču, km ečki sin iz  Pod- 
griča št. 7, pošta Št. V id  - V ipava , je  odšel v  partizane
28. V . 1942 in  je  služil v  četi Janka Prem rla-Vojka. D ne 
20. V I. 1942 je  po pripovedovan ju  Jež Pavla, poveljn ika 
NZ p r i PNOO v  Ajdovščin i, b il Jelerčič Jožef uibit p ri 
spopadu z Ita lijan i na L ipah  na Nanosu. Naslednji dan 
je  b il p repeljan  m rtev v  V ipavo  in 23. V I. 1942 pa v1 Go
rico ter b il pokopan na m irenskem  pokopališču z, oznako 
nepoznan.

K e r  je  verjetno res, da je  b il Jelerčič Jožef ubit dne
20. V I. 1942, se na p red log  Jelerčič M arije, pos. iz  Pod
griča št. 7, uvede postopek za dokaz smrti Jelerčič Jožefa 
in se mu postavi za skrbnico Jelerčič Marija, pos. iz  Pod- 
griča št. 7.

Poziva  se vsakdo, k i mu je  kaj znano o pogrešancu, 
da poroča tük. sodišču a li skrbnici do 31. X I I .  1946.

P o  preteku tega roka in  izvedb i dokazov bo sodišče 
odločilo o  dokazu smrti.

Ograjno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

Sp 316/46.

Rovan Anton živ.. Antona in  pok. Frančiške roj. Ko- 
pačin, ro jen  2. IX . 1898 v  Podgriču, čev lja r iz  Podgriča 
št. 31, pošta Št. V id  p r i V ipav i, je  odšel v  partizane dne
11. IX .. 1943. Dne 24. IX . 1943 se je  nahajal s svo jim  od
delkom  v Sv. Petru  pri G orici na hribu Sv. Marka, k jer se 
je  udeležil borb za Gorico. Od tedaj n i o  njem  n ikake 
vesti.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Rovan Štefanije, km etice iz  Pod 
griča št. 31, uvede postopek za proglasitev m rtvim  Ro
van Antona ter se .mu postavi za skrbnico Rovan  Štefa
nija, km etica iz  Podgriča št. 31.

Poziva  se Rovan  Anton  in vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o  pogrešancu, da poroča tub. sodišču a li postavlje
ni skrbnici Rovan Štefaniji, kmetici1 s Podgriča, do 31 
X II .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.
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Sp 319/46

Romagnolo Amante Severino živ. Marcela in živ. 
C esire roj. Belim i, rojen  7. X. 1918 v Buenos A iresu , 
Brazilija , mehanik, nazadnje stanujoč v  Padovi, je  b il ob 
razpadu Ita lije  kot ita lijanski vojak  zajet od Nem cev v 
Padov i in odpeljan v Bologno, od koder je  pobegn il k 
partizanom  in  se je  nahajal v  šolskem taborišču IX . kor
pusa v K om ic i v  Trnovske mgozdu. Okrog 13. V I. 1944 
je  b il v  izvidn išk i patroli' na področju Čavna. P r i  Se- 
lovcu je  b ila  patrola napadena od Nemcev. Od tedaj ni
o njem  nikakega glasiu več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  Rom agnolo V a le rije , hišne iz  Oze
ljana št. 41, uvede postopek za proglasitev m rtvim  
Rom agnolo Am ante Sevenija ter se mu postavi za skrb
nico Rom agnolo V a lerija , hišna iz  Ozeljana št. 41.

Poziva  se Rom agnolo Am ante S everino  in  vsakdo, 
k i mu je kaj znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodi
šču ali postavljen i skrbnici Romagnolo' V a le r iji, hišni iz 
Ozeljana št. 41, d o  31. X II .  1946.

Po preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946

*

Sp 320/46

Černigoj Anton živ. Antona in živ. M arije roj. Ba
tagelj, rojen  3. I I I .  1906 v  Skriljah, zidar, samski iz 
Skrilj št. 61, je odšel v  partizane 10. I I .  1943 in je služil 
v  b rigad i Sim ona Gregorčiča. Do- avgusta 1943 se je 
nahajal v  b liž in i K am en j,'pozneje  pa je  s svojim  oddel
kom  odšel menda v S lovenijo. Od tedaj ni o njemi nikake 
vesti.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Čern igoj Ive , hišne, S k rilje  št. 61, 
uvede postopek za proglasitev Černigoj Antona m rtvim  
ter se mu postavi za skrbnico Černigoj Ivà  iz  Skrilj 
št. 61.

Poziva  se Čern igoj An ton  in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da  poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici do' 31. X I I .  1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

* •

Sp 321/46

Fučka Miroslav živ, Antona in živ. Frančiške roj. 
Bogataj, rojen 2. IX . 1923 na Cesti p r i Sv. Križu, d e la 
vec na Cesti p ri Sv. K rižu , je po- polomu Ita lije  odšel iz 
italijanske vo jske v  partizane 'in je  v  začetku služil v 
soški nato pa v  b rigad i Simona Gregorčiča nekje v Slo
venski Benečiji, k jer je  b il ranjen. Nato je odšel v šolo 
oz. tečaj v  Cerkno. Konec decem bra 1943 je  baje padel, 
nek je pri P lan in i pri Rakeku in je tam tudi pokopan.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na pred log Fučka Antona, zasebnika iz  Ceste 
št. 99 p r i Sv. Križu, uvede postopek za p rog lasitev Fuč
ka M iroslava m rtvim  in se mu postavi za skrbn ika Fučka 
Anton, zasebnik s Ceste št. 99 pri Sv. Križu .

Poz iva  se Fučka M iroslav in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. X II . 1946.

P o  preteku  tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o proglasitv i mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 30. septem bra 1946.

1 Sp. 98/46—3

Penko Andrej, sin Janeza in M arije Fičur, rojen  dne
23. X I. 192.7 v  S lavini, km ečki sin iz S lavine št. 37, je 
bil kot borec 18. bazoviške brigade X X X . d ivizije  IX . 
korpusa smrtno ranjen dne 9. V I I I .  1944 na Angelsk i 
gori p r i P redm eji in je  b il tam pokopan.

K er o, tem  ni nobenega uradnega potrdila, se na 
prošnjo pokojn ikovega očeta Penko Janeza, km eta iz  
S lavine št. 37, uvede postopek za dokaz sm rti imeno
vanega.

Vsakdo, kom ur je  m orda %nana drugačna usoda im e
novanega, se poziva, da to javi sodišču a li postavljenemu 
skrbniku Fičur Matevžu, kmetu, Slavina št. 28, najkasneje 
do 10. januarja 1947.

Po  preteku tega roka bo sodišče po po izvedb i doka
zov od loč ilo  o  dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 2. oktobra 1946.

Sp. 342/46

Fabčič Jožef pok. Jožefa in pok. Katarine roj. Bajc, 
rojen  dne 13. IV . 1899 v  Orehovici, vdovec iz  Orehovice 
št. 8 p ri Št. V idu , je  b il spom ladi 1943 m obiliziran  v 
»battaglione spec ia le « in poslan najprej v  Cagliari, nato 
pa v Banorvi v  Sardiniji. Dne 24. V I. 1943 si je v neza
vednem  stanju ob malaričnem  napadu prereza l grlo  z 
brivno  b r itv ijo  in  je  na posledici tega umrl.

K e r  je  verjetno, da je Fabčič Jožef resnično umrl 
dne 24. V I. 1943 radi prereza  vratu, se na pred log  Mislej 
Franca, posestnika iz  Orehovice št. 9 uvede postopek za 
dokaz smrti Fabčič Jožefa in se mu postavi za skrbnika 
M islej Franc, pos. iz  O rehovice štev. 9 pri Št. Vidu.

Poziva  se vsakdo, k i mu je  kaj znano o pogrešancu, 
da ja v i tuk. sodišču ali skrbniku do  31. I. 1947.

P o  preteku  tega roka bo sodišče po poizvedb i doka
zov od ločilo  o dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 19. oktobra 1946.

Sp 322/46

Požar Rudolf pok. Janeza in ziv. M arije roj. Renar, 
rojen 17. V I I I .  1916 na G o čali, pos. 'iz Goč št. 74, je b il 
m obiliziran  septembra 1939 in je služil vo jake v začetku 
v Torinu, nato' v Milanu. Dne 30. novem bra 1942 je odšel 
s svojo edinico, reggimento' artig lieria  a cavallo I I I .  
grupo, posta m ilitare 108, na rusko fronto, od koder se 
je zadnjič jav il 8. I. 1943 s področja Dona. Pozneje  ni 
bilo o njem nikakega glasu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Požar Olge, pois, iiz Goč št. 74 uvede 
postopek za proglasitev m rtvim  Požar Rudolfa in se mu 
postavi za skrbnico Požar Olga, pos. iz  Goč št. 74.

Poziva  se Požar Rudolf in vsakdo, ki mu je kaj zna
no o pogrešancu, da poroča temu sedišču ali postavljeni 
skrbnici Požar Olgi, pos. iz  Goč št. 74 do 31. I. 1947.

Po preteku tega roka b »  sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.

Sp 323/46
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Sp 323/46

Curk Stanislav živ. A lo jza  in živ. A m a lije  roj. Trošt, 
ro jen  lo . X I. 1924 v  Budanjah, km ečki sin iz  Budanj št.
45, je  po polomu Ita lije  odšel k partizanom in je takoj 
vstopil v borbo nek je ob Soči, k je r  je  b il ranjen v prša. 
Od tam je  b il prenesen v bolnico- v vas Nemci pri Lok 
vah, odkoder bi m oral b iti prepeljan  na dom. Medtem 
so pa p rid rli Neme; in zasedli področje. Od tedaj ni o 
njem nikake vesti.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Curk Am alije , pos. iz  Budanj št. 45, 
uvede postopek za proglasitev m rtvim  Curka Stanislava 
in se mu postavi zia skrbnico Curk Am alija , pos. iz  Bu
danj št. 45.

Poziva se Curk Stanislav in vsakdo, k i mu je kaj 
znano o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali postavljeni 
skrbnici Curk A m a i'ji, pos. z Budanj št. 45, do dne 
31. I. 1947.

P o  preteku tega roka bo- sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.

Sp 324/46

Rijavec Edvard živ. Valentina in pok. M arije roj. 
Faganel, rojen  1. IV . 1907 v  Šempasu, samski, kmet iz 
Šempasa št. 89, j© po razpadu Ita lije  odšel v partizane 
najprej v  b ližin i Ozeljana, nato pa so se um aknili pred 
prod irajočim i Nem ci v  K rn ico  v Trnovskem  gozdu. Od 
tedaj ni o njem  nikakega sledu.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log R ijavec Ivanke, km etice z Šem
pasa št. 89, uvede postopek za proglasitev m rtvim  R ija 
vec Edvarda in  se mu postavi za skrbnico R ijavec Ivan 
ka, kmetica iz  Šempasa št. 89.

Poziva se R ijavec Edvard in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postavlje
ni skrbnici R ijavec Ivan k :, km etici iz  Šempasa št 89, 
do 31. I. 1947.

Po- preteku tega roka bo- sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sedišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.

Sp 325/46

Bavčar Zorke živ. A n dre ja  in živ. An ton ije  roj. Bav
čar, rojen 20. I. 1926 v Selu, krojač iz  Sela št. 92 pri 
Črn čah, je 4. I I .  1943 odšel v partizane in je  služil kot 
starejši vodnik pri sabotažni četi p ri kom andi mesta 
Sežana. Na poti na nek i tečaj v  Jugoslavijo je  padel pri 
Rihenberk-u v zasedo Nem cev, pri čem er si je  zlom il no
go in so ga Nemci u jeli ter odpelja li v  tržaške zapore 
Coroneo. Dne 5. IV . 1945 je  sporočil iz teh zaporov, da 
bo še ta dan ustreljen. Baje je b il ubit od nemške po li
cije SS in potem sežgan v rižarn i pri Sv. Soboti v  Trstu.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
sm rti, se na pred log Bavčar Andreja , pos. iz Sela 92, 
uvede postopek £a proglasitev m rtvim  Bavčar Zorka in 
se mu postavi za skrbnika Bavčar Andrej, pos. iz Sela 
št. 92.

Poziva se Bavčar Zorko in vsakdo, k mu je kaj 
znano o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljenem u skrbniku Bavčar Andreju , pos, iz Sela št. 92, 
do 31. T. 1947.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log  
odločilo o  proglasitv i mrtvim.

Okrajno narodu« sodišče v Ajdovščini 
dne 10. oktobra 1946.

Sp 326/46

Terbižan Anton pok. Jakoba in pok. M argarete roj, 
Žgavec, rojen 17. I. 1895, poročen, delavec iz Lokavca - 
S lokarji št. 59, je  odšel po polomu Ita lije  v  borbo proti 
Gorici. Pozneje so ga v id e li v  A vberju  na Krasu, odko
der je odšel v  Belo K ra jin o  na Dolenjskem , k jer je baje 
padel dne 13. II. 1944.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  V o lk  A lo jz ije , gospodinje iz  Lokav
ca št. 59 - S lokarji, uvede postopek za proglasitev Terb i- 
žana Antona m rtvim  in se mu postavi za skrbnico Volk  
A lo jz ijo , gospodin jo iz  Lokavca - S lokarji št. 59.

Poziva  se Terb ižan  Anton in vsakdo, ki mu je kaj 
znano o pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici V o lk  A lo jz iji, gospodinj' iz Lokavca - Slo
karji št. 59, do  31. I. 1947.

P o  preteku tega roka bo sedišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišča v Ajdovščini 
dne 10. oktobra 1946.

Sp 327/46

Toplikar Rudolf živ. Jožefa in živ. Katarine roj, R e 
mec, rojen dne 4. IV . 1911 v V itovljah , de lavec  iz  V ito 
ve lj, je odšel v partizane dne 28. IX . 1942 in je  služil 
v G radnikovi h rigadi nazadnje na področju Trnovskega 
gozda, od koder je  baje odšel na Gorenjsko in  je  tam 
baje padel v  začetku leta 1944.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Top likar Katarine, pos, iz  Šempasa 
št. 20S, uvede postopek za proglasitev m rtvim  Top likar 
Rudolfa in se mu postavi njo za skrbnico.

Poziva  se Top likar Rudolf in  vsakdo, k i mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali postav
ljen i skrbnici T op likar Katarin i, pos. iz  Šempasa št. 206, 
do 31. I. 1947.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.

Sp 328/46

Remec Izidor pok. A ndre ja  in pok. R oza lije  roj. 
Strosar, rojen dne 2. IV , 1917 v Oseku, delavec iz  Oseka 
št. 32, je odšel 29. IX . 1941 v ita lijansko vojsko. Dne
10. V . 1942 je  b il premeščen s svojo edinico na grško 
fronto, k jer je  baje padel ob polomu Ita lije  v  borbi m ed 
Nem ci in Italijani.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Rem ec Am abile, zasebnice iz  Oseka 
št. 32, uvede postopek za proglasitev m rtvim  Rem ec Iz i
dorja in se mu postavi za skrbnico Rem ec Am ab ile , za
sebnica iz  Oseka št. 32.

Poziva  se Rem ec Iz id o r in vsakdo«, k i mu je  kaj 
znano c  pogrešancu, da pereča tuk. sodišču ali postavlje
ni skrbnici Rem ec Am abile, zasebnici iz Oseka št. 32, 
do 31. I. 1947.

P o  preteku  tega roka bo sedišče na ponovni pred log 
odločilo o. proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.
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Sp 330/46

Toplikar Antonija živ. Antona in živ. A m alije  roj. 
S lejko, rojena 18. X . 1926 v Oseku, šiv ilja  iz Oseka št.
34, je  b ila  aretirana od Nem cev dne 19. X I I .  1944 in 'Od
peljana v goriške zapore, od koder je  b ila  odvedena v 
nemško taborišče Rawensbriick, od tam pa pozneje v 
Belsenberg. P o  osvoboditvi je  ostala v  tam kajšnji bolnici 
težko bolana od tifusa te r  je  verje tno  umrla.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  Top likar A m a lije , km etice iz  Ose
ka št. 34, uvede postopek za proglasitev Top likar Anto
n ije  za m rtvo in  se j i  postavi za skrbnico Top likar A m a
lija , kmetica iz  Oseka št. 34.

Poziva  se Top likar Anton ija  in vsakdo, k i mu je 
kaj znano o pogrešanki, da poroča tuk. sodišču ali po
stavljen i skrbnici Top likar Am aliji, km etici iz Oseka 
št. 34, do  31. I. 1947. *

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni p red log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 10. oktobra 1946.

Sp 331/46

Jejčič Rafael pok. Jožefa in A n e  Kosovel, rojen 25. 
IV .  1920 v Skriljah, m izar, samski iz  Skrilj št. 80, je po 
polom u Ita lije  stopil v NOV in je  b il dodeljen  boln ičar
ski. četi. Zadnjič se je ja v il doma kakšne tri tedne pred 
v e lik o  nočjo 1944. Od tedaj ni o  njem  n ikakega sledu.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
sm rti, se na p red log  Po ljšak  A n e  roj. Jejčič uvede postov 
pek za proglasitev m rtvim  Jejčič Rafaela  in se mu po
stavi za skrbnico Poljšak A n o  roj, Jejčič iz  Skrilj št. 80.

Poziva se Jejčič Rafael in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postav
ljen i skrbnici Po ljšak  A n i roj. Jelčič iz  Skrilj št. 80, 
do 31. I. 1947.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitv i mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.

Sp 332/46

Kopačih Alojz, sin živ. Frančiške, rojen  4. V I I .  1918 
v Podragi, invalid , samski iz  Podrage št. 24, je b il kot 
načelnik gospodarske kom isije v  Pod rag i zajet dne 25.
I I I .  1945 od Nem cev v  Zgorn ji Branici, k i so ga odpe
lja li proti! V ipavi. Od tedaj n i o  njem nikakega sledu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  Kopačin  Frančiške, km ečke d e la v
ke iz Podrage št. 24, uvede postopek za proglasitev 
m rtvim  Kopačin  A lo jza  in se mu postavi za skrbnico 
Kopačin Frančiška, kmečka delavka iz  Podrage št. 24.

Poziva  se Kopačin  A lo jz  in vsakdo, ki m u je kaj 
znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodigču ali postav
ljen i skrbnici Kopačin  Frančiški, kmečki d e la vk i iz  P o 
drage št. 24, do  31. I. 1947.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni p red log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 10. oktobra 1946.

Sp 333/46

Krapež Benedikt živ. Ivana in živ. Frančiške roj. 
Cesnik, rojen  dne 20. IX . 1911 na Otlici, de lavec  iz  O tli

ce št. 246, nazadnje stanujoč .in zaposlen kot železn iški 
delavec v  Ponikvah p ri Celju, je  po kapitu laciji Jugo
s lavije odšel k partizanom . Avgusta 1943 se je  nahajal 
kot vodja in  poznavalec terena nekaj dni v  T isovcu pri 
Črnem vrhu. Od tedaj ni o  n jim  n ikakega sledu.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  K rapež Ivana, pos. iz  Otlice št. 246, 
uvede postopek za proglasitev m rtvim  K rapež Bene
dikta in se mu postavi za skrbnika K rapež Ivam, pos. iz  
Otlice št. 246.

Poziva  se K rapež Benedikt in vsakdo, ki mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču ali postav
ljenem u skrbniku K rapež Ivanu, pos. iz Otlice št. 246, 
do 31. I. 1947.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. oktobra 1946.
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Sp 334/46

Seražin Ivan pok. Ivana in živ. M arije roj. Rener, 
rojen  5. I I I .  1923 v Selah, km ečki sin iz  Sel št. 7 pri 
Vrabčah, je  odšel v  partizane februarja 1943. Baje se 
je  zadrževal s  svojo četo na P ivk i. Tam  so jih  marca
1943 napadli Ita lijan i in jih  razpršili. Od tedaj n i O' njem  
n ikake vest.i

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  Seražin M arije, pos. iz  Sel p ri V rab 
čah št. 7, uvede postopek za p rog lasitev m rtvim  Seražin 
Ivana in s mu postavi za skrbnico Seražin M arija, pos. 
iz Sel p ri Vrabčah št. 7.

Poziva  se Seražin  Ivan  in  vsakdo, k i mu je  kaj zna
no o  pogrešancu, da poroča tuk. sodišču a li postavljen i 
skrbnici do  31. I. 1947.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10, oktobra 1946.

*
Sp 34/46

Škodnik Stanislav, rojen dne 13. IX . 1910 v Škodni
kih št. 46, pristojen v  Levpo, oženjen, sin Andreja  in 
A m alije  rojene Skrt, kmet, je  po kapitu laciji Ita lije  dne
8. IX . 1943 odšel v  partizane. Od tega dne da lje  žena ni 
preje la  po pogrešanem  možu nobenega glasu, pač pa je 
slišala, da je b il dne 27. IX . 1943 ustreljen od Nem cev v  
b ližin i Grgarja.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na predlog n jegove  žene Škodnik 
Š tefan ije iz  Škodnikov št. 46 uvede postopek za p rog la 
sitev za m rtvega in se pogrešanemu postavi za skrbnika 
dr. Jarc France, tajn ik-pravnik p ri okrajnem  narodnem 
sodišču v Grgarju.

Vsakdo, komur je  kaj znanega o  pogrešanem , se 
poziva, da to ja v i sodišču a li postavljenem u skrbniku do 
31. X I I .  1946.

Škodnik Stanislav se poziva, da se  do naznačenega 
roka zglasi p r i podpisanem sodišču a li kako drugače da 
glas o  sebi.

P o  31. decem bru 1946 bo sodišče na vnovičn i p red 
log  in po event. izvedb i dokazov odločilo o1 proglasitvi 
pogrešanega za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 10. oktobra 1946.

Sp 32/46
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Sp 32/46

Gadnik Andrej, rojen  dne 29. X I. 1921 v G rgarju  št.
29, sin Jakoba in  pok. M arije rojene Humar, samski, po
sestnikov sin, nazadnje stanujoč v Grgarju št. 29, je  b il 
po kapitu laciji Ita lije  odpeljan v  nem ško vojno ujetni
štvo. Posledn ji dopis je  p isal dne 27. V . 1944 iz M-Stamm- 
lager X I  B Teillazarett. V  tem  dopisu je  poročal, da 
le ž i težko bolan v bolnišnici, da pa upa, da  pojde vse do- 
bro. Od tedaj da lje  nima n jegov stric od njega in O' 
njem  nobenega glasu in  so tudi vsestranske poizvedbe 
po n jem  ostale b rez  uspeha.

K e r  je  potem takem  verjetno, da je im enovan i umrl 
in bo nastopila zakonita dom neva smrti, se uvede na 
pred log  n jegovega  strica Hum arja Petra, upokojenca v 
Trstu, Via P ie tro  Zoorutti št. 18, postopek za proglasi
tev za m rtvega ter se pogrešanem u postavlja za skrbni
ka dr. Jarc France, ta jn ik-pravnik p ri okrajnem  narod
nem sodišču v Grgarju.

Vsakdo, komur je  kaj znanega o  pogrešanem , se 
poziva, da to ja v i sodišču ali postavljenem u skrbniku.

Gadnik Andre j se poziva, da se zglasi p ri podpisa
nem  sodišču a li da kako drugače da kakšno vest O' sebi.

Po  31. decem bru 1946 bo sodišče na vnovični p red 
log  in po event. izvedb i dokazov odločilo o proglasitvi 
pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 10. oktobra 1946.

Sp 335/46

Stegel Edvard živ. Jakoba in  pok. K ristine roj. Na
bergoj, rojen  dne 12. X. 1927 v  Studencu, samski, kmet 
iz  Studenca p r i Postojn i, je  odšel v  partizane ob  polomu 
Ita lije  iti je  vstop il v  Š ercerjevo  brigada v  b liž in i vasi 
Zagorica  p r i D obrepolju  v  B e li K rajin i. D ne 28. X II-
1943 je  baje padel v boju z Nem ci in  je  ba je pokopan 
na tamkajšnjem  pokopališču.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  S tegel Jakoba, kotlarja  iz  A jd ov 
ščine, G regorčičeva ulica št. 29, uvede postopek za pro
glasitev Stegel Edvarda m rtvim  te r  s e  mu postavi za 
skrbnika S tegel Jakob, kotlar iz  A jdovščine, G regor
čičeva u lica št. 29.

Poziva  se Stegel Edvard in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega O' pogrešancu, da jav i tuk. sodišču a li skrbniku 
do 31. I. 1947.

P o  preteku  teka roka in  na ponovni pred log bo so
dišče odločalo o  p rog lasitv i m rtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 17. oktobra 1946.

Sp 337/46

Čermelj Maks živ. A lo jza  in živ. A m a lije  roj, Čer
m elj, rojen dne 3. IV . 1914 v Kam njah, samski, km ečki 
sin iz  Kam enj št. 65, je odšel v  partizane v  začetku leta
1944 in je  služil kot politkom isar p rve  čete SNOB v K o 
sove lov i brigadi. Zadrževal se je na . Oblakovem  vrhu 
p r i Rovtah. P r i nekem napadu N em cev dn e 22. V I I .  
1944 je  b il ranjen v desno raniO'. Od tedaj ni o  njem  ni- 
kakega glasu.

K er je verjetno, da bo* nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Čerm elj E m ilije  iz Kam enj št. 65, 
uvede postopek za proglasitev Čerm elj Maksa mrtvim , 
te r  se mu postavi za skrbnico Čerm elj Em ilija, posestnica 
iz  Kam enj št. 65.

Poziva  se Čerm elj Maks in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o> pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču a li skrbnici do
31. I. 1947.

PO' preteku  teka roka in na ponovni p red log  bo so
dišče odločalo o prog las itv i mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 17. oktobra 1946.

Sp 338/46

Čermelj Ivan živ. Jožefa in  M arije  roj. Krašna, ro
jen  dne 11. V I. 1921 v  Plačah, sed lar iz, Budanj št. 38, 
je  odšel v  partizane po polomu Ita lije  leta 1943 in je 
služil v  goiriški brigadi,, I I I .  bataljonu, IV . četi. Nekako 
dva tedna se je  nahajal na položaju pred  Gorico. Pozne
je  se je  umaknil z osta lim i na Javornik. Oktobra 1943 
so b ili obkoljen i od  Nem cev in dom obrancev, in  je v e r 
jetno v tej borbi padel.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Čerm elj Jožefa, sedlarja iz  Budanj 
št. 38, uvede postopek za proglasitev Čerm elj Ivana 
m rtvim  in  se mu postavi za skrbnika Čerm elj Jožef, se
d lar iz Budanj št. 38.

Poziva  se Čerm elj Ivan  in  vsaikdo, k i mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču a li skrbniku 
do  31. I. 1947.

P o  preteku teka roka in na ponovni pred log  bo' so
dišče odločalo o  p rog las itv i m rtvim . '

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 17. oktobra 1946.

Sp. 336/46

Bolčina Anton pok. Antona in pok. Frančiške roj. 
K rapež, rojen  8. IX . 1912, samski, km ečki sin iz  Kovka, 
nazadnje stanujoč v  V rhpolju , je  šel par m esecev pred 
•razpadom Ita lije  k  partizanom in se je  zadrževal na 
Nanosu. Ob razpadu Ita lije  je  odšel v  borbo za Gorico. 
Dne 28. IX . 1943 je padel v borb i z Nem ci na Otlici, 
k jer sta ga pokopala L ika r Cvetko* iz  Otlice, sedaj krojač 
p ri Poveljstvu  NZ v  A jdovščin i in V id ic  A lo jz  iz  Otlice 
št. 196.

K e r  je  verjetno, da je  Bolčina Anton resnično padel 
dne 28. IX . 1943, se na pred log  V idm ar Frančiške, pos. 
žene ilz K ovka  št. 283, uvede postopek za dokaz, sm rti 
Bolčina Antona in  se mu postavi za skrbnico V idm ar 
Frančiška, pos. žena iz  K ovka  št. 283.

Poziva  se vsakdo-, k i mu je  kaj’ znano o  Bolčin « 
Antonu, da ja v i tuk. sodi.ču a li skrbnici d o  31. I. 1947.

P o  preteku tega roka bo sodišče po po izvedb i doka
zov od loč ilo  o dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 17. oktobra 1946. ■

3fg

Sp 339/46

Pregelj Alojz pok. K a rla  in  živ. T erez ije  roj. Turk, 
ro jen  6. V I .  1902 v  Gaberjah, km et iz  G aberjev 51, je  
odšel v  partizane 14. I I .  1943 in  je služil v  drugi četi, 
•drugem bataljonu Šercerjeve brigade. P o  iz ja v i B izjak 
Franca iz  Gornje Branice št. 15 in K likon  Lojzeta , star. 
vodnika-skladiščnika p r i statističnem odseku v  A jdovšči
ni, je  ba je padel junija 1943 zadet od ita lijanske a rti
le r ije  v  b ližin i Žužemberka na D olen jskem  in je  baje 
tam pokopan.

K e r  je verjetno, da bo nastopala zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  P rege lj Leopolde, posestnice iz 
G aberjev št. 51, uvede postopek za p rog lasitev P rege lj 
A lo jza  m rtvim .



Pez iva se P rege lj A lo jz  in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici 
P rege lj Leopold i, posestnici iz  G aborjev št. 51, d o  31. I. 
1947.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni p red log  
odločilo o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sedišče v Ajdovščini
dne 17. oktobra 1946.

Sp 340/46

M ihelj Franc, sin A lo jz ija  in  M arije roj. Lem ut, ro
jen dne 4. X. 1020 v Plačah, samski, pos. sin iz  Plač 
št. 172 p ri Sv. Križu , je odšel dne 2. II. 1940 v italijansko 
vojsko in je  služil p ri V. protileta lskem  polku v Padovi, 
potem je b 'l dodeljen  201. polku, II. grupe, V. baterije , 
vojna pošta 6. Posledn jič se je  jav il s pismom z dne 8. 
X II .  1942. Nazadnje je  b il baje na ruskem bojišču.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  M ihelj A lo jza , pos. sina iz  Plač 
št. 172, uvede postopek za proglasitev M ihelj Franca 
m rtvim  in  se mu postavi za skrbnika M ihelj A lo jz , pos. 
sin iz  P lač št. 172.

Poziva  se M ihelj Franc in vsakdo, k i mu je kaj zna
no, da jav i sedišču ali skrbniku do  31. 1. 1947.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 19. oktobra 1946.

*
Sp 341/4-6

Ž ’ gcn Jožef pok. A n ge la  in pok. M arije  roj. Repič, 
rojen  dne 11;. I I I .  1889 v Žapužah, m ehanik iz žapuž 
•št. 8, je  b il ob požigu Žapuž dne 21. V I. 1944 aretiran, 
od Nem cev in odpeljan v  Gorico, od  tam pa v Nemčijo^ 
v taborišče Dachau, k jer je  b il vpisan pod št. 75.214. 
Dne 22. V I I .  1944 je  b il premeščen v  taborišče Flossen
burg, k jer je baje umrl.

K er je  verjetno, da bo nastopala zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Žigon Marte iz  žapu ž št. 8 uvede 
postopek za proglasitev Žigon Jožefa m rtvim  in se mu 
postavi za skrbnico Žigon Marta iz žapuž št. 8.

Poz.va se Žigon Jožef in vsakdo, k i mu je kaj znano 
o pogrešancu, da javi sodišču ali skrbnici do  31. I. 1947.

Stran 174

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitv i mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 19. oktobra 1946.

Štev. 19

Izgubljene listine
Tov. Gnezda Štefan, sin pok. A lo jzija , rojen 20. dec. 

1909 v Spodnjih Kanom ljah štev. 19 je izgubil vojaško 
knjižico št. 93802, izdano od  komande V ipavskega vo j
nega področja, ter jo  preklicuje.

Id rija  dne 29. oktobra 1946.

Gnezda Štefan, s. r-

Popravek
V Uradnem  listu Poverjen ištva PNOO št. 18 je bil 

pom otom a objavljen  vpis Obnovitvene zadruge v Id r iji 
z nalogami zadruge.

Pravilna objava se glasi:
Besedilo zadruge: Lesno produktivna zadruga z o. j.
Sedež zadruge: Spodnja Id rija  —  okraj Idrija .
Naloga zadruge je:
a) P revzem an je vseh vrst lesa (gozdnih  pridelkov) 

•od svojih  članov —  gozdnih posestnikov, v  sm islu po
sebnega dogovora pa tudi od uprav državnih gozdov in 
razlaščenih posestev ter agrarn ih  zajednic;

b ) obdelovanje lesa v po lizde lke  in  izdelke na račuu 
članov ter plačevanje lesa po izvršen i prodaj; in po od
bitku stroškov;

c) najem anje, nakupovanje ali grad itev neprem ič
nin in inventarja v  svrho zagotovitve sodo nih obrato- 
vališč za obdelovan je lesa;

d ) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, pospeše
vanje smotrnega gozdarjen ja in gospodarjenja z lesom 
sploh.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovnega  ljudstva.

Zadružni delež znaša 1.000.— lir  in se mora vpla
čati ob vstopu v zadrugo.

Ostala določila ostanejo neizprem enjena.

Poverjeništvo PNOO za Slov. Primorje

T I S K A R N A  . M E R K U R ' ,  L J U B L J A N A
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Cena L i t  80*—

s. r-

*  URADNI ĆIST
p o ï e r j e i i s i v a  r o i u j i i s i E t i  î a o e i i e s n i i i i u E t i  o d b o r a  z a  slovensko p r i m o r j e

Uredništvo in uprava: Ajdovščina j Ajdovščina 10. decembra 1946. Leto I. — Št. ‘20

VSEBINA:
553 Odk>k o dopolnitvi odloka Poverjeništva PNOO o zaplem

bi imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov.
554 Odredba o razvidu strokovnih kadrov.
555. Pravilnik o popisu strokovnih kadrov na področju Pover- 

ìeniàtva PNOO za Slovensko Primorje.
Pravilnik o določitvi strok, pri katerih »  potrebno učenje 
za dosego strokovne kvalifikacije, ter učne dobe in del. 
ki 6o v teh strokah škodljiva zdravju 
Obvezno tolmačenje.

558. Odredba o potniškem prometu z avtobusi in tovornim: 
avtomobili.

568. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o ugotovitvi 
pravice do pokojnine :n izplačilu pokojnine državnim in 
samoupravnim upokojencem, ki so bili upokojeni vključno 
do 30. junija 1945: U  I štev. 19146.

860. Odlok o spremembi odUku o določanju io kontroli cen.

556

557.

562. Odredba o spremembi odredbe o davku aa poslovni pro
met za Istro Reka in Slovensko Primorje (Uradni list 
štev. 10/74 z dne 29. maja 1946!.

563. Odredba o zavarovanju za primër nesreče pri delu oseb, 
ki so zaposlene pri prostovoljnem delu za obnovo.

564. Uredba o kaznovanju lahkih prekrškov cestnoprometnih 
predpisov.

566. Odlok o oprostitvi taks »Sklada za pomoč vdovam, sirotam 
gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju« ta prav
ne oosie iz odtoka štev. 133 in odredbe štev. 134 U. L 
štev. 17,

561. Uredba o spremembi uredbe o pobiranju taks za Istro, 
Reko io Slovensko Primorje štev, 779 od 10. XII. 1945,

565. Praviln ik o pristojbinah izvršilnih organov.
Objave

558
Odlok

o dopolnitvi odloka Poverjeništva PNOO o zaplembi 
imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov. 

U. 1. štev. 17/133
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo

britvi Vojne uprave JA za Julijsko arajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblast la PXOO 
sa Slovensko Primorje in Trst. izdaja naslednji

o d l o k :

Clen 1.
K členu 9. odloka Poverjeništva PNOO štev. 133, U. L 

štev. 17, se dodaja tretji odstavek, ki se glasi;
Zemljiška posestva oseb, društev in ustanov iz 

prvega odstavka öl. 1, na katerih žive kolone ali spolo
vinarji ali zakupniki, so izvzeta iz predpisa prvega od
stavka člena 9 in ae bo z njimi razpolagalo po posebnih 
odredbah pristojnih oblasti.

Clen 2.
Ta odlok stopi takoj v veljavo.
Ajdovičina dne 29. novembra 1946.

Tajnik Poverjeništva PNOO: 
France Perovšek s. r.

554
Odredba 

o razvida strokovnih kadrov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaja sledečo

o d r e d b o :

Člen L
Da b: se načrtno vzgajali in razdeljevali strokovni 

sadri, vodi Načrtna komisija pri Poverjeništvu PNOO

razvid vseh strokovnih kadrov aa področju Poverjeništva 
PNOO za Slovensko Primorje.

Clen 2.
Načrtna komisija Poverjeništva PNOO določi 3 pra

vilnikom. kdaj naj se popišejo strokovni kadri za posa
mezne stroke in katere strokovne kadre iz posameznih 
strok bo obsege! popis.

Clen 3.
Za popis strokovn h kadrov, ki so zaposleni v javno

pravnih ustanovah in podjetjih, morajo personalni or
gani Poverjeništva PNOO zbrati vse potrebne podatke in 
jih dati načrtni komisijii pri Poverjeništvu PNOO.

Člen 4.

Strokovne kadre, ki niso zaposleni v javnopravnih 
ustanovah in podjetjih, popišejo načrtne komisije okraj
nih NOO, pristojne po kraju zaposlitve oz. po bivališču.

Vse zadružne, družbene in zasebne organizacije, 
ustanove in podjetja morajo zbrati vse potrebne podatke 
o strokovnih kadrih, ki so pri njih zaposleni, in jih dati 
pristojnim načrtnim komisijam okrajn.b NOO.

. Drugi strokovnjaki, ki jih obseže pravilnik Pover
jeništva PNOO v smislu 2. člena te odredbe, mora)» 
potrebne podatke dati osebno pristojni Načrtni komisiji 
okrajnega NOO.

Člen 5.

Poverjeništvo PNOO, Načrtna komisija, izda podrob
nejše določbe za i*vedbo te odredbe.

Člen 6.

Ta odredba velja od dne objave v Uradnem list«.

Ajdovščina dne 26. novembra 1946.

Tajnik Poverjeništva PNOO: 
France Perovšek 3. r.



555 ' . . /  ::v'
Pravilnik

o popisu strokovEih kadrov na podroejn Poverje
ništva PNOO za Slovensko Primorje

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje, Načrtna 
kom.sita na podlagi pooblastila v Si. 5 odredbe o  raz
vidu strokovnih kadrov izdaje tale

p r a v i l n i k :

Clen 1.

Zaradi ustanovitve in vodenja razvida strokovnih 
kadrov se bo izvršil v teku decembra 1946 popis siro- 
kovnih kadrov.

Clen 2.
Kot strokovni kadri se štejejo osebe, ki imajo:
a) Fakulteto ali visoko šolo ne glede na študijsko 

stroko,
b) strokovno srednjo šolo kakršne koli vrste,
c) popolno ali nepopolno srednjo šolo in posebne 

t.efaje za strokovno izpopolnjevanje,
d) praktično usposobljenost za določeni sektor dela. 

pridobljeno v  teku let na istem delovnem mestu.

Clen 3,
Pri popisu strokovnih kadrov je potrebno popisati 

tudi ustanove, urade ali podjetja, kjer so strokovni kadri 
zaposleni.

Clen 4.
Popis strokovnih kadrov začasno ne bo zajel učite

ljev osnovnih šol in vzgojiteljev v otroških vrtcih, ki so 
zaposleni v resoru za prosveto, ter oseb, ki so dovršile 
srednje in višje bogoslovje.

Člen 5.
Popis strokovnih kadrov bo izvedel referat za sta

tistiko pri V ičan i komisiji Foverjeništ'.a PVt/ >, ki bo 
sestavil organizacijski načrt in obrazce za popis, ter bo 
izdal navodila za izvršitev popisa.

Clen 6.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v Urad

nem listu.
Ajdovščina dne 26. novembra 1946.

Načelnik Načrtne komisije pri PNOO: 
Jelene Danilo s. r.

Stran 176

556
Na podlagi 2. odst. 1. člena, 2. odst. S. člena, 3. odst.

6. Siena m 30. člena odredbe o vajencih z dne 15. julija 
1946 Poverjeništvo PNOO, oddelek za inšpekcijo dela 
izdaja

pravilnik
o določitvi strok, pri katerih je potrebno učenje za 
dosego strokovne kvalifikacije, ter učne dobe in del, 

ki so v teh strokah škodljiva zdravju 
(Pravilnik o strokah)

Clen 1.
Za dosego strokovne kvalifikacije za opravljanje po

slov v dani stroki kot kvalificirani delavec je treba 
prebita določeno učno dobo y tehle industrijskih strokah:

I. Stavbarstvo 

Ime stroke;

1. kamnosek

Stev. 0̂

Učna doba: 
mescev.

. 24

II. Obdelava prsti, kamna in stekla
2. lončar.................................................24
b. k tfti Ul Ik * * * * . a « . . — Ì
4. brusilec stekla in vrezovalec na steklo

(graver), izdelovalec zrcal . . . .  24

lil. Obdelava in predelava lesa

5. mizar za stilno pohištvo . , t .
6. m i z a r ........................................... » « ,
7. modelar (modelni mizar in kalupar) .
S. kolar, izdelovalec iesenih karoserij .
9. izdelovalec čolnov in manjših plovnih ob* 

jektov (čolnar)
10. ladijski tesar . ...................................
11. sodar (bednj. '  . . , . . .
12. lesni strugar, pipar in izdelovalec č ib uk c v
13. izrezovaiec lesa in lesorezec (rezbar)
14. izdelovalec lesenih glasbil . . . .
15. tapetnik in d e k o r a t e r ........................
18. izdelovalec tkalskih čolničkov, vreten in

V£LiJ6V «  • * • • • • • • *
17. košar in piotar predmetov iz šibja .
13. ščeiar............................... . . »
19. izdelovalec rolet (žaluzij) » >
20. s i t a r ......................................... .....
21. pološčevalec........................»
22. galerist (žagar na žagi jarmenici) . -,

IV. Obdelava in predelava kovin

23. strojni kovač . . . . . . .
£~i. kovač • . . o * » . a s
25. iad liski kovač . . . .
26. puškar in drugi izdelovalci strelnega

orožja...............................................
i l .  k lepar . . . . .  . . . .
28. avtoklepar, izdelovalec pločevinastih ka 

rose rij « • « • • • • •
29. kotlar, koatrar . . « « • •
30. kotlar za parne kotle . . . . .
31. železolivar in kovinolivar, zvonoliva 

(zvonar)
32. umetni l i v a r ...................................
33. c.zeler (vrezovalec okraskov na kovine)
34. kovinski strugar.............................
35. pasar, izdelovalec lustrov, zgibač kovin

izdelovalec kovinske galanterije . .
30. ključavničar............................. s
37. umetni ključavničar . * « • •
38. orodjar
39. strojm ključavničar . g . . .
40. mehanik . . « • • • •  »
41. avtomehanik . . « * * • *
42. precizni mehanik . « . . » •
43. elektromehanik i • • •
44 radiomehanik ...................................
45. telegrafsko-teiefonski mehanik . .
46. aeromehatiik....................... .....
47. zlataT, kujundjija, izdelovalec nakita i 

predm etov iz kitajskega srebra .
43. urar, draguljar (juvelir) . . .  *

36
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24

24
12
12
12
12
12
12

36
36
36
36
36
36

36
36
36

36
36
36
36

36
38
86
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Stev.
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79. k< 
ot

80. k<
81. pz
82. pi
83. tk
84. tk
85. ap
86. pr
87. j ai
88. pr
89. ba 

pr
90. ba
91. šk
92. kli
93. pii
94. so- 
65. izc
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Ime stroke:

24
24

24:

36
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24

24
12
12
12
12
12
12

36
36
36
36
36
36

36
36
36

36
36
36
36

36
38
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

36
36

»

49. graver, peča tar, metalogri. vr&zovaiec 
not, amaigamer, giljoser . . . .

50. izdelovalec zdraviliških instrumentov 
aparatov in orodja . . . . .

51. izdelovalec pločevinastih in kovinskih 
glasbil . . . « « ■ ■ «

52. jeklar (kaävec jekla) . ' «
53. inštalater vodovodnih, kanalizacijskih in

plinskih n a p ra v .............................
54. .nstalater parnega, vodnega in zračnega

ogrevanja....................... .....
55. instalater vsakovrstnih električnih insta

lacij za razsvetljavo, za pogon in pod, 
inštalater merilcev električnega, toka in 
instalater električnih vodov . *

56. izdelovalec akumulatorjev • •
57. izdelovalec vodnih števcev . ä s
58. izdelovalec plinskih števcev . . .
59. ponikljar, galvaniser, galvanoplastik .
60. nožar, brusač (ostrilec), pilar . . ,
61. brusilec k o v i n ..............................
62. izdelovalec izdelkov iz pletene žice (re-

šetar ) . . . . .  . « . p
63. črkolivec (grafik) , • , , ,
64 optik . . . .  f . . .  s
65. varilec (za električno, avtogensko in dru

go v a r je n je .............................  s
66. izdelovalec električnih tuljav . • .
67. elektromonter . . « . « »
68. valjaveç
69 zicar . ■ • * « \* « ■ .
70. žebljar . . . . . . . .
71. topilničar (plavžar) pri visokih pečeh
72. topilničar (plavžar) pri Martinovih pečeh
73. traktorist................................... .....

V. Obdelava in predelava usnja

74. st roj ........................................................
75. čevljar, čižmar (škornjar) ,
76. jermenar in sedlar, izdelovalec tovornih 

sedel
77. torbar, izdelovalec kovčegov in usnjene 

galanterije
78. čevljarski prikrojevalec , . . .

VI. Obdelava in predelava tekstilij

Učna doba: 
mesecev

36

36

36
36

36

36

36
36
36
36
36
36
36

24
24
24

24
24
24
24
24
24
24.
24
24

36
36

36

24
24

79. konfekcijski krojač za moške in ženske
obleke . . . « ft 36

80. konfekcijski krojač za perilo . • i <1 24
81. predaleč bombaža , . g m ff 24
82. predilec volne . , « » • # s 24

24
84. tkalec volne . > » i . « e * 24
85. apreter volne , , , , a ts t 24
86. preprogar . « « » . , « S * 24

24
88. predilec kodelje ; . . 'š <• * 24
89. barvar (za barvanje oblek, tkanin in

pre je )................................... • • • 24
90. barvar in potiskovalec tkanin V ® 9 24
91. škrobar za volno in bombaž . 0 , « 9 24
92. klobučar in kapar . . • S * • 24
93. pl et il ec in nogavičar . « . • s * 24
94. sončnikar in dežnikar 12
Q5. izdelovalec prešitih odej, bombaževinar • 12

Ime stroke:

96. krpač za umetno krpanje tkanin in nogavic
97. veziija, izdelovelee čipk xin zastorov,

senčnikov................................... .....  .

Stran 177

Učna doba; 
mesecev 

12

VII. Obdelava in predelava živil
98. pek (izdelovalec kruha, peciva in bureka)
99. mesar in k lo b a s a r .............................

100. slaščičar, izdelovalec keksov, kanditov in
bonbonov . . . . . . . . .

101. orientalski slaščičar . . . . « •
102. mlinar (razen za zmesno mletje) . .
103. črevar in prirejevalec črev . . . .
104. izdelovalec sadnih sokov in drugih brez

alkoholnih p i j a č ...................................
105. izdelovalec alkohola, alkoholnih pijač, li

kerja, ruma in konjaka . . .
106. predelovalec sadja m sočivja (konzervi

ranje) • • . . . . * . .
107. predelovalec rib in ribjih izdelkov .
108. predelovalec mleka in mlečnih izdelkov
109. izdelovalec nadomestkov (kave, začimb in

pod.) . j  .
110- p i v o v a r ................................... .....  ,

VIII. Grafiïna industrija
111. črkostavec .
112. tiskarski strojnik . . . . . . .
113. litograf
114. kem g r a f .............................. .....  . .
115. kamenotiskar.........................................
116. cinkogiaf . , ......................................
117. fotocinkograf . . . . . . . .
118. ksilograf ...............................................
119. knjigovez
120. kartonažar i . , . . .
121. pantograf . . . . .  . . . .
122. fotograf vseh vrst. » . , . »

12

36
36

36
36
24
24

24

24

24
24

24
24

33
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

IX. Kemična in pirotehnična industrija
123. izdelovalec gumijastih predmetov , , 36
124. milar (izdelovalec mila in pr&r 'h praškov) 36
125. laborant ............................. 36
126. smodnikar ............................. • • 36
127. pirotehnik (izdelovalec raket in drugega

umetnega ognja) , . . . x . •  • 36
128. sodavičar............................. • • 36
129. izdelovalec kislin . . . . . •  • 36
130. izdelovalec fimeža, barv in lakov . • • 36
131. izdelovalec karbida in ciauamida 36
132. izdelovalec modre galice in žveplene ki

sline ........................................ e • 36
133. izdelovalec eteričnih olj . . s 0 • 36
134. pihač s t e k la ............................. •  « 36
135. izdelovalec sode in kemičnih soli . • 0 36
136. izdelovalec streliva in razstreliva . 36
137. izdelovalec klora, derivatov, kavstične

(jedke) s o d e ............................. • a 86
138. izdelovalec anorganskih barv • • 36
139. svečar in voskar . . . . • • 36
140. izdelovalec čistil za kovine . •  t 24
141. vulkanizer gumija . . . 0 O 24
142. kuhar celuloze . . , . • • 24
143. papirničar . . . . . . »  • 24
144. stiskalec stekla . , . 24
145. s t e k l a r ................................... o • 24
146. ititelo vale e kozmetičnih preparatov •  m 24
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Im e stroke: * Učna doba:
mesecev

147. izdelovalec loščila za obutev . . . .  24
146. izdelovalec živalskih in rastlinskih lepil

(klejar. šk robar)......................... . ' .. 24
149. izdelovalec črnila, heliograskega indiga in

karbonovega pap;rja . . . . . .  24
150. izdelovalec emajlnih in prstenih barv, la

kov m mod r i l .........................................24
151. izdelovalec kisika................................... 24
152. izdelovalec tekočega goriva, olja in maziva 24
153. destilater leta (pri destilaciji lesa) . . 24
154. izdelovalec umetnega ledu . . . .  24
155. izdelovalec katrana in strešne lepenke . 24
156. izdelovalec tehničnih olj in maziv . » 24
157. izdelovalec plina (v plinarnah) . . .  24
158. izdelovalec cementa in gipsa . . . »  24
159. izdelovalec terpentina in kolofonije . . 24
160. izdelovalec vodnega stekla . 24
161. dezinsektor ......................................... 24

Clen 2.

Za dosego strokovne kvalifikacije za opravljanje po
slov v dani stroki kot kvalificiran delavec je treba pre
biti določeno učno dobo v tehle obrtnih strokah:

I .  Stavbarstvo

1. z id a r ..............................................  * . 24
2. zidar visokih tovarniških dimnikov . . 24
3. podvodni zidar 24
4. t e s a r ................................... .....  » > 24
5. podvodni tesar . . « » . . . » 24
6. kamnosek . . . .  , . . . 24
7. stukater, sadrar (gipsar) , « , . 24
8. fasadar . . . . . . . . .  24
9. vcdnjakar....................... .....  24.

10. pleskar, sobni slikar . . . . . .  24
11. napisni slikar (črkoslikar) . . . .  24
12. izdelovalec predmetov iz cementa in

umetnega kamna . . . . . . • 24
13. pozlatar (stavbeni) . . . . . .  24
14. miner . . . . . . . . .  24
15. krovec ............................................. 12
16. tla k a r ................................................... 12
17. izdelovalec ksilolita (podov in pod.) . . 12
18 asfalter (polagalec asfalta) . . . .  12
19. opekar in skladač zidne in strešne opeke 12

II. Obdelava prsti, kamna in stekla
20. slikar na porcelan in fajanso (mozaična

dela in fina k e ra m ik a )..................... 33
21. kipar (oblikovalec kamna, gipsa in pod.) . 36
22. lo n č a r ................................................... .....  24
23 k e ra m ik ........................» . . .  24
24. pečar (za kalijeve peči) . 24
25. steklorezec . . . . . . . .  24
26. brusilec stekla in vrezovalec na steklo

(graver), izdelovalec zrcal . . . .  24
27. izdelovalec armiranega betona . . .  24
28. zgibač železja (za armirani beton) . « 12

III. Obdelava in predelava lesa
29. pohištveni mizar, stavbeni mizar . . 36
30. modelar (modelni mizar, kopitar) . . 36
81. izdelovalec čolnov in manjših plovnih ob

jektov (čolnar) , , , • • « •  36

Ime stroke: Učna Joba:
mescev.

32. ladijski te sa r .................................. .....  36
33. kolar, izdelovalec lesenih karoserij . . 36
34. .zrezovaiec le*a in lesoreze« (rezbar) . 36
35. izdelovalec lesenih glasbil , 36
36. tapetnik in denorater . . . . . .  38
37. mizar za stilno pohištvo . , t * . 36
38. sodar (h e d n ja r )..................................24
39. lesni strugar, pipar in izdelovalec čibukov 24
40. izdelovalec rolet (žaluzij) . . . .  24
41. izdelovalec tkalskih čolničkov, vreten in

valjev za tekstilno industrijo . . . .  24
42. parketnik za polaganje in struženje par-

keta . . . . . . . . . .  12
43. košar in pletar predmetov iz šibja . s 12
44. ščetar 12
45. sitar 12
46. pološčevalec 12

ka

IV. Obdelava in predelava kovin

47. kovač, podkovač
48. strojni k o v a č ................................... .......
49. puškar in drugi izdelovalci orožja , .
50. klepar (stavbeni in galanterijski)
51. avtoklepar, izdelovalec pločevinastih

rober.j • • • « a « • <
52. kotiar, kositar .............................
53. kotlar za parne kotle . . . .
54. žeiezohvar in kovinolivar, zvonolivar

(zvonar) . ...................................
55. umetni lavar ...........................................
56. cizeler (vrezovalec okraskov na kovine)
57. kovinski s t r u g a r ...................................
58. pasar, zde io valeč lustrov, zgibač kovin 

izdelovalec kovinske galanterije .
59. ključavničar, stavbeni ključavničar
60. umetni ključavničar . . . .
61. strojni ključavničar > .
62. o r o d ja r ................................................
63 mehanik .
64. avtomehanik * . • .
65. preč zni mehanik . . . .  »
66. elektrom ehanik . » , .
67. radio-mehanik . . . . .
68. telegrafsko-telekraski mehanik .
69 aeromehanik . . . . . .
70. zlatar, kajundžija, izdelovalec nakita in 

predm etov iz kitajskega srebra .
71. urar, dragu ljar (ju vekr) . . .
72. vrezovalec (g raver ), pečatar, m etalograf 

vrezovalec not. amalgamer, g.ljošer .
73. izdelovalec zdravniških inštrumentov,

aparatov in o r o d j a ............................
74. izdelovalec pločevinastih in kovinskih

g l a s b i l ..........................................
75. jek lar (ka livec jek la ) . , . .
76. inštalater vodovodnih, kanalizacijskih in

plinskih n a p r a v ...........................................
77. instalater parnega, vodnega a li zračnega

ogrevanja .........................................................
78. instalater vsakovrstnih električnih insta

lacij za razsvetljavo, za pogon in podobno, 
instaiater merilcev električnega toka m 
instalater električnih vodov .

79. nožar. brusač (ostrilec), p .lar .
80. brusilec kovm

36
36
36
36

36
36
36

36
36
36
36

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

36
36

36

36

36
36

36

36

33
24
24



fc'i'öt
36
36
36
36
36
36
24
24
24

24

12
12
12
1212

36
36
36
36

36
36
36

36
36
36
36

36
36
26
36
36
36
36
36
36
36
36
36

38
36

36

36

36
36

36

36

33
24
24

I
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Ime stroke: Učna doba:
mesecev

81. izdelovalec izdelkov iz pletene žice (re
šetar) . ........................................ 24

82 ponikljar, galvariizer, galvanoplastik 24
24
24

85. varilec (za električno, avtogensko in dru
go v a r jen je ).................................. 24

86 izdelovalec električnih tuljav . « . 24
24

88. traktorist.......................* » . 12

V. Obdelava in predelava usnja

89. čevljar, čizmar (škornjar) . . . .  36
90. jermenar in sedlar, izdelovalec tovornih

sedel . . . . . .  « s . . *  36
91. k r z n a r ..................................  » « 36
92 barva r krzna, usnja, perja . % , • 24
9o. copatar * . .  • • ' . # .  • 24
94. opankar 24
95. rokavičar............................................24
96. torbar, izdelovalec kovčegov in usnjene

g a la n te r i je ....................... .....  24
97. kožuhar (vaški krznar) . . . < . 24
98. čevljarski prikrojevalec . • . . . 24

VI. Obdelava in predelava tekstilij

99. krojač za moške o b le k e ..................... 36
100. krojač za vojaško obleke (uniforme) . . 36
101. krojač za kmečke narodne obleke (aba-

džija, terzi j a ) ...................................... 24
102. krojač za ženske ob lek e ..................... 24
103. krojač za perilo . . . . . . .  24
104. preproga r . ......................................24
105. tkalec, prelec, predelovalec kozje volne

(mutavdžija) 24
108 v r v a r ................................................. 24
107. harvar oblek, tkanin in preje, kemična Či

stilec ..................................................24
108. zdelovalec steznikov in pasov . . .  24
109. izdelovalec ženskih klobukov (modist) . 24
110. klobučar in k a p a r ........................... 24
111. pozamenter, izdelovalec vrvic in trakov,

izdelovalec zlate in srebrne ž ce, zlatopre- 
dec in srebropredec, zlatovezec, srebro- 
vezee in biserovezec....................... .....  24

112. t deti! ec in nogavičar...........................24
113. sončnikar in dežnikar .......................... 12
114 izdelovalec prešititih odej, bombaževinar 12
115. izdelovalec umetnega cvetja in lepotičja 12
116. krpa? za umetno krpanje tkanin in no

gavic ...................................................12
117. vezilja, izdelovale^ čipk in zastorov,

senčnikov .............................................12

VII Obdelava in predelava živi!

118 pek (izdelovalec kruha, peciva in bureka)
119. m esar in k l o b a s a r ...................................
120. slaščičar, izdelovalec keksov, kanditov in

bonbonov . ..........................................
121. orientalski slaščičar . . . . .
122. mlinar (razen za zmesno m letje) .
123 črevar in prirejevalec črev .
124. izdelovalec sadnih sokov in drugih brez

alkoholnih p i j a č ...................................

36
36

36
36
24
24

24

Ime stroke:

125. izdelovalec alkohola, alkoholnih pijač, li
kerjev, ruma in konjaka.......................

126. predelovalec mleka in mlečnih izdelkov
127. medicar (lectar), voskar in svečar (sirar)

VIII. Kozmetične obrti

128. brivec in frizer (brivsko-frizerski)
129. brivec . . , , . , '
130. fr;zer
131. kozmetik . » > •
132. maser . „ , . ,
133. pediker • « * • .

Učna doba: 
mesecev

24

IX. Grafična stroka

24

36
24
24
24
12
12

134. črkostavec
135. tiskarski strojnik .
136. litograf . . ,
137. kemigraf . . ,
138. kamenotiskar . »
139. cinkograf . . «
140. fotodnkograf . .
141. ksilograf . * ,
142. knjigovez . , »
143. kartonarar . .
144. pantograf vseh vrst
145. fotograf vseh vrst .

X. Kemijske in pirotehnične stroke

146. milar (izdelovalec mila in pralnih praškov)
147. vulkanizer gumija . . . . . .
148. d e z in s e k t o r .......................................... .......
149. izdelovalec kozmetičnih preparatov .
150. izdelovalec loščila za obutev . . . .

151. 'zdelovalec živalskih in rastlinskih lep il 
(k le jar in škrobar) . . . .

152. izdelovalec črnila, heiiograskega indiga
karbonovega p a p i r j a ............................ ......

153 izdelovalec emajlnih in prstenih barv, la
kov in m od r i| .................................................

36
24
24
24
24

24

24

24

XI. Stroke, ki no spadajo v prejšnje skupin®

154. izdelovalec ortopedskih predmetov in iz
delovalec obvez (bandažisl) . .

155. ličar in tapetnik v o z ............................
156. loščilec ( t a k i m i k ) ............................
157. izdelovalec otroških vozičkov . . .

158. glavnika r, izdelovalec predmetov iz rože
vine, kosti in ga la tata ............................

159. kinooperater . . . . .
160. dim nikar . . . . . . . .

36
24
24
24

24
24
24

3. člen

Za dosego strokovne kvalifikacije za opravljanje p »  
slov v dani stroki kot kvalificirani delavec je treba pre
biti določeno učno dobo v tehle gostinskih strokah:

Ime stroke:

1. natakar (gostinski pomočnik)
2. kuhar . . . . . . . .

Učna iobai. 
mesecev 

36 
36
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Učna doba: 
mesecev

24

24

24

24

4. člen

Za dosego strokovne kvalifikacije Za opravljanje po
slov v dani stroki kot kvalificirani delavec je treba pre
biti določeno učno dobo v tehle trgovskih strokah:

Ime stroke;

1. trgovina z  manufakturnim in tekstilnim
b l a g o m .................................... .

2. trgovina s preprogami, zastori, tapetami 
in tapetnimi potrebščinami . . . .

S. trgovina z modnim in drobnim blagom 
tar pletenino, s klobuki in kapami . .

4. trgovina z moško, žensko in otroško kon
fekcijo ................................... .

5. trgovina z železnino in drugim kovinskim
blagom, s kuhinjsko posodo in raznimi 
kuhinjskimi ter hišnimi potreščinami . 24

6. trgovina s stroji in njih deli vseh vrst . 24
7. trgovina z motornimi vozili in njih deli . 24
8. trgovina s kolesi, šivalnimi stroji in njih

deli 24
9. trgovina s fotografskimi aparati in foto

grafskimi potrebščinami........................24
10. trgovina z optičnimi instrumentiin aparati 24
11. trgovina z znanstvenimi instrumenti in

aparati, s kirurškimi instrumenti in aparati 24
12. trgovina z glasbili in glasbenimi potreb

ščinami ..............................................  24
13 trgovina s knjigami in muzikalijami . 24
14 trgovina s papirjem, pisalnimi potrebšči

nami in raznim kartonažnim blagom . 24
15. trgovina s starinami in umetninami . . 24
16. trgovina s kolonialnim  in špecerijskim

blagom ter d e lik a te sa m i.............................24
17. trgovina s kmetijskimi pridelki (z žitom,

semeni, krmo in pod.) . . . . .  24
18. trgovina z usnjem in s čevljarskimi po

trebščinami ......................................... 24
19. trgovina z jennenarskimi, sedlarskim: in

usnjenimi izdelka (kovčegi, torbami, de
narnicami itd.) . ....................... 24

20. trgovina s parfumerijskim in kozmetičnim
b l a g o m ...............................................24

21. trgovuna z gumijem, kavčukom, celuloi
dom in njih iz d e lk i............................. 24

22. trgovina z barvami in laki, čopiči, kemi
kalijami in čistili...................................24

23. trgovina s steklom, porcelanom, zrcali in
keramiko . c ................................... 24

24 trgovina z orožjem, strelivom in lovsko 
opremo, s turističnimi in športnimi ter 
ladijskimi in ribiškimi predmeti . . .  24

25. trgovina z elektrotehničnimi in svetilnimi
potrebščinami . . . . . . .  24

26. trgovina s predmeti iz plemenitih kovin,
z draguljarskim in juvelirskim blagom, 
z urami in raznimi imitacijami dragega 
kamna..............................................  . 24

27. trgovina s cvetjem, sadikami, mladimi
drevesi in umetnim cvetjem . 24

28. trgovina s tehničnim materialom in teh
ničnimi potrebščinam i....................... 24

29. trgovina z o b u tv i jo ............................. 24
30. trgovina s krznom, krznenim blagom in

raznimi krznenimi izdelki . . . .  24
31. trgovina / bonboni, čokolado in drugim i

slaščicami 24

Im e stroke: Učna doba: 
mesecev

24 
24 
24 
24 
24

32. trgovina s suhomesnimi izdelki in z ubito
d iv jač ino ....................... .....  . .

33. trgovina s sadjem in zelenjavo (sočivjem )
34  trgovina z alkoholnimi pijačami ,
35. trgovina z drvmi in premogom •
36. trgovina z gradbenim lesom in deskam
37. trgovina s stavbenim gradivom (strešno

in zidno opeko, cementom, peskom, ka
menjem in gramozom) . . . . .  24

38. trgovina s pohištvom in opravo lesne in
pletarske izdelave . . . . . .  24

39. trgovina z igračami in modnimi časopisi 24
40. trgovina z vrvarsldmi izdelki . . .  24
41. trgovina z mlekom in mlečnimi izdelki,

z jajci, medom in pecivom . . . . .  24
42. trgovina s starim železjem, starim papir

jem, krpami, kostmi in drugimi odpadki 24
43. starinarna .  ...................................24
44. trgovina z radijskimi aparati,'gramofoni

in njih deli ter z gramofonskimi ploščami 24
45. trgovina z mešanim blagom . . . .  24
46. trgovina s slikami, okvirji in cerkvenimi

potrebščinami.........................................24
47. trgovina s pogrebnimi potrebščinami • 24
48. d rogerija .........................................* 24
49. špedicija (odpremništvo) . . * . „ 24

Člen 5.

Za dosego strokovne kvalifikacije za opravljanje po
slov v dani stroki kot kvalificirani delavec je treba pre
biti določeno učno dobo v tehle rudarskih strokah:

Ime stroke:

1. miner

Učna doba: 
mesecev 

24

G en  6.

Za dosego strokovne kvalifikacije za opravljanje po* 
slov v dani stroki kot kvalificirani delavec je treba pre
biti določeno učno dobo v tehle kmetijskih strokah:

1. vrtnar za pridelovanje sočivja in semen . 24
2. cvetličar (za pridelovanje cvetja in semen

ter za urejevanje cvetličnjakov) . . . 24
3. sadjar (za vse posle v pridelovanju sadja) 24
4 vinogradnik (za vse posle v vinograd- 24

n i š t v u ) ........................................  . 24
5. živinorejec, konjar, kravar, ovčar, preši-

čerejec (za vse strokovne posle v živino- 
rejstvu) . . . . . . . .  t 24

6. perutniinar (za vse posle v perutninarstvu) 24
7. čebelar (za pridelovanje medu in za vse

posle v modernem čebelnjaku, za gradnjo 
satovja, z? izdelavo panjev in drugih po
trebščin za čebelnjak).............................24

8. svilar (za gojitev svilenih kokonov in se
men. za vse posle v proizvodnji svilenih 
kokonov in za vse posle v svilarstvu) . 24

9. ribogojec (v umetnem ribogojstvu) . . 24
10* kletar • • * « • • • • • $  24

Člen 7.

Za dosego strokovne kvalifikacije za opravljanje po
slov v dani stroki kot kvalificirani delavec je treba pre
biti določeno dobo v tehle pomorskih strokah:

Štev. 20
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24
24
24
24
24

24

24
24
24

24

24
24

24
24

24
24
24
24

24

24
24
24
24

24
24

24

24
24
24

Im e stroke: Učna doba:
mesecev

1 m o r n a r .......................................................  38
2. lad jski kurjač (12 mesecev kot pomor

ščak in 24 mesecev kot oglja r) . . .  36

Člen 8.

1. Zdravju škodljiva so dela v tehle strokah:
V  1 členu pod zap. št.: 4, 29— 33, 41, 52, 56, 59, 60.

61, 63, 65, 6 3 -7 2 , 74, 85, 88— 80, 99, 103, 111-110, 148,
150 in od 156— 161;

v 2. členu ped zap. št. 3, 5. 9, 14, 24, 26, 52— 56, 64,
75, 79, 80, 82, 83, 85, 92, 107, 119, 123, 134-146, 148,
151 žn 153;

v členu 4 pod zap. št.: 22 in 42;

v  členu 5 pod zap. št.: 1 in 2;

v členu 7 pod zap. št.: 1 in 2.

2. "V strokah, ki so naštete v prejšnji točki, je  pre
povedano zaposliti vajence pod 16. letom.

3. Učue pogodbe, ki so bile sklenjene pred dnevom 
ob jave tega pravilnika za stroke, ki jih ta praviln ik 
določa za zdravju škodljive, so izjemoma veljavne tudi 
za pr.mere, ko vajenec na dan objave tega praviln ika 
m  še dovršil 16. leta.

Clen 9.

1. Učna doba, ki je  določena s tem pravilnikom , se 
lahko skrajša ali podaljša le  v prim erih , k i jili določa 
odredoa o vajencih.

2. Predpisana učna doba se skrajša v  primeru, Če 
vajenec opravi izpit (če je za dano stroko predpisan), h 
katerem u je b il pripuščen pred potekom predpisane učne 
dobe na podlagi mnenja delavskih zaupnikov oziroma 
delavskega zaupn ka, da se je  vajenec že pred potekom 
predpisane učno dobe izučil stroke in da se je  učil vsaj 
polovico predpisane učne dobe.

3. Predpisana učna doba se podaljša le  v primeru, 
če vajenec po poteku učne dobe ne napravi izpita, ampak 
ga mora ponoviti. Učna doba se podaljša za toliko časa, 
ko likor ga zahteva določeni rok za ponovitev izpita.

Clen 10.

1. Učne pogodbe, sklenjene pred dnevom objave 
tega pravilnika, bodisi da so bile sklenjene pred 3. av
gustom 1946, bodisi po. tem dnevu po odredbah odredbe
o vajene h in po navodilih, izdanih za njega izvajanje, 
se štejejo, da so sklenjene v času, kii je  predpisan s tem 
pravilnikom , ter se morajo, kolikor se tiče njihovih 
odredb o učni dobi, spraviti v  sklad z ustreznimi odred
bami tega pravilnika na ta način, da se na vseh že 
sklenjenih pogodbah doda tale klavzula:

>Učna doba po tej pogodbi se določi za č a s ______
m esecev po čl. -------- točka _______  in 10. členu pravil
n ika o določitvi stroke, pri kateri je  potrebno učenje 
za dosego strokovne kvalifikacije, ter učne dobe in del, 
k i so v teh strokah škodljive zdravju .«

2. Sklenjene pogodbe prilagodi predpisom tega pra
v iln ika pristojni okrajni NOO, ki je učne pogodbe potrdil 
ozirom a registriral, in sicer najpozneje v  30 dneh od 
ob jave tega pravilnika.

Clen 11.

ficiranega delavca, razen če se ta praviln ik  dopoln i z 
novim i strokami.

2. Učne pogodbe, k i so sklenjene pred ob javo tega 
praviln ika za stroke, k i niso določene s tem praviln.kom  
ali katerih ime se ne 'ujem a popolnoma z imenom 
ustrezne stroke po tem pravilniku, ostanejo v ve ljav i s 
tem, da se učna doba prilagodi učni dobi najsorodnejše 
stroke, določene v tem  pravilniku, v nobenem prim eru 
pa se ne sme določiti učna doba daljša od 3 l e t  G lede 
postopka za prilagod itev teh pogodb velja jo  predpisi
1. odstavka prejšnjega člena.

3. Če se za kako stroko, k i Je določena s tem pra
vilnikom , niso do sedaj sklepale pogodbe, t. j., da ni 
b iio potrebno učenje, oziroma da se v  tej stroki ni 
pridobivala kvalifikacija za kvalificiranega delavca, se 
morajo zanje skleniti pogodbe po predpisih odredbe o 
vajencih in tega prav.ln.ika, učna doba pa se računa 
od dneva, ko se je  učenje dejansko začelo.

Clen 12.

Ta praviln ik ve lja  od dneva ob jave v  Uradnem  listu.

Ajdovščina dne 23. novembra 1S46.

Inspektor dela : Tajn ik Poverjen ištva PNNO :
Jože Valenčič 3. r. France Perovšek  s. r.

557
Za pravilno uporabljanje prvega odstavka člena 1. 

odredbe o vajencih z dne 15. ju lija 1946 U. 1. 15'100 
izdaja Poverjen ištvo PNOO za Slovensko Prim orje, odde
lek in inspekcija dela, na podlagi člena 30, odredbe o  
vajencih naslednje

obvezno tolmačenje:
Vse ustne učne pogodbe, ki so j ;h doslej sk len ili 

delodajalci, mojstri s svojim i učenci ali njihovim i zako
nitimi zastopniki za izučitev stroke ali obrt', se m orajo 
obnoviti in skleniti s pismeno učno pogodbo na za to 
predpisanih tiskanih obraze h učnih pogodb, ki se dobe 
pri okrajnih NOO-jih, odsekih za delovne odnose, naj
kasneje do 31. decembra 1946. Pism ene učne pogodbe, 
ki so jih sklenili učenci ali njihovi zakoniti zastopnici z 
delodajalci, mojstri za časa okupacije ali po osvoboditvi, 
se morajo obnoviti v istem roku po predpisih odredbe o 
vajencih v  smislu tega tolmačenja, če učna doba še ni 
potekla. Od 1. januarja 1947 dalje se ne bo priznavala 
učna doba učencem, ki se ne bodo mogli izkazati s pred
pisano pismeno učno pogodbo, da so se učili stroke ali 
obrti že v  letu 1946. a li preje.

Ajdovščina dne 18. novembra 1043.

Inspektor dela: 
Ježe Valenčič s. r.

558

Tajnik Poverjen ištva: 

France Perovšek  s. r.

J
Odredba

o potniškem prometa z avtobusi in tovornimi avto
mobili

Î- Zn stroke, k i n!s>o do’ očere s fern p rav »Irakom ce ' Poverjen ištvo PNOO 73 'siove-n-ko p0
*  učenjem ne m ore doseči strokovna kvaliîikacija  kvaii- 1 b ritv i Vojue uprave JA  za Julijsko krajino, Istro, Reko
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in Slovensko Primorje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje .n Trst izdaja sledečo

o d r e d b o :

Člen 1.
Zaradi varnost: prometa se sine v avtobusih voziti 

le tisto število oseb, Id je vidno označeno spredaj na 
vozilu n ki ga je odobrilo oblastvo pri pregledu vozila.

Vožnja oseb na strehi in na stopnicah ni dovoljena.

Člen 2.
Prevažanje skupin oseb s tovornimi avtomobili na

čeloma ni dovoljeno. Le izjemoma sme okrajni NOO (od
sek za notranje zadeve) dovoliti za posebne prilike upo
rabo tovornega avtomobila za prevoz določenega števila 
oseb. Za tak primer mora meti tovorni avtomobil stran
ske stene in klopi in ge sme obremeniti samo do 60% 
nosilnosti. Največja brzina takega avtomobila ne sme pre
segati štirideset kilometrov na uro.

Oblastveno dovolilo mora imeti šofer pri sebi in se 
mora na poziv kontrolnih organov z istim izkazati.

Člen 3.

Avtobusi smejo postajati le na postajališčih, dolo
čenih in odobrenih po voznem redu, in le na teh je pot
nikom dovoljen vstop in izstop.

Člen 4,

Kršitve te odredbe se kaznujejo po členu 10 Pravil
nika o cestnem redu z dne 24. julija 1945 U. I. 1/6.

Člen 5.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 24. oktobra 1946.

V.d. načelnika oddelka 
za notranjo upravo: 
Alojz Ravbar s. r.

Tajnik 
Poverjeništva PNOO: 
France Perovšek s. r.

559
Odredba

o spremembi in dopolnitvi odredbe o ugotovitvi pra
vice do pokojnine in izplačilo pokojnine državnim in 
samoupravnim upokojencem, ki so bili upokojeni 

vključno do 30. junija 1945; U. 1. štev. 19/146

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Primorje in na podlagi pooblastila PNOO 
u  Slovensko Primorje in Trst izdaja

o d r e d b o :

Člen L
člen 4. odstavek 1. odredbe o ugotovîtv-; pravice do 

pokojnine in o izplačilu pokojnine državn m in samo
upravnim upokojencem, ki so bili upokojeni vključno do
90. junija 1945 se dopolni tako. da se za be=edami: 
> ... po naslednji le s tv ic i«  vstavi nad >na lir 2.000. — 
beseda >osebnim«, nad številko >1.100« beseda >rod- 
binskimc

Za 4. odstavkom člena 4. se vstavi nov odstaveK, 
ki se glasi:

Kolikor bi upokojenec moral po tej odredbi dobivati 
manjšo pokojnino, kot jo je prejemal do sedaj, se mu 
bo izplačevala pokojnina v dosedanji višini.

Člen 2.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 22. novembra 1946.

Načelnik 
oddelka za finance: 
Danilo Hcrkov s. r.

560

Tajnik 
Poverjeništva PNOO: 
Franco Perovšek s. r.

Odlok
o spremembi odloka o določanju in kontroli cen

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino Istro, Reko 
in Slovensko Primorje in na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaja

o d l o k .

Člen 1.
člen 9. odloka o določanju in kontroli cen z dno 

25. V. 1946 Uradni list štev. 13/91. spremenjen z odlokom 
o spremembi odloka o določanju in kontroli cen U. 1. 
štev 17'132 se spremeni in se glasi:

Kršenje predpisov tega odloka ter prekoračenje 
oblastno določenih cen se kaznuje z denarno kaznijo do 
20.000.— Lir. Za izvedbo preiskave in kaznovanje so 
pristojni okrajni NOO-ji, po odredbi z dne 14. decembra 
1945 U. 1. štev. 5/38.

V težjih primerih sodijo na predlog javnega tožilca 
pristojna narodna sodišča po odredbi o pobijanju nedo
voljene špekulacije in gospodarske sabotaže. (U. 1. štev. 
1/8 ex 1945.

Člen 2.

listu.
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem

Ajdovščina dne 22. novembra 1946.
Tajnik Poverjeništva PNOO: 

France Perovšek s. r.

56Î
Uredba

o spremembi uredbe o pobiranju taks za Istro. Reko 
in Slovensko Primorje štev. 779 od 10. XIT. 1945

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, po odo
britvi Vojne uprave JA za Julijsko krajino, Istro. Reko 
in Slovensko Primorje in na podlacri pooblastila PNOO 
za Slovensko Primorje in Trst izdaja

n r e d b o :

Člen 1.

Po t  p. 64 se doda nova t. p. 65 k! se 
Pri zavarovalnih podjetjih se plačajo za zavarovalne 

posle sledeče takse:

i

562
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î, po odo- 
tro. Reko 
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i:
varovalne

a) Zavarovalna podjetja plačajo za vse zavarovalne
police, kolikor ni že žanje v  celoti plačana tak<a po do
sedanjih predpisih od vscii inkasiranih brutto vplacanh 
prem j ................................................................0.50%

[a  *aksa se bo 'zročala pristojnemu finančnemu od
seku tr' mesečno obenem z izvlečkom iz knjig.

b ) Na pobotnice na katere se sprejema zavarovana 
vsota v primeru smrti pri življenjskem  zavarovanju, zava
rovanju za doto, rento in temu podobno, če znaša zava
rovana vsota:

1. do 15.000,— L ir

2. od 15.000— do 30.000.- L ir

3. od 30.000.—  do 300.000 — L ir

4. od 300 O'X).— do 1,500.000.— L ir

5. nad 1,500.000.— L ir  .

563
Odredba

i  %
1.5% 

2 %
3 %
4 % 

56 teNa ostale pobotnice se plača taksa po t. p. 
tarife.

c) Za prenos police pred njeno dospelostjo se plača 
taksa po vrednosti zavarovane vsote in sicer:
1. po vrednosti p o lce  do 15.000 — Lir . . L ir  10
2. po vrednost police od 15.000.— do 30.000.— L ir  ?0
3. do  vrednosti police nad 30.000.— L ir . . L ir 30

Pripom ba: Za zavarovanje prtljage in blaga se plača 
izjem no od predpisa v točki a) te t. p. od vplaeamh 
prem ij i ............................ ...................................3%

Člen 2.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 22. novembra 1946.

Načelnik 
oddelka za finance: 

Danilo Herkov s. r.

562

Tajnik 
Poverjeništva PNOO: 

France Perovšek s. r

Odredba
o spremembi odredbe o davku na poslovni promet 
za Istro, Reko in Slovensko Primorje (Uradni list 

štev. 10/74 z dne 29. maja 1946)

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Prim orje po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko Krajino. Istro, Reko 
in Slovensko Prim orje in poOoblast.lu PNOO za Slovensko 
Prim orje in Trst izdaja

o d r e d b o :

Člen 1.

Na koncu člena 8. omenjene odredbe se doda nova 
točka, ki se glasi:

2.19. Prom et s knjigam i.«

Člen 2.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objav© v U rad
nem listu.

Ajdovščina, dne 11. novembra 1946.

Načelnik finančnega oddelka; Tajnik Poverjeništva:

Danilo Herkov s. r. France Perovšek s. r.

o zavarovanju za primer nesreče pri delu oseb. ki so 
zaposlene pri prostovoljnem dein za obnovo

Poverjen  štvo PNOO za Slovensko Prim orje po odo
britvi Vojne Uprave JA za Julijsko kraj no. Istro. R °ko 
in Slovensko Prim orje ''er na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Prim orje Ln Trst izdaja

o d r e d b o :

Člen 1.

Osebam, ki sodelujejo pri prostovoljnem delu za 
obnovo, dà Pokrajinski zavod «a socialno zavarovanje 
v primeru nesreče aa delu, ustrezne dajatve kakor svo
jim zavarovancem.

Člen 2.

Kot osnova za odm ero podpore po čl. 1 te odredbe 
se vzame pred p sana osrednja zavarovalna mezda od
raslega nekval’ ficiranega delavca, za osebe, ki oprav
ljajo kvalificirana dela. pa predpisana srednja zavaro- 
alna mezda kvalificiranega delavca.

Člen 3.

Stroški dajatev po tej odredbi gredo v brem e sklada 
za obnovo.

Podrobne predpise o  načinu povračila teh stroškov 
predpiše Poverjeništvo PNOO oddelek za finance, v spo
razumu z oddelkom za inšpekcijo dela.

č len  4.

Praviln ik o  izvedbi te odredbe predpiše Poverjen i
štvo PNOO, oddelek za inšpekcijo dela.

člen 5.

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina dne 5. decembra 1946.

Inspektor dela: Tajnik Poverjeništva PNOO:
Jože Valenčič a. r. France Perovšek s. r.

564
Uredba

o kaznovanju lahkih  prekrškov cestnoprometnih 
predpisov

Poverjeništvo PNOO za Slovensko P rim orje, odde
lek za notranjo upravo, izdaja tole

u r e d b o :

Člen 1.

Organi NZ. ki so za to pooblaščeni od svojih po
veljstev smejo v izvrševanju svoje službe pešcem, ko
lesarjem, avtomobilistom in motociklistom izrekati de
narne kazni za lahke p rek rš ile  cestnoprometnih pred» 
pisov na samem kraju, k jer so prekršek izvršili.

Člen 2.

Denarne kazni izreka pooblaščeni organ po lastnem 
prevdarku glede tia okolnosti, v katerih se je dejanje 
izvršilo, s tem. da pozove s predložitvijo kazenskega 
listka storilca, da plača določeni znesek.
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Pešci se kaznujejo z 20 ali 40 lir globe, kolesarji 
s 100 ali 200 lir globe, vozači motornih vozii s 300 lir 
globe.

Člen 3.
Vsak pooblaščeni organ ima poseben službeni blok 

s kazenskimi listki, ki so označeni z zaporednimi šte
vilkami in denarno kaznijo. Vsak listek ima dva enako 
se glaseča dela in je eden namenjen storilca, drugi pa 
za dokaz o izrečeni kazni.

Člen 4.

Proti izreku o kazni na kraju samem ni nobene 
pritožbe.

O dejanju in izreku se ne sestavi zapisnik.
Če se storilec brani plačati ali ne more plačati do

ločenega zneska, mora organ NZ ugotoviti storilčeve 
podatke in o prekršku obvestiti svoje poveljstvo, da 
uvede redni kazensk, postopek zaradi kaznovanja sto- 
rilca po čl. 18 pravilnika o cestnem redu z dne ?4. ju
lija 1945. (Uradni list štev. 1/6 od 22. septembra 1945.)

Prisilna izterjava kazni na kraju samem m dovo
ljena.

člen 5.

Ta uredba stopi v  veljavo z dnevom objave v Urad
nem listu.

Ajdovščina, dne 4 decembra 1946. ’ ' !
y. d. načelnika oddelka
za notranjo upravo: Tajnik Poverjeništva PNOO;
Alojz Ravbar s. r. France Perovšek s. r.

565
Pravilnik 

'o pristojbinah izvršilnih organov!

Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje, odsek 
za sodstvo izdaja naslednji

p r a v i l n i k :

Člen 1.
Izvršilnim organom gre kot pristojbina za službena 

dejanja zunaj sodnega poslopja kranarina in potnina.

Člen 2.

Hranarina gre za vsako opravljeno ali brez uspeha 
poskušarx> izvršilno dejanje po znesku izvršilnega za
htevka in to:

do vštetih 1.500.— Lir « « » . 25.— Lir
do vštetih 3.000.— Lir * • . SO.—
do vštetih 7.500.— Lir « . k • 50.—
do vštetih 15.000.— Lir « • * . 60.—
do vštetib 30.000.— Lir . . . .  <5.—
do vštetib 60 000.— Lir s . • . 100.—

aad 60.000.— Lir . . . .  120.—
V znesek izvršilnega zahtevka se ne računajo pri- 

padki (stroški, obresti); če se pa opravlja izvršba samo 
zaradi pripadkov, je odločilen njih skupni znesek v času 
vložitve predloga za dovolitev izvršbe. Če se opravlja 
izvršba zoper istega zavezanca v prid več zahtevajočih 
upnikov, je vzeti za obnovo izračunanja hranarine sešte
vek izvršilnih zahtevkov vseh zahtevajočih upnikov. Pri 
nedenarnih zahtevkih določa vrednost pravilnega pred
meta. če je označena v izvršilne-m spisu, če pa ui4 gre 
izvršilnemu organu hranarina 70.— Lir«

»
n
»
»

v

Za izvršilna dejanja ob nedeljah in praznikih in 
ponoči se zviša hranarina za 5022.

Clen 3.

Če traja službeni posel več kot 6 ur, gre hri.narina 
;zncva za vsakih nadaljnih, tudi le začetih 6 ur.

Člen 4.

Za izvršilna dejanja ob izvrševanju >stega naioga 
zoper istega zavezanca v raznih prostorih v istem kraju 
Zre izvrš lnemu organu hranama samo enkrat To veija 
tudi za izvršilna dejanja zoper več zavezancev, če živijo 
skupno ali če se opravlja izvršba na njih skupno imovino,

Člen 5.

Če je kraj, kjer je treba opraviti izvršeno dejanje, 
vei kot 2 km od meje okoliša sedeža sod’šia crre zvrŠil- 
T-emu organu potnina v zneski’ po 6. -  Lir za vsak kilo
meter ou sodnega poslopja do kraja službe-aeg* dajanja 
oj nazaj Ulomki manjši od pol kilometra, se ne upo
števajo. ulomki nad pol kilometra pa se zaračunajo za 
cel kilometer.

Ce oprav; izvršilni organ na enem s’.užbenem potu 
v istem kraju ali v raznih krajih več službah poslov, 
mu gre potnina samo za dejansko opravljane pot, in to v, 
najkrajši smeri.

Če obratuje do kraja izvršilnega dejanja ali za del 
pota ja-.'iKi prevozno s r edvo (n. pr, železnica avtobus, 
parnik), gre izvršilnemu organu kot potnina povračilo 
prevoznih stroškov. Ce bi se to javno prevozno sredstvo 
ne ca,o uporabit: zaradi prihranka časti ali drugih važnih 
vzrokov, mu gre potnina po prvem odstavku.

Člen 6.

Če je za opravo službenega posla ali več zadružnih 
službenih poslov potrebno, da prenoči izvršilni organ iz
ven sedeža sodišča, mu gre za vsako prenočevanje do
klada k potnim v znesku po 70.— Lir. Potreba preno
čevanja se izkaže v potnem dnevniku.

člen 7.

Službeni posli, za katere gre potnina. se morajo ra
zen v najnujnejših primerih združevati tako, da se opravi 
na enem službenem potovanju kar največ služben h po
slov. Za pravilno uporabljanje teh predpisov skrbita ob 
dise.plinski odgovornosti predsednik sodišča in upravitelj 
izvršilnega oddelka.

Izvršilna dejanja v stvareh, v katerih je zahtevajoči 
upnik stranka, ki ji je pripoznana siromaška pravica, ati 
pa v stvareh izterjave stroškov (pristojbin, denarnih ka
zni in povračil), ki bodo predvidoma brez uspeha, se mo
rajo. kol ker moči, združevati z izvršilnimi dejanji v  

stvareh drugih zahtevajočih upnikov. Pri razdeljevanju 
potnine se ta izvršilna dejanja ne upoštevajo.

Člen 8. ^

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem razglasitve v
Uradnem listu.

Ajdovščin? ^ne 2. novembra 1946.

V. d. načelnika sodnega Tajnik Poverjeništva:
odseka: Franse Petovšek s. r.

dr. ÿiaüiiuû' Crsl s. r.

Štev. 20
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Odlok
o op rostitv i taks »S k la d a  za pom oč vdovam , sirotam  
ìb  gospodarsko oškodovan im  po  fašističnem  te ro r ju «  
za p ravn e  pos le  iz  od lok a  štev. IBS in  od redbe  

štev. 134 U . L štev. 17

Poverjen ištvo PNOO za Slovensko P rim orje  po odo
britv i Vojne uprave J. A. za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in Slovensko Prim orje ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Prim orje in Trst, izdaja nasiodnji

o d t o k :

Clen 1.

V si pravn i posli >Sklada za pomoč vdovam, sirotam 
in gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju « ia 
odloka štev. 133 in odredbe štev. 134 U. 1. štev. 17 
v zvezi s prenosom imovine na »Sklad«, kakor tudi s 
prenosom imovine od »Sk lada « na tretje osebe so prosti 
vsèii taks.

Clen 2.

Ta odlok stopi v  veljavo  z objavo v  Uradnçm listu.

Ajdovščina, dne 10. decembra 1846.
Tajn ik Poverjen ištva PNOO: 

France Perovšek s. r.

Stran 185

Priloga le št. 2 0

Sodna oblastva
Uvedbe postopanja za proglasitev za mrtve
Sp. 346/46.

K r a v o s  Jožefa roj. Ličen, hči pok. Antona in pok. 
T e re z ije  roj. Žerjal, rojena 15. I I I .  1859 v Gojačah, {O- 
sesuuca iz  Sv. K riža  št. 56 je  že kot mlada duševno 
zbelela in je večinoma živela v Dolnišnici. Nazadnje je bila 
v  umobolnici v  Št. Petru pri Gorici, k jer jo  je  v idela 
leta  1817 njena hčerka K a lin  Julija. Od tedaj ni o 
n jej nikakega sledu in tudi uprava bolnišnice v  Št. Petru 
nima nikakih nadaljnjih podatkov o  pogrešani.

Iver je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smru, se na predlog Kravos Ide, zasebnice iz  Sv. Križa 
štev. 56 uvede postopek za proglasitev K ravos Jožefe 
za m rtvo in se j i  postavi za skrbnico Kravos Ida, zaseb
nica Iz Sv. K riža  štey. 56.

Poziva se Kravos Jožefa in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o  peg re san ki, da jav i tuk. sodišču ali skrbnici 
do  31. januarja 1847.

Po preteku tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
odločilo o  proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v  A jdovščin i 
dne 25. oktobra 1846.

v Sp. 348/4-6.

F e r j a n č i č  Stanislav živ. Ivana, in žiive A n e  roj. 
Bizjak, rojen dne 26. I I I .  1928 v Mančah, pos. iz  Manč 
štev. 27 je  odšel v partizane dne 2. I. 19444 ter je  služil 
v  19. brigadi Srečka Kosovela in sicer v  I I I .  bataljonu 
kot m itraljezec. D n e .23. I I I .  1944 se je  zadnjič jav il 
domov. Po  raznih vesteh, ki si nasprotujejo, je  bil baje 
pogrešani Ferjančič Stanislav od Nemcev skupaj z osta
lim i partizani ujet, vendar pa se kaj točnega n i moglo 
izvedeti.

K er je verjetno, da bo  nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Ferjančič Jožefa, posestnika iz Manč 
štev. 27 uvede postoppk za proglasitev Ferjančič Stani
slava za m rtvega in se mu postavi za skrbnika Ferjančič 
Jože. posestnik iz  Manč štev. 27.

'P o z iva  se Ferjančič Stanislav in vsakdo, k i mu je  
kaj znano o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrb
niku Ferjančič Jožefu pos. iz  Manč 27 do 31. januarja 
1847.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni predlog 
odločilo o proglasitvi mrtvim.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 29. oktobra 1846.

Sp. 348/46.

M a j c e n  Jože pok. Jožeta in Jožefe roj. Benčina» 
rojen 2. X I. 1813 v Ložah, m izar in pos* iz  Lož štev. 55, 
je odšel v  partizane novem bra 1842, in se zadrževal na 
terenu v vipavski dolin i. Dne 12. I. 1943 je  odšel na 
Tolm insko kot kom andir V . čete, I. bataljona Simona 
Gregorčiča. Pozneje je  odšel kot komandir II. čete v  
Benečijo in baje je  tam v b ližin i Čedada ob p rilik i ne
kega italijanskega napada dne 31. V . 1843 padel, zadet 
od sovražne krogle.

K er je  verjetno, da je  Majcen Jožsf resnično umrl 
dne 31. V . 1943, se na pred log Benčina Ane, kmečke 
hčere iz  Lož štev. 36 uvede postopek za dokaz sm rti 
Majeen Jožeta, katerem u se postavi za skrbnico Benčina 
Ana, kmečka hči iz  Lož štev. 36.

Poziva se vsakdo, k i mu je  kaj znano o  pogrešanem 
Majcen Jožetu, da javi tuk. sodišču a li skrbnici Benčina 
Ani, kmečki hčeri iz  Lož štev. 36 do 31. I. 1847.

Po  preteku tega roka in izvedb i dokazov bo sodišče 
odločilo o  dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v  A jdovščin i 

dne 28. oktobra 1846.

Sp. 329/46.

T  o  p 1 i k a r  Radislav živ. Antona in žive Am alija  
roj. Slejko, rojen dne 27. I. 1822 v Oseku, kmečki sin iz  
Oseka štev. 34 je  b il odpeljan od SS dne 9. II. 1844 v  
goriške zapore in nato dne 26. II. 1944 v nemško tabo
rišče Dachau, od koder je  b il pozneje prepeljan v  tabo
rišče Nazileren, pošta Roten Elsam Od tem se je  javril 
ju lija 1944 s pismom. Od tedaj n i o  njem nikakega 
glasu več.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na predlog Top likar Am alije, kmetice iz Oseka 
štev. 34 uvede postopek za proglasitev Top likar Radi- 
slava za m rtvega in se mu postavi za skrbnico Top likar 
Am alija, kmetiea iz  Oseka štev. 34.

Poziva se Top likar Radislav in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
Top likar Am aliji, kmetici iz  Oseka štev. 34 do 31. ja
nuarja 1847.

P o  preteku tega roka in na ponovni predlog bo 
sodišče odločilo o  proglasitvi za mrtveca.

Okrajno narodno sod’šč«* v A jdovščin i 

dne 29. oktobra 1946.



K o r e n  Franc živ. Franca in žive Terez ije  roj, 
Fegie, rojen dne 14. X i l .  1924 v Budanjah, kmečki sin., 
samski, iz Budanj štev. 111, je  odšel v partizane dne
3. I. 1943 in je  služil v drugi vipavski četi kot vodnik 
voda ter se zadrževal v gornji vipavski dolini. Ob nekem 
italijanskem napadu, k: se je  izvršil konec februarja
1943 med Gabrijam i in Gornjo Branico, je  baje padel.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se .na predlog Koren Terezije , pos. iz Budanj 
štev. 111, uvede postopek za proglasitev Koren Franca 
za mrtvega ter se mu postavi za skrbnico Koren  Terezija, 
pos. iz Budanj Stev 111.

Poziva se Koren Frane in vsakdo, k i mu je  kaj znano
o  pogrešancu, da jav i tuk. sedišču a li skrbnici do 28. fe 
bruarja 1947.

Po  preteku tega roka in na ponoven predlog bo 
sodišče odločilo o predlogu za proglasitev za mrtvega.

Okrajno narodno sod;šče v A jdovščin i 
dne 6. novem bra 1946.

Sp. 352/46.

F u r l a n  Anton pok. Antona in pok. Terez ije  roj. 
Jamšek, rojen dne 6, X II. 1905 v Ložah, delavec iz Lož 
štev. 51. je odšel v partizane dne 13. februarja 1343 :n 
je  služil v II. četi, I. bataljonu brigade Simona G regor
čiča ter se zadrževal nazadnje v Slovenski Benečij:. Po 
tov. Malik Stanislave-M iiene poročene Benevol iz  Lož, 
so Ital jani izvršili dne 31. maja 1943 ? bližini O dada  
napad, pri kateri p rilik i so zajeLi več partizanov, nekaj 
pa ubili, med njim i baje tudi Furlan A li iona. Pokopan 
je  bii baje naslednji dan kakih 13 Km od Čedada aa 
tamkajšnjem pokopališču v skupnem grobu.

Ker je  verjetno, da je  Furlan Anton resnično padel 
dne 31. maja 1943, se na predlog Furlan Julke, posest
nice iz Lož štev. 51, uvede postopek za »dokaz sm rti' 
Furlan Antona ter se mu postavi za skrbnico Furlan 
Julka, posestnica iz Lož štev. 51.

Poz.va se vsakdo, ki mu je  kaj znano o pogrešancu. 
da jav i to tuk. sodišču ali skrbnici do 28. februarja 1947

Po preteku tega roka in izvedbi dokazov bo sodišče 
odločilo o dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v A jdovščin i 
dne 6. novembra 1946.

Sp. 354/46-2.

P a n g e r c  V lad im ir pok. Antona in žive Ivane roj 
Mikuž, rojen dne 3. 111. 1925 na Planini, kmečki sin, 
samski, iz Plan.ne štev. 16 je  odšel dne 2. II. 1943 v par
tizane in je  služil v Gradnikovi brigadi v Loški dolini, 
k jer je bil ob prilik i neke patrole napaden od sovraž
nika in dne 14.' V l i l .  1943 baje ustreljen ter še isti dan 
pokopan od Bačar Franca in tovarišev v bližini Cerknice

K er je  verjetno, da je Pangerc V lad im ir resn.čno 
padel dne 14. V l i l .  1943. se na predlog Pangerc Angele, 
žene posestnika iz Planine štev. 16, uvede postopek za 
dokaz smrti Pangerc V ladim irja, kateremu se postavi 
za skrbnico Pangerc Angela roj. Marc, žena posestnika 
iz Planine štev. 16.

Poz:va se vsakdo, ki mu je  kaj znano o  pogrešancu, 
da javi to tuk sodišču ali skrbnici do 28. februarja 1947.

P o  preteku tega roka in izvedbi dokazov bo sodišče 
odločilo o  dokazu smrti.

Okrajno nnrodno sodišče v A jdovščin i 

dne 7. novembra 1946.

Stran 186

Sp. 353/46. Sp. 356/46.

T r o h a  Zdravko živ. Kristjana in žive Pavle  roj. 
Furlan, rojen dne 1. IX . 1922 v Velik ih  Sabljah, samski, 
pek, iz. Velik ih Zabelj štev. 77 je  odšel v partizane po 
polomu Ita l.je  ter je  služil v Gradnikovi brigadi. Zadr
ževal se je večinoma v okolici Tribuše. Dne 22. X II . 1943 
so b ili partizani obkoljeni od Nemcev na Javorniku, pri 
kateri pr lik i je padlo več partizanov, med njim i baje 
tudi Trojia Zdravko.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Troha Kristjana, eebèlarja iz V e li
kih Zabelj štev. 77, uvede postopek za proglasitev Troha 
Zdravka za mrtvega in se mu poetavi za skrbnika Troha 1 
Kristjan, čebelar .z Velik ih  Zabelj štev. 77.

Poziva se Troha Zdravko in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu. da jav i to tu k  sodišču ali skrbniku 
do 28. II. 1947.

Po preteku tega roka in na ponoven predlog bo 
sodišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sedišče v  A jdovščin i 

d.ne 9. novembra 1946.

Sp. 357— 46.

K o b a l  A lo jz ij pok. Jožefa in ž ive Jožefe roj. V idrih , 
rojen dne 23. V i. 1927, samski, posestniški sin iz Erzelja 
štev. 58, je odšel dne 6. II. 1943 v part zane in je služil 
nazadnje v Gradnikovi brigadi. Od dneva odhoda v par
tizane se ni več javil. Po pripovedovanju nekaterih je 
baje meseca aprila 1943 padel v borbi z belogardisti 
pri K rižn i gori pri Starem trgu na Notranjskem.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Kobal Jožefe, pos. vdove iz Erzelja 
štev. 58, uvede postopek za proglasitev Kobala A lo jzija  za 
mrtvega in se mu postavi za skrbnico Kobal Jožefa, pos. 
vdova iz Erzelja štev. 58,

Poziva- se Kobal A lo jz ij .in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ah' skrbnici do 
28. februarja 1947.

Po preteku tega roka in na ponoven predlog bo 
sedašče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 

dne 11. novembra 1946.

Sp. 358/46.

J e ž  Stanislav pok. Janeza in pok. Regine roj. 
Kobal, rojen dne 12. X I I  1903 na Slapu {.vri V ipavi, sta
nujoč na Erzelju štev. 41, je odšei dne 12. II. 1943 v parti
zane in je služil v II. četi, I. bataljona br.gade Simona 
Gregorčiča. Do ik r ila  meseca se je  zadrževal okrog 
Nanosa, pozneje pa je odšel s svojo edinico v Siov. Be
nečijo. Dne 31. maja 1943 so bili partizani napaden v 
bližini Čedada od Italijanov, ob kateri prilik: je padlo 
več partizanov, med njim baje tudi Jež Stanislav.

Ker je  verjetno, da je Jež Stanislav resn:čno padel 
dne 31 maja 1943, se na predlog' Jež Ane, posestnice 
;z Erzelja štev. 41, uvede postopek za dokaz smrt: Ježa 
Stanislava in se mu postavi za skrbnico Jež Ana, posest
nica iz Erzelja štev. 41;

Poz va se vsakdo, ki mu je  kaj znano o pogrešancu, 
da javi to tuk sodišču ali skrbnici do 28. februarja 1947.

Po preteku tega roka in po izvedb: dokazov bo 
sodišče odločilo o dokazu smrti.

Stev. 20

«

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 12. novembra 1946.
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Sp 362m.
G r u d en Rudolf, pok. Antona in pok. A lo jzije  Zban, 

rojen 17. 4. 1915 v Užieah, kmet iz Užic štev. 13 pri Šem
pasu, je b il po polomu Ita lije  terenec do 16. V I. 1244, ko 
so ga Nemci z a r i ;  in odpelja li v  internacijo. Najprej se 
je  nahajal v taborišču Mauthausen, od koder je prišel v 
F io : : . nburg, k jer se je  nahajal še okoli 29. X II .  1944. 
Pozneje pa je  bil baje prepeljan v bolnišnico in od te
daj ni nikakega glasu več o njem.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Gruden Dragice, kmetice iz Užic 
štev 13, uvede postopek za proglasitev Gruden Rudolfa 
ze mrtvega ter se mu postavi za skrbnico Gruden Dra- 
gieo, kmetico iz Užic štev. 13.

Poziva se Gruden Rudolf in vsakdo, k i mu je kaj 
znano o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču ali skrbnici do 
28. TI. 1947.

Po preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 14. novembra 1946.
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Sp 363'46. i
H r o v a t i n  M iroslav, sin pok. Henrika in Uršule 

ro. Gruden, rojen 17. 3. 1917 v V itovljah, kmet iz V i
tovelj štev. 26 pri Šempasu, je  kot italijanski vojak po 
polomu Ita lije  iz Ravenne odšel k partizanom. Bil je  v
II .  četi I I I .  bataljonu Gradnikove brigade. Dne 23. dee.
1943 se je  ud lež il na Javorniku pri Vodicah boja z 
Nemci. Od tedaj ni o njem nikakega glasu več.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
sir rt., se na predlog Hrovatin Stanislava, kmetice iz V i
tovelj štev. ° 6, uvede postopek za proglasitev Hrovatina 
Miroslava za m rtvega in se mu postavi za skrbnico H ro
vatin Stanislavo, kmetico iz  V itove lj štev, 26,

Poziva se Hrovatin M iroslav in vsakdo, k i mu je kaj 
znano o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču a li skrbnici do 
28. II. 1947.

Po  preteku tega roka in na ponovni predlog bo so- 
iišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 14. novembra 1946.
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Sp 364/46.

K r e t i '  Jožef, sin Jožefa in pok. M arije roj. V id 
mar, rojen 29. V I. 1925 v Tevčah, kmečki sin iz Tevč 
štev. 29, je  odšel v  partizane 3. 2. 1943. Služil je v za
ščitni četi X V . d ivizije . Po sporočilu Rdečega križa Slo
ven ije  je  K re iič  Jožof baje padel dne 3. V I I I .  1944 pri 
Sv. Urhu pri Zuženberku na Dolenjskem.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog K retič Jožefa, pos. iz Tevč štev. 29, 
uvede postopek za proglasitev K retič Jožefa za mrtvega 
ter se mi\ postavi za skrbnika Kretiča Jožefa star., pos. 
iz  Tevč štev. 29.

Poziva se K retič Jožef ml. in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o pogrešancu. da javi tuk. sodišču ali postavlje
nemu skrbniku do 28. II. 1947.

Po preteku tega roka in na ponovni' predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v A jdovščin i 
dne 14. novembra 1946.

Sp 350/46.

R e m e c  Venčeslav, sin Tvana in M arije roj. Remec 
rojen 20. X II. 1907 v Užieah, kmet iz Užic štev. 8 p ri

Šempasu, je  odšel po razpadu Ita lije  v  partizane ter je 
služil v II. četi I I I .  bataljonu Gradnikove brigade. Po  
pripovedovanju Marinčič A lo jza  iz V itov lj štev. 25 se je  
Remec Venčeslav z ostalim i partizani udeležil dne 23-
X II. 1943 bojev proti Nemcem na Javorniku pri Vodicah 
in je  ob tej p rilik i baje padel ter je b il pozneje pokopan 
na pokopališču v skupnem grobu v Podkraju.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti se na predlog Remec Gabrijele, kmetice iz Užic 
štev. 8, uvede postopek za proglasitev Remca Venčeslava 
Za mrtvega ter se mu postavi za skrbnico Rem ec Gabri
jela, kmetica iz Užic štev. 8.

Poziva se Remec Venčeslav in vsakdo, ki mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču a li skrbnici 
do 28. februarja 1947.

Po  preteku tega roka in na ponoven predlog bo 
sodišče odločilo 0 proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 14, novem bra 1946.

*

Sp 361'46

K  o  n i č Julij, sin Otilije Konič, rojen 19. I I .  1921 v 
Vitovljah, poljski delavec iz V itove lj štev. 27, je odšel 
po razpadu Ita lije  v  partizane in je  služil v  II. četi I I I .  
bataljonu Gradnikove brigade. Po pripovedovanju Ma
rinčiča Alojza, kmeta iz  V itovelj štev. 25 se je Konič 
Julij z ostalim i partizani udeležil dne 23. X II .  1943 borbe 
proti Nemcem na Javorniku p ri Vodicah, ob kateri pri
lik i je baje tudi padel.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Konič Otilije, delavke iz V itovelj 
štev. 27, uvede postopek za proglasitev Konič Julija za 
mr t ega ter se mu postavi za skrbnico Konič Otilija, de
lavka iz V itove lj štev. 27.

Poziva  se Konič Julij in vsakdo, ki mu je kaj znano
o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali p o s i  v ljen i skrbnici 
do  28. I I .  1347. Po  pr l ;ku tega ro*‘ž* in na ponov ' pred
log, bo sodišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščin i 

dne 14. novembra 1946.

Sp 366'46.

W i n k l e r  Benedikt, sin pok. Leopolda in Fran
čiške roj. Rijavec, rojen 20. I I I .  1899 v, Nemcih pri Trno
vem  (okraj G rgar), kmet iz V itovelj štev, 37, je b il v 
času NOB terenec v domači vasi. Dne 9. I. 1945 je  b il 
kot tak od Nemcev aretiran in odpeljan v goriške za
pore, od koder so ga dne 2, II. 1S45 odpelja li v Nemčijo, 
najprej v Linz, nato pa v Mauthausen. Od tedaj ni o  njem 
nikakega glasu več.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog W ink ler Stanislave, kmetice iz V i
tovelj štev. 37, uvede postopek za proglasitev W inkler 
Benedikta za mrtvega, in se mu postavi za skrbnico 
W ink ler Stanislava, kmetica iz V itove lj štev. 37.

Poziva se W inkler Benedikt in vsakdo, ki mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da jav i tuk. sodišču a li skrbnici do 
28. II. 1947.

Po  preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 18. novembra 1946.

/
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Sp. 367/46.

S t i b i 1 j Anton, živ. Antona in  pok. T erez ije  roj. 
Benko, rojen dne 17. V I. 1912 v  Ustjah, samski, kmečki 
sin is Ustij štev. 66, je  odšel v  partizane dne 12. 1. 19-43 
in  je  služil v  I I .  b rigad i Ljube Šercerja. Pozneje je  b il 
na Hrvaškem. V  Sasu razpada Ita lije  se je  nahajal v  oko
lic i Ilirske Bistrice, od koder se je  zadnjič javil; Baje je 
b il v  borbi z Nemci ranjen v nogo in je  b il kot ranjenec 
prenesen v bolnišnico, k i se je  nahajala v  okolic i Snež
nika. Pozneje pa se ni zvedelo, kaj se je  z njim  zgodilo.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Stibilj Antona, pos. iz  Ustij štev. 66, 
uvede postopek za proglasitev Stib ilj Antona ml. m rtvim  
in se mu postavi za skrbnika S tib ilj Anton star., posest
nik iz  Ustij štev. 66.

Poziva  se Stib ilj Anton ml. in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o pogrešancu, da ja v i to tuk. sodišču a li skrbniku 
do  28. I I .  1947.

P o  preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v A jdovščin i 
dne 18. novembra 1946.

Sp. 369/46. *

R e m e c  K arlo  pok. Jožefa in pok. Katarine roj. 
Top likar, rojen  dne 27. X . 1897 v V itovljah , invalid- 
zidar, iz  V itovelj št. 3 je  b il dne 16. V I. 1944 arétiran 
od Nemcev, ker se je nahajala v  n jegovi hiši partizanska 
pošta, in  odpeljan v n en ško  taborišče Dachau. Pozneje 
je  b il prepeljan v komando Beigen-Belsen, od koder se 
je  poslednjič jav il dne 11. I. 1945. Pozneje n i b ilo  o  njem 
n ikakega glasu več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Rem ec Julije, pos. iz  V itove lj št. 3, 
uvede postopek za proglasitev Fem ca K arla  za mrtvega, 
in se mu postavi za skrbnico Rem ec Julija, posestnica iz 
V itove lj št. 3.

Poziva  se Remec K a re l in vsakdo, k i mu je  kaj 
znano o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici 
do  28. I I .  1947.

P o  preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  A jdovščin i 
dne 21. novem bra 1946.

Sp. 370/46.

M a l i k  Jože, pok. Ivana in žive M arije roj. Židanik, 
rojen dne 1. I. 1926 v Ložah, samski, kmečki sin iz Lož 
št. 15 je  odšel v partizane dne 21. X. 1942 in je  služil 
v Šercer je v i brigadi. V  začetku se je  zadrževal v  domači 
okolici, pozneje pa je  odšel s svojo edin ieo na-Dolenjsko 
in  Notranjsko. P o  izpovedbi izvestite ljev  Ferjančiča Ivana 
iz  Manč St. 8 in Jamška Draga iz Lož št. 21 je  b il Malik 
Jože baje dne 15. X. 1941 ob p rilik i nemškega napada 
ranjen na Babnem polju  pri Prezidu, cd  koder je  bil 
odpeljan v bolnišnico v  Kočevski rog, kamor pa baje 
n i prispel, ampak je  že na poti umrL

K er  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog M alik Marije, pos. iz  Lož št. 16, 
uvede postopek za proglasitev Malik Jožeta z® m rtvega 
in  se mu postavi za skrbnico M alik  Marija, posestnica 
iz  Lož št. 16.

Poziva  se Malik Jože in vsakdo, k i mu je  kaj znano
o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici do 28.
I I .  1947. .

P o  preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v A jdovščin i 
dne 21. novembra 1946.

Sp. 373/46.

Ž v a n u t  A lo jz , živ. Andreja  in pok. M arije  roj. 
Furlan, rojen dne 1. V. 1920 v  Ložah, samski, kmečki 
sin iz Lož št. 26, je  odšel po polomu Ita lije  v  partizane 
in je  služil v I I I .  četi IV . bataljona Gradnikove brigade. 
Po  izpovedbi izvestite ljev Pavla V idriha iz  Lož št. 47 
in Jožeta Koritnika iz Otošc št. 8 p ri Lozicah, je  Žvanut 
A lo jz  baje padel dne 6. I. 1944 p ri Črnem vrhu ob pri
lik i nekega nemškega napada in je  baje pokopan na 
tamkajšnjem {»kopa lišču .

K e r  je  verjetno, da je  Žvanut A lo jz  resnično padel 
dne 6. I. 1944, se na predlog Žvanuta Andreja, pos. iz 
Lož št. 26, uvede postopanje za dokaz sm rti Žvanuta 
A lo jza  in se mu postavi za skrbnika Žvanut Andrej, pos. 
izt Lož št. 26.

Poziva se vsakdo, ki mu je  kaj znano o  pogrešancu, 
da ja v i tuk. sodišču a li skrbniku do ' 28. I I .  1947.

Po  preteku tega roka in pò izvedb i dokazov bo so
dišče odločilo o  dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščin i 
dne 21. novem bra 1946.

Sp 374/46

G u 1 j A lo jz ij, sin živ. A lo jza  in žive M arije roj. Turk, 
rojen 18. V I I I .  1924 v Ložah, kmečki sin iz  Lož štev. 44, 
je  odšel v  partizane po razpadu Ita lije  in  je služil v I I I .  
četi, IV . bataljonu Gradnikove brigade. P o  izvedb i izve 
stiteljev Pavla V idriha iz Lož štev. 47 in Koritn ika Jo
žeta iz Otošč štev. 8 pri Lozicah, je  Gulj A lo jz ij m lajši 
baje padel dne 6. I. 1944 pri Črnem vrhu o  p rilik i ne
kega nemškega napada ter je  baje pokopan na tam
kajšnjem pokopališču.

K er je  verjetno, da je  Gulj A lo jz ij ml. resnično pa
del dne 6. I. 1944, se na predlog Gulja A lo jza  star., po
sestnika iz Lož štev. 44, uvede postopek za dokaz smrti 
Gulja A lo jz ija  ml. ter se mu postavi za skrbnika Gulj 
A lo jz  star., posestnik iz  Lož štev. 44.

Poziva se vsakdo, k i mu je  kaj znano o  pogrešancu, 
da ja v i tuk. sodišču a li skrbniku do 28. II .  1947.

Po  preteku tega roka in po izvedbi dokazov, bo so
dišče odločilo o  dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče y  A jdovščin i
dne 21. novembra 1946.

Sp 375/46.

B r a t o v ž  Anton pok. Antona in žive Frančiške roj. 
Krečič, rojen dne 8. IV . 1900 v Vrhpolju, voznik iz Vrh
polja št. 8, je  spom ladi leta 1944 po povratku iz Nem čije 
odšel v  partizane in se zadrževal v  različnih krajih  v 
Vipavski dolini, nato pa odšel v področje Trnovskega 
gozda, od koder se je vrn il domov kot bolan in oslabel. 
Decembra leta 1944 pa je ponovno odšel v  partizane in 
je  po pripovedovanju .ljudi baje padel koncem decembra 
v borbi z Nemci v  bližini Cerkna.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog B ratovž Ivanke, zasebnice iz V rh 
polja št. 8, uvede postopek za proglasitev Bratovža 
Antona za mrtvega in se mu postavi za skrbnico Bratovž 
Ivanka, zasebnica iz Vrhpolja št. 8.

Poziva  se Bratovž Anton in vsakdo, ki mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču do 28. I I .  1947.
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K o r
h ovin, ro 
Otošc št. 
1943 in . 
I I I  četi, 
6. 1. 1944 
vrha, se 
lahek mi 
giasu več 

Ker 
smrti, se 
Otošc št. 
Martina 
Koritn ik  

Pozi\ 
kaj znun< 
do 28. II.

Po p 
dišče odi

Sp. 372/4-

Ž v a 
Furlan, 
Lož št. 21 
je  v zače 
odšel v 5 
4. I I .  1& 
zadnjic j; 
kaksga è 

K er 
smrti, se 
uvede pt 
vega  in 
iz  Lož 5 

Pozi 
znano o 
do 28. I 

Po 
dišče od

Sp 376/ 

M e
Šknrabo 
Šempas« 
je  služil 
hajal se 
Dne 14. 
proti Lf 

Ker 
smrti, s 
pasa št 
Franca 
Antonij;



Èfev. 20 Stran 1S9

I

Po preteku tega reka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega

Okrajno narodno •sodišče v A jdovščin i 
dne 21. novembra 1946.

»

Sp. 371/46.

K o r i t n i k  Martin živ. Martina in E m ilije roj. Če
hovin, rojen dne 20. I I I .  1921, samski kmečki sin iz 
Otošc št. 8 pri Lozicah, je odšel v partizane^ dne 17. IX . 
1043 in je služil v Gradnikovi brigadi, IV . bataljonu, 
I I I  četi, ter se v začetku nahajal v domači okolici. Dne
6. 1. 1944, ko so Nemci izvršili napad v okolici Črnega 
vrha, se je  nahajal na položaju v Trebčah, in sicer kot 
lahek mitraljezec. Po tem napadu ni o njem nikakega 
giasu več.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Koriin ika Jožeta, kmečkega sina iz 
Otošc št. 8, uvede postopanje za proglasitev Koritn ika 
Martina ml. za mrtvega ter se mu poetavi za skrbnika 
K oritn ik  Ježe, kmečki sin iz Otošc št. 8 pri -Lozicah.

Poziva se Koritn ik  Martin ml, in vsakdo, ki mu je 
kaj znano o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 28. I I .  1947.

Po preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v A jdovščin i 
dne 21. novem bra 1946.

Sp. 372/46.

Ž v a n u t  Štefan živ. Andreja in pok. M ar'je  roj. 
Furlan, rojen dne 1. X II .  1923, samski, kmečki sin iz 
L o ž  št. 26, je odšel v partizane iz italijanske vojske in se 
je  v začetku zadrževal v domači okolici, pozneje pa je 
odšel v Slovenijo. Iz  italijanske vojske je  dezertiral dne
4. I I .  1943, lz  Slovenije, k jer je b il kot partizan, se je 
zadnjič javil dne 8. I I ,  1944, pozneje ni bilo o njem ni- 
kakaga glasu več.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Žvanuta Andreja, pos. iz Lož št. 26, 
uvede postopanje za proglasitev Žvanuta Štefana za mrt
vega  in se mu postavi za skrbnika Žvanut Andrej, pos. 
iz  Lcž št. 26,

Poziva se Žvanut Štefan in vsakdo, k i mu je kaj 
znano o pogrešancu, da javi to tuk. sodišču a li skrbniku 
do 28. I I .  1947.

Po preteku tega roka in na ponovni pred log bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v A jdovščin i 
dne 21. novem bra 1946.

Sp 376/46.
M e r k e 1 j Frane živ. Jožefa in žive Antonije poj. 

Škarabot, rojen dne 21. I. 1921 v Šempasu, mehanik iz 
Sempa&a št. 31, je odšel v partizane dne 11. IX . 1948 in 
je  služil v 1. četi 11. bataljona Gradnikove brigade. Na
hajal se je na Ravnah pri Sv. Treh kraljih pri Vrhniki. 
Dne 14. X I. 1943 je  b il od tam poslan kot obveščevalec 
proti Logatcu, Od tedaj je izginila za njim vsaka sled.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Markelj Antonije, kmetice iz Šem
pasa št. 31, uvede postopanje za proglasitev M erkelj 
Franca m m rtvega in se mu peste \ i za bki'bmço 
Antonija, kmetica iz  Šempasa št. 31.

Poziva se M erkelj Franc in vsakdo, ki mu je kaj 
znano o  pogrešancu, da ja v i tuk, sodišču ali skrbnici do 
28. II. 1947.

Po preteku tega roka in na ponovni p red log bo so
dišče od ločilo-o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  A jdovščin i 
dne 21, novem bra 1946.

Sp 379/46,

R e m e e Mario živ. Jožefa in ž ive Angele  roj. Hvala, 
rojen dne 11. X I. 1922 v Užicah, kmečki delavec iz Už'c 
št. 10, je  odšel v partizane dne 27. IX . 1&43 in je služil 
najprej v  Gradnikovi brigadi, potem pa kot obveščevalec 
v IX . korpusu. Dne 27. IV . 1945 so ga ujeli Nemci na 
Poreznu in baje ustrelili skupaj z drugim i partizani.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Remca Jožefa iz  Užie št. 10 uvede 
postopanje za proglasitev Remca Marija za mrtvega iû 
se mu postavi za skrbnika Rem ec Jožef iz Užic št. 10.

Poziva se Remec M arij in vsakdo, ki mu je kaj znano
o pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču a li skrbniku do 28.
11. 1947.

Po preteku tega roka in na ponovni pred log bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  A jdovščin i 
dne 21. novem bra 1948.

Sp 378/46.

K o r o n  Franc živ. Petra  in ž ive Katarine roj. R ija
vec, rojen dne 6. aprila  19Ö8, kmečki sin iz Batuj št. 18, 
je  odšel v  partizane dne 11, I I .  1943 in je služil v II. četi
I. bataljona 13. Bračičeve brigade. Zadrževal se je  v  
začetku na Otlici, nato v  Id r iji in pozneje pri Črnomlju, 
nazadnje pa je  b il v Trbovljah, k jer je baje dne 5. I I I .  
1944 odšel v neko hišo po kruh, katero hišo so pa baje 
obko lili Nemci in je  prišlo tedaj tudi do streljanja. Od 
tedaj ni o  Korenu Francu nikakega sledu več.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Korona Petra  iz Batuj št. 18 uvede 
postopanje za proglasitev Korona Franca za mrtvega in 
se mu postavi za skrbnika Koron Peter iz Batuj št. 18.

Poziva se Koron Franc in vsakdo, k i mu je  kaj znano
o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču a li skrbniku najkasneje 
do 28. II. 1S47.

Po preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi^za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščin i 
dne 23. novembra 1846.

Sp 880/46

F a g a n e l  A lo jz  živ. Jole fa  in žive M arije roj. Pav
lin, rojen dne 21. V I. 1924 v RaVnici pri Grgarju, zidar, 
iz Šempasa štev. 6, je  odšel v partizane dne 28. IX . 1942 in 
je  služil v IV , bataljonu Šeraerjeve brigade. Zadrževal 
se je največ na Dolenjskem. Po  pripovedovanju neke to 
varišice jz Banjščice, ga je  videla dne 15. septembra
1943 nekje na Dolenjskem. K er so se v  tistih krajih  vrš ili 
hudi boji, jo verjetno, da se ne nahaja več med živim i.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Faganel M arije iz Šempasa štev. 6 
uvede postopek za proglasitev Faganela A lo jza  za m rtve
ga in se mu postavi za skrbnico Faganel Marija iz Šem
pasa štev. 6.

Poziva se Faganel A lo jz  in vsakdo, ki mu Je kaj 
iiia iio  o p&greivancu,. ua ja v i tak. so0i*ou-uL skrbnici do 
28. I I .  1247.
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Po preteku tega roka in na ponoven predlog, bo so
dišče odločilo c proglasitvi sa mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 23. novembra 1946.

Sp 381'46
F u r l a a  Ivan, sin A lo jza  in Ivane roj. Nabergoj, 

rojen dne 19. V II. 1928 v Podragi, samski po„. sin iz 
Podrage štev. 83. je odšel dne 28. I. 1945 '■ partizane in 
je bil dodeijen I. četi, I. bata:jona Kosovelove brigade. 
Od srede februarja 1945 se domov ni več javil :n se ni 
moglo tudi dobiti nikake vesti o njem. Baje se je  naha
ja l v hudih bojih v Trnovskem  gozdu.

K er je  vejetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Furlana Alojzija, pos. iz Podrage 
štev. 83 uvede postopek m proglas tev Furlana Ivana za 
mrtvega in se mu postavi za skrbnika Furlan A lojz, pos. 
iz Podrage Stev. 83.

Poziva se Furlan Ivan in vsakdo, ki mu je kaj znano 
© pogrešancu. da jav i tuk. sodišču a li skrbniku do 28. 11. 
1947.

Po pretek ’i tega roka in na ponovni predlog bo so
diš''? odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajne narodno sodišče v Ajdovščini 

dne 26. novembra 1946.

Sp 382-46
K e te A lo j z živ. Ivana in žive Am alije  roj. Pipan, 

rojen dne 21. III. 1924 na Planini, kmečki sin :z Planine 
štev. 40, je odšel v partizane dne 25. novembra 1943 in 
je služil v Kosovelov; brigadi 111 bataljonu ter se je za
drževal v Vipavski dolini in njem okolici Po  izjavi iz ve
stitela Kete Edvarda iz Dolenj, je  Kete A lo jz  padel v 
borbi % Nemci dne 19. I I .  1944 v vasi Srednje nad Ro
činjem v Soški dolini.

K er je verjetno, da je K ete  A lo jz resnično padel dne
19. II. 1944, se na predlog Kete Am alije  iz Planine 
štev. 40 uvede postopek za dokaz smrti Kete A lojza in 
se mu postavi za skrbnico Kete Vmalija iz Planine št. 40.

Poziva se vsakdo, ki mu je kaj znano o pogrešancu, 
da javi tuk. sodišču ali skrbnici do 28. II. 1947.

Po preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče t Ajdovščini 
dne 26. noveipbra 1946.

Sp 383/46
F e r j a n č i č  Franc, živ. Franca in pok. Amai5je

roj. Mislej, rojen 27. X. 1909 v Podragi, samski, kmet iz
Podrage štev. 112, je o^šel v partizane spomladi ieta
1944. Baje je služil v Gradnikovi brigadi. Od dneva, ko 
je odšel od doma, se ni javil niti sporočil, kje se nahaja. 
Samo o Veliki noči leta 1945 je dal kratko sporočilo, 
brez oznake svojega nahajališča. To je bilo tik pred ve
liko nemško ofenzivo. Od tedaj dalje ni nikakega sledu 
več o njem.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Ferjančiča Franca star. iz Podrage 
štev. 112 uvede postopek za proglasitev Ferjančiča Fran
ca ml. za mrtvega ter se mu postavi za skrbnika Ferjan
čič Franc star. iz Podrage štev. 112.

Poziva se Ferjančič Franc ml. 'n vsakdo, ki mu je
kij znano o pogrešancu, da javi tuk. àodiiòu al. skrbni
ku do 28. II .  1947.

Po preteku tega roka in na ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 26. novembra 1946.

Sp 384/46

Č e s n i k  Cvetko, živ. Janeza in žive Marije roj. 
Marc, rojen dne 2. V. 1922 v Dolgi poljani, delavec, 
kmečki sin iz Dolge poljane štev. 33. je bil mobiliziran 
dne 14. II. 1942 v italij vojsko in je služil pri pešadiji, 
v začetku v Udinah. nato nekje na francoski meji. Avgu
sta 1942 je odšel na rusko fronto kot italij vojak, k jer 
je bil v I. četi, I. bataljonu SO. pešadijskega polka. Zadnje 
sporočilo od njega je prišlo dne 6. X II. 1942, kjer spo
roča, da je  zdrav. Od tedaj dalje ni o njem nikakega 
sledu več.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Česnik Marije iz Dolge poljane 
štev. 38 pri V ipavi uvede postopek za proglasitev Česni
ka Cvetka za mrtvega in se mu postavi za skrbnico Čes
ni!: Mar ja iz Dolge poljane štev. 38.

Poziva se Česnik Cvetko in vsakdo, ki mu je kaj 
znano o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču ali skrbnici, 
najkasneje do 28. II. 1947.

Po preteku tega roka in na ponoven predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 30. novembra 1946.

Sp 385/46

P  e s t e 1 j A lo jz  pok. Jožefo in Rozalije roj Žgur, 
rojen dne b. V II .  1916 v Podragi, samski, krojač iz Po
drage štev. 23. je odšel dne 1. V I. 1943 v partizane in 
je služil v I I I .  bataljonu Bazoviške brigade. Dne 15. V I.
1943 je  prišel začasno domov, k jer je ostal do 30. V I. 
1948 nakar je  šel ponovno v svojo edinico ter »c je baje 
dne 26 V II .  1943 udeležil hudih bojev med Lokavci in 
Predm ejo. Od tedaj ni o njem nikakega sledu več.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Pestelj Rozalije, kmetice iz Podra
ge štev. 23, uvede postopek za proglasitev Pestelj A lo j
za za m rtvega in se mu postavi za skrbnico Pestelj Ro
zalija, kmetica iz Podrage štev. 23.

Poziva se Pestelj A lo jz in vsakdo, ki mu je kaj zna
no o pogrešancu, da javi tuk. sodišču a li skrbnici do 
28. I I .  1947.

Po preteku tega roka in aa ponovni predlog bo so
dišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Ajdovščini
dne 30. novembr.. 1946.

Sp. 77/46.

M i l o s t  Zdravko živ. Leopolda in Leban Terezije , 
rojen dne 9. X. 1923 v Grgarju in tamkaj stanujoč. delavec5 
je bil februarja leta 1943 mobiliziran v delavski bataljon 
in odposlan v Sardinijo Po kapitulaciji Ita lije je odšel 
k partizanom in je služil pri I I I  Prekom orski udarniški 
brigad., 2. bataljon. 3. četa. Za časa borbe, ki se je  
vršila dne 10. II. 1945 v bližini Mostarja, se ni povrnil 
k svoj» edinici Od takrat ni več o njem nobenega glasu.

K er je potemtakem verjetno, da bo nastop la zako
nita domneva smrti, se uvede na predlog njegove matere 
Milost Terezije , zasebnice v Grgarju štev. 146 postopek 
za proglasitev pogrešanega za mrtvega ter se izda poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali s tem postavljeni 
skrbaia. M ilost Tereziji.
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Milost Zdravko se poziva, da se zglasi pri podpisa
nem sodišču aii drugače da kako vest o sebi.

Po 1. marcu 1947 bo sodišče na' vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitv: *a mrtvega.

Okrajno narodno sodišč« v Grgarju 

dne 30 novembra 1946.

Sp. 52/46

S i r o n i e  Donat pok. A lo jzija  n žive Štefanije 
Okroglic, rojen dne 17. II. 1914 v Kalu na Kanalom, 
kmečki delavec, nazadnje stanujoč v Gor LoUovcu je po 
kapitulaciji Ita lije  odšel v -partizane, kjer je bil uvrščen 
v 1. četo I. bataljona 111. Soskc brigade. Ko je konec 
meseca oktobra 1. 1948. odš&l na patruljo, je zginila za 
njim vsaka sled. Po pripovedovanju Ipavca Venčeslava 
iz  Ročinja štev. 93 in Branica Ludvika iz Gor. Loko v ca 
štev 185 je b il Sironič ranjen in ubit od Nemcev.

. K er je potemtakem verjetno, da bo nastop la zako
nita domneva smrti, se na predlog njegove žene Sironič 
Pav lin e  roj. Bremec iz Gor. Lokovca štev. 193. ki se 
pogrešanemu postavi za skrbnico, uvede postopanje za 
prog asitev pogrešanega za mrtvega.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanem, se 
poziva, da to javi sodišču ali postavljeni skrbnici do 
31 januarja 1947. Sironič Donat se pozna, da se do 
naznačenega roka zglasi pri podpisanem sodišču ali 
kako drugače da gla# o sebi.

Po 31. januarju 1947. bo sodišče na vnovičn i predlog 
odločilo o proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodna sodišče v Grgarju 
dne 20. novembra IS iS.

Sp 64/46.

P o l j a n e c  A lbert, sin Rafaela in Marije Lipičar. 
rojen leta 1924 v Gor. Tr.buši, akaiai- iz Gor. Tribuše 
štev. 84 je dne 2. II. 1943 odšei v partizane. Dne 6. X .
1944 sta ga Vončina A lbin iz Gor. Tribuše štev. 98 in. 
R javec Feliks iz Gor, Tribuše štev. 58 se videla, kako 
je  težko ranjen v glavo ležal v bližini Kostanjevice kraj 
poti, kjer je  čakal na prevoz v bolnišnico. Od tistega dne 
dalje je izginila za njim vsaka sled.

K er je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
niti. domneva smrti, se na predlog njegovega očeta Po
ljanec Rafaela v Gor. Tribuši štev. 84. ki se pogrešanemu 
postavi za skrbnika, uvede postopanje za proglasitev po
grešanega za mrtvega.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešanem, se 
poziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku 
do 31. I. 1944. Poljanec A lbert se poziva, da se do 
naznačenega roka zglasi pri podpisanem sodišču ali kako 
drugače da glas o sebi.

Po 31. januarju 1947 bo sodišče na ponovni predlog 
odločilo o proglasitvi pogrešanega za mrtvega.

Okrajno narodna sodišče v Grgarju 
djne 20. novem bra 1946.

Sp 76/46.

V o n č i n a  Izidor, sin Antona in Justine roj. Šuligoj, 
rojen dne 22. V. 1915 v Sred. Lokovcu štev. 130 in tam
kaj stanujoč, kovaški delavec, je leta 1944 po osvobo
d itv i Jagodine, kjer je bil v ujetniškem taborišču, vstopil 
v  NOV. v kateri je bil uvrščen v 1, Jugoslovansko bri
gado V. udarniške d iv ai je. Po izpovedbah izvestiteljev 
je  Vončina Izidor baje padel v borbi pri Brčkem dne
4. IV . 1945.

Ker je  potemtakem utemeljena domneva smrti, se 
uvede na prošnjo n jegove matere Justine Vončina iz  
Sred. Lokovca štev. 130“ postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poz.v, da se o pogrešanem poroča 
sodišču a li s tem postavljeni skrbnici Vončina Justini 
iz Sred. Lokovca štev. 130.

Vončina Izidor se poz va, da se zglasi pri podpisa
nem sodišču ali drugače da kakšno vest o sebi.

• Po 1. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o prog.asdtvi za mrtvega.

Okrajno naredno sodišče v Grgarja 
dne 80 novembra 19-46.

Sp. 83/46.

Š u l i g o j  Andrej, rojen dne 24. IX . 1907 v Sred. 
Lokovcu štev. 105 in tamkaj stanujoč, kovač, je dne
4, X . 1943 odšel k partizanom, k jer je bil uvrščen, v 
minerski vod Gradnikove brigade. Dne 9. X I. 1943 bi bil 
moral oditi v bolnišnico Se preden se je to zgodilo, pa 
so se Ledinam, k jer se je tedaj nahajal, pr.bližali Nemci. 
Od takrat ni nobenega glasu več o njem.

Ker je potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita domneva smrti, se na predlog n jegove žene Šuligoj 
Zofije  iz Sred. Lokovca štev 105 uvede postopanje za 
proglasitev pogrešanega za mrtvega ter se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali s tem postavljen; 
skrbnici Šuligoj Zofiji.

Šuligoj Andrej 'se poziva, da se zglasi pri podpi
sanem sodišču ali drugače da kakšno vest o sebi.

Pö 1. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o pr oglasit v: za mrtvega.

Okrajno naroâno sodišče v Grgarju 
dne 30. novembra 1946.

Sp 84/46.

B r a t u ž  Anton, sin pok. Ivana in pok. Katarine 
Šuligoj, rojen dne 14. 1. 1911 v Gor. Lokovcu štev. 217 
in tamkaj stanujoč, je  dne 7. X. 1943 vstopil v NOV, kjer 
je najprej služil v Gradnikovi brigadi, pozneje pa *v 
delavskem  bataljonu »N ovgrad «, I. četa. Po zadnji nem
ški ofenzivi meseca aprila 1945 je za nj m izginila vsaka 
sled in od takrat ni o njem nobenega glasu.

K er je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita domneva smrti, se na predlog n jegove žene Bratuž 
Marije rojene Gruden iz Gor. Lokovca štev. 219 uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in se pogrešanemu 
postavi za skrbnico Bratuž Marija iz Gor., Lokovca 
štev. 219.

Vsakdo, komur je  kaj znanega o pogrešanem, se 
poziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku 
do 1. I I I .  1947,

Bratuž Anton se poziva, da se do naznačenega roka 
zglasi pri podpisanem sodišču ali kako drugače da glas
o sebi.

Po  1. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Grgarju 
dne 30. novembra 1946.

Sp. 154/46.

T o z o n  Tihom ii, rojen 19. X . 1901 v Poljanah, okraj 
Herpelje-Kozina, tam stanujoč na štev. 51, je  odšel aprila
1944 v partizane. V  poletju 1944 je  b il v S loven iji kot 
partizanski kurir ujet od Nemcev. Odveden je b il v  Deko 
taborišče v Nemčiji, odkoder se ni več vrnil. Po  izjavi

i  Dodiča Antona iz Obrova, k i je  b il z njim  skupaj v

JL
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taborišču, je Tozon zbolel in bil nato v taboriščni bol
nišnic., iz balere se m več vrnil.

K er je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita doumeva smrti, se uvede na prošnjo Tozon i-ani je 
poročene Vescovo. I r s i ,  Via del V etro ìtev. 7, postopanje 
v n jegovo progiasitev za mrtvega, rer se izdaja pou v. 
da vsakdo, ki o Tozon T.hom ilu kaj ve, iz jav i to sodišču 
a li Tozon Emiliji.

Tozon Tihonnl se poziva, da se zglasi pri podpisa
nem sodišču •it da drugače kako vesi o sebi.

Po  1. januarju 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sedišč? H erpelje-Koziiia  
dne 31. ju lija  1947.

Sp. 230/46.

K o z i n a  Ivan. rejen leta 1914., delavec iz Beke 
štev. 24. je  leta 1844 odšel v partizane cd koder se ni 
več vrnil. Boril se je  v Istri in Sloven ji in je  po izjavi 
tov. Smodlak Pav.a. delavca v Mačkovljah, dne 25. I I I .
1944 ob S. uri Kozina Ivan baje padel. P rav tako je 
baje potrdil tud» tov. Bolčič Franc, kmet iz Prešnice, 
da je  videl pok. K ožn a  Ivajia ležati m rtvega v gozdu 
med Velik im i Laščami in Ribnico.

Ker je verjetno, da Kozina Ivan ni več med živim i, 
se je na predlog Kozina Olge, delavke iz Beke štev. 24, 
uvedel postopek za dokaz smrti pogrešanca.

Vsakdo, komur je  o pogrešancu kaj znanega, se 
poziva, da javi tuk, sodišču ali ženi Koz.ua O lgi, delavk i 
iz  Beke štev. 28 do 28. februarja 1947.

Po  preteku tega roka in izvedbi dokazov bo sodišče 
odločilo o  dokazu smrti.

Okrajno narodno scdišcc H orpelje-Eozina 
dne 23. novembra 1948.

Sp. 254/46-3.

H l a d n i k  Julijan, rojen 24. II. 1927 v Sp. Kanom lji 
štev 59, kmečki delavec, nazadnje usiužben kot hlapec 
v Maso ra h KNOO Krtiice-Masore. okraj Idrija-Cerkno, je 
odšel konec februarja 1943 v partizane ter je  služil v 
poslednjem času v br.gadi Toneta Tomšiča. V  aprilu 1943 
ga je še videl Gnezda Štefan iz Sp. Kanom lje štev. 19, 
vendar pa je  bil takrat močno bolan in s «  ni mogel 
samostojno kretati. Od tega časa dalje ni o njem nika
kega glasu več.

K er je tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na prošnjo n jegovega očeta 
Hladnik Franca, pos. :z Spod Kanom lje štev. 59 posto
panje za proglasitev za mVtvega.

Vsakdo, komur je kaj znanega o pogrešancu, se 
poziva, da to javi sodišču ali postavljenemu skrbniku 
H ladnik Francu, pos. iz Spod. Kanom lje štev. 59, H lad
nik Julijan se poz.va, da se jav i sodišču a li pošlje Vest
o sebi.

Po  1. aprilu 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno naredno sodišče Id rija  Cerkno, 
dne 23. novembra 1946.

Sp. 268/46—2.
M o č n i k  A lo jzij, rojen 25 septembra 1914, rudar, 

stanujoč v Sp. Kanom lji štev. 15. KNOO Sp. I d r ’ j a. okraj 
Idrija-Cerkno, je  odšel k partizanom 16. IX . 1943 ter 
je  pripadal X V ],  SNOUB X X X I. D ivizije . Konec marca
1945 pred veliko nemško ofenzivo, sa je v idel v bi žini 
Vojskega uieaov bratrauec P ivk  Franc. ki je  tedaj z njim

tudi še govoril. Po tem času pa je  izgin ila  za n j. m vsaka 
sled in se ui več oglasil.

Ker ie tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na prošnjo n jegove žene Močnik 
Marije, vdove po rudarju, stanujoče v Sp. Kanom lju 
štev. 15 postopanje za proglasitev za mrtvega.

Poziva se Močnik A lo jz ij in vsakdo, komur je  kaj 
znanega o pogrešancu, da to jav i sodišču ali postavljeni 
skrbnici Močnik Mar.ji iz  Sp. Kanom lje štev. 15.

Po 1. aprilu 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sedišče Idrija-Cerkno, 
due 23. novembra 1948.

Sp. 266/46-2.

P o d o b n i k  Ivan, rojen 21 IX . 1921. kmečki sin,
samski stanujoč v Vrsniku štev. 14. KNOO Ledine, okraj 
Idrija-Cerkno. je odšel k partizanom leta 1943. ter je  
v poslednjem času služil v p rateò, četi X V I. brigade 
Vojka Prem rla. Dne 2. aprila 1945 ga je  še videi nek 
tovariš v bližin i Vojskega. Po  tem času pa je  izginila za 
njim vsaka sled.

K er je  torej verjetno, đa bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na prošnjo matere Podobnik Ma
lije . male posestnice iz Vrsnika štev. 14, postopanje aa 
proglasitev za mrtvega.

Poziva  se Podobnik Ivan in vsakdo, komur je  kaj 
znanega o pogrešancu, da to jav i sodišču ali postavljeni 
skrbnici Podobnik M ariji, m ali posestnici iz Vrsn ika 
štev. 14.

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sedišče Idrija-Cerkno, 
due 23. novem bra 1946.

*
Sp. 255/46.

H l a d n i k  Janez, rojen 28. IX . 1928, kmečki dela
vec, stanujoč v Sp. Kanom lji 59. okraj Idrija-Cerkno, je  
vstopil v NOV 12. februarja 1945 ter je  služil kot borec 
v a rtilerijsk i brigad i IX . korpusa X X X I. D iv iz ije , Od 
aprila 1945 pa je  pogrešan in se u: več javil.

K er je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na prošnjo n jegovega  očeta 
Hladnik Franca, pos. iz Spod. Kanom lje štev. 59, posto
panje za proglasitev za mrtvega.

Poziva se H ladnik Janez in vsakdo, komur je kaj 
znanega o  pogrešancu. da to javi sodišču ali postav
ljenemu skrbniku H ladnik Francu, posestniku iz Sp. Ka
no melj štev. 59.

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sedišče Idrija-Cerkno, 
dne 23. novembra 1948

x

Sp. 256/46.
P  r e z  e l  j  M irko, rojen 13. I  1C21 v Ravnah, m izar, 

stanujoč v Ravnali štev. 40. KNOO Zakriž, okraj Idrija- 
Cerkno. je služil kot borec v TU. prekomorski brigad i 
X X V I. D .v iz ije , k jer ga je konec aprila 1945 v id e l 
P reze lj Franc, tajnik KNOO Zakriž. Po poizvedbah s 
strani domačih je prišlo leta 1946. sporočilo od brigade, 
da je bil nred borbo ranjen v nogo in da ga je  sovražnik 
verjetno ujel.

K er je tedaj verjetno, da bò nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na prošnjo n jegove matere 
Prezelj F ran fške . delavke stamiin*e v Ravnah stev. 40, 
postopanje za proglasitev za mrtvega.
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Poziva  se P reze lj M irko in  vsakdo, komur je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da to jav i sodišču aii postavljeni 
skrbnici P rezelj Frančiški, de lavk i iz  Raven štev. 40.

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi z® mrtvega.

Okrajno narodno sedišče Idrija-Cerkno, 
dne 25. novem bra 1946.

Sp. 88/46-3.

M a l  j e  v a  e Stanislav, sin M aljeva« M ih e la , rojen
25. I I I .  1918 v Kuteževem , kmet, nazadnje stanujoč Kute- 
ževo št. 31, je  b il na domu 25. V I I I .  1944 od Nemcev 
aretiran, odpeljan najprej v  zapore H. Bistrica, 15. sep
tembra odpeljan v tržaške zapore »  Coron eo «, 2. X I. 1944 
b il odpeljan v  kazensko taborišče W eim er. O božiču
1944 je  b il odpeljan  neznano kam. Od tedaj se n i več 
ja v il in ni o  njem nobenega glasu.

K e r  je  tedaj verjetno, da je  Maljevac Stanislav m r
tev, se uvaja na pred log n jegovega očeta M aljevac Mi
haela postopek za proglasitev za m rtvega in se izdaja 
poziv, da se o  pogrešanem poroča sodišču a li s tem 
postavljeni skrbnici Prim c Juliji, sodni uradnibi v
II. B istrici.

Maljevac Stanislav se poziva, da se zglasi pri pod
pisanem sodišču a li drugače da kako vest o sebi.

Po  1. aprilu . 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi ?a mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v II. Bistrici 
dne 20. septembra 1948.

Sp. 89/46— 3.

U j č i č  Franc, sin  pokojnega Jakoba Ujčič, in pok. 
Ivane rojene Stopar, rojen 3. II .  1902 v Studeni Gori 
št. 3, krojač, poročen, nazadnje bivajoč Podgrad št. 109, 
je  vstopil 12. IX . -1943 k partizanom. Dodeljen je  b il
II. četi, II .  bataljona »  š e  r cer j e v  e- b r igade «. V  decembru 
le ta  1943. je  b il baje v  nekem kraju v  S loveniji obko
ljen  od Nem cev in najbrže .ubit. Od tedaj ni več nobenega 
glasu o  njem.-

K er je  verjetno da je  U jčič Franc m rtev, se uvaja 
na predlog n jegove žene Ujčič Ivanke postopek za p ro
glasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  pogre
šanem poroča sodišču ali s tem postavljeni skrbnici 
Prim c Juliji, sodni uradnici v  II. B istric i

U jčič Franc se poziva, da se zglasd p ri podpisanem 
sodišču a li drugače da kako vest o sebi.

Po  1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Tl. Bistrici 
dne 21. septem bra 1946.

Sp. 91/46-3.

Š l o s a r  Jožef, rojen 7. junija 1904 v Pod grajah, 
poročen, kmet, nazadnje bivajoč Podgra je in kot tak
24. maja 1944 aretiran cd Nemcev. Po  zaporu v  Ilirsk i 
B istrici in v  tržaškem »COroneu« je  b il odpeljan 8. ju
lija  1944 v Dachau. Avgusta 1944 je b il določen za od
hod v neko drugo taborišče in od tedaj n i več nobenega 
glasu o njem.

K e r  je  tedaj verjetno, da je  Šlosar Jože! m rtev, ee 
uvaja na predlog n jegove žene Šlosar Ane postopek za 
proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  pogre
šanem poroča sodišču a li s tem postavljeni skrbnici 
Prim c Juliji, sodni uradnici v  Ilirsk i Bistrici.

šlosar Jožef se poziva, da se zglasi pri podpisanem 
sodišču a li drugače da kako vest o  seb i

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v II. Bistrici
dne 21. septembra 1946.

Sp. 98/46— 3.

K a l c  Anton, sin pok. Franca in M arije roj. Rojc, 
rojen 6. I. 1898 v Kuteževem  št. 37, lesni trgovec, na
zadnje bivajoč Trnovo št. 337 je  b il 9. IV . 1944 aretiran 
od Nemcev, odpeljan  v tržaške zapore >Coroneo«. 28. ju
lija  1944 je  b il -odpeljan v Nemčijo, od koder je zadnjič 
pisal 29. V I I I .  1944 iz »Lungau Lag. Katschberg«. Po 
izpovedi prič, s katerim i je  b il skupaj v taborišču 
Dachau, je bil iz taborišča odpeljan 20. I, 1945 nezna- 
nokam. Poizvedbe preko RK , z oglasom v časopisu in 
objavo po radiu so b ile  brezuspešne.

K er je  tedaj verjetno, da je  K alc Anton mrtev, se 
uvaja na predlog n jegove žene Kalc Ane, postopek za 
proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem, poroča sodišču a li s tem postavljeni skrbnici 
Benigar V ik i, sodni uradnici v  Ilirsk i Bistrici.

Kale Anton se poziva, da se zglasi pri podpisnem 
sodišču ali drugače da kako vest o  sebi.
4 Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v II. Bistrici 
dne 21. septembra 1946.

Sp. 95/46—3.'

S e d m a k  Rupert, sin Jožeta in Jožefe rojene Šajn, 
rojen 24. IX . 1927 v Ilirsk i Bistrici, dijak, nazadnje biva
joč v Ilirsk i B istrici št. 386, je  bil 22. X. 1043 aretiran 
od Nemcev ip odpeljan neznano kam. Od tedaj se ni 
nikdar več oglasil in ni nobenega glasu o  njem.

K e r  je  tedaj verjetno, da je  Sedmak Rupert mrtev, 
se uvaja na predlog n jegove matere Sedmak Jožefe, 
postopek za proglasitev za m rtvega in izdaja poziv, da 
se o  pogrešanem poroča sodišču a li s tem postavljeni 
skrbnici Benigar V ik i, sodni uradnici v  Ilirsk i Bistrici.

Sedmak Rupert se poziva, da se zglasi pri podpi
sanem sodišču a li drugače da kako vest o  sebi.

Po  1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišč® v II. Bistrici
dne 21. séptembra 1946

Sp. 97/46—3.

I v a n č i č  M irko, sin Petra Ivančič in Kogovšek 
Marije, rojen 25. IX . 1925 v Hujah št. 6, limet, nazadnje 
bivajoč Huje št. 6, je  odšel 16. V II I .  1943 v partizane. 
B il je  dodeljen  IX . korpusu in se je  nahajal nekje pri 
Gorica. Po  nemški o fenziv i aprila 1945 ni o  njem več 
nobenega glasu.

K e r  je  tedaj verjetno, da je  Ivančič M irko mrtev, 
se uvaja na predlog n jegovega cčeta<h*ančič Petra  posto
pek za proglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se
o  pogrešanem poroča sodišču ali s tem postavljeni skrb
nici Benigar V ik i, sodni uradnici v  Ilirsk i Bistrici.

Ivančič M irko se poziva, da se zglasi p r i podpisanem 
sodišču a li drugače da kako vest o sebi.

P o  1. aprilu  1947 bo sodišče na vnovičen predlog 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega. •

Okrajno narodno sodišče v II. Bistrici
dne 23. IX. 1946.
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Sp. 101/46—3.

S t e f a n č i č  Josip, sin pok. Matije in Ivane roj 
H rvatin, rojen 7. IV . 1924 v 1'rebčanali, delavec, samski, 

"nazadnje b.vejoč v Trebčanah št. 38, vstopil 30. IX . 1943 
v Trebčanah k partizanom. Dodeljen je  bil »Lošk i bri
gad i«. Po  izjavi prič je  bil v nekem kraju v Sloveniji 
dne 1. X I. 1943 obkoljen od Nemcev in najbrže ubit. 
Od tedaj ni več nobenega glasu o njem.

K er je  tedaj verjetno, da je  Štefančič Josip mrtev, 
se uvaja na predlog n jegove matere H rvatin  Ivane po
stopek za proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da 
se o  pogrešanem poroča sodišču a li s tem postavljeni 
ekrbnici Benigar V iki, sodni uradnici v Ilirsk i Bistrici.

Štefančič Josip se poziva, da se zglasi pri podpi
sanem sodišču ali drugače da kako vest o  sebi.

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na vnovičen predlog 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v II. Bistrici 
dne 3. oktobra 1946.

Sp. 94/46-5.

S e d m a k  Josip, sira pok. Josipa in pok. M arije roj. 
Delost, rojen 10, IV . 1897 v Koritnicah št. 52, nadlogar, 
poroden, nazadnje bivajoč v Ilirsk i Bistrici 386. 22. X.
1943 je  bil aretiran od Nemcev in odpeljan neznano kam. 
Od tedaj se ni nikdar več javiL

Ker je  tedaj verjetno, da je  Sedmak Josip mrtev, 
se uvaja na predlog n jegove žene Sedmak Jožefe posto
pek za proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se
o pogrešanem poroča sodišču a li s tem postavljeni skrb
nici Benigar V ik i, sodni uradnici v Ilirsk i Bistrici.

Sedmak Josip se poziva, da se zglasi pri podpisanem 
sodišču a li drugače da kako vest o  sebi.

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v I!. Bistrici 
dne 9. oktobra 1946.

Sp 106/46-2

I s k r a  Anton, sin pok. A lo jza  in Marije roj. Fabec, 
rojen 17. aprila 1891 v Zabičah štev. 7, tam stanujoč, 
posestnik, je b il od Nemcev dne 5. maja 1944 aretiran in 
prepeljan v zapore v  Ilirsko Bistrico, od tu pa v  tržaški 
zapor Coroneo in nato dne 11. V I I I .  1944 v taborišče 
Dachau.

K e r  je  verjetno, da je  Iskra Anton m rtev, se uvaja 
na predlog n jegove žene Iskra M arije iz Zabič štev. 7 
postopek za proglasitev m rtvim  in se obenem izdaja 
poziv, da se o  pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Žiberni Josipu, sodnemu usluž
bencu v Ilirsk i Bistrici.

Iskra Anton se poziva, da se zglasi pri podpisanem 
sodišču al: drugače da kako vest o sebi.

Po 1. juniju 1947 bo sodišče na vnovičen predlog 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče y Ilirsk i Bistrici, 
dne 14. novembra 1946.

Sp. 97/46-4.

Tovariš P e n k o  Janez, sin Janeza in M arije Fičur. 
rojen 22. X I. 1926 v Slavini je b il kot borec 7. brigade
18. d iv .z ije  V IL  korpusa ujet od Nemcev in odpeljan v 
internacijo nnipreje v Mauthausen. nato pa v Ebense v 
Nemčiji, kjer je  baje umrl v januarju a li februarju 1945.

, K er je  verjetno, da bo nastopala zakonita domneva 

j smrti, se na predlog n jegovega očeta Penko Janeza iz 
: S lavine štev. 37 uvaja postopanje za proglasitev Aa 
! mrtvega.

Vsakdo, komur je o  pogrešancu kaj znanega, se po
ziva, da to jav i sodišču ali skrbniku Fičur Matevžu, 
kmetu iz S lavine štev. 28.

Penko Janez ml. se poziva, da se jav i temu sodišču 
osebno ali pošlje kako vest o  sebi.

Po  30. juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Postojni 
dne 23. oktobra 1946.

I  Sp 11946-3

Tovariš S p e t i č  Franc, sin Franca in Antonije 
Šprohar, rojen dne 14. V I. 1905 v Cepnem, je b il ob raz
padu italijanske vojske ujet od Angležev. Dne 15. maja
1944 je prostovoljno stopil v Narodno osvobodilno vo j
sko. V  decembru 1944 se je  nahajal v Splitu, od takrat 
pa manjka za njim vsaka sled.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog n jegove matere Spetič Antonije iz 
Cepna štev. 33 uvaja postopanje za proglasitev pogre- 
šanca za mrtvega.

Vsakdo, komur je  o  pogrešancu kaj znanega, se po
ziva, da to ja v i sodišču a li skrbniku Repiču Antonu, 
kmetu iz Čepna štev. 31.

Spetič Franc se poziva, da se zglasi pri tem sodišču 
ali pošlje vest o  sebi.

Po  30. juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi pogpešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 25. oktobra 1946.

I Sp 12146-4

Tovariš C u k Ivan, sin Rudolfa in Katarine Žitko, 
rojen 26 V I. 1922 v Landolu, je  b il kot m itraljezec II. ba
taljona Gradnikove brigade v borbi z Nemci, ki se je 
vršila v mesecu maju 1944 ;>ri Koprivniku nad Bohinjsko 
Bistrico, pogrešan in je po vsej verjetnosti padel.

K e r je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti se na predlog n jegove matere Čuk Katarine iz 
Landola štev. 34, uvaja postopanje za proglasitev pogre- 
šanca za mrtvega.

Vsakdo, komur je  o pogrešancu kaj znanega, se po
ziva, da to jav i sodišču ali skrbniku Muha Viktorju, kme
tu iz Landola štev. 15. *

Čuk Ivan se poziva, da se zglasi pri tem sodišču ali 
pošlje drugačno vest o sebi.

Po 30. juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Postbjni 
dne 25. oktobra 1946.

I Sp 11846-3

Tovariš S a m v d  Karel, sin pok. Franca in Uršule 
Biščak, rojen 2. X. 1915 v Čepnem, se je po razpadu ita
lijanske vojske prijavil v Narodno osvobodilno vojsko ter 
je bil v novembru 1944 prepeljan iz Barija v Split. Od 
tam je  prišel v Belo Krajino,, kjer je bil dodeljen V II. 
korpusu menda k 10. brigadi. Z brigado je prve dni ja
nuarja 1945 odšel na položaj in od takrat mairjka za njim 
vpaka sled.

K er je verjetno, da bo nastopila zakoni1 a domneva 
smrti, se na predlog n jegove m atere Samsa Uršule iz
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Štev 20

Čepna štev. 12, uvaja postopanje o proglasitvi pogre
šanca za mrtvega.

Vsakdo, komur je  o njemu kaj znanega, se poziva, 
da to javi temu sodišču ali skrbniku Šušelj Jožetu, kme
tu iz Cepna štev. 10.

Samsa Karel se poziva, da se zglasi pri tem sodišču 
ali pošlje drugačno vest o sebi.

Po 30. juniju 1947 bo sodišč-' na ponovno p ro j njo 
odločilo o proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 29. oktobra 1946.

I Sp lll '4 6 -3

Tovariš Ž n i d a r š i č  Franc, rojen 15. i l .  1026 v 
Gor. Košani, sin ^ok. Franca in Frančiške Blažič, je  bil 
kot borec I I .  bataljona 13 Hrvatske proletarske t rigade 
okrog Velike noči 1944 v borbah blizu Jajca težko ra
njen in je obležal na bojišču. Od takrat je  pogrešan.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
sn.rti, se uvede na predlog n jegove sestre Zndaršič  An
ge le  iz Gor. Košane štev. 20 postopanje o proglasitvi za 
mrtvega.

Vsakdo, komur je  o pogrešancu kaj znanega, se po
ziva. da to sporoči sodišču ali skrbniku Cucek Jožetu, 
kmetu iz Gor. Košane št. 17.

Žnidaršič Franc se poziva, da se zglasi pri tem so
dišču ali pošlje drugačno vest o sebi.

Po 30. juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Postojni 
dne 29. oktobra 194-6.

I  Sp 103/46— 3.

Tov M a r i n š e l  Franc, pokojnega Franca in Ane 
Zele. rojen 20. X. 1923 v Zagonu je bil kot borec II Mo- 
slovačke brigade dne 29. III . 1944 pri Oborovem v Po
savini rarijen in ujet od Nemcev in ustašev.

Od takrat je njegova usoda neznana.
Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 

smrti, se uvede na predlog njegove sestre Mar nšek Ma
rije  iz Zagona štev. 20 postopanje o proglasitvi pogre 
Žane« za mrtvega.

Vsakdo, komur je o njem kaj znanega, se poziva,
da to sporoči sodišču ali skrbniku Zele Antonu, kmetu,
Orehek štev, 2.

Marinšek Franc se poziva, da se zglasi pri tem 
sodiSču iili pošlje kako vest o sebi.

Po 30 juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o predlogu za proglasitev za mrtvega.

Okrajno narodno sod:šče v Postojni 
dne 29. oktobra 1946.

I  Sp 120'46-2

D o 1 e s A lojzij, sin A lo jzija  in Neže Mejak, rojen
31 V il.  1926 v Landolu štev. 11, je vstopil v NOV dne
17. IX  1943 in je bil dodeljen II. četi II. bataljona Šer- 
cerjeve brigade. decembru 1943 je odšel z brigado v 
Belo Krajino in je od takrat pogrešan.

Ker je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog tijegove matere Toles Neže. kme
tice iz Landola štev. 11, uvede postopanje o proglasitvi 
za mrtvega.

Vsakdo, komur je o pogrešancu kaj znanega, se p o l 
ziva. da to sporoči sodišču ali skrbniku Doles Miru, na
meščencu Okrajne nabavne in prodajne zadruge v P o  
sto jn i 1
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Doles A lo jz ij se poziva, da se zglasi pri tem sodišču 
ali pošlje drugačne vest o sebi

Po 30. juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče ? Postojni
dne 31. oktobra 1946.

I Sp 109'46-3

S m e r d u  Štefan, sin Ivana in M arije Kovač, rojen
10. X I. 1919 v Stari vasi, je bil kot obveščevalec NOV 
dne 30. oktobra 1944 v vasi Gorenje ujet od Nemcev. 
Odpeljan je b il v tržaške zapore »Coroneo«, nato pa je  
bil v januarju ali februarju 1945 po vsej verjetnosti ustre
ljen kot talec v Rižarnici pri Sv. Soboti pri Trstu.

Ker je verjetno, da bo nastopla zakonita domneva 
smrti, se aa predlog n jegove matere Šm idu Marije, kme
tice iz Stare vasi št. 2 uvede postopanje o  proglasitvi 
pogrešanca za mrtvega.

Vsakdo, komur je o pogrešancu kaj znanega, se po
ziva, da to javi sodišču ali skrbniku Gržin: Jakobu kme
tu, Stara vas štev. 3.

Smerdu Štefan se poziva, da se zglasi pri tem so
dišču, ali pošlje drugačno vest o sebi

Po 30. juniju 1947 bo sod—fe  na ponovno prošnja 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrpjno narodno sodišče v Postojisi 
dne 31. oktobra 1946

I Sp 116/46-7

C o l e  Edvard, sin Andreja in Terezije  Bole. rejea
12. IX . 1928 v Slavini, stan. Malo Brdo štev, lu. je bil 
kot borec Gradnikove brigade v novembru 1913 blizu 
vasi Novsk pri Cerknem v borbi z Nemci baje smrtno 
ranjen ter je bii pokopan na pokopališču v No>akih.

Ker o njegovi smrt ne obstoji novena uradna li
stina, se na predlog njegovega očeta Cole Andreja de
lavca iz Malega brda štev. lu u' ede postopanje o dokazu 
njesove smrt; ter se mu obenem postavi skrbnik Co!e 
Ivan, pos. Malo brdo štev. 10.

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj znano, se po
ziva da to javi sodišču ali imenovanemu skrbniku do 
31. januarja 1947

Po preteku tega roka in po poizvedbi dokazov bo 
sodišče odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni, 
dne 7. novembra 1946

I Sp 131/46-3

V i č i č  Franc, sin Franca in M a r je  Gustinčič, rojen 
leta 1909 v Neverkah štev. 20. je bil dne 18. aprila 1942 
na Nanosu ujet kot partizan, bil obsojen od Posebnega 
sodišča za zaščito države v Rimu na smrt in baje ustre
ljen dne 26 junija 1942 e Rimu

Ker o tem sorodnikom ni bila izdana nobena uradna 
listina, se na prošnjo njegovega očeta Vičič Franca, 
kmeta iz Neverk štev. 20, uvede postopanje v dokaz nje
gove smrti ter se mu postavlja skrbnik B itteer Oton. 
vodja zem ljiške knjige v Postojni.

Vsakdo, komur je o pogrešancu kaj znano, se po
ziva. da ta sporoči sodišču ali skrbniku do 31. januar
ja 1947.

Po preteku tega roka in po poizvedbi dokazov bo 
sodišče odločilo o predlogu.

Okrajnn narodno sodišče v Postajni, 
dne 7. novembra 1946.
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I  Sp 103 <46-3

D r o l  e Anton, sin Antona in Jere, rojen januarja 
1902 v Tolm inu, delavec v železarn i v Trstu, je  v sep
tembru 1943 odSei v partizane. V novembru 1943 se je 
nahajal v Sercerjevi brigad: pri Jurščah, nato pa je za 
njim izginila vsaka sled,

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se uvede na prošnjo n jegovih  otrok nedoletnega 
Antona in Egidija Drole iz Slavine štev. 38 postopanje 
za proglasitev pogrešanea za umrlega.

Vsakdo, komur je  o  njem  kaj znano, se poziva, da 
to jav i sodišču a li skrbniku D evet Andreju,^železničarju, 
Slavina št. 38, najkasneje do 30. junija 1947.

Đ role Anton se poziva, da se zglasi p ri tem  sodišču 
a li posije drugačno vest o  sebi.

Po preteku gorn jega roka bo sodišče na ponovno 
prošnjo odločilo  o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče y  Postojni 
dne 7. novem bra 1946.

I  Sp. 134/43-3.

K a l u ž a  Karel, sin pok. Janeza in  M arijane F idel, 
rojen leta 1911 v Novi Sušici štev. 23, je  bil dne 18. aprila 
1942 ujet kot partizan na Nanosu, b il obsojen od poseb
nega sodišča za zaščito države v  Rimu na smrt in  baje 
ustreljen dne 26. junija 1942 v Rimu.

Ker o tem ni bila izdana nobena uradna listina, se 
na prošnjo n jegove matere Kaluža M arijane iz  Nove 
Sušice štev. 23 uvede postopanje o dokazu n jegove smrti 
ter se mu, postavlja skrbnik Bittner Oton, vodja zem
ljiške knjige v Postojni.

Vsakdo, komur je  o  pogrešancu kaj znanega, se 
poziva, da to jav i sodišču a li imenovanemu skrbniku do
31. januarja 1947.

Po preteku tega roka in po poizvedbi dokazov bo 
sodišče odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 7. novem bra 1946.

I  Sp 126/46-3

G o r u p  Franc, sin pok. Franca in  M arije Glažar, 
rojen 31. X . 1910 v Gor. Košani štev. 30, je kot borec
I. čete II .  bataljona X V . d iv izije  IV . arm ija JA  baje pa
del v  borbi na Vrhu pri Trebnjem  na Dolenjskem.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na prošnjo n jegove sestre Gorup Ivane, kme
tice iz  Gor. Košane štev. 30, uvede postopanje za pro
glasitev pogrešanea za umrlega.

Vsakdo, komur je  kaj znano o  njem, se naproša, da 
to ja v i' sedišču a li skrbniku Glažarju Antonu, kmetu, 
Gor. Košana štev. 4, najkasneje do 30. junija 1947.

Gorup Franc se poziva, da se zglasi p ri tem sodišču 
a li pošlje drugačno vest o  sebi.

Po preteku gorn jega roka bo sodišče na por.ovno 
prošnjo odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Postojni 
dne 7. novem bra 1946.

I Sp 133/46-4

Z a l a r  Jernej, pokojnega Antona in pok. Antonije 
Perhavec, rojen 13. V I I I .  1902 v Senožečah, mizar v  Po
stojni, Vegova 4, je bil kot vojak IV . Prekom orske bri
gade JA  v aprilu 1944 baje ubit od fašistov v  Disi, pro
vincia Lecce.

K er o tem ne obstoji nobena uradna listina, se na 
prošnjo n jegove žene Zalar Ivane roj. Srebot, gosoodinje, 
Postojna, Vegov a 4, u^ede postopanje v dokaz smrti ter 
se mu postavlja skrbnik Bittner Oton, vodja zem ljiške 
knjige v Postojni.

Vsakdo, komur je  o  pogrešancu kaj znano, se poziva, 
da to javi sodišču ali skrbniku do 31. januarja 1947.

Po preteku tega roka in po poizvedbi dokazov bo 
sodišče odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni, 
dne 9. novembra 1946.

I. Sp. 136/46— 3.

V i l h a r  Josip pok. Ivana in Jere Santelj, rojen
13. IX . 1915 v Postojni, brivec, stanujoč v  Postojni, Stri
tarjeva štev. 10, je  b il kot borec NOV in sicer Koso
ve love  brigade ujet od Nemcev v  borbi pod Poreznom 
ter nato baje ustreljen dne 25. marca 1945 pni vasi 
Jesenice.

K e r  o n jegovi smrti ne obstoji nobeno uradno po
trdilo, se na predlog n jegove matere V ilhar Jere iz Po
stojne, Stritarjeva štev. 10, uvede postopanje v  dokaz 
n jegove smrti.

Vsakdo, komur je  o  pogrešancu kaj znanega, s© 
poziva, dà o  tem sporoči sodišču ald skrbnici V ilhar 
A lo jziji, pomožni uradnici Mestnega NOO Postojna naj
kasneje do  20: februarja 1947.

Po preteku tegr roka in po poizvedbi dokazov bc 
sodišče odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 22. novembra 1946.

Vpis zadruge
Sedež zadruge: Pregarje.

Dne 14. septembra 1946 se je  vpisala v zadružni 
register zadruga:

Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. y  
Pregarju.

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 10. I I ,
1946 za nedoločen čas.

-Naloga zadruge je :
a ) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razm ere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;

b ) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del ?.a vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obrem e
n itve v  delu  in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
d itev, zem ljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (kom asacija);

č) da preskrbujé kred it za nabavo m ateriala • in iz
vedbo. obnovitvenih del;

d ) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
delju je med svoje člane gradbeni m aterial;

e) da s pritegn itvijo  vseh razpoložljivih  delovnih 
moči, pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem  in odobrenem  obnovitve* 
nem načrtu;

f )  da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izpo
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim  odreju je de lo  po njihovii strokovni 
usposobljenosti»



poraz-

Zadružni delež znaša L ir  500.— in se mora plačati 
ob v slo pu v m l  rugo.

Vsak zadružnik jam či še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski, Vabila na skupščine pošlje poleg tega vseti: 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, slsdnj.m 
najmanj 8 dni pred skupšč.no.

U pravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
n ik  tajnik? blagajnik in 4 člani, ki jih vo li skupsč.na.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajn k upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva zato 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Zadnik Anton, Pregarje  109 — predsednik,
2. Sprohar Franc, P regarje  G9 — podpredsednik,
3. Bubnič Jožef, P regarje  i>6 — tajnik,
4. Kapel Franc, Pregarje  84 — blagajnik,
5. Male Jožet. P regarje  4 — od bom  k.
6 . Konestabo Ivan, P regarje  100 — odbornik,
7. Konestabo Ivan, Pregarje  17 — odbornik.

Okrožno narodno sodišče y Postojni
dne 14. septembra 19-16.

Zt 51/46-2.

Vpis zadruge
Dne 16. septembra 1946 ee je vpisala v zadružni

reg ster zadruga: .
Besedilo zadruge: Čipkarska zadruga z o. j. v Idriji.
S ed ež  zadruge: Idrija.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 11. ju

nija 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: ..........
a) da v sporazumu s čipkarsko Solo v Idriji izvršuje 

potem svojih članic čipke in jim da primernega zaslužka 
za njih delo:

b> da izvršuje vsa dela industrijskega, trgovskega 
in tehničnega značaja, ki se nanašajo na izboljšanje go
spodarstva svojih članic.

Zadružni delež znaša 500.—  Lir In se mora placati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. _

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik in trije 
člani.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajnik upravnega odbora, če sta pa cdsjtna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Lapajne Malči, Idrija, predsednik,
2. Lapajne Julče, Idrija, podpredsednik,
3. ?,onta Ivanka, Idrija, tajnik,
4. Tratnik Pavla, Čekovnik, odbornik,
5. Tušar Marija, Sp. Idrija, odbornik.

Okrožno narodno sodišč«* v Postojni 
dne 16. septembra 10-16.

Zt 0646-2

Vpis zadruge
Dne G. septembra 1946 če je  vpisala v  zadru/ni re

gister zadruga:' #
Besedile zadruge: Lesno produktivna zadruga z o. j. 

v Spodnji Id riji.
Sedež zadruge: Spodnja Idrija  okraj Idrija .
Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini dne 11. av

gusta 1946 za ned cicce n čas.
Naloga zadruge je :
a) prevzem anje vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) 

od svojih č lanov-gezdn 'h  posestnikov, v smislu posebne
ga dogovora pa tudi od uprav državnih gozdov in raz
laščenih pose-tev ter agrarnih zajednic:

b) obdelovanje lesa v polizdelke in izdelke na račun 
členov 1er plačevanja lesa po izvršeni prodaji in po od
bitku »troškuv;

c) najemanj“ , nakupovanje in grad itev nepremičnin 
in in v3nt^-ja v svrho zagotovitve sodobnih obratovališč 
za obdelovanje lesa:

č) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, pospeševa
nje smotrnega gozdarjenja in gospoda, jenja z lesom sploh.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izbolj
šanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša 1000.— L ir  m se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s trikratnim  zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO. v  
cbmcL-ju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 
trije člani.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

m tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:

1. Gnezda Franc, Gor. Kanomlja 16, predsednik,
2. Bončina Franc. Gor. Kanomlja 18, podpredsednik,
3. Svetlik Leopold, Spod, Kanomlja 19. tajnik,
4. L ikar Julij, Sred. Kanom lja 21, blagajnik,
5. Kenda Franc, Spod, Idrija 49, odbornik
6. Lapanje Ivan, Krnice-Masora 28. odbornik in
7. Močnik Matej, Sred. Kanomlja 11. odbornik.

Okrajna narodno sodišee v Postojni 
dne 6. septembra 1946.

Zt 5546-2

Vpis zadruge
Dne 2. oktobra 1946 se je  vpisala v -žadružni r e g s te r  

zadruga:

Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j  v  Šem
pasu.

Sedež zadruge: Šempas (okraj A jdovščina).
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 14, ju

lija  1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitven, načrt za svojo vas;
b ) da pod vodstvom cjosncdarskeaa strokovnjaka iz- 

aeia proračun obnovitvenih d e l za vsakega posameznega
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ciana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obrem e
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c; da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev, zem ljiško kuj ižn. h, služnostnih in drugih event 
spornih odnosov (kom asacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d ) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
delju je med svoje člane gradbeni m aterial;

e) da s pritegn itvijo  vseh razpoložljivih delovn h 
moči, pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem  in odobrenem  obnovitve
nem načrtu;

î )  da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izpo
slu je pritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim  odreju je de lo  po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša L ir  500.— in se mora plačati 
ci> vstopu v zadrugo.

Vsak zadružni k jamči še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deska. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem 
NOO, v  območju katerih posluje in vsem članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred skupšč no.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, m orebitni načelniki odsekov in 5 članov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor. Zanjo podpisujeta

2 člana upravnega odbora, od katerih sme enega nado
meščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:

1. Košuta Ivan, Osek 57, predsednik,
2. Remec A lo jz, Osek 101, 'podpredsednik,
3. Kosovel Anton, Osek 7, tajnik,
4. Špacapan Vencelj, Ozeljan 100, b lagajn ik
5. Koinelj Ivan iz Lok 23, odbornik,
6. Volčič Janko iz Črnic 19, odbornik,
7. Štrukelj Štefan iz Šempasa 190. odbornik,
8. Remec Ao jz iz .V ito ve lj 12, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 2. oktobra 1946.

Zt 59/46— 2.

Vpis zadruge
Dne 4. oktobra 1946 se je  vp isa la 'v  zadružni register 

zadruga:

Besedilo zadruge: Ž ivinorejska zadruga z o. j. v Če- 
povanu.

Sedež zadruge: Čepovan, okraj Grgar.

Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini dne 18. 
avgusta 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je :

a ) da komisijsko izbira za plem e primerno živino 
svojih zadružnikov ter vodi o teli živalih kontrolo;

b) da vodi rodovnik in molzno kontrolo. Rodovnik 
mora voditi ločeno za pasemsko odgovarjajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo rodovnika izva
ja pristojna poslovna zveza;

c) da nabavlja plemensko živino zlasti plemenjake 
in živinorejske potrebščine za svoje zadružnike ali po
sreduje tako nabavo in vnovčuje živino svojih članov v 
živem  a li «'.klanem  stanju;

č)  da prevzema od članov mleko, ga predeluje in 
plačuje na njih račun po kakovosti ali povprečno ter to 
mleko in mlečne izdelke vuovčuje;

d ) da v dosego te naloge postavlja v svojem gospo
darskem okolišu zbiralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka;

e) da preskrbi in vzdržuje skupne pašnike za živino 
svojih zadružnikov;

ï) da prireja za svoje zadružnike živinske sejme, raz
stave, premovanja, strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje;

g) da izvaja med svojim i člani »Sam opom oči za v 
sili zaklano živmo. Podrobnejše določbe predpiše pra
vilnik, ki ga odobri skupščina.

V krajih, k jer je Konjereja razvita, opravlja živino
rejska zauruga iste tunkcije tudi za konjerejo.

Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši zadruga delo po 
odsekih.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša 300.— L ir  in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim  zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, v  
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravn odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, m orebitni načelniki odsekov in dva člana.

Vsako leto zstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor: za zadrugo podpi

sujeta dva člana upravnega odbora, od katerih sme ene
ga nadomeščati uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:

1. Bratuž Jožef, Dol pri Cepovanu, predsednik;
2. Brezavšek Andrej, Testeni, tajnik,
3. L ip ič a r  A lo jz ij, K a l nad Kanalom, odbornik.
4. Boltar Kristina, Grgar odbornica,
5. Hojak Ivan. Vrata, odbornik.

"o ž iio  narodno sodišče y Postojni 
dne 4  oktobra 1946.

Zt 57'46-2

stev. -u

Vpis zadruge
Dne 15 okjobra 1946 se je vpisala v tukajšnji za

družni register.
Besedilo zadruge: Zidarska zadruga z o. j. v  Škofiji II.
Sedež zadruge: Koper.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 12. 

V i l .  1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
da za svoje člane nabavlja surovine, orodje in druge 

potrebščine ter prevzema za skupni račun vsa v zidar
sko stroko spadajoča dela.

Zadružni deiež znaša 1.000.— L ir  in se plačuje v
obrokih.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabil-a na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO v 
■ nm r ; i u katerih -oshiie >n vsem članom, slednjim uaj- 
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Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik in dva člana.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajnik upiavnega odbora, če sta pa odsotna, dva za .o 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Ciani upravnega odbora so:
1. Cunja Jožei, Blok-Škofija II 70, predsednik,
2. Skrgal Daniio, Sv Anton štev. 162, tajnik,
3. Korda Nikole., Škofija 11 štev. 259, blagajnik,
4. Meton Avguštin, Škofija IV štev. 404, član odbora,
5. Božič Marjo, Škofija I štev. 79, član odbora.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 15. oktobra 1946.

Zt 53'46

Vpis zadruge

Dne 4. XI. 1946 se je vpisala v zadružni register 
zadruga:

Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 
Novokračinah.

Sedež zadruge: Novokračine, okraj Ilirska Bistrica.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 30. VI. 

1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana m za celoten okoliš; nadalje določ. višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
ciana:

ci da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev, žemljiškoknjižn.h, služnostnih in drugih event. 
sporri.ii odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d; da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči. pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izpo
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po nj:'iov.i strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša Lir 500.— in se mora plačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni desbi. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem 
N00, « območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, blagaj
nik, morebitni načelnik; odsekov in 3 člani.

Vsako leto zstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
; 1. Iskra Jožef v Novokračinah 69, predsednik,

2. Kalčič Franc, Novokračine 9, tajnik.

3. Maljavac Jožef, Novokračine 65, blagajnik,
4. Stem berger Jožef, Novokračine 60, odbornik,
5. Maljavec Jožef, Novokračine 41, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Pristojni 
dne 4. novembra 1946.

Zt 63/46—2.

Vpis zadruge
Dne 9. novembra 1946 se je  vpisala v zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v Me- 

rečah.
Sedež zadruge: Mereče, okraj Ilirska Bistrica.
Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini dne 10.

IX . 1946. za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;

b ) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz 
dela proračun obnovitvenih de l za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določ: vistino obrem e
nitve v delu  in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med Člani in narodno oblastjo ure
ditev, zem ljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (kom asacija);

č ) da preskrbuje kred it za nabavo m ateriala in iz
vedbo obnovitvenih d e l;

d ) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in pora»- 
delju je  med svoje člane gradbeni m aterial;

e) da s pritegn itvijo  vseh razpoložljivih  delovnih 
moči, pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem  in odobrenem  obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izpo
sluje pritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz  vrst vojnih 
ujetnikov ter jim  odreju je de lo  po n jihovi strokovm  
usposobljenosti.

Zadružni d e lež  znaša L ir  500.— in se mora plačati 
ob vstopu v zadrugo.

Zadružni d e lež  znaša L ir  500.—  in se mora plačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila  na skupščine pošlje poleg tega vsem 
N0 0 , v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred skupščino.

U pravn i odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, b la
gajnik*, m orebitni načelniki odsekov in 2 čliona.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata upravne odbor. Zanjo podpisujeta 
po 2 člana upravnega odbora, od katerih sme enega na
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Skok Anton. Mereče 23, predsednik,
2. Morano Ludvik, Mereče 28, tajnik,
3. Tomšič Ivan, Podstenje 6, blagajnik,
4. Valenčič Josip, Podstenjšček 18, odbornik,
5." Valenčič Josip, Podstenje 3, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 9. novem bri 1946.

Zt 66/46—2.



Stev. 20
Stran 200

Vpis zadruge
Dne 9. novembra 1946 se je vpisala v zadružni reg i

ster zadruga;
tìe^eu.iu zadruge; Obnovitvena zadruga z o. j. na 

Ostrenjem brdu.

Seuež zadruge; Ostrožno Brdo-Smogurje, okraj Ilirska 
Bistrica.

Za iru ga  je  bila ustanovljena na skupščini dne 23. 
apr. la ì04u za neooiočen čas.

Naloga zadruge je:
aj da p<Ki voue’ voni tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdeia obnovitven; načrt za svojo vas;
b/ da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitveniji del za vsakega posameznega 
člana in za ceioten cKoiiä; naaaije določi višino obrem e
n itve v delu  in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev. zemijiškuknjižn.h, služnostnih in drugih evaut. 
sport;:h odnosov (kom asacija);

č )  da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih dei:

d ) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
delju je med svoje člane gradbeni m aleria l;

e) da s pritegn itvijo  vseh razpoložljivih delova h 
moči. pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem  in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojn h vojaških oblasti izpo
slu je pritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter j:m  odreju je delo  po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež zna?a L ir  500.— in se mora plačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jam či Se z desetkratnim  zneskom 
vpisanih de le lev .

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz- 
glasni de>ki. Vabila na skupščine pošlje pole-g tega vsem 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred skupšc.no.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelnik, odsekov in 1 član.

Vsako leto .zstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta: predsednik 
in tajnik upravnega odbora, če pa sta odsotna, dva za to 
pooblaščena Člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:
1. Medved Franc, Ostrožno Brdo štev. 2, predsednik,
2. Volk Josip, Ostrožno Erdo štev. 5, odbornik,
3. K rebelj Franc. Ostrožno Brdo štev. 19, odhprnk.
4. Kaluža Anton, Ostrožno Brdo štev. 45, odbornik.

Okrožno narodno sođišfp v Postojni 
dne 9 novembra 1946.

Zt 67/46-2.

Vpis zadruge
Dne 15. novembra 1946 se je vpisala v zadružni regi

ster zadruga:
B?sedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Gaberju.
Sedež zadruge: Gaberje, okraj Ajdovščina.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 22. 

»eptembra 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a; ua pod vo^btvum tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske raz.ii.ere m izdeia obnovitveni nacrt za svojo »as;
bj da pod vodstvom gospodarnega  strokovnjaka iz

dela proiacun oonoviiveihü del za vsakega posameznega 
člana tn za celoten okoiiš: nadalje določ. višino obrem e
nitve v d-eiu in denarju in odplaòilm  načrt za vsakega 
člana;

c)  da posreduje med Člani in narodno oblastjo ure
ditev, zenijjiškoknjižn.h, služnostnih m drugih event. 
spornih odnosov (kom asacija);

č ) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d ) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
delju je meo svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegn itvijo  vseh razpoložljivih  delovn 'h 
moči, pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem  in odobrenem obnovuve- 
nem načrtu;

0 da po možnosti od pnistojn h vojaških oblasti izpo
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz  vrst vojnih 
ujetnikov ter jim  odreju je de lo  po njihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša L ir  500.— in se mora plačati 
ob vstopu v zadiugo.

Vsak zadružn.k jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim  
najmanj S dni pred skupšč no.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajn k in 3 člani.

Vsako leto .zstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata upravni odbor. Podpisujeta zanjo

2 Člana upravnega odbora, od katerih sme enega nado
meščati pooblaščeni usjužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. V itez  Ivan, Gaberje 4, predsednik,
2. Pegan Joško, Gaberje 8, tajnik,
S. Gorup Herm ina, Gaberje 11, blagajničarka,
4. Hrib Ivan, Gor. Branica 6, cdborn k,
5. Krapež Anton, Šmarje 24, odbornik in
6. Kos Franc, Gaberje 65, odbornik.

Okrožno narodno 3oaiš?e v Postojni 
dne 15. novembra 1016.

Zt 69/46-2.
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Vpis zadruge
Dne 9. novembra 1946 se je  vpisala v  zadružni re» 

g ister zadruga:
Besedilo zadruge: Sadjarska zadruga z o. j. v Tol

minu.
Sedež zadruge: Tolm in.

Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini dne 19. 
marca 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je :
a) da zasaja in vzgaja po strokovnih navodilih sa

dovnjake zaradi masovne ;n kvalitetne produkcije sadja;
b) da vnovcuje v predelanem ali nepredelanem  sta

nju sadje ter druge sorodne kmetijske pridelke svojih 
članov na njih račun;

c) da predeluje sadje ter druge sorodne kmetijske- 
pridelke svojih Planov Predelovan je sadja se vrši v skla
du s celotnim načrtom o industrijski predelavi sadja;

č) da 
orodje in 
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ozko pove

d) da 
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č) da nabavlja, predeluje ali izdeluje vse stroje, 
orodje in ostale sadjarske potrebščine za svoje člane Pri 
nabavi in uporabi 'strojev in drugih potrebščin mora biti 
ozko povezana s strojnimi in nabavnimi zadrugami;

d) da nabavlja za dosego te naloge potrebn„ zemlji
šča, stavbe in inventar, zlasti sušilnicam sadna skladišča;

1 e) da za dosego svojih nalog ustaoavlja drevesnice  
sama ali s sorodnimi zadrugam i v skladu z enotnim na
črtom in predpisanim  Sortiment* m.

Kjer so krajevne razmere za to primerne, se lahko 
sadjarska zadruga združi v vinarsko zadrugo.

Zadružni delež znaša 500,— Lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj- 
man: S dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov ter 4 člani.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov/
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 

in tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za 'o 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora , so:
1. Šavli Oskar, Drobočnik, predsednik,
2. Kragelj Ivan, Tolmin, podpredsednik,
3. Mervič Danilo, Sv. Lucija 57, tajnik,
4. Lapanje Jože, Ponikve,- blagajnik,
5. Jarc Anton, Prapetno, odbornik,
6. Jan Ivan, Slap, odbornik,
7. Rutar Franc, Grahovo, odbornik in
8. Šavli Valentin, Lom Tolminski, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 9. novembra 1946.

Zt 64/46-2

Vpis zadruge
Dne 9. novembra 1946 se je vpisala v zadružni re

gister zadruga:
Besedilo zadruge: Živinorejska zadruga z o. j. v 

Tolminu.
Sedež zadruge: Tolmin.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 

28. aptila 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da komisijsko izbira za pleme primerno živino 

svojih zadružnikov ter vodi o teh živalih kontrolo;
b) da vodi rodovnik in molzno kontrolo. Rodovnik 

mora voditi ločeno za pasemsko ustrezajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo rodovnika izvaja 
pristojna poslovna zveza;

e) da nabavlja plemensko živino, zlasti plemenjake 
in živinorejske potrebščine za svoje zadružnike ali po
sreduje tako nabavo in vnovčuje živino svojih članov v 
živem ali zaklanem stanju. V dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zadružne mesnice in 
prodajalnioe;

č) da prevzema od članov mleko, da predeluje in 
plačuje na njih račun po kakovosti ali povprečno ter to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje;

d) da v dosego te naloge postavlja v svojem gospo
darskem okolišu zbiralnico in po potrebi predelovalnice 
mleka;

e) da preskrbi in vzdržuje skupne pašnike za živino 
svojih zadružnikov;

!) da prireja za svoje zadružnike živilske sejme, 
razstave, premovanja, strokovna predavanja in kar še 
spada k pospeševanju živinoreje;

g) da izvaja med svojimi člani »samopomoč« za ži
vino, zaklano v sili. Podrobnejše določbe predpiše pra
vilnik, ki ga odobri skupščina.

V krajih, kjer je konjereja razvita, opravlja živino
rejska zadruga iste funkcije tudi za konjerejo.

Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši zadruga delo 
po odsekih.

Vse te naloge vrši v svrho samopomoči in izbolj
šanja gospodarstva svojih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež znaša 500 Lir in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še z dvakratnim 
zneskom vpisanih deležev.

Zadruga razglasa svoje priobčitve na zadružni razr 
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelnki odsekov in 7 članov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor. Zanjo podpisujeta 

po dva člana upravnega odbora, od katerih sme enega 
nadomeščati uslužbenec zadruge, ki ga po predhodni od
ločbi za to pooblasti upravni odbor.

Člani upravnega odbora so:
1. Klinkon Viktor, Žabče št. 5, predsednik,
2. Lužnik Franc, Poljubinj 2, podpredsednik,
3. Mervič Danilo, Sv. Lacija 57, tajnik,
4. Kavčič Ivan, Ljubinj 46, blagajnik,
5. Klobučar Janez, Tolm. Ravni 14, odbornik,
6. Leban Franc, Žabče 3, odbornik,
7. Rutar Andrej, Zadlaz Čadrg 20, odbornik,
8. Kavčič Jože, Poljubinj 15, odbornik,
9. Krivec Janez, Prapretno 7, odbornik,

10. Rutar Jože, Čadrg 7, odbornik in
11. Kragelj Anton, Zatolmin 38, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 9. novembra 1946.

Zt 68/46—2.

Vpis zadruge
Dne 15. novembra 1946 se je vpisala v zadružni r®» 

giste r zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v Za

bičah.
Sedež zadruge: Zabiče, okraj Ilirska Bistrica
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 15. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev, zemljiškoknjifciih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiali in iz
vedbo obnovitvenih del;

S
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d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovn h 
moči, pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja, po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti izpo
sluje pritegnitev delovnih moči; zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. c

Zadružni delež znala Lir 500.— ln se mora plačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega v&em 
NOO, v območju katerih posluje in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo; predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 4 člani.

Zadrugo zastopata upravni odbor. Zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od katerih sme enega 
nadomeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Člani upravnega odbora so:
1. Celih Jozêf, Kuteževo 51, predsednik,
2. Baša Ludvik, Podgraje 6, tajnik,
3. Primc Štefanija, Podgraje 4, blagajničarka,
4. Smrdel Anton, Zabiče 44, odbornik,
5. Uljan Franc, Zabiče 66, odbornik,
6- Celin Anton, Kuteževo 29, odbornik,
7. Baričič Vinko ml., Podgraje 10, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 15. novembra 1946.

Zt 70/46-2.

Vpis zadruge
Dne 15. novembra 1946 se je vpisala v zadružni 

register zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Starod u.
Sedež zadruge: Starod, okraj Ilirska Bistrica.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 25. 

aprila 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitvena načrt za -vojo vas;
b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz

dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš,; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev, zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira in poraz-, 
deljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovn'h 
moči, pod vodstvom tehničnega strokovnjaka obnovi po 
rušena naselja, po predloženem in odobrenem obnovitve- 
»»m načrtu;

Î) da po možnosti od pristojn h vojaških oblasti izpo
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih

ujetnikov ter jim  odreju je delo po njihovii strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša L ir  500.— in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadrujpik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih de lež fv .

Zadruga razglasa svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski. Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem 
NOO, v območju katerih posluje Ln vsem članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred skupšč.no.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 1 član.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po 2 člana 

upravnega odbora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Čla'ni upravnega odbora so:
1. Ladič Anton, Starod 30, predsednik,
2. Ujčič Tvan, Slarod 32, tajnik,
3. Novak Jožef, Pavelca štev. 1, blagajnik ‘n
4. Hrvatin Anton, Paveloa štev. 3, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 15. novembra 1916.

Zt 71/46-2.

Vpis zadruge
Dne 22. novembra 1946 se je vpisala v  zadružni re

gister zadruga:
Besedilo zadruge: Mizarska zadruga z o. j. v Št. Vidu.
Sedež zadruge; St. Vid pri Vipavi.
Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini dne 3. no

vembra 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:

a ) da za svoje člane nabavlja surovine, orodje ln 
druge potrebščine ter jih izdeluje po možnosti v skupnih 
delavnicah in vnovčuje vse v mizarsko stroko spadajoče 
izdelke;

b) da skrbi za strokovno izobrazbo svojih članov, 
zlasti tudi za vzgojo naraščaja.

Zadružni delež znaša 10.000 L ir  in se mora vplačati 
ob vstopa v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik in 2 člana, ki jih voli skupščina z nadpolovično 
večino glasov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta: predsednik 
in tajni k upravnega odbora; če sta pa odsotna, pa dva za 
tc pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so:

1. Bajec Izidor, Podraga 119, predsednik,
2. Kosa Franc, Št Vid 49, tajnik,
3. Pestelj Franc, Podraga 109, blagajnik,
4. Batič Štefan, Lokavec 23, odbornik.
5. Kodre Stanke, Št. Vid 56, odborr,!k.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 22. novembra 1946.

Zt 73;46—2.
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Sprememba vpisa zadruge
Sedež Idrija.
Besed.lo: Okrajna gospodarska zadruga z o. j. v 

Id r iji.
Ma podlagi skupščine občega konzumnega društva 

v  Id r iji ter Krščanskega gospodarskega društva v Idriji 
dne 28. X. 1945 se vpiše združitev obeh zadrug v za
drugo s besed ilom : »Okrajna gospodarska zadruga z o. j. 
v  Id r iji« , h Kateri je  na podlagi sklepa skupščine^ Go
spodarske zadruge z o. j. v Spodnji Id r iji ter skupščine 
okrajne gospodarske zadruge z o. j. v  Id riji dne 26. de
cembra 1945 pristopila in s© združila z njo Gospodarska 
zadruga z o. j. v Spodnji Idriji.

Na podlagi redne skupščine Okrajne gospodarske za
druge z o. j. v Id riji dne 28. aprila 1946 se vp išejo pri 
zadrugi sledeča spremenjena pravila  ter vpis novoizvo
ljenih članov tako:

Naloga zadruge je:
a ) nabava gospodarskih in življenjskih potrebščin za 

članstvo brez posrednikov:
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov članov brez 

posrednikov;
e) pospeševanje med članstvo-m štedenje in sicer z 

ustanovitvijo vložne blagajne;
č) otvarjati za svoje člane poslovalnice in gostilne 

na podlagi podeljenih koncesij;

d) ustanoviti z delom dobička podporni fond za pod
pore članom in njihovim  družinam v  prim eru daljše 'bo
lezni a li smrti, neprostovoljne nezaposlenosti, sploh v 
vseh primerih, v  katerih bi ne m ogli kupovati za go
tovino; \

e ) prispevati z delom dobička k razširjenju om ike 
med delavskim  in kmetskim ljudstvom;

f) ustanavljanje posebnih odsekov za pospeševanje 
posameznih gospodarskih panog kakor: sadjarstva, po
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če in 
dok ler ni v istem okolišu posebne zadruge te vrste;

g ) najemanje in kupovanje inventarja in nepremič
nin kolikor je  v zadružno korist;

h) sklicevanje članskih sestankov, prirejan je preda
vanj in. tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in aktiv
nejšega sodelovanja ter prebujanje zadružne zavesti. Vse 
te naloge vrši v svrho samopomoči in izboljšanja gospo
darstva 'svo j ih članov in delovnega ljudstva.

Zadružni delež se poviša od 100.— ua 500.— Lir.
Jamstvo se poviša od dvakratnega zneska na pet

kratni znesek.
Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz

glasni deski.
Vabila na skupščino pošlje poleg tega vsem NOO, v 

območju katerih posluje in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik, tajnik, morebitni načelniki odsekov in šest članov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik 
3n tajnik upravnega odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
p „  ' - 5čena člana up iv  sga odbora.

Člani upravnega odbora so:
1 Kogej Ivan, rudar v Id riji, Študentovska 6, pred

sednik
2. M ervič F ilip , gozdar, Idrija . Gregorčičeva 21,
3. Jereb Anton, rudar. Kapita Mihevca ul. 20,
4. Kavčič Marko rudar, Spod. Idrija  83,
5 V ink ler Pavel. .udar. Idrija. Kosovelova 15,
6. T reven  Anton, uradnik, Idrija , Prešernova ul. 7.

Namesto odstopivših članov upravnega odbora' tov. 
Pišlarja Ignaca. Ježa Antona 1er Kanduča Janeza, ki se 
izbrišejo iz registra, pa se vpišejo novi člani upravnega 
ocbora:

7. Seljak Anton, rudar, Idrija , Rudarska ul. 14,
8. P irc Jane'., gozdni čuvaj. Idrija , Ulica zmage 10,

9. Štucm Franc, uradnik, Idrija , Vojkova ul. 8,
10. P išlar F.anc mlekar, Godovič.

11. Vončina Leopold , posestnik, Gor. Kanom lja in
12. Gruden H elijodor, pocestnik, Vojsko.

Okrožno narodno sodišč»1 »  Postojni 
dne 16. novembra 194Q.

Zt 60;46-2

Vpis družbene firme
Vpisa lo  se je  v trgovinski register dne 9. okt. 1946.

Sedež firm e: Koper.

Besedilo firm e: »Istrska  banka d. d. —  Banca 
d ’Istria  S. A .c

Družba se je  ustanovila dne 1. oktobra 1946 po odo
brenju Poverjen ištva PNOO za Slov. P rim orje  z dne
18. septembra 1946.

Obratni predm et: bančni in kreditn i poslC

Družbena oblika:

Delniška družba, ustanovljena za dobo 99 let.
Glavnica družbe znaša 20.000.000 L ir  in je raz

deljena na 20.000 delnic po nominalni vrednosti 1000 L ir .

Delnice so nedeljive in poimenske.

Skupščina se skliče z ob javo v  Uradnem listu vsaj 
15 dni pred dnem, določenim za to.

Upravni 3vet sestoji iz 5 do 7 članov, k i izvo lijo  iz  
svoje sredine predsednika, podpredsednika in tajnika, ki 
je  lahko nedelničar.

Upravni svet izvo li iz svoje srede izvršni odbor, ki 
sestoji iz 3 članov.

Vodstvo družbe je  poverjeno ravnateljstvu, k i ob
stoja iz ravnatelja, tajnika in namestnika.

Okrožno narodno sodišče t  Pustojni 
dne 9. oktobra 1946.

Zt 65'46—2.

Sklep
Sedež zadruge: Cesta, okraj Ajdovščina.

Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. na Cesti.
Na izredni skupščini dne 29. avgusta 1946 je  b il 

izvoijen  nov odbor in se v smislu sklepa izbrišejo vs i 
dosedanji člani upravnega odbora ter vpiše nov odbor 
tako:

1. Valič Anton, Cesia 299, predsednik,
2. Bratina Ivan. Št. Tomaž 89, tajnik,
3. Bizjak Ivan. Cesta 107, podpredsednik,
4. Kalin Marjan, Cesta 94. blagajnik,
5. Pipan Ivan. Cesta 286, odbornik.

Za namestnike članov upravnega odbora:
1. Beuk Rafael. P lače 170 in
2. Fučka Emil, št. Tomaž 94.

v
Okrožno narodno sodišče v  Postojni 

dne 2. oktobra 1946.

Zl 18-46 4.



Sklep
Sedež zadruge: H©rpelje-Kozina.
Besedilo: Okrajna nabavna in  prodajna zadruga z

o. j, v  H erpel jan-Rozi ni.

Na izredni skupščini dne 10. marca 1946 je  b ila  skle- 
njena sprememba člena 5 in 51. 20 zadružnih p ravil ter 
je  b ilo  izvoljen ih  nadaljnih 8 članov upravnega odbora, 
tako:

ČL 5. Zadružna d e lež  znaša 500 L ir . Vsak zadružnik 
jam či s 5 k ratni m zneskom.

CL 20. Na koncu 1. odstavka se doda: Skupščina 
zboruje po delegatih  zastopnikih. Vsakih 25 zadružnikov 
izvo li enega delegata, k i jih  zastopa. Določbe tega člena 
*e  uporabljajo sm iselno tudi za delegate.

Kot novi Člani upravnega odbora se vp išejo  po leg 
starih še:

1. Nedoh Ivan, odbornik;
2. Memon Ivan, odbornik;
8. Dujc Andrej, odbornik;
4. Race Jože, odbornik;
5. Tomažič Franc, odbornik;
6. Serežin M irko, odbornik;
7. Cah Andrej, odbornik in
8. Andrejašič Franc, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne B. oktobra 1846.

Zt 4SI46-8.

Sklep
Tvrdka: Mizarska zadruga z o. j. v  Ilirsk i Bistrici.
Sedež: Ilirska  Bistrica.
Glasom sklepa izredne skupščine z dne 8. septembra 

1946 se vpiše kot nov član upravnega odbora tov. Ogrizek 
Ludvik, m izar v  Ilirsk i Bistrici št. 28.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 4. oktobra 1946.

Rez 4/45—9

Sklep
Sedež zadruge: Col, okraj Ajdovščina.

Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. na 
Colu.

Glasom sklepa izredne skupščine z dne 15. V I I I .
1946 se razreši funkcije predsednika zadruge tov. Tomič 
Rudolf in se vp iše na n jegovo mesto kot predsednik tov. 
Trošt Ivan iz Orešja št. 4.

Namesto razrešenih članov nadzornega odbora tov. 
Tratnika Friderika  in Kobala Ivana ter Bajca Franca 
pa se vp išejo tov. Bajc A lo jz  iz  Orešja 11 ter Koren  Anton 
iz Orešja 32 te r  Puc F ran « iz  Orešja 17.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 4. oktobra 1946,

Zt 13/46-6.

Sklep
Sedež: Tolmin.
Besedilo: Čevljarska zadruga z o. j. v  Tolm inu.

Na podlagi sklepa izredne skupščine z dne 12. ok
tobra 1946 se vpiše izbris odstopivšega člana upravnega 
odbora: tov. Šorli Dana —  blagajničarke ter vp iše na

njeno mesto tov. Lipušček Pavla, trgovska pomočnica v, 
Zatolminu 11 kot blagajnik zadruge.

Okrožno narodsio sodišče v Postojni 
dne 21, oktobra 1946,

Z t 8/46-5.

Sklep
Sedež zadruge: Postojna.
Tvrdka: Okrajna nabavno-prodajna zadruga z o. j. 

v Postojni.
Na podlagi sklepa II. redne skupščine z dne 7. ju

lija 1946 se dovoljuje:
1. izbris odstopivših članov upravnega odbora tov.;

a) Rajna Viktorja,
b) Poropat Jožeta,
c) Hreščak Jožeta,
5) Slejko Franca,
d) Ostanek Franca,
e) Turk Rada,
f) Žigman Franca.

2. Vpis na novo izvoljenih elanov upravnega od
bora:
a) tov. Bajc Franc iz Postojne za predsednika,
b) tov. Štucin Rudolf iz Postojne za tajnika,

% c) tov. Jež Slavko iz PosKjne za blagajnika,
č) tov. Žnideršič Franc iz Kala za odbornika,
d) tov. Žagar Rajko iz Razdrtega za odbornika,
e) tov. Česnik Jožef iz Zagorja za odbornika in 
î) tov. Požar Ivan iz Gorenj za odbornika.

3. Sprememba pravil: člen 5. zadružnih pravil se 
tako spremeni, da vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpihanih deležev.

Okrožno narodno sodišče v Postojn i 
dne 18. oktobra 1946.

Rez 5/46— 7,

Sklep
Sedež: H rusevlje, okraj Postojna.

Im e zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v Hrusevju. 

Na podlagi sklepa 1. izredne skupščine z dne 13. ok
tobra 1946 se izbrišejo odstopivši člani upravnega od
bora:

1. Lenasi Franc v  Šmihelu 28,
2. Gorjan Franc, RakuLik 5,
3. Ogrizek M irko, H ruševje 1,
4. Čič Janez, H renovice 50,
5. Simčič Anton, Landol 2.

V p iše jo  se pa na novo izvo ljen i člani upravnega 
odbora:

1. Turk Jakob, H renovice 57 —  predsednik,
2. Ferkat Anton, Rakuliik št. 10 —  podpredsednik,
3. Bole Hinko, H renovice št. 31 —  tajnik,
4. M ilharčič Rudolf, Hruševje —  blagajnik,
5. Dolenc Anton, Hruševje št. 30 —  odbornik,
6. Prem ru Anton, Šmihel št. 82 —  odborn ik in
7. Samsa Luka, V e lika  Brda —  odbornik.

Okrožno narodno sodišče v  Postojn i
dne 30. oktobra 1946.

Zt 32/46—4.



Skì ep

Sedež: Cerkno, okraj Idrija.
Besedilo. Kmetska posojilnica v Cerknem r. z. z n j. 
Na podlagi sklepov skupščine z dne 26. maja 19ič 

se pr. zadrugi:
1. izbrišejo odstopivli člani upravnega odbora:

a )  Brelih Avgust ,
b ) P iem e!j Josip,
c) Rojc Vincenc,
5) Peternelj V iljem ,
d ) Jereb Anton, 
e> Jurman Peter in
f ) Tavš Andrej.

2. Vp iše jo  se pa na novo izvoljeni Slan: upravnega 
odbora:

a) Štravs Jernej, Cerkno 91. predsednik, 
bi Peternelj Gabrijel. Cerkno 142. tajnik,
c) Štucin M 'k?, Cerkno 20, blagajnik,
5) Prim ožič Mihael. Podpleče 4. odbornik, 
d ' Pr.možič Jurij, Dol. Novaki 2*2, odbornik,
e ) Peternelj Rudolf, Jesenica 11, odbornik,
Î) Toškan Avgust. Cerkno b6. odbornik.

3. v pišejo îÆ naslednje sprem em be pravil:
Clen 1. Im e zadruge: Kmetska posojilnica v Cer

knem. zadruga z neomejenim jamstvom;
Clen 3. Zadružni delež znaša 200.— L ir ;
Člen 14. Upravni odbor sestavljajo: predsednik, taj

nik. blagajnik in 4 člani, k i jih izvo li skupščina z nad- 
polovično večino glasov.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 39 novembra 1946.

Zt 72-46-2.

Oklic
Y pravdni stvar; R o d a i ,  a n M arije, pos. iz Vipave 

štev. proti ležeči zapuščini po pok dr. Petrič Emilu, 
odvetniki: v  Ajdovščini, stanujočem v V.pav: štev. 
rad. LzitaMive nepremičnin, se odreja narok za Uotno raz
pravo ua atui

28. decembra 1^46 ob 11 uri pri teni »odišfu. soba 4t, 3.
Ker so lakonrt. dediči pc 'r>oii. dr. Petriču Emilu 

Oa-oim v Ita liji m je njihovo bivališče neznano, se po
stavlja za skrbnicc na čin ležeč: zapuščin pok. dr. 
fe m č u  Emilu. Kušuta Marija roj K**ršmanc i2 V ipave 
Jtev. 261. ki bo zastopala zapuščino v predmetni pravon: 
stvari na njeno nevarnost in stroske, dokler ne bodo 
nastopih zakonit; dediči.

Okrajno narodno sodišče T Ajdovščini 
dne 23. novembra 1946.

T 5 46

R azn o

Izgubljene listine
Tov. L a p a n j a  Janez, sin živ Jaueza. rojen 17. V L

1925 v Sebreljab štev S2, je izgubil c leòno izkaznico 
štev. 105. izdano od S k r a jn ja  IN OU, odseka za notranjo 
upravo v Id riji ter jo preklicuje.

Sebrelje dne 23. novembra 1946.

Lapanja Janez g. r.
*

Tvrdka A. Urbančič, Bač na P ivk i prekl cuje tele 
listine: račun štev. 4 izda. lntend. lil. Brig. VII. U. D ivi- 
z.ja dne 27. Vil. 19+5 v znesku L ir  40100.-— :n račun 
štev. 3 izdan Kom isiji T., V. P. za repatriacijo interni
rancev in vojn h ujetnikov v St. Petru na Krasu dne
19. Vil. 19-15 v znesku L ir 213 163 65.

Bač due 3. decembra 1Ö46.
A lo jz  Urbančič a. t,

»

Neveljavne listine
Tov. I v a n č i č  Anton, stanujoč v Maklern štev. 2, 

! izüabii osebno izkaznico štev. 4216, izdano od KNOO 
ilvoejau, okraj Flei^eije-Kozina ter jo preklicuje.

Naklo dne IS. novembra 1946.
Ivančič Anton s. t.

w — ■■■ — » «
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I DNi LIST
P O V E R J E N I  ŠIVA P O K R A J I K S N E G A  N A R O D N O O S V O B O D I L N E G A  O D B OR A  Z A  S L O V E N S K O  PRIMO RJE

Uredništvo in uprava: A jdovščina Ajdovščina 17. januarja 1947. Leto 1. Š .21

V S E B I N A :

566. Uredba o  upravi podružnic, poslovalnic in zastopstev 
Kmetijskih konzorcijev« na področju Poverjeništva. PNOO 
za Slovensko Prim orje .

567. Odredba o  odpovedi delavcev in nameščencev.
568. Uredba o registraciji pokrajinskih gospodarskih podjetij.
569. Praviln ik  o registraciji pokrajinskih gospodarskih podjetij.

570. Odlok o spremembi odtoka o  začasni ureditvi narodnih 
sodišč, in o  narodnih sodnikih z dne 3. septembra 1944.

571. Odločba o  ustanovitvi »U prave kraških jam«.
573. Odredba o  spremembi odredbe o  davku na poslovni pro

met za Istro, Reko in  Slovensko Prim orje (Uradni list 
štev. 10/74 z dne 29. maja 1946).
Uradne objave.

566.
Uredba

o upravi podružnic, poslovalnic in zastopstev »K m e
tijskih konzorcijev« na področju Poverjeništva PNOO  

za Slovensko Primorje
K er so podružnice, poslovalnice iin enaka zastopstva 

Pokrajinsk ih  km etijskih konzorcijev v  Pulju, Trstu in 
G orici na področju Poverjen ištva  PNOO za Slovensko 
P rim orje  brez vsakega zakonitega zastopstva in  nadzor
stva ter da b i se uredilo pravilno poslovanje teh zavodov 
na navedenem  področju, izda ja  Poverjen ištvo  PNOO za 
Slovensko P rim orje  po odobritvi V o jne U prave JA  za 
Julijsko krajino, Istro, R eko in S lovensko P rim orje  1er 
na pod lagi pooblastila PNOO za Slovensko P rim orje  in 
Trst, tole

u r e d b o :

Člen 1.

Za začasno upravljan je podružnic, poslovaln ic in 
enakih  zastopstev Pokrajinskih km etijskih konzorcijev v 
Pu lju , Trstu in Gorici postavlja Poverjen ištvo  PNOO, od
de lek  za km etijstvo, začasno upravo, k i bo poslovala do 
izvo litve nove uprave.

Clen 2.

Začasna uprava ima svoj sedež v  Kopru.

Člen 3.

Začasna uprava sestoji iz  upravnega odbora in  nad
zornega sveta. Upravni odbor im a predsednika, podpred
sednika, tajnika, blagajnika én 5 odbornikov, k i morajo 
b iti izbrani izm ed članov km etijskih konzorcijev in ki 
im ajo stalno bivališče na področju Poverjen ištva  PNOO. 
Nadzorni svet sestoji iz  treh  članov, k i izvo lijo  izm ed se
be predsednika.

Člen 4.

U pravni odbor mora delovati za dosego namena, vse
bovanega v čl. 2 p rav il Pokra jinskega km etijskega kon
zorcija v  Pulju, odobrenega z dekretom  z dne 11. febru
arja 1943.

Naloga nadzornega sveta je, da preg leda  prejšn je 
delovan je in poslovanje novega upravnega odbora in da 
predlaga na občnem zboru po podanem poročilu  ev. ra/.- 
rešnico v smislu te uredbe.

Člen 5.

Pod lago  za delovan je  upravnega odbora in  nadzor
nega sveta tvorijo  imenovana pravila Pokrajinskega km e

tijskega konzorcija v  Pulju, v  ko likor so v  skladu z de
mokratičnim i načeli in niso v  nasprotju z novo nastalim 
upravno političnim  položajem  ter določili te uredbe.

Člen 6.

V  de lok rog  upravnega odbora spadajo posli, navede
ni v  členih 13 in 16 statuta Pokrajinskega km etijskega 
konzorcija v Pulju.

P o leg  tega spada v delokrog upravnega odbora:
1. da ugotovi člane Pokrajinskih  km etijskih konzorci

jev  v  Pulju , Trstu in Gorici, k i stalno b iva jo  na področju 
Poverjen ištva  PNOO, in sicer, z javnim  pozivom  in z opo
zorilom , da  izgube članske pravice z vsem i pravn im i po
sledicam i vsi oni, k i se ne jav ijo  v  odrejenem  roku kot’ 
člani;

2. da napravi natančen in ven ta i im ovine;
3. da napravi obračun za p retek lo  in proračun za bo

doče poslovno leto;
4. da sk liče občni zbor in
5. da vod i tekoče posle s pom očjo sedanje uprave.
Odbor po potrebi lahko izda ok lic iz  drugega od

stavka 1. točka tega člena posebej za vsako posamezno 
področje dosedanjih Pokrajinskih km etijskih konzorcijev.

Člen 7.

Za upravni odbor podpisujeta predsednik in tajnik. 
Zadeve gospodarskega in finančnega značaja podpisujeta 
predsednik in  blagajnik.

Člen 8.

Občni zbor ima po leg  delokroga, p redvidenega v 
čl. 18 p rav il Pokrajinskega km etijskega kon zorc iji v 
Pulju, š e  sledeče pravice:

1. da izvo li nov upravni odbor, katerega število čla
nov določi občni zbor;

2. da izvo li člane nadzornega sveta;
3. da izglasuje sprem em bo prav il (statuta);
4. da sklene razid, likv idacijo  a li pa združitev km e

tijskih konzorcijev z vsem i aktivam i in pasivam i z gospo
darsko ustanovo, k i zasleduje soroden namen.

Člen 9

Člani podružnic, poslovaln c in enakih zastopstev 
Pokrajinskih  km etijskih konzorcijev v  Pulju , Trstu in 
Gorici so člani Pokrajinskih krnetijsk h konzorcijev, ki 
stalno p reb iva jo  na področju Poverjen ištva PNOO. Kot 
taki im ajo pravico se udeleževati občnega zbora, ki bo 
sklican za volitev stalne uprave in  ki je  sklepčen za
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izglasovanje pred loga po točkah 3 in 4 člena 8. te ured
be, če je navzočih vsaj 20%  članov in če za pred log  gla
suje večina navzočih.

Člen 10.

Člani konzorcija ne m orejo  b iti:
1. fašistične institucije in organizacije;
2. vojn i zločinci;
3. osebe, k i so b ile  kaznovane od narodnih sod iš ' in 

upravnih oblasti;
4. osebe, k i spadajo pod udar odloka o  epuraelji.

Clen 11.

Vsa določila, k i nasprotujejo tej uredbi, so s tem 
razveljavljena.

Clen 12.

Ta uredba stopi takoj v  veljavo.

A jdovščina dne 14. decem bra 1946.

Tajn ik poverjen ištva PNOO: 
Franc© Perovšek  s. r.

567.
Odredba

o odpovedi delavcev in nameščencev

Poverjen ištvo  PNOO, oddelek  za inšpekcijo dela, iz
daja na podlagi sklepa konference ljudskih poslancev 
Vzhodnoprim orskega okrožja z dne 10. novem bra 1946 
sledečo

o d r e d b o :

Č len 1.
Osebe, k i so v najem niškem  delovnem  razm erju, ki 

pa niso javnopravn i uslužbenci, ter podjetja, uradi, usta
nove, organizacije ozirom a zasebni! delodajalci, m orejo  
pretrgati določeno de lovno razm erje s poprejšnjo odpo
vedjo.

Odpovedni rok je za delavce 14 dni, za nameščence 
pa 1 mesec.

Odpovedni rok delovnega razm erja je za nameščence 
po dopoln jen ih  petih  letih  službovanja v  istem  podjetju, 
ustanovi, organ izaciji ozirom a p r i zasebnem delodajalcu 
dva meseca, po dopolnjenih 15 letih  službovanja pa tr i 
mesece.

Clen 2.
Nameščenec, k i mu je  bila odpovedana služba, ima 

pravico do  odpravnine, če je  v  istem podjetju, ustanovi, 
organizaciji oz. p r i zasebnem delodajalcu služboval naj
manj tri leta. Odpravnina znaša: do šest le t službe eno 
mesečno plačo, od šest do deset let dvakratno, po dese
tem letu  pa štirikratno plačo, k i jo  je  nameščenec p re je l 
v  zadnjem mesecu službovanja.

Odpravnina ne pripada nameščencu, k i ima pravico 
do pokojnine po ve ljavn ih  predpisih, pa tudi ne name
ščencu, k i je  sam odpovedal službo a li k i je  za časa na
rodno osvobodilne borbe sodeloval z okupatorjem , kakor 
tudi) ne onemu, k i je kakor ko li dela l proti ljudski skup
nosti in narodnoosvobodilnem u gibanju te r  b il a li1 bo 
zaradi sabotažnih dejanj odpuščen.

Člen 3.
Odpovedni rok i iz 1. člena te odredbe se ne m orejo 

s pogodbo sprem eniti, om ejiti a li odpraviti.
Za izjem ne strokovne delavce in nameščence se 

lahko odpovedni rok i s pogodbo podaljšajo, toda ne nad
6 m esecev, in  sii cer po poprejšn ji d ovo litv i oblastvenega 
organa, pristojnega za delo.

č len  4.

Služba se lahko odpove samo na dan izplačila za
služka.

Člen 5.

D elodajalec (p rv i odstavek 1. člena te odredbe) je 
dolžan, da za časa odpovednega roka da delavcu  ozirom a 
nameščencu, če to zahteva, 8 prostih ur na teden, da si 
poišče novo zaposiltev, ne da bi mu zato zmanjšal mezdo 
a li plačo.

Člen 6.

D elovno razm erje  na preizkušnjo se m ore m ed d e 
lavci in delodajalci določiti s pogodbo za največ 14 dni, 
med nameščenci in delodajalci (tre tji odstavek 1. člena) 
pa za največ mesec dni. V  tem roku lahko obe stranki 
vsak čas pretrgata delovno razm erje.

Člen 7.

Nameščenci so po tej odredb i tiste osebe v  najem 
niškem  delovnem  razm erju, k i za mesečno plačo oprav
lja jo  upravno-strokovne posle v zadružnih in  zasebnih 
podjetjih, ustanovah, organizacijah in pri zasebnikih.

Člen 8.

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje , oddelek 
za inspekcijo dela, je  pooblaščeno, da izda potrebna na
vodila za uporabo predpisov te odredbe.

Člen 9.

Ta  odredba stopi v ve lja vo  z dnem  ob jave v U rad
nem listu.

A jdovščina dne 17. oktobra 1946.

Inspektor dela: Ta jn ik  poverjen ištva PNOO:
Jože Valenčič s. r. France Perovšek  1. r.

568.
Uredba

o registraciji pokrajinskih gospodarskih podjetij

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko Prim orje , oddelek  
za finance izdaja tole

u r e d b o :

C len 1.

Pokrajinska gospodarska podjetja p ridob ijo  lastnost 
pravne osebe in pravico do poslovanja z vpisom  v re 
gister pokrajinskih gospodarskih podjetij.

Č len  2.

Odločbe o ustanovitvi, razširitvi, spo jitv i in odpravi 
pokrajinskih gospodarskih podjetij izdajajo:

1. Za pokrajinska gospodarska podjetja splošnega po
krajinskega pomena Poverjen ištvo  PNOO na p red log  p r i
stojnega oddelka;

2. za pokrajinska gospodarska podjetja krajevnega 
pomena izvršiln i odbor ustreznega ljudskega odbora.

Člen 3.

V p is  v  pokrajinski reg ister opravi oddelek  za finan
ce Poverjen ištva  PNOO.

» Clen 4.

Podružnica podjetja  mora b iti vpisana v razvid  p n  
oddelku za finance Poverjen ištva  PNOO.

Vp is v  razvid  se opravi na pod lagi izpiska iz  reg i
stra, v  katerega je podjetje vpisano.

P rija vo  za vpis v  razvid  je p red ložiti v  petih dneh 
po oprav ljen i registraciji.
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Člen 5.

Za vpis v  register pokrajinskih podjetij je  treba 
predložiti prijavo.

P rijava  mora vsebovati:
1. Naziv organa, ki je  podjetje ustanovil, kakor tudi 

številko  in datum odločbe;
2. naziv pristojnega organa, pod katerega vodstvom 

bo podjetje;
3. firm o  podjetja;
4. znesek in način vplačila tem eljne glavn ice;
5. podatke o  podružnicah, poslovalnicah in pomožnih 

napravah, k i so v  sestavu podjetja;
6. sedež podjetja;
7. imena in zvanja oseb, ki so pooblaščena podpi

sovati podjetje, in m eje n jihovih pooblastil.
P r ija v i je treba priložiti potrjen prepis odločbe o 

ustanovitvi podjetja, kakor tudi izv irn e podpise oseb, po
oblaščenih za podpisovanje podjetja.

P rija vo  kakor tudi vse p riloge je treba p red ložiti v 
treh izvirnikih.

Člen 6.

P rija vo  za registracijo pred loži ravnatelj podjetja 
pred  začetkom  poslovanja podjetja.

P rav  tako mora ravnatelj podjetja  pred ložiti p rijavo  
o  spremembah, k i nastanejo m ed poslovanjem , a sie na
našajo na podatke iz člena 5.

P rija vo  iz  drugega odstavka je treba v ložiti v  15 
dneh po nastali spremembi.

Člen 7.

Če ne pred loži p rijave iz  3. in 4. člena, se ravnatelj 
kaznuje z denarno kaznijo od 3.000-—  do 16.000,—  lir. 
kazen izreče Poverjen ištvo  PNOO, oddelek za finance.

Člen 8.

Pokrajinska gospodarska podjetja, k i so začela po
slovati pred izdajo te uredbe, m orajo b iti vpisana v po
krajinski register najpozneje do 1. marca 1947.

Člen 9.
Do tega dne m orajo organi iz člena 2 uredbe izdati 

odločbe, katera podjetja bodo poslovala še naprej, bodo 
spojena z drugim i a li bodo odpravljena.

Člen 10.

Natančnejše določbe za izvajan je te uredbe predpiše 
s praviln ikom  Poverjen ištvo  PNOO, oddelek  za finance.

Člen 10.

Ta uredba velja  od ob jave v  Uradnem  listu.

Ajdovščina dne 22. decem bra 1946.

Tajn ik poverjen ištva PNOO: 
France Perovšek  s. r.

Načelnik oddelka za finance:
Danilo H erkov s. r.

569.
Na podlagi čl. 10 uredbe o registraciji pokrajinskih 

gospodarskih p od je tj izdaja Poverjen ištvo  PNOO za Slo
vensko P rim orje  tale

pravilnik
o registraciji pokrajinskih gospodarskih podjetij

Člen 1.

Vsa pokrajinska gospodarska podjetja m orajo biti 
registrirana.

Za pokrajinsko gospodarsko podjetje v e lja  samo ti
sto gospodarsko podjetje, k i je  v  izključni državn i lasti.

Č len 2.

Pokrajinsko gospodarsko pod jetje pridobi lastnost 
pravne osebe in pravico poslovanja, ko se vp iše v  reg i
ster pokrajinskih gospodarskih podjetij. D ok ler se po
krajinsko gospodarsko pod jetje ne vpiše v  register, ne 
m ore sklepati nobenih pogodb niti prevzem ati poslov, ne 
m ore im eti v  nobeni kred itn i ustanovi niti ž iro  niti te
kočega niti čekovnega računa a li v loge  in tudi ne m ore 
sprejem ati nikakršnih denarnih sredstev ali materialu h 
vrednosti.

Č len 3.

Registrirane m orajo b iti tudi vse podjetniške sku- 
p 'ne in podjetja pod skupno upravo.

Člen 4.

Register pokrajinskih gospodarskih podjetij vodi od
delek  za finance Poverjen ištva  PNOO za podjetja sploš
nega pokrajinskega pomena in  za pod jetja  lokalnega 
(m estnega, okrajnega a li k ra jevnega ) pomena.

Člen 5.

Za vpis v  reg ister pokraj'nskih gospodarskih pod
jetij se .inora v lož iti p riglasitev.

P rig las itev  mora vsebovati:

1. im e organa, k i je  ustanovil podjetje, ter številko 
in dan odločbe;

2. im e organa, pod čigar operativn im  upravnim  'od
st vom bo podjetje;

3. firm o  podjetja;

4. sedež podjetja;

5. znesek osnovnih in obratnih sredstev in način 
n jihove ustvaritve;

6 . seznam podružnic, poslovalnic in  pom ožnih na
prav, k i so v  sestavu podjetja, in krajev, k jer so;

7. imena in položaje oseb, ki so pooblaščene za p od 
pisovanje podjetja, in obseg pooblastila.

Če im a pod jetje tud i skrajšano označbo firm e, se 
mora v prig las itv i navesti po leg  polnega naziva firm e 
tudi njena skrajšana označba.

P rig las itv i je  treba p riložiti odločbo o  ustanovitvi 
podjetja in pravila  podjetja ter izv irn e podpise oseb, ki 
so pooblaščene za pođp'sovanje podjetja.

P rig las itev  in vse p riloge je  treba v ložiti v  treh  iz
virn ikih . Potrjen i prepis odločbe ve lja  po tem  praviln  ku 
za izvirn ik . P riloge  potrdi opera tivn i upravni voditelj.

Člen 6.

P rig las itev  za registriran je v loži ravnatelj podjetja.
P rig las  tev je treba v lož iti v  15 dneh od dneva ’ Z- 

daje odločbe o  ustanovitvi podjetja ozirom a od dne, ko 
so ravnatelju  na razpolago podatki iz  5. člena tega pra
vilnika.

Člen 7.

Ravnatelj podjetja m ora priglasiti tudi sprem em be, 
k i nastanejo med poslovanjem  'n se nanašajo na: v iš ino 
osnovnih oziroma obratnih sredstev, firm o, poslovni p red 
met, operativnega upravnega voditelja, sedež, podružni
ce, poslovalnice, pomožne naprave, pravila, pooblastila za 
podpisovanje firm e  in  za likv idacijo  podjetja.

To  prig lasitev je  treba vložiti v  15 dneh po nastali 
sprem em bi.

Člen 8.

Če se obstoječa podjetja spojijo (fu zion ira jo ), je tre
ba na novo ustanovljeno podjetje registrirati, podjetja pa, 
k i so se spojila, je treba izbrisati iz  registra  z navedbo, 
da s'c^izbrisana zaradi spojitve.
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Ce se podjetja združijo v  podjetn iške skupine a li v 
podjetja  pod skupno upravo, se m orajo tudi te spre
m em be prig lasiti finančnemu organu zaradi registriranja.

P rig las itev  za registriran je teh sprem em b je  treba 
v ložiti v  15 dneh po nastali spremembi.

Prig las itev , k i jo v lož ijo  podjetniška skupina oz iro 
ma podjetja  pod skupno upravo, mora vsebovati spisek 
vseh podjetij, k i so v  skupini ozirom a pod skupno 
upravo.

Č ler 9.

P r ig la s itv i za vp is sprem em b iz 7. in  8. člena tega 
p raviln ika je  treba priložiti odločbo pristojnega organa 
o  zadevn i sprem em bi. P rig las itev  in p riloge je  treba v lo 
ž iti v  treh izvirn ik ih .

Člen 10.

Za reg istriran je  pokrajinskih gospodarskih podjetij 
se m orajo uvesti te le  kn jige :

1. register;

2. im enik;

3. zb irka listin.

Č len 11.

R eg istri se vod ijo  v  ob lik i trdo vezanih knjig, katerih 
strani so oštevilčene, p rešite  z vrvico, konci vrv ioe  pa 
za liti s pečatnim voskom, na katerega  finančni organ 
pritisne svoj pečat. Finančni organ  potrd i reg is ter s svo
jim  pečatom in  podpisom  načelnika oddelka za finance 
Poverjen ištva PNOO.

Člen 12.

Vsako pod jetje  im a  v  registru  svoj posebni List, na 
katerega se vp isu jejo vsi podatki, naveden i v  5. členu 
tega praviln ika, kakor tud i poznejše sprem em be, in  si
cer po obrazcu štev. 1, k i je  sestavni del tega praviln ika.

V s i vp is i v  reg is ter se m orajo op ra v it i s  črnilom  in 
ne smejo b iti zamazani. Če se kaj napačno vpiše, se mo
ra poprav iti tako, da  se napačna beseda prečrta, a da 
ostane p ri tem prejšn ji vpis viden, novi vpis pa se č itlji
vo izp iše nad njim. Pop ravk i se izvrš ijo  z rdečilom .

K o  se konča vpis, je  treba izpod n jega potegniti vo
doravno črto čez ves list. K o  se list popiše, je  treba fir 
mo podjetja  prenesti na nov list. Zadn ji vp is  na koncu 
lista se m ora ves končati na tem  listu in  se ne sm e d e l
no prenesti na novi list.

Vsak vpis v  registru  m ora podpisati uslužbenec, ki 
ima za to posebno pooblastilo.

Člen 13.

Im en ik  obsega spisek vseh podjetij, vpisanih v  re
gister. Van j se vp išejo firm e pod jetij po abecednem  re 
du, po leg  njih pa se vp iše številka registrskega lista.

Člen 14.

Zb irka listin  se vod i v  ob lik i platnic, na katerih  se 
napiše firm a podjetja in številka registrskega lista. V  
zbirko listin  se v laga jo  vse listine, na pod lagi katerih  je 
b il opravljen  vpis v  register t. j. p riglasitve, njim  p rilo 
žene listine in odločbe, k i jih  izda finančni organ o  po
sameznih vpisih v  register.

Člen 15.

Register, im en ik in  zb irka listin  m orajo  b iti v  po
polnem  ažurnem stanju, v ložene prig lasitve pa m orajo 
b iti vknjižene najpozneje v  48 urah po prejem u in o  tem 
izdana predlagalcu odločba.

Register, im enik in  zb irka listin se hranijo v  po
sebni om ari pod ključem , k i ga im a odgovorn i uslužbe
nec, katerem u je zaupano registriran je.
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Člen 16.
Finančni organ, k i opravlja  registriran je, izda  pod

jetju  odločbo o  vpisu v  reg is ter, kakor tudi odločbo o 
vpisu poznejše spremembe.

V  od ločb i se navedejo vsi podatki, k i se vp išejo  v 
register, in  naznači številka registrskega lista, na kate
rem  je podjetje vpisano.

Člen 17.

Po  vpisu v reg is ter ob jav i finančni organ v uradnem 
listu firm o podjetja, poslovn i predm et v  kratkem  izv leč
ku, im e organa, k i je  pod jetje ustanovil, sedež podjetja, 
rodbinsko an rojstno im e ravnatelja in oseb, pooblašče
nih za podipsovanje podjetja.

Člen 18.

Oddelek za finance Poverjen ištva PNOO vodi popis 
vseh pokrajinskih gospodarskih podjetij pokrajinskega in 
lokalnega pomena v  svojem  območju.

Spisek podjetijl m ora obsegati te le  podatke: firm o 
podjetja, im e operativnega upravnega voditelja, višino 
osnovnih in obratnih sredstev, sedež podjetja, podružni
ce, poslovalnice in  pomožne naprave podjetja.

Člen 19.

Uslužbenec, ki op rav lja  registriran je a li da je  poro
čila, k i jih  zahteva ta praviln ik , nepravilno, nem arno a li 
nepravočasno, zagreši d isciplinsko kazn ivo dejanje.

Člen 20.

Ravnatelj, k i ne p rig las i pod jetja  za reg istriran je  ali 
k i ga ne p rig las i pravočasno a li ki ne prig lasi sprememb, 
se kaznuje z denarno kaznijo od  3000.— do 16.000.—  lir.

Kazen  izreče  finančni organ, pristo jen  ža vodstvo 
registra. Zoper odločbo o kazni j e  dopustna pritožba na 
kom isijo, k i jo  im enuje Poverjen ištvo  PNOO in  sestoji 
iz  3 članov. Kazen  g re  kot izreden  dohodek v  korist 
proračuna tistega organa, k i je  izrek e l kazen.

Člen 21.

F inančni o rgan i iz  4. člena tega  p rav iln ika  izdajo 
podjetjem , k i so b ila  prej reg istrirana p ri okrožnih so
diščih v trgovskem  registru, potrd ilo  o  registriranju, na 
podlagi katerega  zahtevajo podjetja p ri okrožnih sodiščih 
izbris prejšn jega vp isa v  trgovsk i register v 15 dneh po 
prejem u odločbe o  registriranju.

Č len 22.

Vse v loge  in odločbe, k i se izda jo  na pod lagi p red 
p isov tega praviln ika, so  proste takse.

Č len 23.

Ta prav iln ik  stopi v  ve ljavo  z dnem  ob jave  v U rad
nem listu.

A jdovščina dne 30. decem bra 1946.

Načeln ik  oddelka  za finance:
Danilo Herkov s. r.

Tajn ik poverjen ištva PNOO: 
France Perovšek s. r.

Priloga pravilniku o registriranju pokrajinskih gospo
darskih podjetij

Obrazec št. 1

Lèva stran lista:
Registrski list štev......................... z v e z e k .....................»
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Člen 2.

»U prava  kraških jam « je pod operativn im  upravnim  
vodstvom Poverjen ištva  PNOO, oddelka za trgovino in 
preskrbo.

Člen 3.

Na loge podjetja  so:
1. V zdrževa ti in  izpopoln jevati turistične naprave 

Postojnske jame^in Ško-cijanskih jam pri D ivači ter njih 
izkoriščanje v  turistične namene.

2. V rš it i propagando im omogočati masovne obiske 
naravnih znam enitosti Slovenskega Prim orja.

B. Oskrbovati d o  dokončne u red itv i Speleološki in 
stitut z muzejem  v Postojn i im om ogočiti najnujnejša raz
iskovanja Krasa.

Člen 4.

Osnovna in obratna sredstva »U p rave  kraških jam « 
predstavlja jo  vse naprave Postojnske jam e in  Š koc jan 
skih jam pri D ivači z  vso  tehnično oprem o in vse  ostalo 
prem ično in  neprem ično prem oženje U prave postojnske 
jame.

Člen 5.

»U p ra vo  kraških jam « vodi' ravnatelj, k i ga im enuje 
Poverjen ištvo  PNOO.

Člen 6.

Podrobnejše določbe o ustroju in  poslovanju »U p ra 
ve  kraških jam « bo izdalo Poverjen ištvo  PNOO, oddelek  
za trgovino ;im preskrbo.

Člen 7.

Ta odločba stopi' v  ve lja vo  z dnem  ob jave v  U rad
nem listu.

A jdovščina dne 30. decem bra 1946.

Načelnik odd. za trgovino im preskrbo:

France Bernot s. r.

Tajnik poverjen ištva PNOO: 
France Perovšek  s. r.

572.
Odredba

o spremembi odredbe o davku na poslovni promet 
za Istro, Reko in Slovensko Primorje (U radni list 

št. 10/74 z dne 29. maja 1946)

Poverem ištvo PNOO za S lovensko P r im orje  po odo
britv i V o jne uprave J A  za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in  S lovensko P r im orje  in  po pooblastilu PNOO za S lo
vensko P rim orje  im Trst izdaja  sledečo

o d  r e d  b o  :

Člen 1 .
Na koncu člena 8. om enjene odredbe se doda nova 

točka, k i se glasi:

»20. Rezan gradben i les, katerega uporablja jo kme
tovalci za gradnjo a li popravilo' svojih v vojn i porušenih 
in poškodovanih kmečkih zgradb .«

Člen 2. v

Ta  odredba stopi v  veljavo' takoj1.

A jdovščina dne 30. decem bra 194,.

Danilo H erkov s. r. F rance Perovšek  s. r.

Načelnik odd. za finance: Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO:
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570.
Odlok

o spremembi odloka o začasni ureditvi narodnih so
dišč in o narodnih sodnikih z dne B. septembra 1944

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  po odo
b r itv i Vo jn e uprave JA  za Julijsko krajino,. Istro, Reko 
in Slovensko Prim orje  ter na podlagi pooblastila PNOO 
za Slovensko Prim orje  in Trst, izdaja

o d l o k :

Člen 1.
Odstavek 6. člena 9. odloka o> začasni u red itv i na

rodnih sodišč im o  narodnih sodnikih z dn e 3. septem 
bra 1944 se  razveljavi.

Odstavek 5. člena 9. istega odloka se sprem eni in se 
novo besedilo' glasi:

Končno od ločajo okrožna sodišča na d rugi stopn ji o 
pritožbah in p riziv ih , vložen ih  zoper -odločbe okrajn ih 
sodišč.

Č len 2.

Ta  od lok  stopi v  ve lja vo  z  dnem  ob jave v Uradnem  
listu.

Ajdovščina dne 9. decem bra 1946.

Tajn ik poverjen ištva PNOO: 

France Perovšek  s. r.

571.
Odločba

o ustanovitvi »Uprave kraških jam «
Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje , oddelek 

za trgovino in  preskrbo izdaja sledečo

o d l o č b o :

Člen 1.

Ustanavlja se »U p rava  kraških jam « s sedežem  v 
Postojni,
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Uradne objave
Pokrajinsko kmetijsko udruženje Koper

glavna skupščina Pokrajinskega kmetijskega udru
ženja s sedežem v Kopru za dan 26. januarja 1947 

ob 10. uri v Ljudskem domu v Kopru.

Soglasno z uredbo Poverjen ištva  PNOO za Slovensko 
P rim orje  z dne 14. decem bra 1946 öl. 6. se

s k l i c u j e

G L A V N A  S K U PŠ Č IN A  

Pokrajinskega km etijskega udruženja s sedežem  v  Kopru 
za dan 26. januarja 1947 ob 10. u ri v  L judskem  domu

v  Kopru.

D n e v n i  r e d :

1. Izvo litev  predsednika skupščine.
2. Izvo lite v  zapisnikarja in  dveh  overovateljiev skupščine 

zapisnika.
3. P oroč ilo  začasnega upravnega odbora in  nadzornega 

odbora, čitanje in  odobritev  bilance in  računa zgube 
in  dobička.

4. O dobritev sprem em be pravil.
5. Izvo litev  novega upravnega odbora in  nadzornega od

bora.
6. Slučajnosti. '

Začasna uprava.
K op er dne 7. januarja 1947.

Odlok
o imenovanju sodnika pri Višjem ljudskem sodišču 

v Postojni

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  po odo
b r itv i V o jn e  uprave J A  za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in S lovensko P r im orje  te r  po> pooblastilu  PNOO za Slo
vensko P rim orje

i m e n u j e :
za sodnika p r i V iš jem  ljudskem  sodišču v  Postojn i tov. 
J e r e b a  Miho.

A jdovščina dne 9. januarja 1947.

Tajn ik  poverjen ištva PNOO: 

Franc« Perovšek s. r.

Objave
P r i l o g a  k  St. 20

S o d n a  o b l a s t v a
Amortizacija

Sp 392/46— 3

Na pred log S a r t o r i  Ernesta, kmeta :z Uhan j št. 36 
(KNOO U stje ) se uvede postopanje za am ortizac 'jo  spodaj 
navedenih vrednotnic, katere so prosilcu baje zgore le  in 
se poziva im etn ik  slednjih, da u veljav lja  svo je  pravice 
v roku dveh m esecev po ob jav i tega oklica v  Uradnem  
listu, sicer se bo p o  preteku tega roka izrek lo, da so te 
vrednotnice pravno neveljavne.

Oznamenilo vrednotnic:

a ) hranilna knjižica št/2191 Km etijsko-obrtne poso
jiln ice v  A jdovščin i na im e V id rih  Marija, Trst, z v logo  
L  2.292,50 (saldo 31. decem bra 1943);

b) hranilna knjižica št. 3265 iste posojiln ice na ime 
Sartori Milena, z vlogo L  1.463.—  (saldo 31. decem bra 
1.943);

c) hranilna knjižica št. 3824 iste posojiln ice na im e 
Sartori Stanislava, z v logo  L  1.334.—  (saldo 31. decem 
bra 1943).

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 27. decem bra 1946.

Uvedba postopanja za proglasitev za mrtve
Sp 390/46 •

L o z a r  Štefan pok. Vincenca in .ž ive  Rozalije  ro jen « 
Rebek, rojen dne 23. decembra 1912 v  Vrtovinu, pek iz 
V rtovina št. 92, je b il oktobra 1942 m obiliziran v »batta
g lione speoiale« in odveden  v Taranto, k jer je  služil p ri 
209. četi. P o  polomu Ita lije  je, po  pripovedovanju  Gulje 
K rs tja n a  iz V rtov in e  Lozar Štefan, z ostalim i tovariši 
pristopil k partizanom in je  s prekom orsko b rigado  odšel 
v  Dalm ac'jo, kjer je  služil v  13. pro letersk i brigadi. Leta
1944 je  bil baje ranjen in zaradi tega nato z avionom 
poslan v Bari v  vojaško bolnišnico, kam or je  tudi dospel. 
Od tedaj n i o njem  nikakega sledu več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log Lozar M ilke iz  V rtovine št. 92 uvede 
postopek za proglasitev Lozar Štefana za m rtvega in  se 
mu postavi za skrbnico Lozar M ilka iz  V rtov in e  št. 92.

Poziva  se Lozar Štefan in vsakdo, k i mu je kaj zna
nega o  pogrešancu, da to  jav i tuk. sodišču a li skrbnici 
do 31. marca 1947.

P o  preteku tega roka in na ponoven pred log  bo so
dišče odločilo  o  proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 5. decem bra 1946.

/

Sp 391/46 '
F o r n a z a r i č  V  enčeslav živ. A lo jza  in pok. Jožefe roj. 

Bavčar, rojen  dne 10. marca 1925 v  Šempasu, je  odšel 
v partizane dne 8. septem bra 1943 in je  služil v  Grad
nikovi brigadi, I I .  bataljonu. S svojo edinioo se je  v  za
četku nahajal okrog Cerkna, nato pa so odšli v  bližino 
Logatca. P o  iz jav i pojasnilnikov Živca Franca iz  Šempasa 
št. 170 in Krašne A lfreda  iz Šempasa št. 17, je  Fornazarič 
Venčeslav dne 14. novem bra 1943 odšel v  b ližino Sv. Treh  
k ra ljev  pri Logatcu kot obveščevalec iz  svoje edin ice in 
je baje prišel v  sovražnikovo zasedo. Od tedaj ni o njem 
nikakega sledu več.

K e r  je  verjetiio , da bo nastopila zakonita dom neva 
sm rt:, se na p red log  Fornazarič A lo jza , pos. iz  Šempasa 
št. 152, uvede postopek za proglasitev Fornazariča Venče
slava za m rtvega in se mu postavi za skrbnika Fornazarič 
A lo jz , pos. iz  Šempasa št. 152.

Poziva  se Fornazarič A lo jz  in vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču a li skrbn ku 
najkasneje do  31. marca 1947.

P o  preteku tega roka in  na ponovni p red log bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 5. decembra 1946.

Sp 393/4 

C i g  
G leščč, 
km et iz 
zane in 
taljonu, 
skem. Z; 
Trsta. O 
v meseci 
ujem  nil 

K e r  
smrti, se 
št. 10, ui 
mrtvega 
sebnica i 

Pozi' 
nega o p 
31. marc 

Po ] 
sodišče c

Sp 400/4É 

B e v 
Grželj, r< 
ni Cesti s 
1944 .v D 
Lokavca 
v  taboriš' 
ga Kovač 

K er 
smrti, se 
postopek 
mu posta 

Pozi\ 
nega o  p 
31. marca 

Po  p 
sodišče o<

Sp 403/4f 

s i o :  
dne 23. I  
iz Slokar 
tirana od 
v  taboriši 
sporočilu 
Cerknem  

K e r  
smrti, se 
pri Loka1 
mane za i 
roj. Sloka 

Poziv 
znanega c 
do  31. ma 

P o  pi 
dišče odit 

i

Sp 404/46 

B l a ž  
ro jen  dne
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Sp 393/46*
C i g o j  Edvard, pok. Kristjana in žive Frančiške roj. 

G leščč, rojen dne 6. oktobra 1918 v G ojača h, samski, 
kmet iz Gojač št. 10, je  po razpadu Ita lije  odšel v  parti
zane in je  služil v  Gradnikovi brigad i v I. udarnem ba
taljonu, I. četi kot m itraljezec. Služboval je  po V ipav
skem. Zadnje dri j marca leta 1945 se je  ja v il iz b ližine 
Trsta. Ob prilik i zadnjega sovražnega napada na Colu 
v mesecu marcu 1945 je  b il baje ranjen. Od tedaj ni a 
njem  nikakega glasu več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log C igoj Angele , zasebnice iiz Gojač 
št. 10, uvede postopek za p roglasitev Cigoja Edvarda za 
m rtvega in se mu postavi za skrbnico Cigoj A n ge la ,, za
sebnica iz Gojač št. 10.

Poziva  se C igoj Edvard in vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnic: do
31. marca 1947.

P o  preteku tega roka in na ponoven pred log  bo 
sodišče odločilo  o  proglasitvi za m rtvega.

, Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. decem bra 1946.

/
Sp 400/46

B e v k  Franc, pok. Frana in pok. Frančiške rojene 
Grželj, rojen  dne 1. decem bra 1892 v Lokavcu, stanujoč 
ni Cesti št. 93, je  b il odpeljan  od Nem cev dne 13. junija
1944 -v Dachau, k jer ga je  še v id e l Kovač Benjam in i ?. 
Lokavca februarja meseca 1945. Tedaj je b il Bevk Franc 
v  taboriščni bolnišnici hudo bolan. P o  nekaj dnevih pa 
ga Kovač Benjam in n i več našel v  om enjen i bolnišnici.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, so na p red log  Bevk  A n ge le  iz  Ceste št. 93 uvede 
postopek za p rog las itev  Bevk Franca za m rtvega in se 
mu postavi za skrbnico B evk  A n gela  iz  Ceste št. 93.

Poziva  se Bevk Franc in vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču a li skrbnici do
31. marca 1947.

P o  preteku tega roka in  na ponoven pred log  bo 
sodišče odločilo o  p roglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 16. decem bra 1946.

/
Sp 403/46

S l o k a r  Romana, hči Blažko M arije roj. Slokar, rojena 
dne 23. februarja  1927 v S lokarjih  št. 59, samska, š iv ilja  
iz S lokarjev št. 59 p r i Lokavcu, je bila junija 1944 are
tirana od  Nem cev v  Lokavcu  in  odvedena v  internacijo 
v  taborišče Auschwitz, k je r  je  zbolela in baje um rla po 
sporočilu sointerniranke Zajc D orice iz  Lazca št. 176 prti 
Cerknem.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log B lažko M arije  iz  S lokarjev št. 59 
pri Lokavcu uvede postopek za proglasitev S lokar Ro
mane za m rtvo in se ji postavii za skrbnico B lažko Marija 
roj. S lokar iz  S lokarjev št. 59 p ri Lokavcu.

Poziva  se Slokar Romana in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešanki, da jav i to tuk. sodišču ali skrbnici 
do  31. marca 1947.

Po  preteku tega roka in na ponoven p red log  bo so
dišče odločilo o  proglasitv i za mrtvo.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 20. decem bra 1946.

/
Sp 404/46

B l a ž k o  Edvard, sin Janeza in M arije roj. Slokar, 
ro jen  dne 19. X. 1899 v  Lokavcu, oženjen, posestnik in

krojač iiz Lokavca štev. 127, je  b il dne 16. V I .  1944 areti
ran od Nem cev in odveden v  taborišče Dachau, od koder 
se je  ja v il le  svojem u zetu Kom para Ivanu, delavcu v 
P illau  v  Nem čiji, Po  iz jav i nekega sointerniranca iz Stu- 
denega p r i Posto jn i je  B lažko Edvard baje um rl v 
Dachau na k rva v i grtiži.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  B lažko M arije iz  Lokavca štev. 127 
uvede postopek za p rog lasitev B lažko Edvarda za m rtve
ga  in se mu postavi za skrbnico B lažko Marijo^ iz  Lokavca 
štev. 127.

Poziva se B la ž to  Edvard in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da to javi tuk. sodišču ali skrb
nici do  1. I I I .  1947.

Po  p reteku  tega roka in na ponovn i p red log  bo so
dišče od ločilo  o1 p roglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 20. decem bra 1946.

Sp 405/46

Č o h a  H enrik  žiiv. A lo jza  in ž iv e  Čerm elj Ivane, 
ro jen  dne 18. V I I .  1927 v Lokavcu, d ijak, iz  Lokavca- 
Čohi štev. 31, je  dne 13. X . 1944 sprem lja l svojega brata 
Mirka, partizana-borca, proti Otlici. Med potjo  so ga Nem 
ci za je li in nato odpelja li v  Gorico v  zapor. V  začetku 
meseca novem bra 1944 so ga  od pe lja li v  Nem čijo v  tabo
rišče Dachau, k je r  ga je  še v id e l ob prihodu Ferjančič 
A lo jz  iz Gorenj. Od tedaj se n i več ja v il in je  izg in ila  
vsaka' sled za njim.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  Čoha Ivane iz  Čohov p ri Lokavcu 
uvede postopek za p roglasitev Čoha H enrika  za m rtvega 
in se mu postavi za skrbn ico Čoha Ivana  iz  Čohov 
štev. 31 pri Lokavcu.

Poziva  se Čoha H en rik  in vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o pogrešancu, da jav i to tuk. sodišču a li skrbnici 
do 31. I I I .  1947.

Po  preteku tega roka in na ponovni p red log  bo so
dišče odločilo  o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 23. decem bra 1946.

Sp 408/46

K o n i c  Anton, sin pok. Antona in pok. Jožefe roj. 
Brankovič, rojen  dne 15. marca 1910, samski, mizar, iz 
Ozeljana štev. 102, je  bil dne 17. oktobra 1943 aretiran 
na svojem  domu v Ozeljanu od  Nem cev ter prepeljan  
v Gorico w zapore, od koder so ga odvedi; v Nem čijo na 
prisilno delo. Na jprej se je  nahajal v  taborišču Dachau, 
potem pa je  b il premeščen v kazensko taborišče Barth 
pri Rostocku. Tam  je  obo le l za pljučnico in je  po iz jav i 
B irse Franca iz  R ihenberka, stanujočega v  Gorici, Piazza 
Cavour št. 10, baje um rl dne 28. maja 1944 o d  11.30 uri.

K e r  je verjetno, da je  Konič Anton resnično um rl 
dne 28. maja 1944 ob 11.30 u ri za pljučnico1, se na p red log 
B elingar Venčeslava, km eta iz  Ozeljana štev. 120 uvede 
postopek za dokaz sm rti Kon ič Antona ter se mu postavi 
za oskrbnika Belingar Venčeslava, km eta iz  Ozeljana 
štev. 120.

Poziva  se vsakdo, ki mu je  kaj znanega o  pogre
šancu, da jav i to tuk. sodišču a li oskrbniku do 31. marca
1947. leta.

P o  preteku tega roka in izvedb i dokazov bo sodišče 
odločilo o dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 28. decembra 1946.
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Sp 62/47 ' !

Ž i b e r n a  Jožef pok. Jožefa in pok. M arije roj. 
Sedevčič, rojen  dne 2. I I .  1901 na Cesti, poročen, žel. 
delavec n posestnik iz Ceste štev. 115, je  b il ob požigu 
vas: Cesta aretiran, ker je  b il terenec, in poslan v tabo
rišče Dachau, od koder je b il odpeljan  v  taborišče Natz- 
w e ile r . Po  sporočilu nekega tovariša iz Trsta, je  b il 
Ž iberna Jožef januarja 1945 ze lo  slab te r  je  verjetno 
umrl. Od tedaj n i n kakega  sledu več oi njem.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Ž iberna Jožefe, gospodinje iz  Ceste 
(Sv. Kriiž) uvede postopek za proglasitev Ž iberna Jožefa 
za m rtvega in se mu postavi za skrbnic© Žiberna Jožefa, 
gospodn ja  iz  Ceste.

Poziva  se Žiberna Jožef in vsakdo, k i mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici do 
30. IV . 1947.

P o  preteku  tega roka in  na ponovni pred log  bo so
dišče odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 4. januarja 1947

Sp 63/47

K o r i t n i k  Jože ž v .  Jožefa in žive Anton ije roj. 
K oritn ik , rojen dne 20. IX . 1921 v Lozicah, km ečki sin 
iz Loz 'c  štev. 30, je  oktobra leta 1944 iz italijanske vo j
ske odšel v partizane in se j a v i  v  Bariju, od koder je 
odšel v  prekom orsko b rigado  v  Dalmacijo, k je r  je služil 
v  I I I .  Prekom orski brigadi, I I I .  bataljonu, I I .  četi, kot 
telefon ist. K o t tak je  baje padel v  začetku novem 
bra 1944 v  b liž in i Kaštelnovi1 p ri Trogiru . Od tedaj ni o 
njem  nikakega glasu več.

K e r  je verjetno, da 'bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  K oritn ik  Ane, kipeoke hčerke iz  
Lozic  štev. 30, uvede postopek za proglasitev za m rtvega 
Koritn ik  Jožefa 'n se mu postavi za skrbnico Koritn ik  
Ana, kmečka hči iz  Lozic štev. 30.

P oziva  se K oritn ik  Jože in vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o  pogrešancu, da to jav i tuk. sodišču a li skrbnici 
do 30. IV . 1947.

Po preteku tega roka in na ponovni p red log  bo so

dišče odločilo O’ p rog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 4. januarja 1947.

Sp 64/47-2

N a b e r g o j  Franc živ. Antona in ž ive  Frančiške 
roi. Žerjal, rojen dne 2. I I I .  1925 na Lozicah, km ečki sin 
iz Lozic štev. 31. je odšel dne 16. X. 1943 v partizane ’'n 
je služil v Gradnikovi brigad i v  I I I .  četi, IV . bataljonu. 
Zadrževal se je v  okolici Trnovskega gozda. Dne 6 .1 .1944, 
ko se je n jegova edinica nahajala v  Trebčah p ri Črnem 
vrhu, so ob 7. ur' zjutraj iznenada napadli parfizane 
Nemci, p ri čem er je padlo 37 partizanov, med n jim i baje 
tudi Nabergoj Franc.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti,, se na p red log  Nabergoj M arije, km ečke hčerke 
iz Lozic  štev. 31, uvede postopek za proglasitev Nabergoj 
Franca za m rtvega čn se mu postave za skrbnico Naber
goj Marija, kmečka hči iz Lozic  štev. 31.

Poziva  se Nabergoj Franc in vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da ja v i to tuk. sodišču najkasneje 
do 15. aprila 1947.

P o  preteku tega roka in  na ponovni pred log  bo so
dišče odločilo oi proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 7. januarja 1947.

Sp 90/46

K o f o l  A lo jz ij, rojen  dne 19. V . 1912 v Čepovanu 
štev. 107, sin A lo jz ija  in  Frančiške Paglavec, kmet, je 
dne 10. IX . 1943 vstopil v  NOV, k jer je  najprej služil 
v  2. četi I I .  bataljona G radnikove brigade, pozneje pa kot 
pomočnik brigadnega bolničarja. K o  je  b il dne 3. X II .
1943 V. bataljon G radn ikove brigade na M rzlem  vrhu 
nad Otaležem  nepričakovano napaden od Nem cev, je  za 
njim  izg in ila  vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na p red log  n jegove svakin je Pod
gorn ik M ihaele iz  Čepovana štev. 57, uvede postopanje 
za proglasitev za m rtvega in se izdaja  poziiv, da se o  
pogrešanem  poroča sodišču a li s tem  postavljen i skrbnici 
Podgorn ik  M ihaeli.

K o fo l A lo jz ij se poziva, da se  zglasi p ri podpisanem 
sodišču a li drugače da kakšno vest o sebi.

P o  15. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o  proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 92/46

H u m a r  V iktor, ro jen  dne 6. X I. 1927 na Banjšicah 
štev. 29, samski, posestnikov sin, je  b il februarja  1. 1944 
m obiliziran  v NOV in  je  nazadnje služil v  I I I .  bataljonu 
K osove love  brigade kot kurir. Ko je  bila K osovelova  b ri
gada na Cvetno nedeljo 1. 1945 na Poreznu  napadena oa 
Nem cev, je  za njim  izg in ila  vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno1, da bo nastopila zako
n ita dom neva smrti, se na pred log, n jegove m atere Hu
mar A m a lije  iz  Banjšic štev. 29 uvede postopanje za pro
g las itev  za m rtvega in  se izdaja poziv, da se o  pogreša
nem poroča sodišču a li s tem  postavljen i skrbnici Humar 
Amaliji?.

Hum ar V ik to r  se poziva, da se zg lasi p r i podpisa
nem sodišču a li drugače dä kakšno vest o  sebi.

P o  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo* od
ločilo  o proglasitvi pogrešanega za  mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 95/46

B o n č i i n  a Franc, rojen  dne 11. IV . 1923 v Lom u 
nad Kanalom , samski, delavec, nazadnje stanujoč v  P r i 
peči štev. 39, je dne 4. X I.  1943 vstopil v  NOV, v  kateri 
je b il uvrščen v etapno komando Gradnikove b rga d e . 
K o  so Nem ci dne 17. X I. 1943 napadli G radnikovo bri
gado, je od tedaj dalje izg in ila  za njim  vsaka sled.

K e r  je potem takem  verjetno, da bo' nastopila zako
nita dom neva smrti, se na p red log  n jegovega očeta Bon
čina A lo jz ija  iz  Sedovca štev. 33, uvede postopanje za 
progasitev za m rtvega  in  se izdaja poziv, da se o  pogre
šanem poroča sodišču ali s tem  postavljenem u skrbniku 
Bončini A lojziju .

Bončina Franc se poziva, da se zg lasi p r i podpisa
nem sodišču a li drugače da kakšno vest O' sebi,

Po 15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo- odlo
čilo o  proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 96-46

J u g  Jožef, rojen  dne 2. V. 1914 na Široki n jivi 
štev. 87 (L evp a ), sin Ludvika  in E lizabete Skrt, samski, 
poljedelsk i delavec, je  odšel decem bra 1. 1942 v parti
zane. K o  je  meseca ap rila  1. 1943 padel pri Doblarjih s
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svojim^'' tovariši v  italijansko zasedo, je  od tedaj da lje  
izgin ila  za njim  vsaka sled.

K e r  je potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita domneva smrti, se na p red log  n jegovega očeta Jug 
Ludvika iz Š iroke n jive  štev. 87 uvede postopanje za 
proglasitev za m rtvega  in se izdaja poziv, da se o po
grešanem  poroča sodišču a li s tem  postavljenem u skrb
niku Jug Ludviku.

Jug Jožef se podiva, da se zglasi pri podpisanem 
sodišču a li drugače dà kakšno vest o  sebi.

P o  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo' od
loč ilo  o proglasitvi pogrešanega z,a m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 97/46

J u g  Franc, rojen  dne 17. IV . 1910 v  A  višjem štev. 55, 
sin Franca in Katarine Ipavec, oženjen, je  za časa druge 
svetovne vojne služil v  I I .  italijanskem pešpolku, s ka
terim  je  b il odposlan na Hrvaško. Maja 1. 1943 je n je
gova vojaška edinica sporočila njegovi:' ženi, da je  pogre
šan. Pozneje so' ga baje v id e li v  štabu X I I I .  d iv iz ije  J. A., 
vendar pa od maja meseca 1. 1943 n i več o  njem  nobenih 
zanesljivih  vesti.

K e r  je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita domneva smrti, se na p red log n jegove žene Jug 
V eron ike v A všjem  štev. 55 uvede postopanje za' pro
glasitev za m rtvega in se izdaja poriv, da se o  pogre
šanem poroča sodišču a li s  tem postavljeni skrbnici Jug 
Veron ik i.

Jug Franc se poziva, da se zglasi pri' 'podpisanem 
sodišču a li drugače dà kakšno vest o  sebi.

Po  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
č ilo  o proglasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 106/46

P a v š i č  Izidor, rojen dne 26. IV . 1926 v Srednjem  
Lokovcu štev. 101, samski, kovač, je  dne 5. I I .  1943 odšel 
v  partizane. K o  se je  o V e lik i noči 1. 1943 vračal s svo'j'o 
četo z Dolen jske na Prim orsko, je zbolel v  Trnovskem  
gozdu na legarju  in  od tedaj da lje  ni več o njem  nobenih 
vesti.

K e r  je  potemtakem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na pred log n jegove m atere Pav
šič Manije iz  Srednjega Lokovca štev. 101 uvede posto
panje za proglasitev za m rtvega in  se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem  poroča sodišču ali s  tem  postavljeni 
skrbnici Pavšič M ariji.

Pavšič Iz id o r se poziva, da se zglasi p ri podpisanem 
sodišču ali drugače dä kakšno vest o sebi.

Po 15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo od 
loč ilo  o> proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju
dne 11. decem bra 1046.

Sp 112/46

B i z j a k  Silvester, rojen dne 28. X I I .  1926 v Kalu  
nad Kanalom  štev. 146, samski, kovaški vajenec, je po 
pripovedovanju  izvestite ljev  po kapitu laciji Ita lije  vstopil 
v  NOV, v  kateri je  najprej b il uvrščen v I. Prekomorsko., 
pozneje Da v I I I .  K ra jiško  proletersko b r ’gado. K o  je  b il 
maja 1.1944 v  Bosni v  bolnišnici in je  obstojala nevarnost, 
da sovražnik zajame tudi bolnišnico, je  ob evakuaciji iste 
na poti opešal in je  od tedaj dalje izgin ila za njim vsa
ka sled.

K e r  je  potemtakem verjetno, da bo  nastopila zako
nita domneva smrti, se na pred log  n jegovega  očeta B iz
jaka Štefana iz  K a la  nad Kanalom  štev. 146 uvede po
stopanje za p roglasitev za m rtvega in se izdaja poaiv, 
da se o  pogrešanem  poroča sodišču a li s  tem  postavlje
nemu skrbn ’ku B izjak Štefanu.

B izjak S ilvester se poziva, da se zglasi p ri podpi
sanem sodišču ali drugače dà kakšno vest o sebi«

Po  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
č ilo  o  prog las iv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 114/46

P a  v s i1 č . Andre j, rojen  dne 7. X . 1907 v L evp i 
štev. 85, samski, rudar-m iner, je  po pripovedovanju izve 
stite ljev  v Ita liji vstop il v  NOV, v  kateri je b il po na
padu na D rvar uvrščen v  X I I I .  H rvatsko brigado. Zad
njič so ga v id e li 1. 1944 v  Sandžaku, ko' je  čakal na p re
voz v bolnišnico. Od tedaj je  izgin ila za n jim  vsaka sled.

K e r  je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva sm rti, se na pred log n jegove matere Pav
šič M arije roj. B izjak  iz  Širokih n jiv  (L evp e ) štfev. 85 
uvede postopanje za proglasitev za m rtvega 'in se izdaja 
poziv, da se o  pogrešanem  poroča sodišču ali s tem  po
stavljen i skrbnici Pavšič Mariji.

Pavšič A n dre j se paziva, da se zglasi pri podpisanem 
sodišču ali drugače dà kakšno vest o sebi.

Po  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlcr 
čilo o proglasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 179/46

I p a v e c  Jožef, ro jen  dne 3. V. 1921 na Banjšicah 
štev. 95, sin Jožefa in  E m ilije  Bucik, samski, posestnikov 
sin, je  po kap itu laciji Ita lije  vstopil v  NOV. V  začetku 
marca 1. 1945 je  b il u jet od  'Nemcev, k i so ga odpelja li 
v  goriške zapore. P o  osvobod itv i Gorice se je  p r ija v il za 
šoferja  p ri nek i vojašk i ed in ici in odšel v nepoznano 
smer. Od tedaj da lje  je izgin ila  za njim  vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita domneva smrti, se na pred log  n jegove m atere Ipavec 
E m ilije  iz Banjšic štev. 95 uvede postopanje za progla
sitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  pogrešanem  
poroča sodišču ali s tem  postavljeni skrbnici Ipavec 
Em iliji.

Ipavec Jožef se poziva, da se zglasi pni podpisanem 
sodišču a li drugače da kakšno vest o  sebi.

P o  15. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 181/46

Š u l i g o j  S ilvester, rojen  dne 4. X I I .  1015 v Čepo- 
vanu štev. 153, sin Franca in pok. Kum ar M arije, samski, 
delavec, je po pripovedovan ju  izvestite ljev  novem bra
1. 1944 vstopil v  Bariju  v NOV, nakar je  b il še  istega m e
seca odposlan v Split in  od tam v  Žužemberk. Poslednjič 
so ga v id e li konec meseca februarja  1945 v  ljubljanskih 
policijskih zaporih in  od tedaj dalje je  za njim  izgin ila 
vsaka sled.

K e r  je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti', se na pred log  n jegovega  očeta Šuli
goj Franca iz Čepovana štev. 153 uvede postopanje za 
proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o- pogre-



šanem poroča sodišču a li s tem postavljenem u skrbniku 
Šuligoju Francu.

Šuligoj S ilvester se poziva, da se zglasi prd' podpi
sanem sodišču ali drugače dà kakšno vest o sebi.

P o  15. I I I .  1047 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
čilo  o  proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1946.

Sp 186/46

S k o k  Rafael, rojen  7. IX . 1919 na Lokvah  štev. 39, 
sin P etra  in M arije V ink ler, samski, gozdni delavec, je 
b il dne 15. IV . 1944 m obiliziran v NOV in uvrščen v
2. četo II. bataljona Prešernove brigade. Po poročilu 
štaba IX . korpusa je  od 30. X. 1944 dalje, ko  je n jegov 
bataljon padel v  zasedo< na Luši, pogrešan.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se  na p red log  n jegove m atere Skok 
M arije 'z Lokev  štev. 39 uvede postopanje za proglasitev 
za m rtvega in  se izdaja poziv, da se o  pogrešanem  po
roča sodišču a li s tem  postavljen i skrbnici Skok M ariji.

Skok R afael se poziva, da se zglasi p r i podpisanem 
sodišču a li drugače da kakšno vest o  sebi.

Po  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
č ilo  o proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 11. decem bra 1046.

Sp 102/46

S k r t  Štefan, rojen  2. I. 1028 v  B izjakih štev. 38 
(L evp a ), sin Štefana in Skrt A m a lije , samski, kmet, je 
dne 10. IX . 1043 vstop il v  NOV in b il uvrščen v  G o ršk o  
brigado. K o  se je  ta brigada po borbah v  okolici Gorice 
umaknila na Trnovsko planoto, so ga zadnjič v ideli na 
Lokvah. Od tedaj dalje je  izg in 'la  za n jim  vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na p red log  n jegovega očeta Skrt 
Štefana iz  B izjakov (L evp e ) štev. 38 uvede postopanje 
za proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem  poroča sodišču a li s tem  postavljenem u skrb
niku Skrt Štefanu.

Skrt Štefan pa se poz'va, da se zglasi pri podpisa
nem sodišču a li drugače da kakšno vest o sebi.

P o  15. I I I .  1047 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
čilo o  p rog lasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 13. decem bra 1946.

Sp 200/46

V o n č i n a  A lo jz, ro jen  dne 4. V I. 1903 v Gor. Tri- 
buši štev. 38, sin  pok. Jožefa in Roza lije  Logar, poročen, 
delavec, je b ‘l  dne 8. X. 1943 m obiliz iran  v  NOV, v  ka
te r i je b il uvrščen v  2. četo I I I .  bataljona Gradnikove 
brigade. K o  je  b ila  v  začetku decem bra 1043 Gradnikova 
brigada pri Ledinah napadena od Nem cev, se je, čeprav 
lahko ranjen, umaknil s to brigado na Šentviško goro, 
k jer je  bila ponovno napadena od Nemcev. Od tedaj da lje  
je izg in 'la  za njim  vsaka sled.

K e r  je  potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na pred log  n jegove žene Vončina 
Ivane iz Gor. Tribuše štev. 36 uvede postopanje za pro
g lasitev za m rtvega 'in se izdaja poziv, da se o  pogre
šanem poroča sodišču a li s tem  postavljeni' skrbnici Von- 
'čina Ivan i.

Vončina A lo jz  se poziva, da se zglasi pri podpisa
nem sodišču a li drugače da kakšno vest o sebi.

Po  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
čilo  o p rog lasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 13. decem bra 1946.

Sp 204/46

I p a v e c  Ivan, rojen dne 27. X I I .  1011 v M oderzeli 
štev. 118 (L e vp a ), sin pok. Franca in M arije Jakopič, 
oženjen, kmet, je dne 14. IX . 1943 vstopil v .N O V , v  ka
teri je  b il uvrščen v  2. četo II .  bataljona Gradnikove 
brigade. Sred i novem bra 1. 1043 je b il po pripovedovan ju  
izvest te ljev  zaradi bolezn i odpuščen iz  vojaške službe. 
Od tedaj dalje  je  izgin ila  za njim  vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na pred log n jegove žene Ipavec 
Martine iz  M oderzeli (L evp a ) štev. 118 uvede postopanje 
za proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  
pogrešanem  poroča sodišču ali s tem  postavljen i skrbnici 
Ipavec Martini.

Ipavec Ivan  se poziva, da se zg lasi p r i podpisanem 
sodišču ali drugače da kakšno vest o  sebi.

Po ’ 15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
č ilo  o proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarja 
dne 13. decembra 1946.

Sp ,207/46

M u r o v e c  Janko, ro jen  dne 18. X . 1017 v  Čepo- 
vanu štev. 48, sin Neže Murovec, samski, poljedelsk i de
lavec, je b il dne 15. I. 1044 skupno s sedm im i drugim i 
tovariš i odposlan od G radnikove brigade v  šofersko šolo 
Od tedaj da lje  je  za njim  in  n jegov im i tovariši izgin ila  
vsaka sled.

K e r  je  potemtakem verjetno', da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na pred log  n jegove m atere Muro
vec Neže iz Čepovana štev. 48 uvede postopanje za pro
glasitev za m rtvega en se izdaja poziv, da se o  pogre
šanem poroča sodišču a li s tem postavljen i skrbnici Mu
rovec Neži.

M urovec Janko se poziva, da se zglasi p ri podpisa
nem sodišču a li drugače da kakšno vest o- sebi.

P o  15. I I I .  1047 bo sod šče na vnovično prošnjo od lo
čilo o  proglasitv i pogrešanega za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče y Grgarju 
dne 13. decembra 1046.

Sp 93/46

B i t e ž n i k  Martin, rojen  dne 9. X I. 1919 v Ravneh 
štev. 47, sin pok. Antona in K aro line Humar, samski, 
mesar, je  po kapitu laciji Ita lije  vstopil v  NOV, v  kateri 
je  bil od decem bra 1944 dalje političn i k om sa r  I I .  čete 
prd inženirsko-lelin ičnem  bataljonu X X X I.  d iv iz ije . K o  so 
Nemci p ri svoji zadnjč o fen z iv i napadli naše edinice 
na Poreznu, je  od tedaj da lje  izg in ila  za njim  vsaka sled.

K e r  je  potemtakem verjetno, da bo' nastopila zako
nita domneva smrti, se na p red log  n jegovega varuha 
H vala  Ivana iz Raven  štev. 47 uvede postopanje za pro
glasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  pogreša
nem poroča sodišču a li s tem  postavljenem u skrbniku 
H vala Ivanu.

B itežn ik M a r t in c e  poziva, da se zg lasi p ri podpi
sanem sodišču ali' drugače dà kakšno vest o sebi.

P o  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo' odlo
čilo o proglasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju
dne 21. decembra 1946.
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Sp 210/46
M a v r i  Leopold, ro jen  dne 24. IV . 1906 v  Srednjem  

Lokovcu  štev. 83, sin Ivana in M argarete Šuligoj, oženjen, 
kmet, je po kapitu laciji Ita lije  vstop il v  NOV, v  kateri 
je  b  i  najprej uvrščen v Goriško, pozneje pa v  V . bataljon 
Gradnikove brigade. Odkar je  b il ta bataljon dne 15. de
cembra 1943 na M rzleku iznenada napaden od Nemcev, 
je za njim  izg in ila  vsaka sled.

K er je  potem takem  verjetno, d a  bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na pred log n jegove žene M avri 
Pavline iz  Srednjega Lokovca štev. 83 uvede postopanje 
za proglasitev za m rtvega in  se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem  poroča sodišču a li drugače da kakšno vest
o sebi.

P o  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo od lo 
čilo  o  proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 21. decem bra 1946.

Sp 215/46

S k o k  Lam bert, ro jen  dne 14. IX . 1926 v  Gornji 
Tribuši štev. 4, sin Ferdinanda in  M arije  H vala, samski, 
delavec, je  b il dne 8. I I I .  1945 m obiliziran v  NOV in 
uvrščen v delavski bataljon. K o  je b il ta bataljon obenem  
z drugim i edin icam i napaden od Nem cev na Poreznu
1. 1945 na cvetno nedeljo, je  za njim  izg in ila  vsaka sled.

K e r  je  potemtakem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, se na pred log n jegove m atere Skok 
M a r je  iz  Gor. Tribuše štev. 4 uvede postopanje za pro
glasitev za m rtvega in  se izdaja poziv, da  se o pogre
šanem poroča sodišču a li s tem postavljeni skrbnici Skok 
Mariji.

Skok Lam bert se poziva, da se zglasi p r i podpisa
nem sodišču a li drugače dà kakšno vest o  sebi.

P o  15. I I I .  1947 bo sodišče na vnovično prošnjo odlo
čilo o  proglasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju 
dne 21. decem bra 1946.

Sp. 217/46

S e d e j  Ludvik, rojen 8. avgusta 1917 na Vojskem  
štev. 95, sin Jakoba in M arije Jereb, samski, čevljar, je 
po kapitu laciji Ita lije  vstopil v  NOV, v  kateri je  b i  ja
nuarja 1. 1944 od K M  na Vojskem  prem eščen v  I I .  bata
ljon  G radnikove brigade. t )d k a r je avgusta 1. 1944 sprem 
lja l ranjence iz Cerknega na Notranjsko, je za njim  izg i
n ila vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo nastopila zako- 
n 'ta dom neva smrti, se na pred log n jegove sestre Sedej 
T erez ije  iz Gor. Tribuše štev. 95 uvede postopanje za 
proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  po
grešanem poroča sodišču ali s tem  postavljen i skrbnici 
Sedej Tereziji.

Sedej Ludvik  se poziva, da se zglasi p r i podpisanem 
sodišču a li drugače da kakšno' vest o  sebi.

P o  15. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju  
dne 21. decem bra 1946

Sp. 218/46 * I

S e d e j  V ik tor, rojen dne 24. februarja 1922 na V o j
skem štev. 95, sin Jakoba in M arjane Jereb, samski, ru
dar, nazadnje stanujoč v  Zagorju  ob Savi je  po poročilu  
izvestite ljev  dne 17. avgusta 1944 odšel v  partizane in se 
od tedaj da lje  n i več oglasil.

K e r  je potemtakem verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva sm rti, se na p red log  n jegove sestre Sedej 
T erez ije  iz Gor. T ribuše uvede postopanje za proglasitev 
za m rtvega  in se izdaja poziv, da se o  pogrešanem  poroča 
sodišču a li s tem  postavljeni skrbnici Sedej Tereziji.

Sedej V ik to r se poziva, da se zg lasi p ri podpisanem 
sodišču a li drugače da kakšno vest o  sebi..

P o  15. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Grgarju
dne 21. decem bra 1946.

Ž b o g a r  Stanko, rojen  dne 2. maja 1913 v Avčah 
štev. 42, sin Ivana in Katarine Šuligoj, samski, zidar, je  
po kapitu laciji Ita lije  vstopil v  NOV, v  kateri je  b il 
uvrščen v I. bataljon Gradnikove brigade kot strojničar. 
K o  je bila Gradnikova brigada na V e lik i teden 1. 1945 
pri M rzli Rupi napadena od Nemcev, je  za njim  izgin ila  
vsaka sled.

K e r  je potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita domneva sm rti, se na p red log  n jegovega očeta Žbo
garja Ivana iz  A vč  štev. 41 uvede postopanje za progla
sitev za m rtvega  in  se izdaja poziv, da se o  pogrešanem  
poroča sodišču ali' s tem  postavljenem u skrbniku Žbo
garju  Ivanu.

Žbogar Stanko se poziva, da se zglasi p ri podpisa
nem sodišču a li drugače da kakšno vest o sebi.

P o  15. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo  o proglasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Grgarju 
dne 21. decem bra 1946.

Sp 225/46

Š u l i g o j  Ludvik , rojen dne 15. maja 1912 v Gor. 
Tribuši štev. 210, sin Antona in  A lo jz ije  Muravec, ože
njen, m izar, je  bil dne 21. junija 1944 iz tržaških zaporov 
odpeljan  v Dachau, k jer je b il vpisan pod štev. 74.485. 
Odkar je  bil po poročilu  R K S  dne 17. avgusta 1944 pre
meščen v  taborišče N atzw eiler, je za njim  izg in ila  vsaka 
sled.

K e r  je potem takem  verjetno, da bo nastopila zako
nita dom neva smrti, sé na p red log  n jegove žene Šuligoj 
M arije iz G oren jega Lokovca štev. 218 uvede postopanje 
za proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se o  po
grešanem  poroča sodišču a li s tem  postavljen i skrbnici 
Šuligoj M ariji.

Šuligoj Lu dvik  se poziva, da se zglasi p r i podpisa
nem sodišču a li drugače da kakšno vest o  sebi.

P o  15. marcu 1947 bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o  p rog lasitv i pogrešanega za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Grgarju 
dne 21. decem bra 1946.

Sp 273/46

K r i v e c  G abrijel, ro jen  24. marca 1897 v Jesenic?, 
km ečki delavec, stanujoč Jesenice štev. 42, okra j Id rija - 
Cerkno, je  stopil v  novem bru 1944 v  NOV te r  je  b il do
deljen  v I I .  četo I. bataljona Vo jkove brigade kot borec. 
N jegov i tovariši so povedali, da so ga v ide li še 25. marca
1945 v Lokvah p ri Čepovanu m ed zadnjo ofenzivo. P o  tem 
času pa n i o  pogrešanem  nikake vesti več.

K e r  je tedaj verjetno, da b o  nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na p red log  n jegove žene K rivec  
M arije postopanje za proglasitev im enovanega za mrtvega.

Poziva se K rivec  G abrije l in vsakdo, komur je  kaj 
znanega o  n jegov i nadaljn ji usodi, da to javi sodišču a li
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s tem  postavljen i skrbnici K rivec  Mariji, km ečki delavki, 
Jesenica pri Cerknem štev. 42.

P o  1. maju 1947 bo  sodišče po izvedb i dokazov in 
na ponovni pred log odločilo  o proglasitvi; za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 26. novem bra 1946

.Sp 280/46—2

S e d e j  Josip, rojen 18. marca 1909, posestnik, sta
nujoč v  Ravnah štev. 38 okraj Idrija-Cerkno, je odšel 
k partizanom dne 16. septembra 1943 v  sm eri proti Go
rici. Že kakih 10 dni po n jegovem  odhodu pa je  b il po 
pripovedovanju K lavžar Andreja , ki je  pozneje padal, 
ranjen v roko. Od tega časa da lje  ni prišla o  njem  no
bena vest.

K e r  je tedaj verjetno, da ho nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na pred log n jegove žene Sedej 
V ik torije  postopanje za proglasitev im enovanega za 
mrtvega.

Poziva  se Sedej Josip in vsakdo, kom ur je kaj zna
nega o  n jegovi usodi, da to jav i sodišču ali s tem  postav
ljen i skrbnici Sedej V ik toriji, posestnici iilz Raven štev. 38.

P o  1- maju 1947 bo sodišče po izvedb i dokazov in na 
ponovni p red log odločilo  o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno 
dne 26. novem bra 1946

Sp 281/46— 2

S k o k  Peter ’, rojen  26. junija 1905, delavec, stanujoč 
v Ravnah štev. 39 okraj Idrija-Cerkno, je  odšel dne 1. fe 
bruarja 1943 k partizanom,, o n jegovem  odhodu ga je  ob 
neb i p rilik i še v idel Mažgon M ilan iz  Raven štev. 40. P o  
tem  času pa ni b ilo  m ogoče izvedeti ničesar več o  n je 
govi usodi.

K e r  je tedaj verjetno, da bo  nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na pred log  n jegove žene SkoK 
Julijane postopanje za proglasitev im enovanega za 
mrtvega.

Poziva  se Skok P e te r  in  vsakdo, kom ur je  kaj zna
nega o n jegovi usodi, da to ja v i sodišču a li postavljeni 
skrbnici Skok Julijani, po ljedelk i iz  Raven štev. 39.

P o  1. maju 1947 bo sodišče po izvedbi dokazov in na 
ponovni pred log odločilo o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 26. novem bra 1946

Sp 282/46— 2

V e l i k o n j a  Anton, ro jen  4. januarja 1906 v  Do
len ji Otlici, mali posestnik, stanujoč v  Čekovniku štev. 38 
MNOO Idrija , je  odšel v  partizane dne 15. septem bra 1943 
ter je  služil v  poslednjem  času v V o jkov i brigadi. Od časa 
do časa se je  oglašal na domu, od aprila  1945 da lje  pa ni 
bilo od njega nikakega glasu več.

K e r  je tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na predlog n jegove žene V elikon ja  
Pavle, posestnice iz Čekovnika štev. 38, postopanje za 
proglasitev im enovanega za m rtvega.

Poziva  se Velikon ja  Anton in  vsakdo, komur je  kaj 
znanega o usodi pogrešanca, da to javi sodišču ali po
stavljen i skrbnici Velikon ja  Pavli, posestnici iz  Čekov
nika štev. 38.

P o  1. maju 1947 bo sodišče po izvedbi dokazov in na 
ponovni pred log odločilo o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 26. novembra 1946

Sp 284/46— 2

M e d v e d  Anton, rojen 19.decem bra 1913 v Godo
viču, kmečki delavec, stanujoč v Godoviču štev. 34, je  po 
razpadu Ita lije  odšel v  partizane. Zadnjikrat se je javil
12. februarja 1944. Od tega časa dalje ni bilo od njega 
nikakega glasu već. Nekaj časa je bil na komandi mesta 
Čepovan.

K e r  je tedaj verjetno, da b o  nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na predlog n jegove m atere M ed
ved  M arije, posestnice iz  Godoviča štev. 34, postopanje 
za proglasitev im enovanega za mrtvega.

Poziva se M edved Anton in vsakdo, komur je kaj 
znanega o  usodi pogrešanca, da to jav i sodišču ali po
stavljeni skrbnici M edved Mariji, posestnici iz  Godovi
ča štev. 34.

Po  1. maju 1947 bo sodišče po izvedb i dokazov in na 
ponovni pred log  odločilo o proglasitvi: za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 26. novem bra 1946

Sp 292/46— 2

\ G o l o b  Andrej, rojen  18. novem bra 1909 v  Orehku, 
posestnik, štanujoč v  Šebreljah  87, okraj Idrija-Cerkno, 
je  odšel k partizanom v septem bru 1943. Dodeljen  je b il 
najprej kot kuhar V o jk ov i brigadi, nato je  b il obvešče
valec Bazoviške brigade in končno* je b il postavljen v 
Kosovelovo brigado kot učitelj. P o  nepopolnih vesteh je  
ba je  v letu 1944 padel v b ližin i Ledin.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na pred log  n jegove žene Golob 
Katarine postopanje za proglasitev 'imenovanega za 
m rtvega.

Poziva  se Golob Andre j in vsakdo, komur je  kaj 
znanega o  usodi pogrešanega, da to jav i sodišču ali po
stavljeni skrbnici Golob Katarin i, posestnici iz  Šebrelj 
štev. 87.

P o  1. maju 1947 bo sodišče po izvedbi dokazov in na 
ponovni pred log odločilo o p rog lasitv i za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 26. novem bra 1946

Sp 297/46

F e r j a n č i č  Feliks, ro jen  16. maja 19€6 v  Čekov
niku, finančni uradnik v  pok., stanujoč v Idriji, Rudarska 
ulica 14, je  po razsulu Ita lije  vstopil koncem 1. 1943 
v NOV. Nahajal se je v  raznih edinicah. P o  pripovedova
nju Šubic Franca je  b il v  začetku januarja 1945 poslan iz  
V I I .  Korpusa v B eli kra jin i v  IX . Korpus na Prim orskem , 
kam or pa ni prišel, k er je  b il med potjo zajet od Nem cev 
in dom obrancev in baje z ostalo skupino vred  ustreljen.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede ha predlog n jegove žene Ferjančič 
Pav le  postopanje za proglasitev za m rtvega.

Poziva  se Ferjančič Feliks in vsakdo, k i mu je O1 po
grešancu kaj znanega, da to poroča sodišču ali s tem 
postavljeni skrbnici Ferjančič P a v li iz Id rije , Rudarska 
ulica 14.

Po  1. maju 1947 bo sodišče po izvedb i dokazov in na 
ponovni pred log  odločilo o p rog lasitv i za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 9. decem bra 1946.

Sp 308/46— 2
B a j t  Josip, rudar, rojen 3. marca 1900 na Vojskem, 

stanujoč v Id riji, Ulica sv. T ro jic e  štev. 9, je odšel v  jeseni
1944 k partizanom. D odeljen  je  b il v  etapno kuhinjo v  
Ćerknem  in baje pripadal X X X I. diviziji. Od njegovega
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odhoda dalje ni poslal nobenega poročila. P o  sporočilu 
nekega tovariša naj b i im enovani padel v  aprilu  1945 v 
b ližin i Porezna.

K e r  je  tedaj verjetno, da t o  nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na pred log n jegovega svaka Bonča 
Pavla  postopanje za proglasitev pogrešanega za mrtvega.

Poziva  se Bajt Josip in vsakdo, komur' je  kaj znanega
o  usodi pogrešanca, da to ja v i sodišču a l i  s tem postavlje
nemu skr Liriku Bonča Pavlu, rudarju iz  Id rije , U lica sv. 
T ro jice  štev. 9.

Po  1. maju 1947 bo sedišče na vnovičen predlog in 
po izvedbi dokazov odločilo O' proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 9, decem bra 1946.

H*
Sp 309/46

S e d e j  Janez, rojen  16. maja 1906 v Gorenjih No
vakih, kovač, stanujoč v  Gorenjih Novakih štev. 45, je 
odšel dne 26. februarja 1943 k partizanom  v  Južno-Pn- 
morski odred. Po leti 1943 se je  nahajal kot borec v  
Gubčevi brigadi. Od tega časa dalje pa n i od  njega nikakm 
poročil več.

K e r  je  tedaj verjetno, da fco nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na pred log  n jegove žene Sedej 
A lo jz ije  postopanje za proglasitev pogrešanega za m rtvega

Poziva se Sedej Janez in vsakdo, komur je kaj zna
nega o  usodi pogrešanca, da  to ja v i sodišču ali s tem 
postavljeni skrbnici Sedej A lo jz iji, š iv ilji 'iz Gor. Novakov 
štev. 21.

Po  1. maju 1947 bo sodišče na vnovičen pred log in 
po izvedbi dokazov odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 9,. decem bra 1946.

Sp 314/46

S e d e j  F ilip , ro jen  21. junija 1915 v  Gorjah, km ečki 
delavec, stanujoč v  Gorjah štev. 78, je  vstopil v partizane 
7. maja 1948. Nekaj časa je  b il v  V ojkovi, nato pa v Koso
velovi brigadi. U deležil se je  boja z Nemci v  Trnovskem  
gozdu 16. februarja 1943 ter je od tedaj naprej pogrešan.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na p red log n jegove žene Sedej 
Frančiške postopanje za proglasitev im enovanega za 
m rtvega.

Poziva  se Sedej F ilip  in  vsakdo, kom ur je  kaj zna
nega o  usodi pogrešanega, da to jav i sodišču ali s tem 
postavljeni skrbnici Sedej Frančiški, bajtarici iz Gorij 
štev. 78 K N 0 0  Trebenče.

P o  1. maju 1947 bo' sodišče na vnovičen pred log  in 
po izvedb i dokazov odločilo o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 9,. decem bra 1946.

Sp 316/46— 2

Č u f a r  Franc, rojen  2. oktobra 1902 v Jesenici 
KNOO Zakriž, stanujoč istotam štev. 38, delavec, se je 
nahajal kot borec v V o jkov i in K osovelovi brigadi. Dne
25. marca 1945 je  bil obenem  z drugim i tovariši ujet od 
Nem cev in  baje ustreljen.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na prošnjo n jegove žene Čufar 
M arije postopanje za proglasitev pogrešanega za mrtvega.

Poziva se Čufar Franc in vsakdo, komur je kaj znano
o  usodj pogrešanega, da to jav i sodišču ali s tem  postav-

«

Ijen i skrbnici Čufar M ariji, bajtarici, Jesenica štev. 38 
KNOO Zakriž.

P o  1. maju 1947 bo sodišče na ponoven pred log  in 
po izvedb i dokazov odločilo o  proglasitv i za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 9. decem bra 1946.

Sp 338/46

Z a j c  Anton, ro jen  17. januarja 1903 v Plužnjah, 
posestnik, stanujoč v  Plužnjah štev. 42 KNOO Otalež, je  
odšel v partizane 16. februarja  1943 na Vojsko. Od1 tu 
je odšel na Dolenjsko. P o  pripovedovanju Jereb  Ivana pa 
je  konec junija 1943 prišel obenem  z drugim i tovariši v 
neko italijansko zasedo v  bližini žuženberka, ter je  od 
tedaj pogrešan.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
mneva smrti, se uvede na predlog n jegove žene Zajc 
Frančiške postopanje za proglasitev pogrešanega za 
m rtvega.

Poziva ze Zajc Anton  in  vsakdo, kom ur je kaj zna
nega o usodi pogrešanca, da to jav i sodišču a li s tem  po
stavljen i skrbnici Zajc Frančiški, posestnici iz  Pluženj 
štev. 42.

P o  1. maju 1947 bo sodišče na ponoven p red log in 
po izvedb i dokazov odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 9. decem bra 1946.

Sp 346/46— 2

V o n č i n a  Ciril, rojen  1. ju lija 1906 v Krnicah, po
sestnik, stanujoč v Krnicah štev. 46, je  odšel 11. marca 
1943 v partizane ter je b il dodeljen  v  I I .  bataljon Can
karjeve  brigade. P o  pripovedovanju nekaterih  tovarišev- 
se pogrešani n i v rn il iz  nekega boja v  okolici Novega 
mesta.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
m neva smrti, se u vede na p red log n jegove žene Vončina 
Ivanke postopanje za p roglasitev pogrešanega za mrtvega.

Poziva se Vončina C ir il in  vsakdo, kom ur je  kaj zna
nega o  usodi pogrešanca, da to javi sodišču a li s tem  po
stavljeni skrbnici Vončina Ivanki, posestnici 'iz K rm e 
štev,. 46.

Po  1. maju 1947 bo sodišče po izvedb i dokazov na 
vnovičen pred log odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 11. decem bra 1946.

*

Sp 348/46-2

E r j a v e c  Franc, rojen  27. marca 1908 v Gorenji 
Kanom lji, delavec, stanujoč v  Krnicah štev. 22, je  odšel 
v partizane dne 20. februarja 1943. V  začetku septem bra 
istega leta se je  še oglasil na svojem  domu, nakar' je 
odšel v neko goriško brigado ter je  ba je ob p rilik i neke 
o fenzive padel v  b ližin i Gorice konec septembra, od
nosno v  začetku oktobra 1943.

K e r  je  tedaj verjetno, da bo nastopila zakonita do
m neva smrti, se uvede na pred log n jegove žene Erjavec 
Katarine postopanje za proglasitev za mrtvega.

Poziva  se E rjavec Franc in vsakdo, komur je  kaj 
znanega o  usodi pogrešanca, da to ja v i sodišču ali s tem 
postavljeni skrbnici E rjavec Katarin i, delavki iz  Krn ic 
štev. 22,

P o  1. maju 1947 bo sodišče po izvedbi dokazov na 
vnovičen p ied log  odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 11. decembra 1046.
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Sp 345, 360, 363, 374, 384, 387/46

P ri podpisanem sodišču je  uveden postopek za pro
glasitev. za m rtve sledečih tovarišev:

1. U r š i č  Nikolaj, ro jen  1. decem bra 1908 v Tiičjem 
brdu štev. 2, delavec, stanujoč v Gor. Novakih štev. 3, 
odšel v  partizane po razpadu Ita lije  v de lavsk i bataljon 
na Porezen. Od 19. marca 1945 ni od  njega nikakega 
sledu več.

2. O g  r i č Janko, gozdni delavec, stanujoč na Vojskem  
štev. 11, odšel v  partizane v  novem bru 1943, dodeljen  v 
V o jkovo  brigado, ba je  padel v  aprilu  1943 v bojih  p ri 
Črnem vrhu.

3. M o h o r i č  Rafael, ro jen  13. septem bra 1903 v 
Čekovniku, posestnik, stanujoč v  Čekovniku št. 41, odšel 
v  partizane 5. februarja  1943 v  Mrzlo- Rupo-Vojsko. Na
hajal se je  nato s partizanskim i edinicam i na Hrvatskem . 
Zadnjikrat se je  oglasil na domu v  marcu 1943.

4. B o ž i č  Franc, rojen  6 . novem bra 1909 v Otaležu, 
delavec, stanujoč v  Otaležu štev. 230, je odšel v  partizane 
v  marcu 1943, Nahajal se je  v raznih edini c ah. Baje je 
padel ob p r ilik i neke nem ške o fenzive na Hrvatskem .

5. P o l j a n e c  Janez, ro jen  4. februarja 1902 v 
Stoprdku, cestni d elavec v  Stopniku štev. 43, je  vstopil po 
razpadu Ita lije  v partizane in  je  bdi dodeljen v  I I I .  ba
taljon, II .  četo G radn ikove brigade. Dne 23. decem bra 
1943 je  b il poslan v patrolo, katero o  Nem ci obkolili v 
Črnem vrhu. Od tega  časa dalje ni od n jega n ikakega 
glasu več.

6 . V o j s k a  Jakob, ro jen  21. ju lija 1906 v  Še-bre- 
ljah, posestnik, stanujoč v  Šebreljah štev. 136 je  vstopni 
v NOV 9. februarja 1943 v  vipavsk i bataljon. Zadnje 
poročilo je  poslal v  novembru 1943 iz  2. čete 4. bataljona 
Tom šičeve brigade,

K e r  je  tedaj verjetno, da navedeni tovariši niso več 
p ri življenju, se uvaja na prošnjo njihovih najidižnjih 
sorodnikov postopanja za proglasitev navedenih za m rtve 
in  se izdaja poziv, da se o  pogrešanih poroča sodišču a li 
s tem  postavljenem u skrbniku Pivku  Josipu, vod ji zem
ljiške kn jige ons. v  Id r iji1.

P o  1. maju 1947 bo sodišče na vnovičen pred log od lo
čilo o  proglasitvi za m rtve, v

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 28. decem bra 1946.

)[;

I  Sp 115/46— 3
A m b r o ž i č  M iroslav, sin Josipa in Frančiške Abram , 

rojen 7. novem bra 1923 na Stari Sušici, m linar, bivajoč 
v Nadanjem selu št. 54, je  b il kot borec I. bataljona Šer- 
cerjeve brigade dne 5. ju lija  1943 ranjen in ujet od 
Nem cev ter odpeljan v  koncentraoijsko taborišče Dachau, 
od tam pa v neko drugo taborišče te r od takrat ni o- njem 
nobenega glasu.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log n jegove sestre Am brožič Frančiške, 
delavke v  Stari Sušici št. 27 uvede postopanje o progla
sitvi pogrešanega za umrlega.

Vsakdo, komur je  o  pogrešanem  kaj znanega, se 
poziva, da o  tem poroča sodišču ali postavljenem u skrb
niku Renku Jožefu, posestniku, Nadanje selo št. 54.

Am brožič M iroslav se poziva, da se zg lasi p ri tem 
sodišču a li pošlje vest o  sebi.

P o  30. juniju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
od ločilo  o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Postojni
dne 6. decembra 1946.

I Sp 174/46— 3

B r a t o š Anton, pok. Josipa in M arije  Margon, ro
jen dne 17, februarja  1905 v Št. V idu pri V ipavi, apne- 
ničar, stanujoč v Parju  štev. 7 je  b il v  aprilu  1944 m obi
liziran v NOV in je  kot borec Gradnikove brigade baje 
padel dne 19. junija 1944 v  borbi z Nem ci na Jelovici nad 
Radovljico.

K e r  o  tem  ne obstoji nobeno uradno potrdilo, se  na 
p red log  n jegove žene Bratoš M arije  roj. S itinger iz  Parja 
štev. 7 uvede postopanje o dokazjj n jegove smrti.

Vsakdo, komur je  o  njim  kaj znanega, se poziva, da 
to sporoči sodišču a li postavljenem u skrbniku S itinger 
Gašperju, kmetu, P a r je  štev. 23. najkasneje do  31. marca 
1947 leta.

P o  preteku tega roka in po- izvedb i dokazov bo so
dišče odločilo o predlogu.

1 Okrajno narodno sodišče v Postojni
dne 17. decem bra 1946.

Sp 115/46-3

M a k u c  Jožef, pok. Matija, ro jen  19. m arca 19. 
marca 1880. leta v Prapetnem  in  tja pristojen, po poklicu 
kmet je  b il pozvan v avstrijsko vojsko leta 1914 in po
slan v Galicijo-, od koder se ni več vrn il nazaj. Zadnja 
vest je  bila, da je  padel še istega le ta  v Galiciji. Od tega 
časa ni o njem  nikakega sledu,

K e r  je  tedaj verjetno-, da je  im enovani umrl, se  n a ' 
pred log n jegovega sina Makuc Jožefa, kmeta iz  Prape- 
tnega štev. 20/77 uvede postopek za proglasitev Makuc 
Jožefa pok. M atije m rtvim .

Poziva  se vsakdo, ki mu je  kaj znanega o- pogreša
nem Makuc Jožefu pok. Matija, -da to javi tuk. sodišču 
a li postavljenem u skrbniku Filli- Vinkotu, sodnemu urad
niku v Tolm inu do 28. februarja 1947.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovno pro
šnjo odločilo o predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Tolminu 
dne 30. novem bra 1946.

Vpis zadruge
Dne 10. decem bra 1946 se je vpisala v  zadružni re

gister zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v 

Sušaku.

Sedež zadruge: Sušak, okraj Ilirska Bistrica.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 18. 

junija 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razm ere in izdela obnovitven i načrt za svojo vas;
b ) da pod vodstvom gospodarskega srokovnjaka iz

dela  proračun obnovitvenih d e l za vsakega člana in za 
celoten okoliš; nadalje določi višino obremeni tve v d ilu  
in denarju  in odplačilni načrt za vsakega člana;

c) da posreduje m ed člani- in  narodno oblastjo u red i
tev zem ljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. spor
nih odnosov (kom asacija);

č ) da preskrbuje kred it za nabavo m ateriala in iz
vedbo obnovitvenih d e l;

d ) da skupno nabavlja in izdeluje-, zb ira in p-orazde- 
lu je med svoje člane gradbeni m ateria l;

e ) da s p ritegn itv ijo  vseh razpoložljivih  delovn ih  
moči pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka -obnovi po
rušena naselja po predloženem  in odobrenem  ebm m tve- 
nem načrtu;
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f )  da po možnost)! od pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov te r  jim  odreju je d e lo  po njihovi strokovni uspo
sobljenosti.

Zadružni delež znaša 500.—  L ir  in se mora vplačati 
ob vstopu v  zadrugo.

Vsak zadružnik jam či še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve' na zadružni raz
glasni deski.

V ab ila  na skupščine pošlje po leg tega vsem NOO, ' 
območju katerih  posluje, 'in vsem  članom, slednjim  naj
manj 8 dn i pred skupščino.

U pravni odbor sestavljajo:

Predsednik, tajnik, b lagajnik, m orebitn i načelniki 
« odsekov in 2 člana. Vsako le to  izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopa upravni odbor in zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od  katerih  sme enega 
nadomeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:

1. Šuštar Matija, Sušak štev. 9 — predsednik,
2 . Iskra Anton, Sušak štev. 14 —  tajnik,
3. Iskra Jožef, Sušak štev. 17 —  blagajnik,
4. Šlosar Ivan, Sušak štev. 3 —  odbornik in
5. Rutar Franc, Babci štev. 1 — odbornik.

Okrožno narodno sodišče r Postojni
dne 10. decem bra 1946.

Zt 62/46— 4

Vpis zadruge
Dne 10. decem bra 1946 se je  vpisala v  zadružni re

g ister zadruga:
Besed ilo  zadruge: K m etijska obdelovalna zadru0a 

z o i  j. v  Gabrovici. x
Sedež zadruge: Gabrovica —  okraj Koper.
Zadruga je  b ila  ustanovljena na skupščini dne 27. no

vem bra 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je :

Povečati donos, zm anjšati proizva ja lne stroške, po
večati dohodke in doseči čim  večjo korist za sebe in 
državo s čim pravilnejšim  izkoriščanjem  obstoječe ljud
ske in živinske delovne sile, strojev in orodja.

Zadružni delež znaša 500,—  lir (pet sto l ir ) ,  in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jam či še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila  na skupščine pošlje  po leg  tega vsem KNOO, 
v  območju katerih  posluje, in vsem  članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred  skupščino.

U pravn i odbor sestavlja 5 do 10 članov, vštevši 
predsednika in tajnika, k i jih vo li skupščina za dobo
1 leta.

Zadrugo zastopa upravn i odbor. Predsedn ik  uprav
nega odbora predstavlja zadrugo.

Člani upravnega odbora so:

1. Ivančič Roman, Gabrovica 28, predsednik,
2. Ivančič Andrej, Gabrovica 5, podpredsednik,
3. Pečar Benjamin, Gabrovica 42, odbornik,
4. Pečar Danilo, Gabrovica 42, odbornik, in
5. Krm ec A lo jz ij, Gabrovica 8, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 10. decem bra 1946.

Zt 77/46-2

Vpis zadruge
Dne 12. decem bra 1946 se je  vpisala v zadružni ìe - 

gister zadruga:

B esedilo zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j, v P re 
stranku.

Sedež zadruge: Prestranek, okraj Postojna.

Zadruga je  b ila  ustanovljena na skupščini dne 7. 
aprila 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je :

a) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razm ere in  izdela obnovitveni, načrt za svojo 
vas;

b ) da pod vodstvom  gospodarskega strokovnjaka iz 
dela  proračun obnovitvenih d e l za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obrem e
n itve v  deu in denarju in odplačiln i načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje med člani in narodno' oblastjo u re
d itev  zem ljiškoknjižnih, služnostnih in  drugih  event. spor
nih odnosov (kom asacija);

č ) da preskrbuje kredit za nabavo materiala in  iz
vedbo obnovitven ih  d e l;

d ) da  skupno nabavlja in izdelu je, zbira in porazde- 
lu je med svo je  člane gradben i m aterial;

e ) da s pritegn itvijo  vseh razpoložljiv ih  delovn ih  
moči pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem  :in odobrenem  načrtu;

f )  da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti iz 
posluje pritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz  vrst vojnih 
ujetnikov ter jim  odreju je  delo  po n jihovi strokovni uspo
sobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000.—  L ir  in se mora vp la
čati ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z 20 kratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Vabila  na skupščine pošlje  po leg  tega vsem  NOO, v 
območju katerih posluje, in  vsem članom, slednjim  naj
manj 8 dni pred  skupščino.

U pravn i odbor sestavljajo:

predsednik, tajnik, b lagajn ik  in 4 člani.
V  sako leto izstopi tretjina odbornikov.
U pravn i odbor zastopa zadrugo in za n jo podpisujeta 

po 2 člana upravnega odbora, od katerih sme enega na
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Penko Ivan, Koče 2, predsednik,
2. Berne Matija, Prestranek 12, tajnik,
3. Slavec Ivan, Orehek 52, blagajnik,
4. Oražem Ivan, Matenja vas 26, odbornik,
5. K a lister Jože, Slavina 5, odbornik,
6. Abram  Anton, K oče  3, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 12. decem bra 1946.

Zt 74/46— 2

Vpis zadruge
D ne 12. decem bra 1946 se je  vpisala v  zadružni re

gister zadruga:
Besed lo  zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v  

Vrem skem  Britofu.
Sedež zadruge: V rem sk i Britof, okraj H erpelje- 

Kozina.
Zadruga je  b ila  ustanovljena na skupščini dne 23. ju

nija 1946 za nedoločen čas.



Naloga zadruge je :

a) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razm ere dn izdela  obnovitven i načrt za svo 
jo vas;

b ) da pod vodstvom  gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitven ih  d e l za vsakega posam eznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi v iš ino obrem e
n itve v  delu  in  denarju  in  odplačiln i načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje m ed članii dn narodno oblastjo u re
d itev  zem ljlškokn jin ih , služnostnih in  drugih  event. spor
nih odnosov (kom asacija);

č) da preskrbuje k red it za nabavo m ateriala in  iz
vedbo obnovitven ih  del;

d ) da skupno nabavlja  in  izdelu je, zb ira  in poraz
delju je  m ed svo je  člane gradben i m ateria l;

e) da s p ritegn itv ijo  vseh razpoložljiv ih  delovnih 
moči pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po pred loženem  in odobrenem  obno
vitvenem  načrtu;

f )  da po možnosti od pristojn ih vojaških  oblasti iz
posluje pritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz  vrst vojnih 
ujetnikov, ter jim  odreju je  delo po n jihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni d e lež  znaša 500.— lir  in se m ora vplačati 
ob  vstopu v  zadrugo.

Vsak  zadružnik jamči še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vab ila  na skupščine pošlje po leg  tega vsem NOO, v  
območju katerih  posluje, in vsem  članom, slednjim  naj
manj 8 dn i pred  skupščino.

U pravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik, tajnik, b lagajn ik  in 3 člani.

Vsako leto  izstopi (tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopa upravni odbor in za njo podpisu
jeta po 2 člana upravnega odbora, od  katerih  sme enega 
nadomeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:

1. Poižar V ik tor, Dol. V rem e 12, predsednik,

2. Pre lc  Jakob, Dol. V rem e 31, podpredsednik,

3. Prunk Franc, Dol. V rem e 4, tajnik,

4. Hreščak Franc, Dol. V rem e 22, odbornik,

5. P re lc  A lo jz , Barka štev. 42, odbornik,

6. Počkar Anton, Barka šitev. 56, odbornik,

7. Prunk Maks, Dol. V rem e 6, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 12. decem bra 1946.

Zt 75/46-2

Vpis zadruge
Dne 12. decem bra 1946 se je  vpisala v  zadružni re

gister zadruga:
B esed ilo  zadruge: Obnovitvena zadruga z  o. j. v 

Št. Petru  na Krasu.
Sedež zadruge: Št. Pe ter na Krasu, okraj Postojna.

.Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini 26. maja
1946 za nedoločen čas.

'Naloga zadruge je :
a) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razm ere in  izdela obnovitven i načrt za svo
jo vas;

b) da pod vodstvom  gospodarskega strokovnjaka iz
dela  proračun obnovitvenih de l za  vsakega posameznega 
člana in za celokupen okoliš; nadalje določi višino obre
m enitve v  delu  in  odplačiln i načrt za vsakega člana;

c) da posreduje m ed člani in narodno oblastjo ure
d itev  zem ljiškoknjižn ih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (kom asacija) ;

č ) da preskrbuje k red it za nabavo m ateria la in  iz 
vedbo obnovitven ih  de l;

d ) da  skupno nabavlja in  izdelu je, zb ira in porazde
lju je  m ed svoje člane gradben i m aterial;

e ) da s p ritegn itv ijo  vseh razpoložljiv ih  delovn ih  
moči pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem  in odobrenem  obno
vitvenem  načrtu;

f )  da po možnosti od  pristojn ih vojaških oblasti iz
posluje p ritegn itev delovn ih  moči, zlasti' iz  vrst vojnih 
ujetnikov, ter jim  odre ja  d e lo  po n jihovi strokovni uspo
sobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000.— lir  in se mora vp la
čati ob vstopu v zadrugo.

Vsak  zadružnik jam či še z 20kratnim zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vab ila  na skupščino pošlje po leg tega vsem  NOO, 
v  obm očju katerih  posluje, in vsem  članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred  skupščino.

U pravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik, tajnik, b lagajn ik in  2 člana.

Vsako' leto izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor in za n jo podpisu

jeta po dva  člana upravnega odbora, od katerih  sme 
enega nadomeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. D ek leva  Ivan, P e te lin je  65, predsednik,
2. Č ep irlo  Franc, P ete lin je  14, tajnik,
3. Požar Franc, Št. P e te r  69, blagajnik,
4. Šajn Franc, Juršče, odbornik, in
5. Sm rdelj A lo jz , Trn je, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 12. decem bra 1946.

Zt 76/46-2

574.
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/  URADNI LIST
PO VERJENI  ŠIVA P O K R A J I N S K E G A  N A R O D N O O S V O B O D I L N E G A  O D D O R A  Z A  S L O V E N S K O  PR I MO RJ E
Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 14. februarja  1947. Leto I. —  Št. 22

V S E B I N A :

574. Odredba o ustanovitvi učiteljišča in gimnazije v  Porto- 
rožah.

575. Odlok io izvzetju »Sklada za pomoč vdovam, sirotam in .po 
fašističnem terorju oškodovanim« postopka po odloku 
PPNOO z dne 1. X. 1945 U .l. štev. 2/14.

576. Odredba o kazenskem postopku proti vsem vojnim zločin
cem in ljudskim sovražnikom.

577. Odločba o  likvidaciji elektrarne na Hublju d. z ò. z.

578. Odtok o  oprostitvi taks »Sklada za obnovo« za pravne 
posle v zvezi s prenosom imovine.

579. Odlok o  oprostitvi »Sklada za ob n ov »« obveznosti po od
loku z dne 1. oktobra 1945,

580. Odredba o  obvezni oddaji in zbiranju mleka.
581. Odredba o prenehanju obstoja pokrajinskega podjetja 

»Les-promet«.
582. Odlok o  razveljavitvi odtoka o  doprinosu lesno industrij

skih podjetij na področju Poverjeništva PNOO 'za Slovensko 
Prim orje v korist »Sklada za obnovo« področja PPNOO za 
Slovensko Prim orje.

583. Odredba o podaljšanju roka iz odredbe z dne 10. oktobra 
1946, Ur. list PPNOO št. 18/46-145 v  zvezi z odredbo z 
dne 20. maja 1946, Ur. list PPNOO št. 10/46-71.

574.
Odredba

o ustanovitvi učiteljišča in gimnazije v Portorožah

Poverjen iš tvo 'PN O O  za Slovensko P rim orje  izdaja 
po odobritv i Vo jn e U prave JA  in po pooblastilu PNOO 
za Slovensko P rim orje  in Trst sledečo

o d r e d b o :

Člen 1.

Za vzgo jo  učiteljskih kadrov se namesto dosedanje 
ekspoziture tolm inskega učiteljišča ustanovi v  Porto
rožah slovensko državno učiteljišče s potrebnim i p ri
pravlja ln im i razredi.

Člen 2.

' V  Portorožah se ustanovi slovenska državna g im 
nazija.

Člen 3.

Učiteljišče in gim nazija v  Portorožah imata .isti 
ustroj in učni načrt, lrot odgovarja joči učni zavodi na 
področju Poverjen ištva  PNOO za S lovensko Prim orje .

Člen 4.

Ta  odredba stopi takoj v  veljavo.

Ajdovščina dne 15. januarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 

France Perovšek  s.*r.

575.
Odlok

o izvzetju »Sklada za pomoč vdovam, sirotam in po 
fašističnem terorju oškodovanim« iz postopka po 

odloku PPNOO z dne 1. X. 1945, Ur. 1. št. 2/14

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P r im orje  v  spo
razumu z Vojno upravo JA  in po pooblastilu PNOO v-\ 
S lovensko P rim orje  in Trst izdaja sledeči

o d 1 o k :

Člen 1.

'»S k la d  za pomoč vdovam , sirotam in po fašističnim 
terorju  oškodovan im « je  p ri prom etu z neprem ičninam i, 
z industrijskim i, trgovinsk im i in obrtnim i pod jetji izvzet 
iz postopka po odloku Poverjen ištva  PNOO z dne 1. ok
tobra 1945, Ur. 1. štev. 2/14.

Člen 2 .

Ta odlok ve lja  od dneva podpisa.

Ajdovščina dne 30. decembra 1946.

Ta jn ik  Poverjen ištva PNOO: 

France Perovšek  s. r.

576.

Odredba
o kazenskem postopku proti vsem vojnim zločincem 

in ljudskim sovražnikom

Da se konča postopek po odredbi o  upravi sovraž
n ikovega im etja in im etja odsotnih oseb Poverjen ištva 
PNOO za Slovensko P rim orje  štev. 71 od 20. maja 1946, 
sporazumno z Vojno U pravo  JA, Poverjen ištvo  PNOO 
za Slovensko P rim orje  izdaja tole

o d r e d b o :

Člen 1.

U vede se kazensko postopanje proti vsem  vojnim  
zločincem  in ljudskim  sovražnikom , njihovim  soudele
žencem  in pomagačem, ne g lede na državljanstvo, proti 
katerim  se je  vod il ali se še vodi postopek po odredbi 
Poverjen ištva PNOO štev. 71 od 20. maja 1946.

Člen 2.

Za sojenje oseb iz  čl. 1. je  pristojno okrožno na
rodno sodišče, čigar odločba je  dokončna.



Kazn iva dejanja iz  čl. 1. se kanujejo po teži dejanja:
a) s smrtno kaznijo,
b) z odvzem om  prostosti in  s prisiln im  delom  do 

20 let,
c) s pris iln im  delom  brez odvzem a prostosti do 2 let,
d) z denarno kaznijo,
e) z izgubo državljanskih  in političnih pravic,
f )  z delno a li celokupno zaplem bo prem oženja.

Člen 4.

Ta odredba stopi takoj v  veljavo.

A jdovščina dne 14. januarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva PNOO: 

France Perovšek s. r.

577.
Odločba

Poverjen ištvo  PNOO za S lovensko P rim orje  izdaja 
po odobritv i V o jn e U prave JA  za Julijsko krajino, Istro, 
R eko in Slovensko P rim orje  te r  na podlagi pooblastila 
PNOO za Slovensko P rim orje  in Trst sledečo

o d l o č b o :

E lektrarna na Hublju d. z o. z. v  A jdovščin i pre ide 
v likvidacijo.

Za likv idatorje  se postavlja:
1. M e d v e š č e k  Egidij,
2. V i l h a r  A lo jz,
3. O r e l  Stanko, k i tvorijo  likvidacijsk i odbor. 
L ikvida torja  podpisujeta likvidacijsko firm o s p r i

stavkom » v  lik v id ac iji«, napisano s strojem  a li odtis
njeno s štampiljko. Podpisovala bosta dva izm ed lik v i
datorjev.

Poziva jo  se vs i upniki, da p r ija v ijo  svo je  ^ter
jatve likvidacijskem u odboru v  14 dneh po ob jav i uvedbe 
likv idacije  v U radnem  listu.

Ajdovščina dne 25. januarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 

France Perovšek s. r.

578.
Odlok

o oprostitvi taks »Sklada za obnovo« za pravne posle 
v zvezi s prenosom imovine

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P r im orje  izdaja 
po odobritv i Vo jn e U prave JA  in na pod lagi pooblastila 
PNOO za Slovensko P rim orje  in Trst naslednji

o d 1 o k :

Člen 1..

V s i pravn i posli »Sk lada za obnovo« v  zvez i s p re
nosom im ovine na »Sk lad  za obnovo«, kakor tudi s 
prenosom im ovine od  »Sk lada za obnovo« na tretje 
osebe, so prosti vseh taks.

Člen 2 .

Ta  od lok  stopi v  ve lja vo  z dnem podpisa.

A jdovščina dne 19. januarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 

France Perovšek s. r.

Čl eu 3.

Odlok
o oprostitvi »Sklada za obnovo« obveznosti po odloku 

z dne 1. oktobra 1945

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  izdaja 
po odobritvi Vo jne U prave JA in na pod lagi pooblastila 
PNOO za S lovensko P rim orje  in Trst naslednji

o d 1 o k :

Člen 1.

P repoved  iz  odloka Poverjen ištva PNOO z dne 1. ok 
tobra 1945 Ur. list št. 2/14 ne velja za prenose nepre
mičnin, industrijskih, trgovinskih ali obrtnih podjetij na 
»Sk lad  za obn ovo « ali od »Sk lada za obnovo« na tretje  
osebe.

Člen 2.

Ta od lok  ve lja  od dneva podpisa.

Ajdovščina dne 19. januarja 1947.

Tajn ik  Poverjen ištva  PNOO: 

France Perovšek  s. r.

579.

580.
Odredba

o obvezni oddaji in zbiranju mleka

250 litrov  m leka 
800 litro v  m leka 

1400 litro v  m leka 
800- litrov  m leka več.

Poverjen ištvo  PNOO za S lovensko prim orje  izdaja na 
pod lagi pooblastila PNOO za Slovensko P r im o r je  in  Trst, 
sledečo

o d r e d b o  :

Člen 1-

R eje i k rav m orajo v  m lekarskem  letu, to je  od  1. 
marca do 1. marca, oddati določen im  zbiralnicam  te le  
ko lič ine m leka:

od  ene k rave  . 
od  dveh  k rav . 
od  treh k rav  . 
od  vsake nadaljn je k rave 
M leko je  treba oddati sveže, polno, kakor je  namol

zeno, čisto, precejeno An ohlajeno.
Družine, k i rede samo eno a li d ve  k ravi, pa imajo 

več kot štiri člane družine, sm ejo oddati na vsakega 
nadaljn jega člana družine po 50 litrov  m leka letno manj 
od  predpisane količine.

V  krajih, k je r  n i mogoče zb irati svežega m leka, m o
rajo oddati r e jc i  namesto m leka kuhano maslo, p ri tem  
se računa 1 kg kuhanega masla za 35 litrov  m leka.

Člen 2.

Zb iran je m leka organ izira  pod jetje »M leko  prom et«, 
neposredno od  ž iv in ore jcev  pa zb ira jo m leko ž iv inore j
ske zadruge, k jer pa jih  ni, zbiralci, k i j'ih po sporazumu 
s pristojn im  krajevn im  LO pooblasti za zbiran je mleka 
»M leko-prom et«.

č ien  3.

»M leko-prom et« skrb i za odvoz m leka fiz zbiraln ih 
središč, to je  zbiraln ic ob glavn ih  cestah. P revoz  iz  dru 
gih  zb iraln ic d o  zbiralnih središč oskrbe zb ira ln ice same; 
zbiraln icam  morajo, če sam e nimajo potrebnih  prevozn ih  
sredstev, dati, prevozna sredstva na razpolago pristojn i 
kra jevn i LO. T i sm ejo naložiti p revoz m leka posestnikom 
vprežne ž iv ine svojega kraja, ki se  v  tej dolžnosti m enja
va jo  v  določenih krajših razdobjih.

581.



štev. 22
Stev.

Clen 4.

Oddajo in razdelitev .mleka nadzoru jejo okrajne od 
kupne kom isije. P o  n jihovih  navodilih  in  pod n jih  nad
zorstvom določajo krajevni, LO dnevne ozirom a mesečne 
količine mleka, k i jih  m orajo oddati posamezni živino
rejci.

Ž ivinorejci m ora jo  jav iti pristojnem u Ikrajevnemu 
LO v  treh dneh vsako sprem em bo v  stanju m lečne ži
vine.

Člen 5.

K o  so oddali predpisane le tn e  količ ine m leka, lahko 
živinorejci prosto razpolagajo z vsem i presežki.

č le n  6 .

Sporazum no z  oddelkom  za trgov in o  in  preskrbo in 
oddelkom  za km etijstvo Poverjen ištva  PNOO za S loven
sko P r im o r je  določa U rad za cene naj v iš je  cene za m leko 
takole:

a) odkupna cena p r i pridelovalcu  je  lö  l ir  za liter,

b ) prodajna cena na drobno je  20 l ir  za liter.

Prodajne cene ve lja jo  za dobro in zdravo blago kako
vosti, kakor je v  prom etu običajno.

Člen 7.

K rš ilc i te  odredbe, tu d i tisti, k i b rez tehtnega razlo
ga ne oddajo pravočasno po čl. 4. te odredbe predpisanih 
dnevnih ozirom a mesečnih količin  mleka, bodo kaznovani 
po od redb i o  pobijanju gospodarske sabotaže in nedovo
ljen e  špekulacije (U radn i list Poverjen ištva  PNOO z dne
22. septem bra 1946, št. 1/8).

Člen 8.

Ta odredba stop i v  v elja t o  z dnem: 1. februarja 1947.

A jdovščina dne 23. januarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO:

France Perovšek  s. r.

Načeln ik  
oddelka za km etijstvo: 

Dr. Kuštrin Danilo s. r.

581.

Načeln ik 
oddelka za  trgovino: 

Bernot France s. r.

Odredba
o prenehanju obstoja pokrajinskega podjetja 

»L e s  promet«

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  izdaja na 
pod lagi pooblastila PNOO za S lovensko P rim orje  in  Trst 
sledečo

o d r e d b o :

Člen 1.

Pokrajinsko podjetje »L es -p rom et« preneha obstojati 
kot samostojno pod jetje ter p re id e  v  sestav pokrajinskih 
lesn ih  podjetij.-'»Notranjsko gozdno gospodarstvo« in  »G o 
riško gozdno gospodarstvo«.

Prehod  v  eno a li d rugo gozdno gospodarstvo odred i 
oddelek  za km etijstvo in  gozdarstvo' p r i Poverjeništvu

225

PNOO z  ozirom  na sedež pod jetja  ali podružnice a li po
slovalnice.

Č len 2.

Ta odredba ve lja  od  dneva podpisa.

A jdovščina dne 5. februarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 

France Perovšek s. r.

582.
Odlok

o razveljavitvi odloka o doprinosu lesno industrijskih 
podjetij na področju Poverjeništva PNOO za Sloven
sko Primorje v korist »Sklada za obnovo« področja 

PPNOO za Slovensko Primorje

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  po odo
britv i V o jn e  uprave JA  za Julijsko krajino, Istro, R eko 
in  Slovensko P rim orje  te r na pod lagi pooblastila PNOO 
za Slovensko P rim orje  in  Trst izdaja  naslednji

o d 1 o k :

Člen 1.

Odlok o  doprinosu lesnoindustrijsk ih  podjetij na po
dročju  Poverjen ištva  PNOO za S lovensko P rim orje  v  ko
rist »Sk lada za  obnovo« Poverjen ištva  PNOO za S loven
sko Prim orje , Ur. lis t 13/87 z dne 5. jun ija  1946 se  raz
veljavi.

Č len 2.

T a  od lok  stopi v  ve lja vo  dne 1. januarja 1947.

A jdovščina dne 26. decem bra 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 

France Perovšek s. r.

583.
Odredba

o podaljšanju roka iz odredbe z dne 10. oktobra 1946, 
Ur. list PPNOO št. 18/46-145 v zvezi z odredbo z dne 

20. maja 1946, Ur. list PPNOO št. 10/46-71

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko Prim orje , po  odo
b ritv i V o jn e  uprave JA  za Julijsko krajino, Istro, Reko 
in S lovensko Prim orje  ter na pod lagi pooblastila PNOO 
za Slovensko P r im o r je  ;in Trst izdaja sledečo

o d r e d b e :

Člen 1.

V  členu 1. odredbe o  sprem em bi čl. 3. odredbe- o  
upravi sovražn ikovega im etja in  im etja  odsotnih oseb 
(U r. list PPNOO št. 18/46-145) d o  31. decem bra 1946 po
daljšan i rok za prijavo  javnemu tožilcu » e  podaljša do
30. aprila  1947 z veljavnostjo  od poteka roka iz  odredbe 
z dne 10. oktobra 1946 (U r. lis t PPNOO št. 18/46-145).

Č len 2.

Ta odredba stopi v  ve lja vo  z dnem  ob jave  v  U rad
nem listu.

A jdovščina dne 10. februarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 
France Perovšek s- r.



Objave
Priloga k št. 22

S o d n a  o b l a s t v a
Oklic

Tožeča stranka: Perissa Leopoldina, roj,. Lebeda, 
b ivajoča v  Orehku štev. 52, M  jo  zastopa dr. Kaluža 
Rudolf, odvetn ik  v  Postojni.

Tožena stranka: Perissa Oskar pok. Gudia, b ivajoč 
v  Trstu, sedaj odsoten in neznanega bivališča v  Južni 
Am erik i,

radi razveze zakona.
Tožeča stranka Perissa Leopold ina roj. Lebeda je  

v ložila  proti toženi stranki Perissa Oskarju, sedaj nezna
nega bivališča tožbo na razvezo zakona pri tuk. sodišču.

Ustna razprava v  predm etni pravdni zadevi je  do lo
čena na dan 27. februarja  1947 ob 9. uri pri tuk. okrož
nem narodnem  sodišču v Postojni.

K e r  je  b ivališče toženca Perissa Oskarja neznano, 
se postavlja skrbnik v  osebi tajnika-pravnika okrožnega 
narodnega sodišča v Postojn i Tu rk  Radovana, kateri ga 
bo zastopal na n jegovo  nevarnost in n jegove stroške, do
k le r  se sam ne jav ir ali ne im enuje svojega pooblaščenca.

Okrožno narodno sodišče v Postojni,
dne 31. januarja 1947.

T o  8/47

Uvedbe postopanja za proglasitev 
za mrtve

Sp 75/47

P lešnar Ada lbert-Vojiko, pok. Franca in  Frančiške ro
jene P rem rl, ro jen  18. ap rila  1924 v  V rhpolju , mehanik 
iz  V rhpo lja  št. 121, je  stopil v  partizane dne 1. decem 
bra  1944 iter b il na jprej v  delavsk i četi, brigada Novgrad, 
nato pa fcot kurir na štabu X X X . d iv iz ije  te r se je  ® svo
jo  d iv iz ijo  udeležil bojev za Trst- v  maju 1945, ko je  baje 
padel. Od tedaji n i o  n jem  n ikakega  glasu več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  P lešnar Frančiške, pos. iz  V rhpolja  
št. 121 uvede postopek za proglasitev P lešnar Adalberta- 
Vojka za m rtvega ter se mu postavi za skrbnico P lešnar 
Frančiška, pos. iz  V rhpolja  št. 121.

Poziva  se P lešnar A da lbert-V o jko  in  vsakdo, k i mu 
je kaj znanega o pogrešancu, da ja v i to tuk. sodišču ali 
skrbnici do  30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in  na ponovni p red log  bo 
sodišče od ločilo  o  prog las itv i za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v  Ajdovščini
dne 11. januarja 1947.

%
Sp 70/47

Cešnik Franc, živ. Janeza in ž ive  M arije rojene Marc, 
rojen  dne 15. oktobra 1927 v- Dolgi-poljani, stanujoč isto- 
št. 38, je  odšel leta 1936 v  Jugoslavijo v L jubljano te r  je 
bil- zaposlen-v čevljarski delavn ici T rèbar na Sv. P etra  
cesti kot čevljar. D ne 17. jun ija 1942 je  odšel v  partizane 
na Dolen jsko ter-se  je  ba je  nahaja l.y  oko lic i V el. Lašč, 
pozneje pa n i b iló  ò  n jêm  n ikakega g laš ii'v ee .
’ : : K e r  :je : verjetno, ; da So nastopila zakonita dom neva 
smrti, s e  na pred log  Cesnik M arije, pos, iz  D olgepoljane

št. 38, uvede postopek za proglasitev Česnik, Franca za 
m rtvega in  se mu postavi za skrbnico Česnik M arija iz 
D olgepoljane št. 38.

Poziva  se Cesnik Franc in  vsakdo, k i  mu je  kaj 
znanega o  pogrešanem, da ja v i to tufc. sodišču a li skrbnici 
do 30. ap rila  1947.

Po- preteku -tega1 roka in  na- ponovni pred log  bo 
sodišče odločilo o  proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 16. januarja 1947.

Sp 71/47

Česnik M irko, živ. Janeza in  ž ive  M arije  roj. Marc, 
ro jen  dne 15. oktobra 1927 v  D olgipoljan i, stomujoč isto^- 
tarn št. 38, je  b il dne 16. junija 1944 aretiran  od Nem 
cev in  odpeljan  v  gorišfce- zapore, od' koder j-e b il dne
27. jun ija 1944 prepe ljan  v taborišče Buchenwald v  Nem 
čijo, k je r  se j-e- nahajal kak ih  27 dni, nato' p a  je  b il baje 
prem eščen v  neko drugo taborišče in j-e za tem  izg in ila  
vsaka sled za njim,

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
sm rti, s e  na pred log  Česnik M arije, pos. iz D olgepoljane 
št. 38, uvede postopek za proglasitev Česnii-k Mirka- za 
m rtvega  in  se mu postavi- za skrbnico Cesnik Marija, p-o-s. 
iz  D olgepoljane št. 38.

Poziva  se Česnik M irko in  vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o  pogrešanem, da ja v i to  tufc. sodišču alli skrbnici 
do  30. aprila  1947.

P o  preteku tega1 roka in  na ponovni p red log  b-o- 
sodišče- odločilo' o  p rog lasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 16. januarja 1947.

S-p 72/47

Čuk A lo jz , -pok- A lo jza  in  ž ive A lo jz ije  -rojene Jež, ro
jen  24. maja 1924 na Slapu pri V ipav i, km et iz  Slapa 
št. 54, je odšel v  partizane septem bra 1943 po razpadu 
Ita lije  ter je  s lu žil v  bazovišk i b rigad i in  se zadržal do 
m aja meseca 1944 v  V ipavsk i dolini. Ju lija  1944 je  b il 
ranjen ter odpeljan  v  boln ico v  Bari, kam or pa n i dospel, 
ke-r je  b il -cel transport napaden na poti -od Nemcev. Nato 
je  izg in ila  za n jim  vsaka sled.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na pred log  Z-o-rž Danice roj. Čuk, zasebnice iz  
Slapa p ri V ip a v i št. -54, u vede postopek za proglasitev 
za m rtvega  Čuk A lo jz ija  in se- mu postavi za skrbnico 
žo rž  Danica iz  Slapa p ri V ip a v i št. -54.

Poziva  se Čufc A lo jz  in vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i to tuk. sodišču a li skrbnici 
do 30. ap rila  1947.

P o  preteku tega roka im na ponovni p red log  bo 
sodišče odločilo- o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 16. januarja 1947.

H4
Sp- 66/47 .

......... Mohorčič Ivan, šin  pok. Jožefa iii ž iv e  Frančiške ro-
- jene- M iška; -rojen- 4. maja 1913 ; v  (.točah, -kmečki-, sin ' i z  
Gornje Branice št. 7, je po razpadu Ita lije  /1943 odšel 
k partizanom,- od koder se je  radi bpl-ezni kmalu vrnil. 
Februarja 1944 je ponovno odšel k partizanom in je slu-



ž il v  začetku v  prim orskem  odredu kot obveščevalec, 
nato pa v  X V II .  brigadi Simona Gregorčiča. Ob p r ilik i 
b itke pri Kirnu je  bil dn e 20. avgusta 1944 za jet od  Nem 
cev in  odpeljan v Nemčijo, odkoder se n i več ja v il in  se 
ni vrnil.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Mohorčič M arije, km etice iz  Gornje 
Branice št. 7, uvede postopek za p rog lasitev Mohorčič 
Ivana za m rtvega te r  se mu postavi za skrbnico M ohor
čič Marija, km etica iz  Gorn je Branice št. 7.

Poziva se Mohorčič Ivan  in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i to  tuk. sodišču al;i skrbnici 
do  30. ap rila  1947.

Po  preteku tega roka in  na ponovni pred log  bo 
sodišče odločilo o prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 16. januarja 1947.

Sp 73/47

Vodik F ilip , pok. Jožefa dn ž ive  K atarine rojene Go
stiša, ro jen  16. m aja 1913 na Slapu p ri V ip av i, nazadnje 
stanujoč v  Banjaluki, k jer je  b il zaposlen p r i gradn ji d r 
žavne proge Banjaluka— Svoboj, je odšel v partizane 
dne 28. januarja 1942 iz  Banjaluke ter s lu žil v I. pro le
tarski brigad i. Meseca avgusta 1942 je  bila I- proletar
ska brigada v  hudih bojih  s  sovražnikom  v Matajevcih na 
Savi, ob  kateri p rilik i je padlo več partizanov in  sta od 
S lovencev ostala le  dva  tovariša, med katerim i pa ni b i
lo V o lk  F ilipa.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  V o lk  A lo jz ije , žen e pos. iz  Slapa 
št. 73 p r i V ipav i, uvede postopek za proglasitev V o lk  
F ilipa  za m rtvega te r  se mu postavi za skrbnico Vo lk  
A lo jz ija , žena pos, iz  Slapa št. 73 p ri Vdpavd.

Poziva  se V o lk  F ilip  in  vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o  pogreš-ancii, da ja v i to  tuk. sodišču ali skrbnici 
do 30. aprila  1047.

Po  preteku tega roka in  na ponovni pred log  bo 
sodišče odločilo o  p rog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 16. januarja 1947.

Sp 76/47

Brenčič K are l, pok. Antona in  pok. Ivanke Jamšek, 
rojen  15. marca 1904 v  Trstu, delavec iz  Ceste št. 83, je 
odšel po razpadu Ita lije  septem bra 1943 v  partizane ter 
služil v  delavski četi v  Hrastjah p r i Šmarju. Dne 2. ju
nija 1944, ko je  prišel doimov na obisk, so ga zajeli NemT 
ci in odpelja li v  zapore v  Gorico, od  koder je  b il dne 
13. ju lija 1944 prepeljan  v  taborišče Dachau, nato pa, dne
30. junija 1944 prem eščen v  taborišče N atzw eiler, k jer 
so ga v id e li še januarja 1945, ko je  b il ves otekel in na 
kraju  svo jega  življen ja, ter baje takoj umrl.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se  na p red log  Brenčič Ivanke iz  Ceste št- 88, uve
d e  postopek za proglasitev Brenčič K arla  za m rtvega in 
se postavi za skrbnico Brenčič Ivanka iz  Ceste št. 83.

Poziva  se Brenčič K a re l in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da javi to  tuk. sodišču ali skrbnici 
do  30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in  na ponovni p red log bo 
sodišče odločilo  o  proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 16. januarja 1947.

Lozej Anton, pok. Jožefa in  pok. M arije rojena R e
har, rojen  9. junija 1908 v  Podragi, poročen, km et iz  Po
d rage št. 58, je  p o  razpadu Ita lije  odšel v partizane in  
služil v  G radn ikovi brigad i v  I I I .  bataljonu te r  se za
drževa l kakih 14 dn i v  okolici Podrage, nato pa odšel 
na P ivk o  in  Rovte. P o  eni vesti je  ba je padel dne 3. d e 
cembra 1943 v  Led inah  p r i M rzlem  vrhu, ko je  zašel na 
mino, k i ga je  raztrgala. P o  drugih  vesteh pa se  je  okto
bra 1,944 nahajal v  bolnici v  Cerknem, vendar n i o  njem 
nič točnih vesti, k er se  od odhoda v  Rovte n i več ja
vil.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Lozej Jožefe, km etice iz  Podrage 
št. 58, u vede  postopek za p rog las itev  Lozej Antona za 
m rtvega in  se  mu postavi za skrbnico L-oaeji Jožefa, km e
tica iz Pod rage š t  58.

Poziva  se Lo-zeij A n ion  in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešanem, da javi, to  tuk. sodišču a li skrbnici 
do 30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in  na ponovni p red log bo 
sodišče odločilo  o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 23. januarja 1947.

Sp 79/47

Sp 80/47

Novak Danijel, živ. Rudolfa in  ž ive  T erez ije  roj. Biz
jak, rojen dne 12. maja 1924 v Gorici, m iner, stanujoč v 
Resniku pri Beogradu, srez. Vračarski, je  dne 5. septem 
bra 1944 odšel v  partizane v  vas Sremščioo v b ližin i Beo
grada te r  je  b il kot borec dodeljen  1. ličk i proletarski 
b rigad i V I. prod. d iv iz ije  te r se udeležil borb za Beograd. 
P o  zavzetju  Beograda se je -nahajal na položaju  v  Srem ski 
M itroviči, od koder je  bil) ba je premeščen v  Bosno in  od 
tedaj je  -izginila za n jim  vsaka sled in  so vse -poizvedbe 
ostale brezuspešne.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domn- va 
smrti, se  na p red log N-ovak Rudolfa iz Sela št. 11 p ri Čr
ničah, uvede postopek za proglasitev Novak D an ijela  za 
m rtvega in  se mu postavi za skrbnika Novak Rudolf iz 
Sela št. 11.

P oz iva  se Novak D an ije l in  vsakdo, k i m u j-e kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i to- tuk. sodišču ali skrbnici 
do 30. ap rila  1947.

P o  preteku  tega roka, in  na ponovni pred log  bo 
sodišče odločilo  o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 23. januarja 1947.

*
Sp 83/47

Batagelj Jože, pok. Antona in  pok, M arije  roj- Brati
na, ro-j-en dne 5. marca- 1880 v  Štomažu p r i Lokavcu, z i
dar iz  Lokavca št. 182, je  b il dne 27. junija 1944 areti
ran od domačih domobrancev. Odpeljan je  b il še istega 
dne v  Ajdovščino-, ko  j-e bili baje- izpuščen: in  nato na poti 
dom ov v Lokav-ec ustreljen.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, -se na pred log  Batagelj Luc-iije, pos. -iz Lokavca 
št. 182 uvede postopek za pr-oglasit-ev Batagelj Jožefa za 
m rtvega in  se m u-postavi za skrbnico Batagelj Lucija, 
pos. dz Lokavca št. 182.

Poziva  se Batage-lj Jožef in  v-sakdo-, k i mu j-e kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i to  tuk. sodišču ali skrbnici 
do 30. aprila  1947.
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P o  preteku tega roka in  na ponovni pred log bo 
sodišče odločilo  o  p rog lasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 23. januarja 1947.

Sp 84/47

Inam o Ivan, živ. Ivana in  pok. L eopo lde  roj- Vovk, 
rojen  dne 9. junija 1890 v  Sv. K rižu  št. 15, je  b il dne
2. jun ija  1944. leta, ko so Nem ci požgali vas Cesto, a re
tiran 'in odpeljan  v  Gorioo, nato pa odveden  v  Nem čijo 
v  Dachau, odkoder je b il prepeljan  v  Buchenwald, k jer 
ga je  še v id e l Modrijan Janez iz  Rovt p r i Logatcu, Pra
protni kovo brdoi št. 17. Od tedaj da lje  je izgin ila  za n jim  

vsaka sled.
K e r  je verjetno, da  bo nastopila zakonita domneva 

smrti, se  na pred log  Inam o Jožefe, pos. iz. Sv. K r iža  št. 
15 uvede postopek za' proglasitev Inam o Ivana za m rtve
ga in  se mu postavi za skrbnico Inam o Jožefa, pos. iz Sv. 
K riža  št. 15.

Poziva  s>e Inam o Ivan  in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodiščiu a li skrbnici 
do 30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in  na ponoven pred log  bo 
sodišče od loč ilo  o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 28. januarja 1947.

*
K p  85/46

Širok Anton, živ. Antona in A m a lije  roj. Podgorn ik, 
rojen  11. oktobra 1924 v  Ozeljanu, kmečki sin iz, Ozeljana 
št. 13, se je  kot partizan u delež il borb  za Gorico ob pro
padu Ita lije. P o  prodoru  Nem cev se je  z drugim i tovariš i 
umaknil do  Čavna. Nato je  ba je  odšel v Jugoslavijo ter 
se je  nahajal na Dolenjskem  v  Šercerjev i brigad i, od 
koder je  ba je odšel na kurz v  Beograd. Od tedaj je  izg i

nila za n jim  vsaka sled-
K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 

smrti, se na pred log  Širok Am alije , pos. Ozeljana št. 13, 
uvede postopek za proglasitev Š irok  Antona za m rtvega 
ter se mu postavi za skrbnico' Š irok  Am alija , pos, iz  Oze
ljana št. 13 .

P oziva  sie Š irok Anton  in  vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da javii to  tuk. sodišču a li skrbnici 
do 30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in  na ponovni p red log  bo 
sodišče od ločilo  o  p rog lasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 23. januarja 1947.

*

Sp 86/47-2

Čehovin Jože, živ. Leopo lda  in  ž iv e  L ju dm ile  roj. 
Semenič, rojen  dne 17. maja 1928 v  Mahničih pri Štjaku, 
kmečki sin  iz  Mahničev št. 11, je  odšel dne 2(3. januarja
1945 v  partizane te r  je  slulžil v  17. b rigad i Sim ona G re
gorčiča, najprej v  I I I .  bataljonu, pozneje  pa kot kurir 
p ri štabu brigade. P o  iz ja v i izvesititel ja Ž igon  Andreja  
iz  V ip ave  št. 58 je b i l  Čehovin  Jože v  borbi dne 14. mar
ca 1945 v  Trebuši ranjen v  g lavo  od bacača in je baje 
tr i dn i iza tem dne 17. marca 1945 umrl.

K e r  je verjetno, da je  Čehovin Jožef resnično umrl 
dne 17. marca 1945, se na p red log  Čehovin  Danice, 
km ečke hčere iz  M ahničev št. 11 p r i Štjaku, uvede 
postopek za dokaz sm rti Čehovin Ježefa te r  s e  mu po

stavi za skrbnico Čehovin  Danica iz  Mahničev št. 11 p ri 
Štjaku.

Poziva  se vsakdo, k i mu je  kaj znanega 'o  pogrešan
cu, da jav i tuk. isodišču d o  30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in na ponovni pred log bo 
sodišče odločilo o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 25. januarja 1947.

Sp 77/47— 2

Jamšek Jožef, pok. Jožefa in  pok. A n e  roj. Jež, ro
jen  dne 5. ju lija  1876, poročen s Frančiško V idm ar, kro
jač iiz Lož šlt. 12, je  b il precej predan pijači in  je  prišel 
radi tega  v  do lgove  ter mu je  b ilo  posestvo prodano na 
dražbi. D ne 23. januarja 1929 je, potem, ko se je  napil, 
proti večeru oko® 7. ure odšel z  doma, ne da b i kaj 
reke l in  od  tedaj je  izg in ila  za n jim  vsaka sled. Vsa do
sedanja prizadevan ja  in  poizvedbe so ostale b rez uspeha.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  Jamšek Frančiške rojene V idm ar, 
zasebnice iz. V ip ave  št. 224, uvede' postopek za proglasi
tev  Jamšek Jožefa za m rtvega  in  se  m u postavlja  za 
skrbnico Jamšek Frančiška, zasebnica iz  V ip a v e  št. 224.

Poziva  se  Jam šek Jožef in vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i to' tuk. sodišču ali skrbnici 
do 30. aprila  1947.

Po' p reteku  tega roka in  na ponovni pred log  bo 
sodišče odločilo o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 25 januarja 1947. 

jjj

Sp 87/47—2

K obal F ilip , živ. F ilipa  in  pok. M arije  roj. Ž ivic, ro
jen  dne 26. ju lija 1921 na Plan in i, km ečki d e lavec  iz  P la 
nine št. 36, je  po razpadu Ita lije  odšel v  partizane te r je  
služil pri K osove lov i b r igad i kot nam estnik 'komandanta 
bataljona. Ob nek i p rilik i, ko je  š e l od Cerknega proti 
Lokvam  ® patrolo, so baje Nem ci za je li n jega in  ostale 
tovariše te r  ba je  vse skupaj pobili,

K e r  je  verjetno, da  bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, s e  na pred log  K oba l F ilipa  iz  P lan ine št. 36, uve
de postopek za p rog las itev  Kobal F ilip a  mil. za m rtvega 
in  se  mu poštam za skrbnika K obal F ilip  st. iz  P lanine 
št. 36.

Poziva  se  K oba l F ilip  m l. in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da jav i to  tuk. sodišču a li skrbni
ku do  30. aprila  1947.

P o  preteku tega roka in na ponovni pred log  bo 
sodišče odločilo  o  prog las itv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče, v Ajdovščini
dne 25. januarja 1947.

Sp 88/47—2

Žigon  S ilva  živ. K a r la  in  ž ive  Frančiške roj. Štokelj, 
rojena dne 18. novem bra 1925 iz  A jdovščine, V ilh arjeva  
ulica št. 37, je  b ila  dne 2. februarja  194)5 odvedena po 
domobrancih v  ajdovske zapore in  dne 6. februarja 1945 
prepeljana v  zapore v  Gorico, od koder je  b ila  dne 24. 
februarja 1945 p repeljana  v  Nemčijo. Na poti tja se je 
ja v ila  iz  Salzburga. Po' pripovedovan ju  Žigon M arije in 
Rebek  V ik to r ije  iz  A jdovščine se je  Ž igon  S ilva  nahajala 
v  taborišču Bergen-Belsen d o  prihoda Angležev, ko je  
zbolela in  je  b ila  odpeljana v bolnico. Od tedaj je  izgin ila  
za n jo vsaka sled.
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Štev. 22

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, sie na pred log Žigon D rage iz  Ajdovščine, V ilh a r
jeva  ulica 37, uvede postopek 'za p rog lasitev Žigom S ilve  
za m rtvo in  se ji postavi za skrbnico Ž igon  Draga iz  A j
dovščine, V ilharjeva  ulica št. 37.

Poziva se Žigon S ilva in vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o  pogrešanki, da to ja v i tuk. sodišču a li skrbnici 
do  30. aprila 1947.

Po  preteku tega roka in  na ponovni pred log  bo so
dišče odločilo o  pragliasdtvi za mrtvo.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 27. januarja 1947. .

*
Sp 89/47— 2

Žigon. Justa, živ. A lo jza  in ž iv e  Frančiške roj. Cigoj, 
rojena dne 20. septem bra 1921 iz  A jdovščine, V ilharjeva  
ullica št. 17, zasebnica, je  b ila  dne 11. septem bra 1943 
m obilizirana in je  držala stražo v tovarn i v A jdovščin i. 
Dne 25. septem bra 1943, po  zasedbi A jdovščine s  strani 
Nemcev, se je  umaknila z ostalim i partizan i proti Otlici, 
od koder je  nadaljevala pot p ro ti R ibnici na Dolenjskem , 
kamor pa baje ni prispela, ker so jih  na Notranjskem 
baje napadli sovražniki in je pri tej p r ilik i padlo več 
partizanov, med n jim i baje tudi Žigon Justa.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrt, se na p red log  Žigon Alojza' iz  A jdovščine, V ilh ar
jeva  ulica 17, uvede postopek za proglasitev Žigon Juste 
za m rtvo in se ji postavi za skrbnika Žigon A lo jza  iz  A j
dovščine, V ilh a rjeva  ulica 17.

Poziva  se- Žigon Justa in vsakdo, k i mu je ka j1 zna
nega o  pogrešanki, da to javi tuk. sodišču a li skrbniku 
do 30. aprila  1947.

P o  p reteku  tega roka in  na ponoven predlog, bo so
dišče od ločilo  o p rog lasitv i za m rtvo.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 27. januarja 1947.

Sp 90/47

Ušaj Marcel, živ. M ihaela in ž iv e  Roze roj. K ien , rojen 
dne 9. februarja  1924 v  P od gor i p r i Gorici, km ečki sin 
iz  P lač štev. 138 p r i Sv. Križu, je  po polomu Ita lije  v 
septem bru 1943 odšel z  osta lim i partizan i v  borbo za 
Gorico. R ad i nem ške nadmoči, se je  Ušaj Marcel z osta
lim i partizan i m oral um akniti v  Trnovsk i gozd, k jer so 
biUi, po iz ja v i izves tite ljev  Črnigoj Ferdinanda iz  Sv. K riža  
št. 11 in  Ožbot Antona iz  P lač št. 44 partizan i obkoljen i 
in  baje pobiti, m ed n jim i tudi Ušaj M arcel in  s icer dne
29. septem bra 1943 ter pozneje na mestu pokopan v 
skupen grob.

K e r  je  verjetno, da  je  b il Ušaj M arcel resnično 
ubit dne 29. septembra 1943, se na p red log  Ušaj Justa, 
km ečkega sina iz  P lač št. 138 uvede postopek za dokaz 
sm rti Ušaj M arcela te r  se mu postavi za 'skrbnika Ušaj 
Just, km ečki sin  i z  P lač št. 138.

Poziva  se vsakdo, k i mu je kaj znanega o  pogre
šancu, da  to ja v i tukajšnjem u sodišču ali skrbniku do
30. apnila 1947.

P o  preteku tega roka in 'izvedbi dokazov, bo sodišče 
odločilo  o  dokazu smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 31. januarja 1947.
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Sp 96/47—2

Vrtovec Marija živ. K arla  in žive K oba l Anton ije, 
rojena dne 8. septem bra 1921 v Vrtovčah, kmečka hči iz 
V rtovč štev. 33, je  sodelovala kot glavna kurirka ajdov
skega okra ja  od 8. novem bra 1942 pri nar. osvobodilnem  
gibanju. Dne 11. marca 1945 je kot taka skupaj s svojo 
sestro D ragico V rtovec  odšla iz V rtove na IX . korpus, ki 
se je  nahajal v  Cerknem. Na poti tja je  padla v  nemško 
zasedo, v  b ližin i Lokev. Ob tej p r ilik i so Nem ci sestro 
Dragico ubili, medtem  ko so Marijo V rtovec p r je li živo 
in od tedaj ni o  njej; n ikakega glasu več.

K er je  verjetno', da bo nastopila zakon ta  dom neva 
smrti, se na pred log V rtovec M ilke, bolničarke iz V rtove 
štev. 33 uvede postopek za proglasitev V rtovec M arije 
za m rtvo in se  ji postavi za skrbnico V rtovec  M ilko, bo l
ničarka iz  V rtove  štev. 33»

Poziva  se V rtovec Marija in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o  pogrešanki, da to javi tuk. sodišču ali skrbnici 
do  31. maja 1947.

Po  preteku tega roka in na ponoven pred log bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za mrtvo.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 10. februarja 1947.

Sp 95/47— 2

Batagelj H ijeron im  živ. Jožefa in pok. A lo jz ije  roj. 
Batič, rojen  dne 24., maja 1911 v  Potočah, zidar, samski, 
iz Potoč štev. 23, je  odšel v  partizane dne 25. septembra 
1943 in je  služil v  edin ici I I .  četa, I I I .  bataljon, 13. udar
ne brigade M irka Bračiča, 14. d iv iz ije , V I I .  korpusa ter 
se je  kot tak udeležil borb od  10. do 12. decem bra 1943 
za K očev je  in je baje padel dne 12. decem bra 1943 v 
b ližin i cerkve v  K očevju  in je baje pokopan tam v skup
nem grobu. ~Y

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Batagelj Jožefa pos, iz  Potoč štev.
23, uvede postopek za1 proglasitev Batagelj H ijeronim a 
za m rtvega in se mu postavi za skrbnika Batagelj Jožef, 
pos. iz  Potoč štev» 23.

Poziva  se Batagelj H ijeron im  in vsakdo, k i mu je 
kaj znanega o pogrešancu, da javi tuk. sedišču a li skrb
niku do 31. maja 1947.

P o  preteku tega roka in na ponoven pred log bo so
dišče odločilo o  proglasitvi za m rtvega. •

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini 
dne 10. februarja 1947.

*

Sp 233/46

Murovec Leopold , sin A ndre ja  in pok. Anton ije Pisk, 
rojen  dne 8. septem bra 1916 v Gor. Lokovcu št. 176, 
samski, kmet, je  dne 4. junija 1944 vstopil v  NOV, v 
kateri je b il uvrščen v I. bataljon P rešernove brigade. 
Odkar je  b ila  P rešernova  brigada p ri zadnji nemški 
o fen ziv i v  marcu leta 1945 napadena od Nem cev, je za 
njim  izg in ila  vsaka sled.

Sp 236/46

Jevšček A lo jz ij, sin A lo jz ija  in Štefan ije Markič, 
rojen  dne 10. aprila  1928 v Zabrdu št. 34, samski, kmet. 
je  b il dne 5. februarja  m obiliziran v NOV in pozneje 
uvrščen v I I I .  bataljon, X IX . brigade, k i je  b il v  V e lik em  
tednu leta  1945 na Poreznu skoraj v  celoti zajet in uni
čen od Nem cev. Od tedaj da lje  je  za Jevščekom i z j ’n.la 
vsaka sled.
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Sp 3/47

Šuligoj C iril, sin Ivana in pok. Roze Bavdaž, rojen 
dne 5. marca 1925 v Mešnjaku št. 127 (L evp a ), samski, 
kmet, je  februarja leta 1943 odšel v  partizane. Ko je 
bil n jegov odred  kmalu nato napaden in razpršen, se 
je nekaj časa skriva l v  b ližin i domače vasi, nakar je 
odšel k svojemu odredu. Pozneje so ga še v id e li na Krnu 
in v V ipavi, od tedaj da lje  pa je za njim  izg in ila  vsaka 
sled.

Sp 6/47

Čibej C iril, pok. Franca in Štefan ije roj. Rejc, rojen 
dne 29. marca 1914 v Gor. Tribuši št. 62, samski, kmet, 
je  dne 5. februarja  1943 odšel k partizanom , k jer je 
nazadnje služil pri V D V . Po  pripovedovan ju  izvestite
ljev  so ga zadnjič v id e li dne 2. maja 1945 v Trstu v 
patrulji, na katero je b ila  vržena ročna granata, k i je 
enega člana te patru lje ubila, ostala dva  pa ranila. Od 
tedaj da lje  je  za njim  izg in ila  vsaka sled.

Sp 12/47

Brem ec A lbert, sin Petra  in  M arije  Brem ec, rojen 
dne 21. decem bra v Gor. Lokovcu št. 188, samski, dela
vec, je  dne 2. oktobra 1943 vstopil v  NOV, v kateri je 
nazadnje služil p ri KM  v Cerknem  kot stražnik pri 
političnih jetnikih. Odkar so Nemci marca leta 1945 
napadli partizanske edinice, ki so se nahajale ia Po
reznu, je  za njim  izg in ila  vsaka sled.

Sp 19/47

K lavžar A lo jz ij, pok. Andreja  in M arije P rege lj, 
rojen  25. junija 19Ö3 v Cerknem , oženjen, kovač, nazad
n je stanujoč v  Avčah  št. 89, je  dne 22. septem bra 1943 
vstop il v  NOV, v  kateri je b il uvrščen v 3. četo, 3. bata
ljona G radnikove brigade. Po pripovedovanju  izvesti
te ljev  so ga poslednjič v id e li dne 24. septem bra 1943 na 
Trnovem , ko je  b ila  n jegova četa odposlana na položaje 
pod sv. Katarino p r i Gorici. Od tedaj dalje je  izgin ila 
za njim  vsaka sled.

Sp 20/47

Munih A lo jz ij, pok. Ivana in Katarine Saladin, rojen 
dne 1. junija 1911 v Avčah št. 86, samski, delavec, je 
dne 22. septem bra 1943 vstopil v NOV, v kateri je b il 
uvrščen v 3. četo, 3. bataljona Gradnikove brigade. Po 
pripovedovanju  izvestite ljev  so ga poslednjič v id e li dne
24. septem bra 1943 na Trnovem , ko je bila n jegova četa 
odposlana na položaje pod sv. K atarino p ri Gorici. Od 
tedaj dalje je izg in ila  za njim  vsaka sled.

Sp 28/47

Lašček Ivan  Silvester, sin Ivana in A lo jz ije  Pirih, 
rojen  dne 6. decem bra 19(25 v Avčah  št. 97, samski, kmet, 
je po kapitu laciji Ita lije  vstopil v  NOV, v kateri je bil 
uvrščen v 1. četo, 2. bataljona Gradnikove brigade in 
odposlan na položaje pod Sv. Katarino pri Gorici. Dne
21. septembra 1943 je  neki tovariš iz  Solkana, k i je 
kmalu nato tudi sam padel, p riše l povedat n jegovim  
staršem, da je Lašček prejšn jega dne padel pod Sv. K a
tarino.

Sp 30/47

Pavlin  Stanislav, sin Ivana in pok. K atarine Pavlin , 
rojen  15. decembra 1925 v G rgarju  št. 129, samski, krnel, 
je  po kapitu laciji Ita lije  vstopil v  NOV, v kateri je b il 
uvrščen v  4. četo, 1. bataljona 2. Prekom orske brigade 
in z n jo odposlan na Korčulo. K o  so se dne 22. decem bra

1943 na K orču li izkrca li Nem ci in jo  zavzeli, je  za njim  
izg in ila  vsaka sled.

Sp 31/47

K ogoj Ludvik, pok. Jakoba in E lizabete Pavšič, rojen 
19. avgusta 1913 na Lokvah št. 73, oženjen, kmet, je bil 
novem bra leta 1943 m obiliziran v NOV in odposlan v 
Cerkno. K o  so kmalu nato Nem ci p rodrli do Cerkna, so 
ga poslednjič v id e li v  Želinu, ko je  odhajal s svojo edi- 
nico na položaj. Od tedaj dalje je  izgin ila  za njim  vsaka 
sled.

Sp 32/47

Brem ec Maks, sin Štefana in L judm ile  Bremec, 
rojen 18. oktobra 1927 v Gor. Lokovcu št. 209, samski, 
delavec, je takoj po kapitulafciji Ita lije  vstopil v NOV, 
v  kateri je b il uvrščen v 3. četo, 1. bataljona Goriške 
brigade. K o  so se partizanske edinice v drugi polovici 
septem bra 1943 umaknile na Trnovsko planoto, je  oprav
lja l službo bataljonskega kurirja. Zadnjič so ga v id e li na 
Lokvah, ko je  odšel na patru ljo proti Trnovem , k jer so 
b ili že Nemci. Od tedaj dalje je izg in ila  za njim  vsaka 
sled.

Sp 35/47

Škvarča Franc, sin Andre ja  in Katarine Vončina, 
rojen  25. septem bra 1903 v Gor. Tribuši št. 42, samski, 
kmet, je b il dne 2. novem bra 1943 m obiliziran v NOV 
in uvrščen v p ion irsk i bataljon X V I.  SNOB. K o  je bila 
ta brigada v času od 16. do  21. novem bra 1943 napa
dena in zasledovana od Nemcev, je od tedaj dalje izg i
n ila za njim vsaka sled.

K e r  je  potem takem  verjetno, da bo g lede zgoraj 
navedenih pogrešancev nastopila zakonita dom neva smr
ti, se na prošnjo n jihovih  sorodnikov uvede postopanje 
za njihovo proglasitev za m rtve.

Vsakdo, komur je  kaj znano o zgoraj navedenih 
pogrešancih, se poziva, da ja v i to  podpisanemu sodišču 
do 31. marca 1947.

Po  preteku  tega roka in  izvedb i dokazov se bodo 
izdale odločbe o proglasitv i zgoraj navedenih pogrešan
cev za mrtve.

Okrajno narodno sodišče v  G rgarju  
dne 15. januarja 1947.

Štev. 22

Sp^.363/46—2

Valenčič Josip, posestnik iz  Podgrada p r i D ivači 
št. 22 je  b il aretiran 24. februarja 1944 od SS-ovcev in 
odpeljan  v  tržaške zapore. Čez kake tri tedne je b il pa 
odpeljan  v nemško taborišče v  Dachau, od koder se je 
zadnjič pismeno ja v il 15. aprila  1945.

K e r  je tedaj verjetno, da je Valenčič Josip m rtev, 
se uvaja na pred log  n jegove žene Valenčič  Zore posto
pek za proglasitev za m rtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem  poroča sodišču a li s tem  postavljenem u 
skrbniku Skuk Jožetu, sodnemu uradniku v H erpelje- 
Kozina.

Valenčič Josip se poziva, da se zglasi p ri podpisa
nem sodišču ali drugače da kako vest o sebi.

P o  1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
od ločilo  o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče H erpelje -K ozina
dne 30. decem bra 1946.
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za njim

Mezgec, Rudolf iz  Kovčic št. 16, ein  Ivama ;in E m ilije  
Lukač, rojem 1. avgusta 1924 v  Ko-včicah in tam na št. 16 
stanujoč, km etski sin, je odšel dne 28. oktobra 1943. leta 
v partizane, od koder se  ni več vrnil.

K e r  jo  tedaj verjetno, da M ezgec Rudolf n i več  med 
živim i, sie uvaja na pred log očeta M ezgec Ivana iz  Kovčic 
št. 16 postopek za p roglasitev m rtvim  in  se izdaja poziv, 
da se o  pogrešanem  poroča sodišču a li s tem  postav
ljenem u skrbniku M ezgec Ivanu, km etu iz  K ovčic št. 16.

Me-zge-e Rudolf se poziva, da se zg lasi p r i podpisa
nem sodišču a li drugače da kako vest o  sebi.

P o  1. aprilu  1947 bo sodišče na1 ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 3. januarja 1947.

Sp 14/47

Babič Ludvik  M ilan, sin  Franca in Jožefe Berne tič, 
rojen  31. marca 1925 v Rodiku št. 17, je  odšel leta 1943 
meseca septem bra v  partizane. V stop il je  v  Brkinsko b ri
gado, 2. četo, pozneje pa je  pogrešani pripadel 2. četi 
Tom šičeve brigade. Meseca oktobra leta 1943 je1 pokojni 
baje padel v Leskovi dolini. Od tedaj dalja se ni več 
javil.

K e r  je  tedaj verjetno, da je  Babič Lu dvik  M ilan m r
tev, se uivaja na p red log  sestre Babič M arije postopek za 
proglasitev m rtvim  in. se  izda ja  poziv, da se o pogreša
nem  poroča sodišču ali. s tem  postavljeni skrbnici Babič 
Mariji, km etici iz  Rodika št. 17.

Babič Ludvik  M ilan se poziva, da  se zg lasi -pri pod
pisanem sodišču ali drugače da kako vest o  sebi.

P o  prvem  ap rilu  1947 bo' sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo  o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 20. januarja. 1947.

Sp 12/47—2

Požrl Jožef, ro jen  1. ju lija  1908 v  Goričah št. 11, 
cestar, je  odšel v  partizane le ta  1943. Poprej je  b il v  
Ita lij i v  delavskem  bataljonu, odkoder se  je  po razpadu 
Ita lije  'ja v il v  I. d iv iz ijo  13. p ro leterske brigade in se , 
izkrca l v  Dalm aciji. K e r  je  obo le l na m alariji, je tovariš 
P ožr l Jožef odšel v  D rvar v  bolnico-. K o  je  b il nemški 
napad na D rvar, to je  bila 7. o fenziva, ga. od tega časa 
nihče ni več videl.

K e r  je tedaj verjetno, da je P ožrl Jožef m rtev, se 
uvaja na pred log  m atere P ožrl Ivan ke postopek za pro
glasitev za m rtvega in  se izdaja poziv, da  se o  pogre
šanem poroča sodišču ali postavljeni skrbnici m ateri
Požrl Ivanki, km etici Goriče št. 11.

Požrl Jožef se poiziva, da se zg las i p ri podpisanem 
sodišču a li drugače da kako- vest o  sebi.

Pio 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo
od ločilo  o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 21. januarja 1947.

Sp 15/47
Tov. C erkven ik  M iroslav, zakonski sin Antona in 

pok. Frančiške Gombač, rojen 5. septem bra 1923 v  Gor
njih Vrem ah, samski, km et v  G orn jih  Vrem ah, je  odšel 
v  partizane meseca decem bra leta 1943 in je  vstopil v
1. Prekomorsko- brigado v Dalm aciji, odkoder je odšel 
v Bosno- meseca decem bra 1943. Nahajal se je  v  Bosni in

Sp 13/47 -od decem bra 1943 -dalje ni o  njem n ikakega glasu, niti 
sé ni nikomur javil.

Na pred log Hreščak Karoline, go-spodinje iz  Gornjih 
V rem  št. 15, se uvede postopek za proglasitev Cerkven ik  
M iroslava za -mrtvega1 te r  se postavi za  skrbnico- Hreščak 
Karolino iz Gornjih V rem  št. 15.

C erkven ik  M iroslav in  vsakdo, k i mu je  kaj znanega 
o  njem , se poziva, da to- ja v i podpisanemu sodišču ali 
skrbnici najkasneje po treh mesecih od dneva objave v 
Uradnem  listu.

Po preteku  tega  roka  bo sodišče -na ponovni pred log 
-odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 16/47

Zrnec Ivan, zakonski sin  Ivana in  M arije -rojene Cer
kvenik, ro jen  16. maja 1911 v Gornjih Vrem ah št. 27, 
km et -v G orn jih  Vrem ah, je  -stopil v  partizane dne 15. 
septem bra 1944 in sicer v  Istrsko področje v  Brkini. Baje 
je  padel dne 4. ap r ila  1945 in od tedaj -dalje n i o- njem 
nobenega -gla-s-u in  se n-i javil.

K e r  je verjetno^ -da bo na-stopila zakonita dom neva 
smrti, se  na pred log Zrnec O lge iz  Gornjih V rem  št. 27 
uv-ede- po-stopek za proglasitev Zrnec Ivana -mrtvim hi se 
mu postavi za skrbnico- Zrnec Olga, gospodinja iz  G or
njih V rem  št. 27.

Zrnec Ivan  in vsakdo, k i m u je  kaj znano o  njem , se 
poziva, da to  jav-i -sodišču a li skrbnici v  treh mesecih po 
ob jav i tega oglasa.

Po preteku tega roka bo sodišče -na ponovni predlog 
-odločilo o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 17/47

Grlica Karlo, zakonski s in  Antona in  pok. Ane- roj. 
Mezgec, km et v B rezovem  Brdu štev. 15, rojen  21. aprila 
1912 v Brezovem  Brdu, je odšel dne 21. februarja 1943 
v partizane in je b il v mesecu marcu 1943 na poti v 
bolnico- v B rin je napaden od četnikov in baje ubit 
obenem  z enajstimi- drugim i tovariš i; kakor je  b ilo  to 
slišati od drugih sotovarišev iste brigade.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  G rlice Antona, kmeta v Brezovem  
Brdu št. 15, uvede postopek za pr-oglasitev G rlice Karla 
m rtvim  in se mu postavi za -skrbnika Grlica Anton, kmet 
v Brezovem  Brdu št. 15.

Grlica K a rlo  in  vsakdo, k i mu je kaj znanega o  po- 
grešanou, -se poziva, da -to ja v i sodišču a l i  skrbniku v  tre-h 
m esecih po ob javi te-ga oglasa v  Uradnem ! listu.

Po  preteku tega roka bo sodišče na p-onovmi predlog 
od ločilo  o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 18/47

Segu lin  Franc, -zakonski sin Ivana in  Amalije- roj. 
Jelušič, km et v  Tublljiah št. 12, ro-j-en 25. februarja  1925 
v  Tubljah, je  odšel v  partizane po kapitulaciji. Ita lije  in 
sicer v I. Prekomorsko- brigado- in  b i l  n-a-to v  Bosni v  
13. Pro le tarsk i brigad i 1. bataljon prateča četa 1. K o r
pus, 1. D ivizija. Zadnje sporočilo o njem  je b ilo po RK  
S loven ije dne 27. oktobra 1945, nakar ni b ilo  nič slišati 
o  njem.
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K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Segulin Am alije , gospodinje iz, Tu
belj št. 12, uvede postopek '/.a proglasitev Segu lin  Fran
ca m rtvim . Za skrbnico se postavlja Segulin  Am alija , 
gospodinja iz  Tubelj št. 12.

Segulin Franc in vsakdo, ki mu je  kaj znanega o 
njem, se poziva, da to ja v i sodišču a li skrbnici v  treh 
mesecih po ob javi tega oglasa.

Po  preteku tega  roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

*
Sp 19/47

B izjak A lfred , sin Andre ja  in M arije  roj. Stok, rojen
12. decem bra 1912 v Gorenjah, de lavec  v Gorenjah št. 2, 
je  odšel dne 18. oktobra 1948 v  partizane v  Brkinsko b r i
gado. Tovariš i so ga v ide li do novem bra leta 1948, odtlej 
naprej pa ga n i nihče v id e l in  tovariši dom nevajo, da je 
padel v  sovražn ikovi zasedi.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  B izjak Eme, gospodinje iz  Gorenj 
št. 2, uvede postopek za proglasitev B izjak A lfred a  m r
tvim  in se mu postavi skrbnica B izjak Ema. gospodinja 
iz  Gorenj št. 2.

B izjak A lfr ed  in vsakdo-, k i mu je  kaj znanega o  
njem, se poziva, da to  javi sodišču a li skrbnici v  treh 
mesecih po ob jav i tega oglasa.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o' proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 22/47

M edved Franc, sin Jožefa in Anton ije roj. Nedoli, 
kmet na Barki št. 18, rojen neugotovljenega dne leta 1927 
na Barki, je  odšel v  partizane dne 1. aprila  1944 v 1. četo
3. bataljona Cankarjeve brigade. K o  je  Cankarjeva bri
gada konec maja leta 1944 napadala Ig  pri Ljubljani, je 
po izvedb i Kovačič Franca iz Barke št. 11, v boju padel. 
Od takrat da lje  se tudi ni javil.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  M edved Marije, km etice iz  Barke 
št. 18, uvede postopek za proglasitev M edved Franca m r
tvim. Za skrbnico se mu postavi M edved M arija, km e
tica iz Barke št. 18.

M edved Franc 'in vsakdo, k i kaj ve  °  njem, naj javi 
to sodišču a li skrbnici najkasneje v  treh  m esecih po 
ob javi tega oglasa.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 26/47

Hreščak Jože, sin Jožefa in Marije roj. Barič, kmet 
v  Zavrhku št. 11, rojen 6. februarja 1902 v Zavrhku stev.
11, rojen  6. februarja 1902 v  Zavrhku, je  odšel v  partiza
ne po razpadu Ita lije  in  je  p riše l v  Brkinsko brigado. 
K o  je  nekaj bataljonov te brigade odšlo preko K livn ika 
v  sm eri na Mašun, so b ile  obkoljene in zapletene v  bo je  
z Nem ci ter je od tedaj da lje pogrešan.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na pred log Škerlj Karoline, km etice iz  Fam elj 
št. 2, u vede postopek za proglasitev Hreščak Jožefa m r

tvim  in  se mu postavi za skrbnico Škerlj Karolina, km e
tica iz  Fam elj št. 2.

Hreščak Jožef in vsakdo, k i kaj v e  o  njem  naj to 
ja v i sodišču v  treh  mesecih po ob jav i tega oglasa.

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 27/47

Jankovič Stanko-, rojen  12. avgusta 1926 v Doljnih V re 
mah, km etski sin iz  Doljn ih  V rem  št. 57, zakonski sim M i
haela in  Frančiške roj. Požar, je odšel v  partizane po 
razpadu Ita lije  in sicer je stopil v  4. četo 1. Prekom orske 
brigade. B il je  v  Bosni, k jer je  ostal pogrešan p r i nekem 
nemškem napadu v b liž in i Jajca dne 20. februarja 1944. 
Od takrat d a lje  ni o  n jem  nobenega glasu.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log  Jankovič Mihaela, kmeta iz  Doljn ih 
V rem  št. 40, uvede postopek za proglasitev Jankoviča. 
Stanka m rtvim , ter se mu postavi za skrbnika Jankovič 
Mihaela, kmeta iz  Doljnih V rem  št. 40.

Jankovič Stanko in  vsakdo, k i mu je  kaj znano o  
njem, naj to  jav i sodišču a li skrbniku najkasneje v  treh 
mesecih po ob javi tega oglasa:

Po  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

«j»

Sp 40/47

Valenčič Jožef, kmet v  Javorju št. 39, rojen dne 28. 
decem bra 1912 -v Javorju, zakonski sin pok. Antona in  
žive M arije roj, G erželj, poročen, oče dveh  otrok  v  sta
rosti 5 do 9 let, je odšel v  partizane septem bra meseca
1943 v Brkinsko brigado, od oktobra istega leta dalje je 
b il v  Šercerjev i brigadi. Dne 6. novem bra 1943, ko je  
Šercerjeva  brigada p r i Starem  trgu prečkala cesto, so jo  
napadli Nemci. Pri- tem  napadu je  Valenčič Jožef izgin il 
in se pozneje ni več jav il in  ga n i nihče več  videl.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Valenčič M arije, km etice v  Javorju 
št. 39, uvede -postopek za p roglasitev Valenčič Jožefa 
m rtvim , ter se za skrbnico im enuje Valenčič Marija, 
kmetica iz  Javorja št. 39.

Valenčič Jožef in  vsakdo, k i kaj v e  o  njem, 
naj to jav i sodišču a li skrbnici v  treh mesecih po ob javi 
tega oglasa.

P o  preteku tega  roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 43/47

/ Novak Josip, kmet v Obrovu, zakonski sin Ivana in 
pok. Ivanke roj. Gustinčič, rojen 16. junija 1912 v Obro
vu, je bil v februarju leta 1944 od Nemcev in domobran
cev aretiran in odpeljani v  tržaške zapore. Od tam- je  bil 
premeščen v Beljak, odkoder se je  še oglasil. Pozneje 
pa ni b ilo  nobenega glasu več o  njem  in se ni več n iko
mur jav il. Baje je  b il odpeljan  v  Nem čijo, odkoder pa 
ni b ilo  nobenega glasu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  ma pred log Novak Antona, m izarja v  Obrovu 
št. 54 uvede postopek za p roglasitev Novak Josipa m r
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pred log

tvim  in se mu, postavi za skrbnika Novak Anton, m izar 
v Obrovu št. 54.

N ovak Josip in  vsakdo, 'ki m u je  kaj znano o  
njem , naj to ja v i sodišču a li skrbniku najkasneje v  treh 
m esecih po ob javi tega oglasa.

P o  preteku tega  roka 'bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 232/46

Bak Slavko, zakonski sin Franceta in  M arije roj. 
Benčina, km et iiz Ležeč  št. 18, ro jen  28. jun ija 1920 v Le- 
žečah, je  odšel v  partizane dne 4. ju lija  1943. Bil je in
tendant 9. korpusa 'in je  bil n jegov naslov: K. P. C. pre
ko P/35. Zadnje p ism o je  pisal 27. februarja 1945. Potem 
je bil v  K osovelovi brigad i in se je  v  marcu leta 1945 
nahajal v  Sp. Novakih in  na hribu Porežem, k je r  je  bila 
dne 25. marca 1945 ve lika  nem ška o fenziva  te r  ga  od  te 
o fen z ive  da lje  ni ntihče več  v idel.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrit, se na pred log  Bak Zore, km ečke hčere iz Ležeč 
št. 18, uvede postopek za p rog lasitev Bak Slavka m rtvim  
in  se m u postavi iza skrbnico Bak Zora, hči kmeta iz L e 
žeč št. 18.

Bak S lavko in  vsakdo, k i kaj v e  o  njem , naj to  
ja v i sodišču a li skrbnici v  teku  treh m esecev po objavi 
tega oklica.

P o  preteku tega roka bo  sodišče na ponovni predlog 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 389/46

Peca Ivan, zakonski sin  Ivana in  M arije, roj. Povh, 
rojen dne 31. oktobra 1925 v  Ležečah p ri D ivači, km et
ski sin v  Ležečalh št. 19, je  'odšel v  partizane dne 22. 
septem bra 1943 in je  služil v  2. bataljonu Cankarjeve 
brigade, Istrsk i odred. Pogreša se od meseca marca 
1944, k er  od takrat ni o  njem  nobenega glasu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se  na p red log  Peca Ivana star., pos. iz  vasi Ležeče 
št. 19 uvede postopek za proglasitev Pece Ivana m rtvim  
in se mu postavi skrbnik Peca Ivan, pos. iz  Ležeč št. 19.

Peca Ivan  ml. in vsakdo, ki ve kaj o  njem , naj to 
ja v i sodišču ali skrbniku v  teku  treh m esecev po objavi 
tega oklica.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. februarja 1947.

Sp 369/46 1

Stok Jožef, zakonski sin pok. A lo jza  in M atrije roj. 
Prelc, rojen 8. februarja 1910 v Brestovici je b il areti
ran od fašistov leta 1941 in odpeljan  v Ita lijo. Od tam 
je  pobegnil v  partizane dne 4. marca 1942 ih  potem 
služil v Gubčevi brigadi ter po pripovedovanju  partiza
nov padel nekje na Dolenjskem.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Stok M arije, km etice v Brestovici 
št. 1 uvede postopek za proglasitev Stok Jožefa m rtvim  
in se mu postavi skrbnik Stok Marija, km etica iz  B re
stovice št. 1.

Stok Jožef in vsakdo, k i kaj ve o njem, se poziva, 
da to jav i sodišču tekom treh m esecev po ob javi tega 
oglasa.

Po  preteku tega roka, bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 22. januarja 1947.

Sp 352/46

V ovk  Jožef, mesar v Gradišču, rojen  1. decem bra 
1904 v  Gradišču, je  odšel v  partizane takoj po razpadu 
Ita lije  in  je  b il v  Brkinski brigadi. Dne 1. novem bra
1943 je  b il v  boju  iz Neimci p r i  Ilirsk i B istrici ujet in od
peljan v  Celovec. Od tam je  pobegnil dne 9. oktobra
1944 zopet v  partizane, pa je b il zopet zajet in  odpeljan  
v  Dachau, od tam pa dne 8. januarja 1945 premeščen v  
Saxenhausen. N iti iz  Dachaua n iti iz  Saxenhausena se 
n i več javil. Potom  R K S  se je samo ugotovilo, da je b il 
v  Dachauu in  S axent] a use n u.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  V ovk  Rozine, km etice iz  Gradišča 
št. 47 uvede postopek za proglasitev V o vk  Jožefa m rtvim  
in se m u postavi skrbnica V ovk  Rozina, kmetica iz  Gra
dišča št. 47.

V ovk  Jožef in  vsakdo, ki mu je  kaj znanega o  
njem, naj to javi sodišču a l i  skrbnici najkasneje v treh 
mesecih po  ob jav i tega oglasa.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo  o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina 
dne 22. januarja 1947.

Sp 46/47

Lazar M iroslav, zakonski sin  Jožefa in  M arije roj. 
Rojc, ro jen  15. septem bra 1919 v Prapročah, samski, je 
odšel v partizane v  januarju 1944 v  Istrski odred  ter se 
je sukal v  okolici P re lo ž  in Kozjan. Baje jo padel v  noči 
od 13. na 14. aprila  1944 v  b liž in i Kozjan ter od tedaj 
da lje  ni o  njem  nobenega glasu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log Lazar Jožefa, kmeta iz  Praproč 
št. 21 uvede postopek za proglasitev Lazar M irosla
va  m rtvim ,. te r  se  mu postavi za skrbnika Lozar Jože, 
km et iz  Praproč št. 21.

Laizar M iroslav in  vsakdo, k i kaj v e  o  njem , naj to 
ja v i sodišču a li skrbniku tekom  treh m esecev po ob javi 
tega oglasa.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 23. januarja 1947.

Sp 51/47

Škerjanc Ivan, rojen  17. oktobra 1920 na Artvižah  
št. 14, tam stanujoč, delavec, sin pok. Franca in  M arije 
roj. Ivančič, samski, r. k. vere , Slovenec, je  odšel v  par
tizane 3 dni po kapitu laciji Ita lije  in  je  služil pri prvem  
bataljonu, katerem u je  p ove ljeva l K a r l Maslo. Nekako v 
mesecu avgustu leta 1944 so ga u jeli Nem ci nekje blizu 
Ljubljane. Odpeljan je b il v  Dachau in je  b il po  izjavi 
sojetnika v  Dachau sežgan.

K e r  je  verjetno, da je  Škerjanc Ivan  m rtev, se uvaja 
na pred log Sluga M arije iz  A r tv iž  št. 16 postopek za 
prog lasitev za m rtvega in  se izdaja poziv, da se o  po
grešanem  poroča sodišču a li postavljen i skrbn ici Sluga 
Mariji, km etici, A rtv iže  št. 16.
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Škerjanc Ivan. se  poziva, da se zglasi p ri podpisa
nem sodišču a li da drugače kako vest o  sebi.

P o  1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno- prošnjo 
odločilo  o  p roglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 24. januarja 1947. .

Sp 58/47

M etlika M ilan, ro jen  8. junija 1910 v  Klancu, okraj 
H erpe lje-Koizin a, sin Ivana in A n e  Božič, mehanik, k i je  
nazadnje stanoval v  Zagrebu, je  odšel v  leK i 1941 v par
tizane. Bil je  komandant bataljona 13. d iv iz ije  in  je  b il 
v 6. o fenziv i težko ranjen. Od takrat da lje  pa o  njem  ni 
n ikakega glasu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  Metlika Justine iz  H erpe l j e ,  št. 24 
uvede postopek za p rog lasitev m rtvim  M etlika M ilana 
in  se mu postavi za skrbnico M etlika Justina iz  H erpe l j 
štev. 24.

M etlika M ilan in  vsakdo-, k i mu je  zn a n » kaj1 o 
njem, naj to ja v i sodišču a li skrbnici najkasneje v  treh 
m esecih po ob jav i tega oglasa.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
od ločilo  o  proglasitvi za m rtvim .

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 23. januarja 1947.

Sp 64/47

Flandija  Ivan, rojen 21. avgusta 1901 v  Prapr-očah, 
kmet, sin pok. Antona in  U rše Kocjančič, poročen, oče 7 
otrok, je  b il aretiran in odpeljan  v  Coroneo v  Trst in  nato 
v  Nem čijo v  Mauthausen, odkoder se pa ni več vrnil.

K e r  je  tedaj verjetno, da F landija Iva n  ni v eč  med 
živim i, se uvaja na p red log  n jegove žene Flandija Ane 
postopek za proglasitev m rtv im  in se izdaja poziv, da 
se o  pogrešanem  poroča sodišču a li 'Skrbnici Flandija 
An i, km etici iz  P raproč št. 27.

F landija  Ivan  se poziva, da se glasi p r i podpisanem 
sodišču a li drugače da kako vest o sebi.

Po 1. aprilu  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo od 
ločilo  o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 23. januarja 1947.

•jj ■

Sp 73/47

Sila Ludvik  je  b il rojen  leta 1919 v  Gradišču pri 
D ivači št. 7 in  tam  stanujoč, m izar, sin Franca in Ma
rije  roj. Žnidaršič, je  odšel iz  Ita lije  v  partizane in  se je 
izkrcal nek je  v  Dalm aciji. S lužil je  p r i tankovski b riga 
di in  je  v  b ližin i Sušaka kot kurir odšel v  patrolo, od 
koder se pa ni več vrnil.

K e r  je  tedaj verjetno, da S ila Lu dv ik  n i v e č  med 
živ im i, se u vede na pred log  brata Sila Jožefa postopek 
za prog las itev  m rtvim  in  se izdaja poziv, da se  o- po
grešanem  poroča sodišču ali pa skrbniku S ila  Jožefu, 
šoferju  iz  Gradišča' šit. 7 p r i D ivači.

Sila Lu dvik  se poziva, da se zglasi p r i podpisanem  
sodišču a li da drugače kako vest o- sebi.

P o  1. m aju 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo- od 
loč ilo  -o- proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 30. januarja 1947.

Sip 79/47

Rojc Slavko, zakonski sin  Antona in  Ane, ro j. Andre- 
jašič, ro jen  12. jun ija  1925 v  Prapročah, samski, km et v 
Prapročah št. 12, je  odšel v  partizane septem bra 1943 
v  Ita liji v  1. Prekom orsko brigado. Od tega  časa dalje 
se -ni n ikdar več oglasil.

K e r  je  verjetno-, da bo nastopila zakonita dom neva 
sm-rti, se na p red log  Rojc A n e  uvede postopek za pro
g lasitev za m rtvega  in  -se mu postavi za skrbnico Rojc 
Ana, km etica iiz P raproč št. 12.

Rojc Slavko- i-n vsakdo, k i ve- o  njem, naj to 
javi sodišču a li skrbnici v  teku  treh m esecev po ob javi 
tega oklica.

P o  preteku tega roka bo sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 3. februarja 1947.

*
Sp 81/47

Sternad H enrik , zakonski sin pok. Ivana in  Leopo-1- 
dine roj. Kogej;, ro-j-e-n 14. j-uni-ja 1906 v  Id r iji, poročen, je  
odšel meseca ap rila  leta 1944 v partizane in je služil 
v  B-eli K ra jin i v  3. četi, 3. bataljona, 15. d iv iz iji, 15. b r i
gadi. B il j-e četni politkom isar in se -od m-es-e-ea avgusta 
leta 1944 ni več javil.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
s-mrti, s-e na pred log žene Sternad Ivanke uvede posto
pek za proglasitev Sternađ H enrika  z,a m rtvega in se mu 
postavi za skrbnico Sternad Ivanka iz  M aterije  št. 14.

Sternad H en rik  in  vsakdo, k i v-e kaj o  njem , naj to 
javi sodišču a li skrbnici v  teku treh m esecev po ob javi 
tega oklica.

P o  preteku  tega roka bo  sodišče na ponovni predlog 
od ločilo  o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina ,
dne 3. februarja 1947.

Sp 82/47

Kljun A lo jz , gostiln ičar v  M ateriji št. 21, okraj H er
pelje-Kozina, je odšel 30. decem bra 1943 v Brkinsko- b ri
gado- oz. v  Istrsk i odred  v  partizane. Dom ov na dopust 
je prišel dne 2. februarja  1944. Takoj naslednjega dne 
so ga  a re tira li partizani. Poiz-neje je  b il na partizanskem 
štabu Istrskega odreda oproščen in poslan v  V I I .  K or
pus. Zadnjič se je  oglasil dne 15. februarja 1944 in spo
ročil, da g re  v  Slovenijo. Od tega časa da lje  pa n i več 
glasu o  njem.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se  na p red log K ljun  Zdenke uvede postopek pro
glasitve za  m rtvega in  se <m-u postavi za skrbnico K ljun  
Zdenka, gostiln ičarka v  M ateriji št. 21.

K ljun  A lo jz  in  vsakdo, k i v e  o  njem , naj to 
javi sodišču a li skrbnici v  teku treh m esecev po ob javi 
tega oklica.

P o  preteku tega roka bo  sodišče na p-ono-vni predlog 
od ločilo  o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 3. februarja 1947.

Sp 313/46
Šuman Franc, rojen 31. januarja 1924 v Trstu, sta

nujoč na Betan iji št. 1, r. k. vere, samski, delavec, pis
men, je odšel 8. decem bra 1943 v partizane. Nekaj časa 
se je zadrževal v  Brkinih, nato je  pa b il premeščen v Slo
ven ijo in je po iz ja v i nekih tovarišev dne 9. marca 1944
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b il od  Nem cev zajet. Nato je  b il odpeljan  v  Begunje na 
Gorenjskem , k jer je  izg in ila  vsaka sied za njim.

K e r  je  verjetno, da  bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  Šuman Franca jz Betami je  št. 1 uve- 
ve  [postopek aa p rog lasitev m rtvim  in  se mu postavi za 
skrbnika Šiuman Franc, Betanija štev. 1 pri Ško-cijamu, 
okraj H erpelje-Kozina.

Šuman Franc in vsakdo, k i ve o  njem . naj to- 
ja v i sodišču a li skrbniku v  teku  treh m esecev po objavi 
tega oklica.

P o  preteku tega rok a  bo  sodišče na ponovni pred log 
odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpeljc-Kozina
dne 3. februarja 1947.

Sp 307/46—3

M iklavec Anton, zakonski slin pok. Antona dm pok. 
M arije  roj. Ivančič, rojem 16. februarja 1903 v Obrovem, 
poročen, je  odšel k partizanom  p o  razpadu Italije-, in 
sic-er v  'sredini: septem bra leta  1943. B aje je  padel ob 
priiteki neke obkolitve po ustaših meseca novem bra leta 
1043.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  M ik lavec M arije  u vede postopek 
za p roglasitev M iklavec Antona m rtvim . Za skrbnico se 
postavi Miklavec- M arija, kmetd-oai iiz Obrova št. 46.

M ik lavec Anitom in  vsakdo se  poziva, k i mu je  o 
njem  kaj zinanega, da to  sporoči sodišču a li skrbn ici v  
treh  m esecih po ob jav i tega oklica.

Po  preteku tega  roka bo sodišče na ponovni p red log 
odločilo o  proglasitvi za m rtvega.

Okrajno narodno sodišče Herpelje-Kozina
dne 7. februarja 1947.
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Sp 396/46, 397/46, 12/47, 44/47

P red  okrajn im  narodnim  sodiščem v Id r iji je  uve
deno postopanje za proglasitev za m rtve sledečih tova
rišev :

1. Pavlovčič Ivan, rudar, rojen 12. maja 1907 v Id riji, 
stanujoč v  Id r iji, Tom šičeva ul. 20, je  odšel v partizane 
po razsulu Ita lije  ter se je nahajal v  X V I I I .  proletarski 
brigadi, I. korpus, I. d iv iz ija  v  raznih kra jih  Bosne. Od 
svojega odhoda dalje ni poslal n ikakega sporočila. Po  
izjav i Močnik Franca iz, Id r ije  je  baje pogrešan.

2. Pavlovčič David, rudar, rojen  5. decem bra 1910, 
stanujoč v  Id r iji, RozmanoVa ul. 13, je odšel v  partizane 
po razsulu Ita lije  ter je  pripadal X I I I .  p ro letersk i b r i
gadi, I. korpus, I. d iv iz ija  v  raznih kra jih  Bosne. Od 
svojega odhoda dalje ni poslal n ikakega sporočila. Po 
iz ja v i Močnik Franca iz  Id r ije  je baje pogrešan.

3. Rem ec Anton, delavec, rojen  1. ju lija  1907 v 
Gorah, stanujoč v  Vrsn iku  št. 19, je  odšel v  partizane 
po razpadu Ita lije . Nahajal se je  v  K osove lov i brigadi 
na Angelsk i gori pri V ipavi. Od maja 1944, ko  se je 
zadnjikrat javil, ni od n jega nikakega glasu več.

4. Poljanec Franc, električar, rojen 23. januarja 
1910 v Id riji, v poslednjem  času zaposlen  v Labinu — 
Istra, je  prišel dne 17. septem bra 1943 iz  italijanske 
arm ade v partizane v  Črni vrh. Od svojega odhoda v 
partizane n i poslal n ikakega sporočila več.

K e r  je  tedaj verjetno, da b-o nastopila zakonita do
m neva smrti, se uvede na prošnjo ad 1. žene Pavlovčič 
■Marije, ad 2. žene Pavlovčič Ivan, ad 3. m atere Remec 
Marjane in ad 4. m atere Poljanec Anton ije postopanje 
za proglasitev za m rtve.

Poziva jo  se vsi gori naveden i tovariši in vsakdo, 
kom ur je  kaj znanega o usodi pogrešancev, da to javi 
tuk. sodišču a li pa s tem  postavljenem u skrbniku P ivku  
Josipu, vod ji zem ljiške knjige- v  Id riji.

P o  15. maju 1947 bo sodišče na vnovičen predlog 
odločilo o  proglasitv i za mrtve.

Okrajno narodno sodišče Idrija-Cerkno
dne 22. januarja 1947.

*

Ok. 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 48 in  49/47

1. Kone-stabo- Franc, sim Ivana in  matere Marije roj. 
Tomažič, ro jen  12. novem bra 1904 v  Pregarjah št. 42, 
tam stanujoč, samski, posestnik, Slovenec, je bil od 
donna odpeljan  po Ita lijan ih  dne 13. marca 1943 in 
to v  zapore Coroneo v Trstu. Od tam je  prišel v tabo
rišče Cairo M ontenotte v  Savoni, Italija, od koder 
se j-e zadnjič ja v il dom ov dne! 15. septembra 1943. 
Po  govorici je po razpadu Ita lije  b il odpeljan v Maut
hausen, ali o njem  do danes n i več nikakega glasu.

2. Butinar Anton, sin  pok. M artina in  matere Marije
roj. Zadnik, rojen  19. avgusta 1896 v Pregarju  št. 61, 
tam  stanujoč, poročen, oče 2 otrok, posestnik, Slove

nec, je  b il od Ita lijanov dne 13. marca 1943' odpeljan 
od doma v  zapore Coroneo v  Trstu in  od tam v  tabo
rišče Cairo Momtemoitte v  Savoni, Italija, od koder 
se je  poslednjič jav il meseca septem bra 1943. Po raz
padu Ita ilje  je  b il po vesteh po Nemcih odveden v 
taborišče Mauthausen in ni več nikakega glasu o 
njem. ®

3. Zadnik Blaž, sin pok. Andreja  im pòk. Ane rojene 
Konestabo, rojen dne 3. februarja 1889 v Pregraju 
št. 28, tam stanujoč, poročen, oče 5 otrok, kmet, 
Slovenec, je  b il po Italijan ih  dne 13. marca 1943 
odpeljan  od doma in p riše l v  zapore Coroneo v 
Trstu, a od tam je  b il odpeljan  v taborišče Cairo 
Montenotte v  Savoni, Ita lija , od  koder se je zadnjič 
ja v il 31. avgusta 1943. P o  nepotrjen ih  vesteh je po 
zlomu Ita lije  b il po  Nemcih odpeljan v taborišče 
Mauthausen in do danes o n jem  ni nikakega glasu 
več.

4. Zadnik Anton, sin  pok. Antona in  m atere Jožefe roj. 
Kovačič, rojem dne 13. novem bra 1895 v  Pregarju 
št. 7, tam stanujoč, poročen, oče 1 otroka, kmet im 
tesar, Slovenec, je  b il po Ita lijan ih  odpeljan  od doma 
dne 18. marca 1043 in  to v  zapore Coroneo v Trstu, 
od  tam so ga  pa nato odpelja li v  taborišče Cairo 

Montenotte v  Savoni, Italija. Po» razpadu Italije so 
ga potem  Nem ci od pe lja li v  taborišče Mauthausen in 
s te  poti se je  zadnjič jav il domov, potem pa o njem
n i več n ikakega glasu.

5. Butinar Franc, sin Franca in m atere M arije roj. Do
dič, ro jen  dne 25. maja 1892 v  P regarjah  št. 65, tam 
stanujoč, poročen, oče 4 otrok, zidar, Slovenec, je  bil 
po  Ita lijan ih  odpeljan v  zapore  Coroneo v  Trat dne 
13. marca 1043, a od tam v taborišče Cairo Montenotte 
v  Savoni, Italija, od koder se je  zadnjič javil dne 10.

. avgusta 1043. Po  nepotrjenih vesteh  je  b il po razpadu 
Ita lije  prepeljan  v taborišče Mauthausen po Nemcih 
in do danes o njem ni n ikakega glasu.

6. K ogovšek  K arel, sin pok. K arla  in matere- Ane roj. 
Bubnič, rojen dne 30. aprila  1887 v  Pregarjah  št. 66, 
tam  stanujoč, poročen, oče 7 otrok, delavec, Slovenec, 
je  b il dne 13. marca 1943 o-d doma odpeljan po Ita
lijan ih  in to v  zapore Coroneo v Trstu, od tam pa v
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taborišče Cairo Montenotte v  Savoni, Italija. Iz  tega 
taborišča se je  zadnjič jav il dne 17. septem bra 1943, 
a potem  o njem  ni več n ikake vesti. Po nepotrjenih 
vesteh  so ga Nem ci po razpadu Ita lije  odp e lja li v  ta
borišče Mauthausen.

7. L ipec  Amton, sin  Antona in  Frančiške roj. Tomšič, 
rojen  dne 15. ju lija  1909 v Knežaku 52, tam nazad
nje stanujoč, samski, posestniški sin, Slovenec, je b il
15. marca 1944 po Nemcih na dom u aretiran  in  nato 
zadržan v zaporu v Ilirsk i B istrici oko li 1 meseca. 
Od tu je b il odpeljan v Trst v  zapore Coroneo, a pol 
meseca pozneje pa je  b il odpeljan  v  taborišče Dachau 
v  Nem čiji. Zadnjikrat s e  je  javil' dne 30. ju lija  1944 
'iz Celja  na potu v  Nemčijo, a od tedaj o njem  ni več 
n ikakega sledu.

8. Š ircelj Anton, sin pok. Jerneja in  A n e  roj. Zadel, 
ro jen  21. maja 1907 v  Knežaku št. 31, tam naizadnje 
stanujoč, poročen, oče 5 otrok, posestnik, Slovenec, 
je  b il dne 8. maja 1944 na dom u aretiran po Nem cih 
in  odpeljan  v Reko. Od tod  je po nepotrjen ih  vesteh 
b il dne 16. m aja  1944 prepeljan v  Celovec v  Avstrijo , 
a od n jega ni več n ikakega (glasu že  od  dneva are
tacije.

9. Černetič Anton, sin  Antona in  M arije  roj. Slavec, ro
jen  27. februarja  1912 v  Knežaku št. 189, tam nazad
n je  stan., poročen, oče 2 otrok, m izar, S lovenec, je  b il 
kot obveščevalec na terenu dne 15. marca. 1944 ujet. 
po Nem cih in takoj odpeljan  v  Nem čijo  v  taborišče 
»N a tzw e ile r «, od koder se  je  zadnjič ja v il dne 31. 
ju lija  1944, potem  pa o njem  do  danes ni več n ika
kega  glasu.

10. Bubinič Lovrenc, sin V ik torja  in  m atere Ivan e  roij. 
Tomažič, ro jen  dne 2. avgusta 1917 v Pregarjah  št. 96, 
tam nazadnje stanujoč št. 56, samski, trgovski pomoč
nik, Slovenec, je  b il p o  Nemcih aretiran na domu 
dne 14. decem bra 1943 in  odpeljan  v zapore v . Pod
grad. Od dneva n jegove aretacije pa do danes o njem 
ni- več n ikakega glasu.

K e r  je  verjetno', da so vsi zgoraj im enovani m rtvi, 
se  po pred logu  Konestabo M arije  iz  P rega r ja  42, m atere 
prvega, Butinar Anton ije iz  P rega rja  št. 61, žene druge
ga, Zadnik A n ton ije  iz  P regarja  28, žene tretjega, Zadnik 
K a ro lin e  iz 'P re g a r ja  št. 7, žene četrtega, Butinar M arije 
iz P regarja  65, žene petega, K ogovšek  Justine iz  P regarja  
66, žene šestega, L ipec  A n ge le  pok. Antona iz Knežaka 
52, sestre sedmega, Š ircelj M arije roj. K eš  iz  Knežaka 31, 
žene osm ega, Černetič V a len tin e iz  Knežaka 189, žene 
d evetega  in  Bubnič Damice iz  P regarja  56, sestre desete
ga uvaja iza vse zgoraj navad ene postopek za proglasitev 
za m rtve in se obenem izdaja poziv, da se o pogrešanih 
poroča sodišču a li s  tem  postavljenem u skrbniku Žiberna 
Josipu, slugi Okrajnega narodnega sodišča v  Ilirsk i Bi
strici.

V s i zgoraj naveden i pogrešanci se pozivajo, da se 
zg lasijo  p ri podpisanem  sodišču a li sicer da jo  kako vest 
o- sebi.

P o  1. septem bru 1947. leta se bo na vnovičen, pred
lo g  odločalo o  p rog las itv i mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v  Ilirsk i B istrici 
dne 22. januarja 1947.

Ok 22, 25, 39, 40', 41, 42, 43', 45, 46, 47/47

1. Bubnič S ilvester, sin  V ik torja  in  Ivan ke roj. To
mažič,, ro jen  18. maja 1927 v Pregra jah  štev. 86, tam na- 
zadnje stanujoč na štev. 56, samski, trgovski pomočnik,

Slovenec, je  še l v  partizane dne 10. septem bra 1943 in 
služil v  začasnem odredu v  Ilirsk i Bistrici. Po  nepotrjenih 
vesteh je  tri dni nato padel v  borb i z Nem ci p r i Bitnjah 
in je  pokopan na prem skem  pokopališču.

2. K irn  Berto, sin Josipa- in m atere M arije roj. To 
mažič, ro jen  9. aprila  1927 v  Celjah štev. 10, tam na
zadnje stanujoč, samski, posestnikov sin, Slovenec, je 
odšel k partizanom dne 11,. aprila  1944 in je  služil v  1. 
bataljonu X I. b rigade X V . D iv iz ije , V I I .  Korpusa. Zad
njič se je  ja v il 14. ju lja 1944 in od  tedaj o  njem  n i več 
n ikake vesti.

3. Novak Jakob, sin pok. Antona1 in m atere Katarine 
roj. Serko, ro jen  25. ju lija 1905 v Knežaku štev. 176, tam 
nazadnje 'stanujoč, poročen, b rez  otrok, posestnik, Slo
venec, je  b il po partizanih m obiliziran v  septem bru me
secu 1943. leta. V  marcu 1944 je  b il po domobrancih v 
borb i zajet in  zadnje poročilo  je  poslal iz L ju b lja n i dne 
23. avgusta 1944, nakar je  za njim  izgin ila  vsaka sled.

4. Požar Franc, sin pok. Josipa in m atere M arije  roj, 
Simčič, ro jen  1. m aja 1912 v Rupi štev. 39, tam nazadnje 
stanujoč, poročen, oče 4 otrok, kmet, Slovenec, je  b il 
dne 26. aprila  1944 od  NOV m obiliziran v Podgrajah in 
takoj dodeljen  v  Cankarjevo brigado v  Slovenijo. Zadnji 
glas o  njem  je  b il meseca oktobra 1944, ko je  b il v  
borb i ranjen v okolic i Žužemberka, a od tedaj o n jegovi 
usodi ni ničesar znanega.

. 5. U ljančič Josip, sin pok. Antona in m atere .M arije 
roji. Brožič, ro jen  10. septem bra 1914 v Gornjem  Zemonu, 
tam nazadnje stanujoč na štev.. 20, samski, kmet, S love
nec, je  b il v  partizanih od  1. februarja 1944 ter je  služil 
v 2. četi, I I .  bataljona, IX . brigade, X V I I I .  d iv izije . Zad
nje poročilo o njem  je  b ilo  dne 10. aprila 1944 in od 
tedaj se o- n jegovi usodi ničesar več ne ve.

6. F ilčič Josip, sin Franca in H elene roj. Udovič, 
ro jen  24. oktobra 1920' v  Fabcih štev. 6, tam nazadnje 
stanujoč, kmet, Slovenec, je  b il od POJ m obiliziran  dne
18. marca 1944 in takoj odšel v Slovenijo. Od n jegovega 
odhoda v partizane o  n jem  n i več  nobenega glasu.

7. Filčič Anton, sin Franca in H elene roj. Udovič, 
ro jen  17. januarja 1900' na Fabcih štev. 6, tam nazadnje 
stanujoč, samski, kmet, Slovenec, je  b il dne 12. sep
tem bra 1943 od  POJ m obiliziran  in je  odšel na Hrvaško 
z nepoznano edinico. Meseca novem bra 1943. leta je b il 
nato po Nemcih za jet in odpeljan  v neznano taborišče 
v  Nemčijo ter že preko 2 le ti o njem  ni nikake vesti.

8. Frank Josip, sin pok. Ivana in M arije roj. Tomažič, 
ro jen  dne 6. avgusta 1909 v  Gaberku štev. 10, nazadnje 
stanujoč v Hujah štev. 11, poročen, oče 4 otrok, posestnik, 
Slovenec, je  b il po NOV m obiliziran dne 3'. aprila  1944 
in dodeljen  komandi mesta Ilirska Bistrica s sedežem  
v  Gaberku. Zadnja vest o  njem  je bila iz  Mašuna dne 15. 
junija 1944, a potem  o njem  n i več n ikakega glasu.

9. Š ircelj Ivan, sin Antona in An ton ije  roj. Fatur, 
ro jen  13. avgusta 1923 v  Prem u, tam nazadnje stanujoč 
na štev. 56, samski, posestnikov sin, Slovenec, je  šel m e
seca septem bra 1943. leta v  partizane in  je  služil v  m i
nerski četi Levstikove brigade. Dne 19. m arca 1944 je  b il 
po Nemcih ujeti in  prepeljan  v  Postojno ter od takrat o  
njem ni več nobenega glasu.

10. Tom ažič Josip, sin Ivana in M arije roj. Tomažič, 
ro jen  v  Hujah dne 19. septem bra 1902, tam nazadnje sta
nujoč na štev. 31, poročen, oče treh otrok, zidar, S love
nec, je  b il na domu po partizanih m obiliziran dne 9. sep
tem bra 1943. Služil je v I. bataljonu Brkinske brigade v
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Bitnji, kakor je  ugotovljeno po drugih, a sam se nikdar 
ni jav il ter o  njem  do  danes n i n ikakega glasu.

K e r  je  vier j etno, da so vsi zgoraj navedeni m rtvi, se 
na pred log Bubnič Danice iz P rega r ja, sestre prvega, 
K irn  M arije iz  Celj 10, m atere drugega, Novak A m a lije  
iz Knežaka, žene tretjega, P ožar M arije  iz  Rupe, žene 
četrtega1, U ljančič Antona iz  G orn jega Zemona, brata 
petega, Udovič H elene iz Fabc, m atere 'šestega in sed
mega, Frank M arije iz  Huj, žene osmega, Šircelj Antona 
iz Prem a, očeta devetega in Tom ažič Frančiške iz  Huj, 
žene desetega, za vse navedene uvaja postopek za pro
glasitev m rtvim  in se obenem  izdaja poziv, da  se o pogre
šanih poroča sodišču ali s tem  postavljenem u skrbniku 
Žibernu Josipu, sodnemu slugi Okrajnega narodnega so
dišča v Ilirsk i Bistrici.

V s i zgoraj navedeni pogrešanci se pozivajo, da se 
zglasijo pri' podpisanem sodišču ali sicer da jo  kako vest 
o sebi.

Po  1. septem bru 1947 se bo na vnovičen pred log od
ločilo1 o proglasitv i m rtvim .

Okrajno narodno sodišče v  Ilirsk i Bistrici
dne 22. januarja 1947.
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Ok. 11, 12, 18, 15, 16/47

1. Iskra Anton, sin pok. Ivan a  in M arije  roj. Celin, 
rojen  5. januarja 1905 v Podgrajah, tam nazadnje sta
nujoč štev. 41, poročen, oče 6 otrok, posestnik, Slovenec, 
je  b il dne 23. maja 1944 od  Nem cev zaprt v  zapor Ilirska 
Bistrica, a od tam odpeljan v  zapore Coroneo v Trst, dne
11. avgusta 1944 pa odpeljan  v  taborišče Dachau ter od 
tedaj o njem  ni n ikakega glasu.

2. Jaksetič Anton, sin pok. Ivana in m atere M arije 
roj. Zgoraba, rojem 2. oktobra 1908 v  Podgrajah, tam na
zadnje stanujoč na štev. 39, poročen, oče 4 otrok, pose^- 
stnik, Slovenec, je  b il dne 4. oktobra 1944 po Nemcih 
zaprt v zapore v  Ilirsk i B istrici in čez nekaj dni nato 
odpeljan na Koroško v Beljak, od koder se je  zadnjič 
ja v il dne 3. aprila. 1945, od  tedaj pa o n jem  ni veS ni
kakega glasu.

3. Valenčič Ivan, sin Jakoba in Jožefe roj. Valenčič, 
rojen  29. maja 1903 v Novokračinah, tam nazadnje sta
nujoč na štev. 18, poročen, oče dveh  otrok, delavec, S to  
venec, je bil 13. septem bra 1943 po  partizanih m obili
ziran in  nato odšel z našo vojsko proti Trsatu in  v  Liko-. 
Zadnjič se je  jav il meseca februarja 1944, da se nahaja 
v  I. L ičk i brigad i, % bataljon, 2. četa in  od tedaj n i o 
njem  več n ikakega glasu.

4. Repinc V ladim ir, sin pok. Josipa in M arije roj. 
Tomažič, ro jen  24. februarja 1919 na Prem u, tem  na
zadnje stanujoč štev. 37, samski, delavec, Slovenec, je  b il
11. aprila  1944 po naših oblasteh m obiliziran in služil v 
X V . četi IV . bataljona, X V . brigade. Od meseca septem
bra 1944 o njem  n i več n ikakega glasu.

5. S tem bergar Franc, sin pok. Ivana in Josipine roj. 
Vrh , ro jen  12. marca 1894 v  Doln jem  Zemonu, tam na
zadnje stanujoč na štev. 25, poročen, oče 6 otrok, cestni 
delavec, je  b il po Nemcih neugotovljenega dne meseca 
oktobra 1943 odpeljan  od dom a neznano kam in od  takrat
o njem  ni več n ikakega glasu.

6. Zadel Ivan, sin pok. Ivana in Ivane roj. Poropat, 
rojen  11. junija 1925., v  Trstu, nazadnje stanujoč v  Pod- 
bežah 19, samski, posestnik, Slovenec, je  b il od parti
zanov m obiliziran dne 20. septem bra 1943, a  nato ujet 
od Nem cev zadnje dn i decem bra istega leta. Odpeljan je

b il v  zapore v  T rst im od  tedaj o njem  n i več n ikakega 
sledu.

K e r  je  verjetno, da so zgoraj im enovani m rtvi, se 
uvaja na pred log  Iskra Jožefe iz  Podgra j, žene prvega, 
Jaksetič A m a lije  iz Podgraj, žene drugega, Valenčič P av 
line iz  Novokračin, žene tretjega, Repinc Ivane iz  Prema, 
sestre četrtega, Stem bergar M arije iz  I lirsk e  Bistrice, 
žene petega  in  Zadel Ivane iz  Podbež, m atere šestega 
postopek za proglasitev m rtvim  te r  s e  obenem  izdaja 
poziv, da  se o pogrešanih poroča sodišču ali s tem  postav
ljenem u skrbniku Žibernu Josipu, slugi Okrajnega na
rodnega sodišča v  Ilirsk i Bistrici1.

V s i zgoraj navedeni pogrešanci se pozivajo, da se 
zglasijo  pri podpisanem  sodišču a li s icer da jo  kako vest 
O: sebi.

Po 1. juniju  1947 se bo  g lede prvih  dveh, po- 1,. juliju
1947 se bo g lede tretjega, četrtega in petega, te r  po 1. 
avgustu 1947 glede šestega na vnovičen pred log  odločalo
o  proglasitvi mrtvim .

Okrajno narodno sodišče v  Ilirsk i Bistrici
dne 2,2. januarja 1947.

*

Ok. 3, 312, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 55/47

1. Baša Franc,. sin Franca in  Em ilije  roj. Jaksetič, 'ro
jem 26. decem bra 1928 v Podgrajah št. 14, tam na
zadnje1 stanujoč, samski, delavec, Slovenec, je  bil 
m eseca oktobra 1944 kot partizan poslan na H rva 
ško, k je r  je  služil v  X X V I.  Prekom orsk i d iv iz iji. So
deloval je  konec meseca februarja 1945 v bitkah za 
Gospič po nepotrjenih vesteh ter je  tam padel 28. fe 
bruarja 1945.

2. Pa liska Anton, sin pok. Josipa in pok. Josip irne roj. 
Matko, rojem 9. aprila  1884 v P regarju  št. 31, tam 
mazadnje stanujoč, poročen oče 3 otrok, km et, S love
nec, je b il dne 13. marca 1943' od dom a odpeljan  po' 
Ita lijan ih  v  zapore Coroneo v Trstu, od koder je p ri
šel v  taborišče Cairo Montenotte v Savoni, Ita lija ; Iz  
tega taborišča je O' njem prispelo zadnje poročilo  
meseca avgusta 1943, a O' n jegovi usodi do danes ni 
n ičesar znanega. P o  nepotrjen ih  vesteh  je b i l  po raz
padu Ita lije  prepeljan  po Nemcih v taborišče Maut
hausen.

3. V ičič A lo jz , sin A lo jz ija  in Frančiške roj. Samsa, ro
jen  2. oktobra 1925 v Celjah št. 43, tam  nazadnje sta
nujoč, samski, km ečki sin, Slovenec, je  stopil 8. sep
tem bra 1943 v partizane in je služil v XIII. Udar. 
brigad i, s  katero se je  tud i udeleževa l bojev' na Šta
jerskem . Zadnje poročilo  o njem je  b ilo  poslano 27. 
decem bra 1943, a potem  O' njem  n i ndkake vesti.

4. V ič ič  Jožef, s in  A lo jz ija  im Framčiščlke roj. Samsa, ro
jen  17. februarja 1907 v  Celjah št. 43, tam nazadnje 
stanujoč, km ečki sin, samski, S lovenec, je b il v  par
tizan ih  od 1,1. aprila  1944 in  to  v  obveščevalnem  cen
tru X X V I I I .  d iv iz ije . Zadnje poročilo  O' njem. je  b ilo  
iz  Suhe k ra jin e  dm,e 10. januarja 1945, a od tedaj o 
n jem  n i n ikakega glasu več.

5. Filoič Peter, sin  Franca in H elene roj. Udovič, ro
jen  29. junija 1907 na Fabcih, nazadnje stanujoč v 
Zarečju, samski, pastir, Slovenec, je  b il po Italijanih 
aretiran  ma domu dne 25. februarja  1942 in neznano 
kam odpeljan. Od dneva aretacije o njem ni nika
kega  glasu. •'

6. Franlk A lo jz ij, sin pok. Antona in  Anton ije roj. Kirn. 
ro jen  15. junija 1905 v  Celjah 44, tam nazadnje sta-
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nujoč, samski, vodnik, Slovenec, je  prostovoljno od
še l v  partizane 25. ju lija  1943 in  od tedaj ni o  njem  
n ikake vesti.

7. Konestabo Franc, siru Ivana  in  Uršuile roj. Urh, rojem
1. m aja 1884 v  Pregarju , tam nazadnje 'stanujoč 
št. 97, poročen,, oče 6 otrok, kočar, Slovenec, je  b il 
po Ita lijan ih  dine 13. marca 1943- od dom a odpeljan v 
zapore C orone» v Trst. Od tam  je b il prepeljan  v ta
borišče Cairo Montenotte v  Savoni, Ita lija , od koder 
se je  jav il zadnjič dom ov meseca septem bra 1943, 
potem  pa o njem  ni n ikakega sledu več. P o  nepo
trjenih vesteh so> ga Nem ci po razpadu Ita lije  p re 
p e lja li v  taborišče v  Mauthausen.

8. Cek Anton, sin  Josipa in M arij«! roj. Tomažič, ro jen
26. januarja 1925 v  Hujah št. 22, tam nazadn je stanu
joč, samski, posestniški sin, Slovenec, je  b il od doma 
po Ita lijan ih  odpeljan  1. marca 1943 in ti so ga nato 
spravili v  specialni bataljon v  Arezzo; v  Ita liji. Zad
njič se je  ja v il septem bra 1943, a potem  je  o- njem 
izg in ila  vsaka sled.

9. Tom ažič Anton, sin  polk. Antona in  Marije; roj. Cek, 
roj. p  novem bra 1925 v  Gaberku 11, tam maizadmje 
stanujoč, samski, km ečki san, S lovenec, je' dne 21. 
februarja 1943 odšel prostovoljno k  partizanom ter 
od  n jegovega odhoda ni več n ikakega glasu o njem.

10. Zadnik Franc, sin  pok. Antona in  pok. Ivane roj. L a 
kota, ro jen  10. februarja 1910 na Pregarju , nazadnje 
tam stanujoč št. 111, poročen, oče treh  otrok, trgovec, 
Slovenec, je  b il odpeljan  od  italijanskih karab inerjev 
od doma 22. decem bra 1942 in to  v  'zapore Co-roneo v 
Trst. Od tam je  p riše l v  taborišče Fe-rramomlti-Tarsia, 
p-rov. Cosenza, od koder se je  zadnjič ja v il meseca 
septem bra 1943. Potem  o  njem  do danes n i več  n ika
kega sporočila.

K e r  je  verjetno, da so- vsi zgoraj navedeni m rtvi, se 
na p red log  Baša V ide iz  Podgra j, sestre prvega, Paliska 
An ton ije  iz Progarja , žene drugega, V ič ič  Frančiške iz 
Ce-lj, m atere tretjega in četrtega, Filčič H e len e  iz  Fabc, 
m atere petega, F rank  A n ton ije  iz, Celj, m atere  šestega, 
Konesita-bo Frančiške iz  P rega r ja, žene sedmega, Cek Ma
r ije  iz  Huj, m atere osmega, Tom ažič M arije  iz  Gaberka, 
m atere devetega  im Zadnik A n ton ije  iz  P rega r ja; žene 
desetega, za vse  uivaja postopek >za p rog lasitev m rtvim  
ter se obenem izdaja poziv, da se o pogrešancih poroča 
sodišču a li s tem  postavljen i skrbnici P rim e Juliji, urad
n ici okra jnega narodnega sodišča v  Ilirski, Bistrici.

V s i pogrešano! se pozivajo, da se  zglasijo- p ri pod
pisanem- sodišču ali drugače -dajo- kako v-est -o- g ib i.

Po- 1. avgustu 1947 -s-e- bo- na vnovičen p red log  od
ločilo  o  proglasitvi m rtvim .

Okrajno narodu® sodišče y  I lirsk i B istrici 
dne 23. januarja 1947.

Ok 17, 18, 19, 20, '21, 33, 34, 37 in 38/47

1. Komestaboj Anton, sin Josipa1 in Ivane roj. Dodič, 
ro jen  v1 Pregarju- dne 17. decem bra 1921, nazadnje sta
nujoč v  Mali Bukovici štev,. 44, -samski, de lavec  p r i tvrdk i 
A ita, Slovenec, je  b il dne 7. marca 1944 m obiliziran v 
partizane in je  služil v  IX . b rigad i X V I I I .  d iv iz ije . Zad
njič se je- ja v il dom ov meseca decem bra 1944, a do danes 
se o  njeni: nič več ne ve.

2. Grzina A lo jz , -sin Josipa in pok. Ivane roj. Novak, 
ro jen  18. julija 1909 v1 Vrbici, tam stanujoč na štev. 28, 
poročen, oče enega otroka, posestnik, Slovenec, je  b il dne

16. m arca 1944 na domu po Nemcih aretiran in zaprt v  
Ilirsk i Bistrici. Nato je  prišel v  -zapor Co-roneo- v  Trst, 
a1 od  tam  so ga Nem ci odpravili v  taborišče Dachau in 
pozneje prepelja li v  taborišče: Natzweiler-Rotau-Etisaz. Iz, 
tega taborišča s-e je  poslednjič ja Vil -domov 30. ju lija  1944, 
potem pa -o njem  ni več nobene vesti!.

3. Prosen  Andrej, sin pok, Andreja  in pok. Antonije- 
roj. Baša, ro jen  6. ok tobra  1906 v V rb ic i 21, tam nazadnje 
■stanujoč, poroten , oče  4 -otrok, posestnik,- Slovenec, je  bil
16. marca 1944 od  Nemcev, aretiran  na- domu. V  zaporu 
je  b il najprej v  Ilirsk i B istrici, potem so ga pa odpeljali 
v  zapor v  Co-roneo v  Trstu, od  tam pa v taborišče v 
Dachau. Od tedaj; o- njem  ni več nobenega glasu.

4. Brne Anton, sin  Ivana in A lo jz ije  rog  Baša, rojen
19. januarja 1916 v  Podgrajah, tam stanujoč štev. 5, 
samski, 'delavec, Slovenec, je b il -od Nem cev dne 4. no
vem bra 1943 od dom a odpeljan  in to v  Beljak  v  A vstriji, 
od koder- -se je- iz  zapora zadnjič ja v il jeseni 1944 in po
tem -o njem  do- danes ni v eč  n ikakega glasu.

5. Pok lar Anton, sin Jožefa in pok. Ivane roj. Strali 
ber, rojen  20. januarja 1913 v  Podgrajah, tam stanujoč 
štev,. 33, poročen, -oče 2 otrok, posestnik, 'Slovenec, je b il 
od  -doma -dne 4. novem bra 1943 odpeljan od Nem cev v  
zapor v Ilirsk i Bistrici in nato v Cononeo- v  Trst. O-d tam 
je b il p repeljan  v Beljak v  Avstrijo  in se je zadnjič ja v il 
iz, taborišča 31. avgusta 1944. Po  drugih je ugotovljeno, 
da j i  pozneje p r iše l v  Dachau, alti o  njem  do danes ni 
več nobene vesti.

6. Barba Franc, sin pok. Jakoba in  Uršule roj. Gu
stinčič, rojen  ,29. marca 1-88-5 v  Pregarj-ah, tam stanujoč 
štev. 30, poročen, zidar, Slovenec, je  b il -od Ita lijanov
13. marca 1943 odpeljan  od doma v zapor Coro-neo, a od  
tam v taborišče Cairo- M-ontenotte. v  Sav-oni —  Italija, od 
koder se je  zadnj-č oglasil meseca avgusta 19-43. K ljub 
vsem poizvedovanjem  od njega do danes n i več  n ikakega 
glasu, po nepotrjenih vesteh pa je  b il po razpadu Ita lije  
odpeljan  v taborišče Mauthausen.

7. Zadnik M ihael, sin pok. Josipa in  M arije  roji. Ma
lečkar, ro jen  27,. septem bra 1881 v P regarjah  štev. 78, 
tam nazadnje- stanujoč, poročen, oče petih otrok, kmet in 
zidar, Slovenec, je  Cii -dne 13. marca 1943 po Italijanih 
-odpeljan v  zapore Co-roneo v  Trst, od koder so ga p re
pelja li v  taborišče Cairo- Montenotte v Savoni —  Italija. 
Po- govorici je  b il nato- -po razpadu Ita lije  prepeljan  v 
taborišče Mauthausen in zadnja vest o  njem  je  b ila  jav
ljena m eseca septem bra 1943. 0-d takrat naprej pa se o 
njem  ničesar več ne ve.

8. G rilj Anton, sin Antona in pok. H elene roj. Samsa, 
r-o-jen dne 4. septem bra 1925 v  Pre-ložah štev. 21. tam 
nazadnje stanujoč, -samski, km ečki sin, Slo-venec, je  dne
21. januarja 1944 še l pro-stovoljno v  partizane, k jer je 
najprvo služil v  Brkinski četi tuk. okraja, p-otem pa je 
b il prem eščen na Dolenjsko. Zadnje poročilo  -o njem  
je bil-o dano- 4. januarja 1945, a potem do  danes se o 
njem ničesar več  ne ve.

9. Pavlovec Jurij1, sin Janeza in  M arije  roj. Slavec, 
rojen  24. aprila 1908 na Baču- štev,. 123, tam nazadnje 
stanujoč, poročen, oče petih ottrok, delavec, Slovenec, je 
b il po POJ m obiliziran 21, aprila 1944 in j,e kot tak služil 
v k-omandi mesta Cerkno- -kot stražar na mostu Dol. Zad
nje poročilo  je  poslal ob p rilik i neke hajke proti Nemcem 
iz M rzle rupe- pri: Id r iji -dne 1. aprila  1945 in od  tedaj se 
nikomur več ni og las il.

K e r  obstoji verjetnost, da -so v s i . zgoraj im-eu-ovani 
mrtvi, se za njih uvaja postopek za proglasitev mrtvim
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in to g led e  p rvega  po  predlogu n jegovega  očeta Kone- 
stabo Josipa iz  M ale Bukovice, drugega n jegove žene 
Gržina Š tefan ije iz  V rbice, tretjega žene Prosen  A n ge le  
iz V rbice, četrtega m atere Birne A lo jz ije  iz Podgraj, pe
tega n jegove žene P ok la r A m alije  iz/ Pcdgra j, šestega 
žene Barba Ivane iz  P regarja , sedm ega1 žene Zadnik Iva 
ne iz  Pregarja , osm ega mačehe Grilji T erez ije  iz  Preloži, 
in devetega žene Pavlovec Frančiške iz  Bača te r  se obe
nem izdaja poziv, da se o  pogrešanih poroča sodišču ali 
s tem  postavljenem u skrbniku Ž iberna Josipa, slugi 
okrajnega narodnega sodišča v  Ilirsk i Bistrici.

V s i zgoraj našteti se pozivajo, da se zglasijo p ri pod
pisanem  sodišču ali drugače da jo  kako vest o  sebi.

Po  prvem, septem bru 1947 se bo na vnovičen pred log 
za prvega, drugega, tretjega, petega* osm ega in devetega,; 
a  za ostale po prvem  oktobru od ločilo  o  proglasitvi, 
mrtvim.

Okrajno narodno sodišče t  I lirsk i Bistrici 
dne S. februarja; 1947.

Sp 483/46

Spodaj naveden i tovariši so pogrešani izza narodno
osvobodilne borbe in je  n jih usoda neznana.

K e r  je  verjetm », da bo g lede n jih nastopila zakonita 
dom neva smrti, se uvede na pred log  njih svojcev posto
panje o proglasitv i m rtvim .

Vsakdo, komur je  o n jih usodi kaj znanega, se 
poziva, da to sporoči nemudoma Okrajnemu narodnemu 
sodišču v Kopru.

A k o  kdo od spodaj navedenih  pogrešanih tovarišev 
še živi, se poziva, da se zglasi p r i tem  sodišču a li da 
kako, vest o  sebi.

Po 31. maju 1947 bo sodišče na ponoven pred log 
odločilo  o  p rog las itv i spodaj navedenih  pogrešancev za 
mrtve.

1. Babič Leopold , sin pok. Jožefa in A n e  roj. Jerman, 
ro jen  9. decem bra 1910 v Babičih p ri Marezigah, sta
nujoč v  Babičih št. 204;

2. Beržan Nazarij David, sin Ivana in A n e  roj. Beržan, 
rojen  4. januarja 1926 v Borštu, stanujoč v Borštu 
št. 17;

3. C ergo l Ivan, sin Ivana in M arije roj. Bucaj, rojen
23. avgusta 1911 v Lok i p ri Kopru, stanujoč v  Lok i 
št. 36;

4. Crnac Josip, si-n Jožefa in pok. M arije  roj. Jerman, 
rojen  27. maja 1914 v Popetrah, stanujoč v  Popetrah 
št. 173;

5. Franca Srečko, sin M atije in M arije roj. Karlovič, 
rojen  27. januarja 1908 v Sm okvici, stanujoč v  Smo
kvici št. 18;

6. Furlanič Danilo, sin Valentina in A n e  roj. Peca, 
rojen  21. junija 1926 v  Dekanih, stanujoč v  Dekanih 
št. 19;

7. G lavina Anton, sin pok. Ivana in M arije  roj. Baruca, 
rojen  23. aprila  1899 v Koštaboni, stanujoč v  Košta
bon i št. 91;

8. Grbac Franc, sin Josipa in M arije roj. Koren ika, 
rojen  27. januarja 1920 v Kortah, stanujoč v Kortah 
št. 181;

9. Grbac Ivan, sin Ivana in pok. Ivane roj. Grbac, 
rojen  1908 v Kortah, stanujoč v  K ortah  št. 145;

10. Grbac Jožef, sin pok. Ivana in  pok. An ton ije  roj. 
Koren ika, rojen  7. februarja  1906 v  Kortah, stanujoč 
v  Kortah  št. 47;

11 H rvatin  Stelio, sin Ernesta in pok. Judite roj. P iciga, 
ro jen  leta 1927. v  Škofiji I I ,  stanujoč v  Škofiji I I  
št. 305;

12. Jerman Ivan, sin pok. Ivana in Katarine roj. Bam
bič, ro jen  11. novem bra 1886 v Borštu, stanujoč v 
Borštu št. 64;

13. H rvatin  Em il, sin pok. Ivana in M arije roj. Grego, 
rojen  19. februarja  1912 v Kortah, stanujoč v  Kortah 
št. 96;

14. Jakac A lb in , sin A lo jz ija  in  An ton ije  roj. G regorič, 
ro jen  6. januarja 1921 v P rega ri, stanujoč v  P regari 
št. 1;

15. Jurinčič P eter, sin P etra  in  pok. Ivane roj. Bržan, 
rojen 16. novem bra 1926 v Borštu, stanujoč v Borštu 
št. 57;

16. Jurinčič S ilvester, sin pok. Jožefa in Frančiške roj. 
Beržan, rojen  31. decem bra 1908 v Borštu, stanujoč 
v  Borštu št. 21;

17. Jurinčič V id , sin pok. Jožefa in  M arije roj. Jurinčič, 
rojen 16. ju lija  1923 v Borštu, stanujoč v  Borštu 
št. 57;

18. Juriševič Zdravko, sin pok. Ivana in M arije roj. 
Franca, rojen  9. aprila  1924 v Dolu pri Hrastovljah, 
stanujoč v  Dolu št. 47;

19. K ja re l Andre j, sin Franca in An ton ije  roj. Mejak, 
rojen  22. februarja  1913 v Slami, stanujoč v  Medo- 
ših št. 17;

20. Kocijančič Angel, sin pok. Josipa in  pok. Anton ije 
roj. Bucaj, rojen  14. novem bra 1914 v Hrastovljah, 
stanujoč v  H rastovljah  št. 39;

21. Kocijančič Anton, sin pok. A ndre ja  in M arije roj. 
Kocijančič, rojen  29. januarja 1902 v Hrastovljah, 
stanujoč v  H rastovljah  št. 30;

22. K ozlovič  Julij, sin Ivana in Lucije roj. Radešič, rojen
29. aprila. 1910 v  Bujah, stanujoč v  Strunjanu št. 125;

23. K ozlovič  Štefan, sin M atije in An ton ije  roj. Vojvoda, 
rojen  16. aprila 1908 v Truškah-Kozlovičih, stanujoč 
v Kozlovičih  št. 38;

24. Lokate l A leksander, sin A n gela  in M arije roj, K ra 
šovec, ro jen  8. marca 1908 v Ospu, stanujoč v  Ospu 
št. 70;

25. Maršič Ernest, sin pok. Antona in  Frančiške roj. 
Cerut, rojen  1927 v Šmarjah, stanujoč v  Šmarjah 
št. 1501 ;

26. Medoš Angel, sin  Matije in An ton ije  roj. Vuk, rojen
23. septem bra 1921 v Sv. Petru  p ri Piranu, stanujoč 
v  Medoših št. .59;

27. Omahen Rudolf, sin pok. A ndre ja  in  Anton ije roj- 
Tomaso', ro jen  25. novem bra 1907 v Pom janu, sta
nujoč v  Pom janu št. 42;

28. Panger Ivan, sin pok. Ivana in  pok. M ihaele roj. 
H rvatin, rojen  15. novem bra 1909 v Kortah, stanujoč 
v  Šičijolah št. 803;

29. Pečarič P eter, sin pok. Ivana in A n e  roj. Brajnik, 
ro jen  17. junija 1902 v  Pobegih , stanujoč v  Pobegih  
št. 54;

30. Rakar Jožef, sin pok. Jožefa in M arije  roj. Gregorič, 
ro jen  24. junija 1904 v Trebešah, stanujoč v  Trebešah 
št. 12;

31. Rodela Andre j, sin Jožefa in A n e  roj. Sever, rojen
5. ju lija  1907 v Lok i, stanujoč v  L o k i št. 46;

32. šergaš Em il, sin Romana in M arije  roj. Koterle, 
ro jen  7. marca 1920 v Šmarjah, stanujoč v  Šičijolah 
št. 938;
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38. Stepančič V lad im ir, sin Petra  in  Katarine roj. Ju- 
govac, rojen  12. decem bra 1916 v  Reparcu, stanujoč 
v  Reparcu št. 18;

34. Udovič Frančiška roj. Skrgar, liči pok. Petra  in Ma
rije  roj. Udovič, rojena 9. oktobra 1919 v Kubedu, 
stanujoč v  Kubedu št. 46;

35. V ergan  Jožef, sin pok. M atije in  A n ton ije  roj. L o 
vrečič, ro jen  20. novem bra 1901 v  Popetrah, stanujoč 
v Popetrah št. 171;

36. V ite z  Franc, sin pok. Jakoba in  Uršule roj. Babič, 
ro jen  13. januarja 1918 v Šmarjah, stanujoč v  Nigr.i- 
njanu št. 163;

37. V ižin tin  Ivan. sin pok. Ivana in A n e  roj. Jurinčič, 
ro jen  4. avgusta 1909 v Vršiču, stanujoč v  Vršiču 
št. 18;

38. V ižin tin  Štefan, sin pok. Antona in  M arije  roj. Jer
man, rojen  13. decem bra 1902 v  Vršiču, stanujoč v

. V ršiču  št. '22;

39. Bembič Srečko, sin pok. Josipa in  M arije roj. Deško, 
ro jen  5. januarja 1915 v Loparju , stanujoč v  Loparju  
št. 225.

Okrajno narodno sodišče v  Kopra 
dne 31. decem bra 1946.

I Sp 165/46— 2

Jurca Franc, sin  Ivana in  Frančiške roj. Simčič, ro
jen  dne 2. avgusta 1925 v  Belskem  in  'tam stanujoč, je  
odšel dne 15. septem bra 1943 prostovoljno v  NO V v  Šer- 
cerjevo  b rigado  ter je  baje konec oktobra 1944 p ri Ča
bru baj e um rl.

K e r  o  tem  ne obstoji uradna listina, se na pred log 
n jegovega očeta Jurca Ivana, kmeta, Belsko žit. 20, uve
de postopanje v  dokaz n jegove sm rti ter se mu obenem 
postavlja skrbnik v  oseb i n jegove sestre Frančiške iz 
Belskega st. 20.

Vsakdo, komur je  o pogrešanem  kaj znanega, se po
ziva, da to jav i sodišču a li .zgoraj im enovani skrbnici naj
kasneje d o  31. m arca 1947.

P o  preteku tega roka in po izvedb i dokazov, bo so
dišče od ločilo  o predlogu.

Okrajno narodno sodišče t  Postojni
dne 12. decem bra 1946.

Ok 10/47-2

Zw ö lf Anton, pok. M atije in  pok. J ere  roj. Šabec, 
rojen  26. ap rila  1876 v L ip ic i na Prim orskem , uslužbenec 
kob ilarne v  Prestranku, je  b il kot vo jak  7. art. polka 
1916. leta ujet p ri Przem yslu . K ot ruski u jetn ik  je  b il 
odveden  v Turkestan, od koder je  nazadnje p isa l leta 
1916, kasneje pa O' n jem  n i b ilo  več glasu.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  n jegovega  nečaka Tom ažič Ivana, 
profesorja v  Postojn i uvede postopanje o  proglasitv i za 
m rtvega.

Vsakdo, kom ur je  o  pogrešanem  kaj znanega, se po
ziva, da  to  javi sodišču a li postavljenem u skrbniku 
B ittner Otonu, vod ji 'zem ljiške k n jig e  v  Postojni.

Z w ö lf Anton  se podiva, da se zglasi p ri tem  sodi
šču osebno a li pismeno

P o  81. marcu 1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče y Postojni
dne 13. januarja 1947.

*

Ok 2/47— 3

Žakelj P ove lj, pok. Antona in  Jožefe D ekleva, rojen  
10» januarja 1906 v  Trstu, gasilec v  Postojni, se  je  dne
28. oktobra 1944 odpravil iz  H ruševja v  Strane. Od tam 
se ni več v rn il in  je  za n jim  izg in ila  vsaka sled.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na prošnjo n jegove  žene Žakelj Frančiške roj. 
Sm rdelj z H ruševja št. 40, udede postopanje o  proglasitv i 
za mrtvega.

Vsakdo, kom ur je  o  pogrešanem  kaj znanega, se po
ziva, da  to  javi sodišču ali postavljenem u skrbniku 
Bittner Otonu, vod ji zem ljiške kn jige  v  Postojni.

Žakelj P a ve l se  poiziva, da se zglasi p ri tem  sodi
šču osebno a li pismeno.

Po  1(5. ju liju  1947 bo  sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno jnarodno sodišče v Postojni
dne 13. januarja 1947.

Ok 3/47—3

Prom utioo Franc, pok. Ivana in  V ik to r ije  roj. Ciam- 
pin i, ro jen  12. januarja 1910 v  A lla tr i Prov. Frosinone, 
uradnik questure v  Gnorici, je  ob  osvoboditvi izg in il in n i 
o  njem  nobenega glasu.

K e r  ,je verjetno', da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na prošnjo1 n jegove  žen e Prom utico M ire roj. 
D ebevec iz  Postojne, Tom šičeva št. 13, u vede  postopanje
0 proglasitv i za m rtvega.

Vsakdo, kom ur je  o pogrešanem  kaj znanega, se po
ziva, da  to  javi sodišču a li postavljenem u skrbniku 
Bittner Otonu, vod ji zem ljiške kn jige v  Postojni.

Prom utioo Franc se poziva, da se zglasi pri tem  sod i
šču osebno a li pismeno.

P o  81. juliju 1947 bo- sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sedišče t Postojni
dne 15. januarja 1947.

Ok 6/47— 4

M evlja  Josip, pok. Antona, ro jen  leta 1900’ v  Lokvah 
p r i Trstu, gostiln ičar iz  Trn ja  št. 45, je b il v  decem bru
1944 iz  tržaških zaporov odpeljan v  taborišče Dachau, od  
tam pa v  taborišče Leom berg v  Nem čiji. Od tam je  b il 
oko li 10. marca 1945 odpeljan v  neznano sm er in ni za 
n jim  nobenega sledu.

K e r  je  verjefaio, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na p red log  n jegove  žene M evlja  Ivane roj. P o 
sega iz  Trn ja št. 45, uvede postopanje o  proglasitv i za 
m rtvega.

Vsakdo, kom ur je  o  pogrešanem  kaj znanega, se po
ziva, da to javi sodišču ali postavljenem u skrbniku B er
goč Stanislavu, kmetu, K len ik  št. 40.

M evlja  Josip se poziva, da se zglasi p ri tem  sodi
šču osebno a li pismeno.

Po  15. ju liju  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo 
odločilo o  proglasitvi pogrešanca za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Postojni
dne 15. januarja 1947.

1 S p  184/46— 8

Križm an  Stanislav, sin Petra  in Anton ije Prem ru, 
rojen  28. aprila  1924 v  Bukovju, gozdni delavec iz  Bu
kovja  št, 28, je b i l  dne 2. junija 1944 m obiliziran v NOV 
ter se je nahajal v  brigad i Srečka Kosovela, od koder je
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dne 14. ju lija  1944 še p isa l svojcem . Od taikrat o njem ni 
glasu in  je  n jegova usoda neznana.
Ok 4/47—3

K lem en  Anton, siin Jakoba in pok. A n ton ije  Zetko, 
ro jen  7. junija 1011 v  Studencih št. 90, delavec, je  bil 
kot borec NOV ujet od Nem cev v  b liž in i R ek e  in baje ta
koj na to ustreljen.
Ok 5/47—3

K obal A lo jz , sin M atije in  pok. R oza lije  Benčina, ro
jen  dne 4. jun ija  1921 v  Vodicah pri Podkraju, kmetski 
sin, stanujoč v  Stranah štev. 10, je  b il kot borec I. bat. 
G regorčičeve brigade v  oktobru- 1943 poslan v  zasedo 
proti Nem cem  v b ližino1 Foj-ana p r i Knninu. S te poti 
se n i vrn il, k er  je  b il baje p r i spopadu z, Nem ci smrtno 
zadet.
Ok 7/47—2

Možina Jožef, sin Franca in M arije  Srebotnjak, ro
jen  21. m aja 1925 v Šmihelu, kmet, Šm ihel št, 37, je kot 
borec I. čete, I I .  bataljona, I I .  Udarn iške brigade Ljube 
Šercerja pogrešan izza februarske o fen zive  leta 1944.

K  e t'-je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
sm rti, se  g lede zgora j im enovanih u vede postopanje o 
proglasitvi za mrtve.

Vsakdo-, kom ur je o  zgoraj navedenih  pogrešancib 
kaj znanega, se  poizi-va, da to  ja v i sodišču a li postavlje
nemu skrbniku B ittner Otonu, vod ji 'zem ljiške kn jige v 
Postojni.

Zgoraj im enovani pogrešanci se počivajo, da se zgla
sijo p r i tem sodišču osebno a li pismeno.

P o  15. ju liju  1947 bo sodišče na ponovno prošnjo- od
ločilo o proglasitv i pogrešancev za m rtve.

Okrajno narodno sodišče v Postojni
-dne 15. januarja 1947.

I  Sp- 183-/46— 3

Štefančič Franc, pok. Franca in  pok. M arije, rojen  
leta 1897 v  Trše v  ju  p r i Podkraju, gozdar, stanujoč v 
Srmici, j-e b il v  'novembru 1043 aretiran  od  Nemc-ev in 
odpeljani v  'taborišče Dachau v  Nem čiji. Tam  je  baje 
um rl meseca januarja a li februarja 1945.

K e r  je  verjetno, da  je  Štefančič Franc umrl, se na 
p red log  -njegove žene Štefančič M arije  roj. Bajc iz  Hru
šice, lovska hiša, u vede postop-anj-e o  dokaizu n jegove  
smrti.

Vsakdo, ko-mur j-e -o p-ogrešaneim kaj znanega, se po
ziva, da 'to ja v i sodišču a li skrbniku Bittme-r Ot-onu, vod ji 
zem ljiške kn jige  v  Postojni najkasneje do- 30. aprila 
1947.

Po- preteku  tega r-oka in po- izvedb i -dokazov, bo so
dišče od ločilo  -o- predlogu.

Okrajno narodno sodišče v Postojni 
dne 3. februarja  1947.

Sp 65/47

P e r š i č  Anton, sin živ. Jožefe  Peršič, ro jen  12. 
septem bra 1912 v  Ozeljanu, km èt iz  V itovelj štev. 5, je- 
služil v  italij. vojsk i v  »B attaglione spec ia le «, v  G ravin i 
pri B-ari-ju ter se ob razpadu Ita lije  napotil domov. V  
V illa  Montevecchio (prov. Quieta p r i R im u), k jer se je  v 
bližin i nahajala nemška fronta, je  bil z-adet od  avionskega 
izstrelka in je  baje ob leža l na mestu m rtev. To se je 
zgod ilo  dne 9. oktobra 1943 ter je  b il baje istega dne 
pokopan od Smet Leopolda iz  V ito ve lj štev. 98, ki se je 
g pokojnikom  vračal.

K e r  je  verjetno, da  jo  Peršič Anton b il  resnično ubit 
dne 9. oktobra 1043, se n-a p red log  Peršič Erneste, km e
tice i z  V ito ve lj u vode postopek za dokaz smrti Peršič

Antona in  se mu postavi za skrbnico Peršič Ernesta, 
kmetica iz  V itove lj štev. 50.

P-o-ziva se vsakdo, ki mu je kaj znanega o pogre
šancu, da ja v i tuk. sodišču -ali skrbnici do  30. aprila  1047.

P o  preteku tega roka in po- izvedb i dokazov, bo so
dišče odločilo  o dokaz-u smrti.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini
dne 16. januarja 1947.

Vpis zadruge
Dne 12. decem bra 1946 se je  vpisala v  zadružni re

g ister zadruga:
B esed ilo  zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v  Dol. 

Košani.
Sedež zadruge: Dol. Košana, okraj Postojna.
Zadruga je  bila -ustanovljena na skupščini dne 

12-, maja 1946- za nedoločen čas.
Nal-oga zadruge j-e :
a ) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razm ere in izdela obnovitven i načrt za s v o 
jo  vas;

b) da pod vodstvom  go-spo-darskega strokovnjaka iz 
dela proračun o-bno-vitvenih del za vsakega posameznega 
člana in  za celoten okoliš, nadalje določi v išino obre
m enitve v  de lu  in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje mod člani in  narodno- -oblastjo ure
d itev  zem ljiškoknjižnih, služnostnih in  drugih event. 
spornih odno-sov (kom asacija );

c) da posreduje k red it za nabavo m ateria la in iz
vedbo- obnovitven ih  del;

d ) da  skupno- nabavlja in izdelu je, zb ira in  poraz
delju je med svoje člane gradbeni m ateria l;

-e) da š p ritegn itv ijo  ivseh razpoložljivih  delovn ih  
moči pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po pred loženem  in odobrenem  obno
vitvenem  načrtu;

f )  da po- možnoisti -o-d pristojnih vojaških oblasti iz
posluje pritegn itev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
u jetnikov, ter jiirn odreju je  d e lo  po- njiho-vi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000.—  lir  in se mo-ra vplačati 
ob vstopu v zadrugo.

Vsak  zadružnik jamči še z dvajsetkratnim- zneskom 
vpisanih deležev.

Zadruga razglaša svo je  priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

V ab ila  n-a skupščine pošlje -poleg tega vsem  NOO, 
v območju katerih posluje, in vsem  članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred  skupščino-.

U pravn i o-dbo-r sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik, tajnik, b lagajn ik  in 2 člana.

V sako leto- izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopa upravni odbor in  za n jo  podpisu

jeta po 2 člana upravnega odbora, od katerih  -sme ene
ga nadomeščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Bobek Ivan, Volče, predsednik,
2. Za fred  Anton, Volče, podpredsednik,
3. Že-tko- Franc, V-o-lče, tajnik,
4. Samsa Anton, Stara Sušica, b lagajn ik,
5. Čepek Franc, Volče, odborn ik, in
6. Spetič Karo l, Stara Sušica, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v  Postojn i
dne 12. decem bra 1946.

Zt. 79/46-2



Vpis zadruge
Dne 21. decem bra 1946 se je  vpisala v  zadružni' re 

g ister zadruga:
Besed ilo  zadruge: Obnovitvena zadruga z o. j. v  

Senožečah.
Sedež zadruge: Senožeče —  okraj Postojna.
Zadruga je  b ila  ustanovljena na skupščini dne

5. maja 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka pro-uči 

terenske razm ere in  izdela  obnovitven i1 nacrt za svo
jo vas;_

b ) da pod vodstvom  gospodarskega strokovnjaka iz 
dela proračun obnovitven ih  del za vsakega posam eznega 
člana in  za celoten okoliš; nadalje določi v iš ino obrem e
n itve  v  delu  in denarju in odplačiln i načrt za vsakega 
člana;

c) da posreduje m ed člani in narodno oblastjo ure
d itev zem ljiškoknjižn ih , služnostnih in drugih  event. 
spornih odnosov (kom asacija );

č ) da preskrbu je kred it za nabavo m ateriala in iz
vedbo obnovitven ih  d e l;

d) da skupno nabavlja in  izdelu je , zb ira  in  poraz
d e lju je  m ed svo je  člane gradbeni m ateria l;

e ) da s p ritegn itv ijo  vseh razpoložljiv ih  delovnih 
moči pod vodstvom  tehničnega strokovnjaka obnovi po
rušena naselja po predloženem  in odobrenem  obno
vitvenem  načrtu;

f) da po možnosti in pristojn ih  vojaških oblasti iz
posluje p ritegn itev delovn ih  moči, zlasti iz vrst vojn ih 
ujetnikov, ter jim  odreju je  d e lo  po  n jihovi strokovni 
usposobljenosti.

Zadružni delež znaša 1000.—  lir  in  se m ora vp la 
čati ob vstopu v  zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še z ŽOkratnim zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vab ila  na skupščine pošlje po leg  tega vsem  NOO, 
v  območju katerih  posluje, in  vsem  članom, slednjim  
najmanj 8 dni pred  skupščino.

U pravn i odbor sestavljajo: predsednik: tajnik, b la
gajnik, m orebitn i načelniki odsekov in  3 člani.

Vsako le to  izstopi tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po 2 člana upravnega odbora, od katerih sme enega 
nadomeščati pooblaščeni usužbenec zadruge.

Č lan i upravnega odbora so:
1. Pegan  Anton, Senožeče, predsednik,
2. Škam perle Ivan, D olen ja vas, tajnik,
3. Suša Anton, Gabrče, odbornik,
4. Može Jože, Potoče, odbornik,
5. Perhavc Jože, Potoče, odbornik, in
6 . Šajna Andrej, Senadole, odbornik.

Okrožno narodno sodišče y  Postojn i
dne 20. decem bra 1946.

Zt 81/46-2

Vpis zadruge
Dne 3. januarja 1947 se je vpisala v zadružni re

g ister zadruga:

Besedilo zadruge: Km etijska obdelovalna zadruga 
z o. j. v  V ipavi.

Sedež zadruge: V ipava, okraj Ajdovščina.

Zadruga je  b ila  ustanovljena na skupščini dne
28. novem bra 1946 za nedoločen čas.

Naloga zadruge je:
Povečati donos, zm anjševati p ro izva ja lne stroške, 

povečati dohodke članov, doseči s tem  večjo korist za 
člane in državo, s čim  pravilnejšim  izko-rišanje-m obsto
ječe ljudske in  živinske delovne sile, strojev in  orodja.

Zadružni delež znaša 10.000.—  lir  in se m ora vp la 
čati najkasneje v  roku petih  let po vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jam či še s petkratnim  zneskom  vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vab ila  na skupščino- pošlje po leg  tega vsem  KNOO, 
v  območju katerih  posluje, in vsem  članom, slednjim  
najmanj 8 dn i p red  skupščino.

U pravn i odbor sestavljajo: 5 do 10 članov, vštevši 
predsedn 'ka in tajnika.

Zadrugo zastopa upravni odbor, ali tisti, k i ga 
upravni odbor pooblasti. Njeno- firm o pa podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora a li po  en član upravnega 
odbora in en pooblaščen uradnik.

Č lani upravnega odbora so:

1. Sem enič Anton, km et, Podraga 29, predsednik,
2. Ferjančič Jožef, km et, Manče 27, tajnik,
3. Žgur Ivan, kmet, Podraga 10, odbornik,
4. Am brožič Matija, kmet, Slap 46, odbornik,
5. V id rih  Franc, kmet, Lože 20, odbornik, in
6. Janežič Pave l, kmet, Podraga 95, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v  Postojn i
dne 3. januarja 1947.

Zt 83/46-2

Vpis zadruge

Due 3. januarja 1947 se  je  vp isa la  v  zadružni re g i
ster zadruga:

B esed ilo  zadruge: Ž ivinorejska zadruga z o. j. v  C er
knem.

Sedež zadruge: Cerkno, okraj Id rija .

Zadruga je  b ila  ustanovljena na skupščini dne 22. d e 
cem bra 1946 za nedoločen čas. .

Naloga zadruge je :
a ) da kom isijsko izb ira  za p lem e prim erno živino- 

svojih  zadružnikov ter vod i o- teh ž iva lih  kontrolo;
b) da vod i rodovn ik  in  molzno- kontrolo-. Rodovnik 

mora voditi- ločeno za pasemsko» ustrezajoče in  ostalo- 
gov-edo. Molzno» nadkontrolo in  kon tro lo  r>odo»vnifca izvaja 
prišitojna pos»lo»vna zveza;

»c) d-a nabavlja plemensko živino, zlasti P'lemenjake 
in živinorejske pot»re»bščiine z»a svo je  zadružnike a li p o 
sreduje tako» nabavo in  vnovčuje živino svojih  članov v ži
vem  a li zaklanem- stanju;

č) da prevzem a o»d članov m leko, ga p redelu je in 
plačuje na n jih  račun po kako'vosti a,li po'vp»reöno ter to 
m leko in  m lečne izd e lk e  vnoveuje;

d ) da  v  dosego te  »nalo»ge p»os»tavlja v  svoj»em gospo
darskem  okolišu  zb ira ln ice »im po- potrebi predelova ln ice 
m leka;

■e) dan preskrbi in  vzdržu je ,»skupine pašnike za ž iv i
no svo jih  zadružnikov;

'f) da P'rirejia za »S'voje zadružnike živinske sejme, raz
stave, prem ovanja, strokovna predavan ja in» kar »še spada 
k p»o»speševanj»u živinoreje-;

g ) -da izva ja  -med »svojimi člani »sam opom oč« za v  
s ili zaklano živino-.

v o li sk 
Vsi 
Zan 

po dva 
nadome 
odbor. 

Čila 
1. 
2. ; 
8.1
4.
5. : 
»6. 
7. :
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Zadružni delež znaša 300. Lir za vsako nad 2 leti 
staro govedo in se mora vplačati oib -vstopu v zadrugo.

Vsak  zadružnik jam či še s  petkratn im  zneskom  vpi- 
sanih deležev. ■

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila' na skupščino pošlje poleg tega' vsem N0Ö, v 
območju katerih posluje, in vsem članom,, slednjim naj
manj; 8 dni pred skupščino1.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načefciki odsekov in 4 člani, ki, jih 
voli skupščina.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov.
. Zadruga zastopa upravni odbor iin zanjo podpisujeta 

po dva člaih upravnega odbora, od katerih sme enega 
nadomeščati uslužbenec, ki ga za to pooblasti upravni 
odbor.

Člani upravnega odbora so:
1. Primožič Mihael, Podplece 4, predsednik,
2. Rojc Peter, Cerkno 176, podpredsednik,
S. Mažgom Janez, Cerkno 189, tajnik,
4. Obid Anton, Cerknoi 6, blagajnik,
5. Seljak Andrej:, Planina 39, .odbornik,
6. Barbič Frane, Cerkno 103, odbornik in
7. Peternelj Gabrijel, Cerkno 142,, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 3. januarja 1947.

Zt 1/47—2

Vpis zadruge

Dne 21. januarja 1947 se je vpisala v zadružni regi
ster zadruga:

Besedilo zadruge: Živinorejska zadruga z omejenim 
jamstvom.

Sedež zadruge': Senožeče, okraj Postojna.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 10. 

novembra 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da komisijsko izbira za pleme1 primerno živino 

svojih zadružnikov ter vodi o teh živalih kontrolo;
b) da vodi rodovnik in molzno kontrolo. Rodovnik 

mora voditi ločeno za pasemsko' ustrezajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo 'in kontrolo rodovnika izvaja 
pristojna poslovna zveza.

c) da nabavlja plemensko 'živino, zlasti plemenjake 
in živinorejske potrebščine za svoje zadružnike ali po
sreduje tako nabavo in vno>vonje živino svojih članov v ži
vem ali zaklanem stanju;

č) da prevzema od članov mleko, ga predeluje in 
plačuje na njih račun po kakovosti ali povprečno' ter to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje;

d) da v dosego' te naloge postavlja v svojem gospo
darskem okolišu zbiralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka

e) da preskrbi in vzdržuje skupne pašnike za živi
no svojih zadružnikov;

f) da prireja za svoje zadružnike živinske sejme, raz
stave, premovanja, strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje;

g) da izvaja med svojimi čliani »samopomoč«' za v 
sili zaklano živino. Podrobnejše določbe predpiše pra
vilnik, ki ga odobri skupščina.

Zadružni delež znaša 1-000.— Lir in se mora vpla
čati ob vstopu v. zadrugo.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

V ab ila  na skupščino poš lje  po leg  tega vsem  NÔO, v 
območju katerih  posluje, in  vsem  članom, slednjim  naj
manj 8 dn i p red  skupščino.

Upravni odbor sestavljajo': predsednik, tajnik, bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 4 člani, ki jih 
voli skupščina z nadpoilovično večino glasov.

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov1.
Zadrugo zastopata im zanjo podpisujeta po dva člana 

upravnega' odbora, od1 katerih sme enega nadomeščati 
uslužbenec zadruge, ki ga po predhodni načelni odločbi 
za to pooblasti upravni odbor:

Člani upravnega odbora so:
1. Sotlar Anton, Senožeče 108, predsednik,
2. Ferfila Andreji, Senožeče 76, podpredsednik,
3. Suša Anton, Gabrče, tajnik,
4. Može Josip, Dolenja vas, blagajnik,
5. Žitko Josip, Laže,, odbornik,
6. Jelačin Ivan, Senožeče, odbornik,
7. Suša .Stanislav, Dolenja vas, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v  Postojni
dne 21. januarja 1947.

Zt 84/46—2

Vpis zadruge
Dne 20. januarja 1947 se je vpisala v zadružni regi

ster zadruga:
Besedilo zadruge: Obnovitvena zadruga k omejenim 

jamstvom v Zajelšah.
Sedež zadruge: Zajelše, okraj Ilirska Bistrica.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 7. 

marca 1946 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da pod vodstvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas;

b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka iz
dela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega 
člana in za celoten okoliš; nadalje določi višino obreme
nitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega 
člana;

■c) da posreduje med člani in narodno oblastjo ure
ditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);

č) da priskrbuje kredit za nabavo materiala in iz
vedbo obnovitvenih del;

d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira ,in porazde
ljuje med svoje člane gradbeni material;

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokovnjaka. obnovi po
rušena naselja po predloženem in odobrenem obnovitve
nem načrtu;

f) da po možnosti od pristojnih vojaških oblasti' iz
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst' vojnih 
ujetnikov ter jim odrejuje delo po> njihovi strokovni uspo
sobljenosti.

Zadružni delež znaša- 500.— Lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo'.

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO, v 
območju katerih posluje, in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni pred skupščino.
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Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik,' tajnik, blagajnik, morebitni načelniki -odsekov in
3 člani, M jih voli skupščina z, nadpolovično večino gla
sov.

Vsako teto' izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva člana 

upravnega odbora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge.

Člani upravnega odbora so:
1. Kocjančič Jakob, Tominje 33, predsednik,
2. Jenko Alojzij', Tominje- 18, podpredsednik,
3. Mavrič Anton, Podbeže 14, tajnik,
4. Dekleva Jože, Zajeli'© 17, blagajnik,
5. Urh Frančiška', 'Pominje 12, odbornik,
6. Kirn-Franc, Za jelše 4, odbornik in
7. Čuš' Jože, Podbeže 7, odbornik.

Okrožno narodno sedišče v Postojni, 
dne 23. januarja 1947.

Zt 82/46—2

Vpis zadruge
Dne 28. januarja 1947 se je vpisala v zadružni re

gister zadruga:
Besedilo zadruge!: Ž ivinorejska zadruga z om ejenim  

jamstvom  v  Mrzliku.
Sedež, zadruge: Mrzlik — okraj Postojna.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini dne 6. ja

nuarja 1947 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:
a) da komisijsko izbira za pleme primerno živino- 

svojih zadružnikov ter vodi, o teli živalih1 kontrolo;
b) da vodi rodovnik in molzno kontrolo. Rodovnik 

mora voditi ločeno za pasemsko ustrezajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo rodovnika izvaja 
pristojna poslovna zveza;

c) da nabavlja plemensko' živino, zlasti plemenjake 
in živinorejske potrebščine za svoje zadružnike ali po
sreduje tako nabavo in vnovčuje živino- svojih članov v 
živem ali zaklanem stanju;

č) da prevzema od članov mleko, ga predeluje» in 
plačuje na njih račun po kakovosti ali povprečno ter to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje';

d) da v -dosego- te naloge postavlja v svojem gospo
darskem okolišu zbiralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka; , ' W

e) dia preskrbi in vzdržuje skupne pašnike za živino 
svojih zadružnikov;

f) da prireja za svoje- zadružnike živinske sejme, 
razstave, premovanja, strokovna predavanja in kar še 
spada k pospeševanju živinoreje;

g) da izdaja med svojimi člani samopomoč za- v sili 
zaklano- živino*. Podrobnejše določbe predpiše pravilnik, 
ki ga odobri skupščina.

Zadružni delež znaša 1.000.— Lir in se mora vpla
čati ob vstopu v zadrugo.

Vsak zadružnik jamči! še »  petkratnim zneskom vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO (v 
območju katerih posluje) in vsem članom, slednjim naj
manj 8 dni! pred skupščino-.

Upravni odbor sestavljajo-: predsednik, tajnik bla
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 4 člani, ki jih voli 
skupščina z nadpolovično večino glasov.

'Vsako leto izstopi, tretjina odbornikov.

Zadrugo zastopata in z-a njo- podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih sme- enega nadomeščati 
uslužbenec zadruge, ki ga po predhodni načelni odločbi 
za to pooblasti upravni odbor.

Člani upravnega odbora so:
1'. Dekleva Leopold, Buje 1, predsednik,
2. Valenčič Jakob, Nadabje sela 54, tajnik,
3. Medved France, Mala Pristava 14, blagajnik,
4. Volk France, Buje 9, odbornik,
5. Žnidaršič Jakob, St. Sušica 6, odbornik,
6. Cucek Karol, Nova Sušica 22, -odbornik in
7. Biščak Anton, Neverke 6, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni 
dne 28. januarja 1947.

Zt 3/47—2

Vpis zadruge
Dne 28. januarja 1947 se je vpisala v zadružni re

gister zadruga:
Besedilo zadruge: Sadjarska zadruga, z omejenim  

jamstvom ' v  L evp i.
Sedež zadruge: Levpa — okraji Grgar.
Zadruga je- bila ustanovljena na skupščini dne 24. 

novembra 1946 za nedoločen čas.
Naloga' zadruge je:
a) da zasaja in vzgaja po- strokovnih navodilih sa

dovnjake zaradi masovne in kvalitetne produkcije sadjla;
b) da vnovčuje v predelanem-ali nepredelanem, stanju 

sadje ter druge sorodne kmetijske pridelke svojih čla
nov na njih račun;

c) da predeluje sadje ter druge sorodne kmetijske 
pridelke svojih članov. Predelovanje sadja se vrši v 
skladu s celotnim načrtom o industrijski predelavi sadja;

č) da nabavlja, predeluje ali izdeluj-e vse stroje, 
orodje in -ostale sadjarske potrebščine za svoje člane. Pri 
nabavi in uporabi strojev in drugih potrebščin m-ora biti 
ozko povezana s strojnimi in nabavnimi zadrugami;

d) -da nabavlja za dosego te naloge potrebna zem
ljišča, stavbe- in inventar, zlasti sušilnice in sadna skla
dišča;

e) da za dosego svojih nalo-g ustanavlja drevesnice 
sama ali skupaj- s sorodnimi zadrugami v skladu z 
enotnim načrtom in predpisanim sortimentom.

Kjer so krajevne! razmere za to -primerne, se- lahko 
sadjarska zadruga združi z vinarsko zadrugo.

Z-adružni delež znaša 500.— Lir in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo1.

Vsak zadružnik jamči; še s petkratnim zneskom, vpi
sanih deležev.

Zadruga razglaša svoje priobčitve na zadružni raz
glasni deski.

Vabila na skupščine pošlje poleg tega vsem NOO,
v območju katerih posluje, in vsem ol-anom, slednjim naj
manj 8 dni; pred skupščino.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsed
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 3 
Člani, ki jih voli skupščina z nadpolovično večin-o- glasov.

Vsako leto- izstopi tretjina odbornikov.
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta: predsednik 

in tajnik upravnega -odbora, če sta pa odso-tna, -dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so-:
1. Šuligoj Filip, Levpa štev, 9 ,-predsednik,
2. Levpušček Jožef v Levpi štev. 17, podpredsednik,
3. B izjak Franc, M odorzela 115, tajnik,
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4. Jug Jožef, M odorzela 11, blagajnik,
5. Šuligoj Emil, A vče  19, odbornik,
6. Žbogar Štefan, Škodniki 50, odbornik in
7. Boltar Štefan, A všček  2, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 28. januarja 1947.

Zt 3/47— 2

Vpis zadruge

D ne G. februarja  1947 se je  vp isa la  v  gad režn i reg i
ster zadruga:

B esed ilo  zadruge: Čevljarska produktivna zadruga i 
omejenim jamstvom v Ajdovščini.

Sedež zadruge: A jdovščina.
Zadruga je  bila ustanovljena na skupščini dne 1- fe 

bruarja 1947 Zia nedoločen čas.
Naloga zadruge je : da za svo je  člane nabavlja suro

vine, o rod je  in  d ru ge potrebščine te r  izde lu je  po možno
sti v  skupnih delavn icah in  vnovčuje vse v  čevljarsko 
stroko spadajoče izdelke.

Nadalje sk rb i za strokovno izobrazbo* svojih  članov, 
zlasti tudi za vzgojo1 naraščaja.

Zadružn i d e lež  znaša 5.000.—  L ir  in  se m ora vp la
čati ob vstopu v  zadrugo.

Vsak  zadružnik jam či še s petkratnim  zneskom vp i
sanih deležev.

Zadruga razglaša svo je  priobč itve  na zadružni raz
glasn i deski.

V ab ila  na skupščine pošlje  po leg  tega  vsem  NOO, v 
območju katerih posluje, in  vsem  članom, slednjim  naj
manj 8 d n i p red  skupščino.

U pravn i odbor sestavlja jo : predsednik, tajnik, b la
gajn ik, m oreb itn i načelniki odsekov in  2 Slana, k i jih  
vo li skupščina z nadpoilovično večino glasov.

V sako le to  izstop i tretjina odbornikov, ki jih za p rve 
d ve  le t i d o loč i žreb.

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta: predsednik 
in  ta jn ik  upravnega odbora, če  sta pa ta d va  odsotna, dva 
pooblaščena člana upravnega odbora.

Čllani upravnega odbora so:
1. Furlan  Ivan, A jdovščina, predsednik!,
2. Koigoj Stanko, A jdovščina, podpredsednik,
3. G regorc Martin, A jdovščina, tajnik,
4. Furlan  V ik tor, A jdovščina, b lagajn ik,
5. Škrl A lo jz , A jdovščina, odbornik.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 8. februarja 1947.

Zt 4/47—2

Registracija gospodarskih podjetij

Okrajno gradbeno pod jetje  Postojna »Z idgrad -Po- 
stojna« s sedežem  v  Postojni, Jenkova ulica je  bito 9.
II .  1947 vpisano pri PPNOO —  finančni oddelek  v  pokra
jinski register.

Pod jetje  je  ustanovil O. I. N. O. O. v  Postojni, kate
rega posel je  gradn je nizkih in  visokih stavb. Za upra
v ite lja  je  im enovan Lozej Franc pok. Franca, kateri je 
edini pooblaščen podpisovati za podjetje.

Poverjeništvo PNOO za Slov. Primorje — 
oddelek za finance v Ajdovščini 

dne lili. februarja 1947.

Štev. 195/1/47

Sklep

V  zadružnem registru se p ri Okrajn i kmetijski za
drugi v  Ilirsk i Bistrici; vpiše' na podlagi sklepa upravnega 
in nadzornega odbora z dne 10'. decem bra 1946— sledeče:

Za zadrugo, sme podpisovati tudi šef glavne pisarne 
tov. V elan  Ivan  iz  Trnova p ri Ilirsk i Bistrici štev. 324.

Okrožno narodno sodišče v Postojni,
dne 3. februarja 1947.

Z t  3/46— 12 .

Sklep

Sedež:" Ilirska  Bistrica.

Firm a: Lesno-produktivna zadruga z o. j. v  Ilirsk i 
Bistrici.

Na podlagi; sklepa skupščine z dne 12. decembra 1946 
se vp iše p ri im enovan i zadrugi sprem em ba čl. 1. zadruž
nih p rav il tako, da se bo zadruga preim enovala in bo 
njena firm a:

»M izarsko-kolarska zadruga z  o. j. —  M IK R O ZA  v 
Ilirsk i B istrici«. 1

Okrožno narodno sodišče v Postojni,
dne 10. januarja 1947.

Rez '4/45— 11

Sklep

o izbrisu odstopivših in vp isu novo- izvoljenih članov 
upravnega odbora.

D ne 28. januarja 1947 so se vp isa le v Zadružni re 
g ister pri Obnovitveni zadrugi z o. j. v  Dolu-Predmeji; 
sledeče spremembe':

Iz  upravnega odbora sta glasom  zapisnika o  skup
ščini z dne 15. avgusta 1946 izstopila člana upravnega 
odbora tov. b lagajn ik  B izjak Jožef iz  D ola-Predm eja 126 
in tov. L ika r C iril iz D ola-Predm eja 80' in  sta vstopila 
na njuni mesti kot blagajn ik dosedanji podpredsednik 
tov. B izjak  Anton  iz D ola-Predm eja 95 in kot podpred
sednik novo-iz volj eni: član Čibej Franc iz  D ola-Predm eja 
138 ter se je  izvo lil kot nov član upravnega Odbora tov.. 
Bolčina Zdravko iz D ola-Predm eja štev. Iil4.

Okrožno narodno sodišče v Postojni,
dne 28. januarja 1947.

Zt 17/46— 6

Sklep
I . .

Dne 28. januarja 1947 so' se vpisale v Zadružni re
g ister pri Obnovitveni zadrugi z Omejenim jam stvom  na 
Cesti p ri A jdovščin i sledeče sprem em be:

Iz  upravnega odbora je  glasom zapisnika o* izredni 
skupščini dne 6. novem bra 1946 izstop il tov. tajnik B ra
tina Ivan i z  Sv. Tom aža štev. 89 in je  vstop il na n jegovo 
mesto v upravni odbor kot tajnik tov. Štor. Stanislav, 
delavec na Cesti štev. 75.

Okrožno narodno sodišče v Postojni
dne 28 januarja! 1947.

Zt 18/46—6



Sklep
Sedež zadruge: Št. V id  pri V ipavi.

Besedilo zadruge: M lekarska zadruga Št. V id  p r i V i
pavi, reg. zadruga z  o. z.

Na podlagi sk lepa  izredne skupščine z dn e 11. avgu
sta 1046 se p ri im enovani zadrugi vp iše:

I. izbris odstopi vših članov upravnega odbora:
predsednika Božič Jerneja, P o reče  18,

Lavrečiča Antona, V ovka  Jožefa, Marca A lo jza , Bona 
K arla  in M islej Franca,

te r  vpis sledečih novo izvoljenih članov upravnega 
odbora:

1. H rib  Franc, Podraga štev. 6, predsednik,
2. P rem rl Franc, št. V id  68, podpredsednik,
3. Kopačin Jožef, Pobreg  36, blagajnik,
4. Jež Stanko, Lože  štev. 30, odbornik,
5. Žvanut Anton, Loz ice  21, odbornik,
6. Ozbič Ivan, Štomaž pri Štjaku, odbornik.

I I .  Sprem em ba p rav il tako, da se zadruga preim e
nuje in se čl. 1 glasi:

Im e zadruge je : »Ž iv inorejska  zadruga z om ejenim  
jamstvom  Št. V id  p ri V ipav i«.

Okrožno narodno sodišče v  Postojn i
dne 4. februarja 1947,.

Zt 61/46— 4

Preklic
D ne 4. januarja 1947 je  b il izgubljen  žig KNOO Pod

gorje, okra j H erpelje-Kozina. Izgu b ljen i ž ig  je  im el okro
g lo  ob liko  z napisom : »K ra je v n i narodno osvobodiln i 
odbor« ob robu, »Podgorje !« v  sredi.

S tem  ga proglašam o za neveljavnega.
Podgorje  dne 20. januarja 1947.

KNOO Podgorje.
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Uredništvo in uprava: Ajdovščina Ajdovščina 19. februarja  1947. Leto I. Št. 23

Cena Lit. 20'—

ADNI LIST
PO V E R J E NI Š T V A  P O K R A J I N S K E G A  N A R O D N O O S V O B O D I L N E G A  O D D O R A  Z A  S L O V E N S K O  PR IMO RJE

*

V S E B I N A :
584. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvaja

nju obveznega socialnega zavarovanja na področju PPNOO 
za Slovensko Primorje.

585. Uredba o spremembi m  dopolnitvi uredbe o  določanju in 
izplačevanju minimalnih rent in pokojnin socialnega zava
ravanja na področju Slovenskega Prim orja št. 54 od 31. X II. 
1945 (Ur. list St 7).

586. Uredba o  ukinitvi odredb o  uvrstitvi draginjiskih razredov 
v koperskem okraju.

584.

Odredba
o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvajanju 
obveznega socialnega zavarovanja na področju PPNOO  

za Slovensko Primorje

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  izdaja 
po odobritvi Vojne uprave JA  za Julijsko krajino, Istro, 
Reko in  Slovensko P rim orje  ter na podlagi pooblastila 
PNOO za Slovensko Prim orje  in Trst sledečo

o d r e d b o :

Clen 1.

Člen 10 se izprem in ja in glasi:
Za vse  zavarovance plačuje delodajalec vse pri

spevke iz svojih lastnih sredstev.

Člen 2.

Člen 18 točka 4 se sprem eni in se glasi:
Za zdravljen je  v javnih bolnicah, vseučiliških kli- 

nikih in porodniških šolah najdalje do onega dne, ko 
preneha pravica do podpore in sicer po najn ižjem  oskrb
nem razredu.

Člen 13 točka 5 se sprem eni in se glasi:
Po  izstopu iz  službe obdrži oseba, k i je  bila zadnje 

leto pred izstopom iz službe zavarovana najmanj šest 
mesecev, vse pravice do dajatev iz zavarovanja za p ri
mer bolezni, nosečnosti a li poroda, k i nastopi v  dobi 
dveh mesecev po izstopu zavarovanca iz  službe. Oseba, 
ki je  bila v  zadnjih dveh  letih  pred  izstopom iz službe 
zavarovana najmanj 12 m esecev, obdrži pri istih pogojih 
pravico do teh dajatev tudi za prim er bolezni, nosečno
sti ali poroda, ki nastopi v  treh mesecih po izstopu za
varovanca iz  službe.

Členu 13 se doda: točka 6, k i se glasi:
Za ves čas, dokler je član na bolnišničnem, sana- 

torijskem, zdraviliškem  ali klim atskem  zdravljenju, ima 
pravico na denarno podporo za vzdrževan je družine v 
višini V2 hranarine a li na denarno podporo za dnevne 
majhne stroške do višine Vs hranarine, če ne vzdržu je 
družine.

Člen 3.

Člen 16 p rv i odstavek se sprem eni in se glasi: 
Zavarovančevim  rodbinskim  članom se nudijo ob 

njihovi bolezni tele dajatve:

587. Odločba o imenovanju članov sodišča socialnega zavaro
vanja.

588. Odločba o imenovanju petega člana začasne uprav© social
nega zavarovanja v  Kopru.

589. Odločba o imenovanju nadaljnih članov začasne uprave so
cialnega zavarovanja.

Uradne objave.

a) Brezplačna zdravniška pomoč, brezplačna zdra
vila, potrebne obveze in pomožne prip rave za zdravlje
nje za dobo, dok ler traja bolezen, vendar največ za do
bo enega leta za vsako posamezno obolelost.

b) Brezplačno bolnišnično zdravljen je do največ šest 
mesecev za posamezno obolelost.

G lede pravic iz  zavarovanja za prim er bolezn i se 
štejejo kot zavarovančevi rodbinski člani s pogojem , da 
z zavarovancem  žive  v skupnem gospodinjstvu in da jih 
on dejansko vzdržu je:

a) zakonski drug zavarovanca;
b ) zakonski, nezakonski in  posvojeni otroci, pastor

ki, vnuki, bratje in sestre zavarovanca, vsi do dopoln je
nega 17. leta starosti ozirom a do dopolnjenega 23. leta 
starosti, če hodijo v šolo; če pa so zaradi telesne ali 
duševne hibe nesposobni za pridobivan je, dokler traja 
ta nesposobnost;

c) oče in mati zavarovanca.

Člen 4.

Člen 18 odstavek (2) d ru g i se izprem inja in glasi:

V  prim eru  starosti ima zavarovanec pravico na sta
rostno rento, ako je vplačal 520 tednov prispevkov in 
ako je  dovrš il 60. leto  starosti, odnosno zavarovanka, če 
je  dopoln ila  55. leto starosti. Invalidska odnosno sta
rostna renta (pokojn ina) znaša po dovršenih 260 tednih 
zavarovanja 30% od povprečne zavarovane m ezde v 
zadnjih 5 letih  zavarovanja, a za vsakih nadaljnjih 26 
tednov zavarovanja se povišuje za 1%.

Člen 18., odstavek (3) tretji, točka b ), se izprem in ja 
in glasi:

dečjo rento za vsakega zakonskega in nezakonskega 
a li pred onem oglostjo zakonsko posvojenega otroka pod
17. letom, dok ler otrok  ne dovrši 17. leta starosti, če pa 
obiskuje šolo, dok ler ne izpoln i 23. leto  starosti, v  le t
nem znesku lU roditeljske pravice do rente odnosno ro
d ite ljske rente.

Členu 18. se doda nov odstavek, k i se glasi:
U živalcem  invalidske in starostne pokojnine, kakor 

tudi tistim  uživalcem rent, k i so zaradi posledic- nezgo
de p r i delu  onem ogli, se nudi v prim eru  boleznj brez
plačno zdravljen je, t. j. brezplačno zdravniško pomoč, 
brezplačna zdravila, zdravilne kopeli, zdravilne vode, 
potrebne obveze in pomožne prip rave za zdravljen je 
in sicer za ves čas uživanja pokojnine ozirom a rente. Na
mesto tega brezplačnega zdravljen ja  se lahko daje brez
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vensko P rim orje  in po pooblastilu PNOO za Slovensko 
Prim orje in Trsi izdaja sledečo

u r e d b o  :

Clen 1.

Člen 2. uredbe št. 54 od 31. X II. 1945 se menja in 
glasi:

M inim alne rente iz nezgodnega zavarovanja znašajo 
mesečno:

1. za upravičence do osebnih rent z zmanjšano spo
sobnostjo za delo:

a) nad 10% do vštevši 20%  . . . 3 2 5 .- lil
b) nad 20% do vštevši 33.33% . . 650.— 11
c) nad 33.38% do vštevši 50% . . . 1.325.— 11
d ) nad 50% do vštevši 60%  . . ■ . 1.650,— 11
e) nad 60%  do vštevši 80% . . . . 2.325,— 11
f )  nad 80% do vštevši 100% . . . . 3 .000 .- 11
g ) nad 100% ....................................... . 4.000.— 11
2. Za upravičence do vdovskih (vdove in vdovci), 

roditeljskih, sorodniških in otroških rent:
a) za vdovo (vdovca) rod itelja  in so

rodnika .............................................  1.500.— lir
b) za vsakega otroka . . . . . .  600,— „
c) za prvo s i r o t o ...................................  1.500,—  „
d ) za vsako nadaljnjo siroto . . . .  600.— ,,
Mesečne rente vseh upravičencev skupaj ne smejo

presegati 100% -ne rente ponesrečenega zavarovanca.

plačno bolnišnično zdravljen je  za dobo treh mesecev v 
teku enega leta, računajoč od dneva začetka bolnišnič
nega zdravljenja. P redpisi prejšn jega odstavka velja jo 
tudi za uživalce rodbinskih rent ozirom a rodbinsk!h j 
kojnin.

. U živa lci osebne in rodbinske rente ali pokojnine iz 
socialnega zavarovanja morajo plačati za zdravstveno 
varstvo prispevek v višini 3% skupnega zneska njihove 
rente oziroma pokojnine. Ta p rispevek  se odtegne pri 
izplačilu rente ozirom a pokojnine.

Plačevanja prispevka za zdravstveno varstvo so 
oproščeni tisti uživalci rente oziroma pokojnine, katerih 
renta ozirom a pokojnina bi po odbitku gorn jega prispev
ka znašala manj kakor znašajo predpisani zneski m ini
malne rente in pokojnine.

U živalci pokojn ine in rente im ajo to pravico v ena
kem obsegu tudi za svoje rodbinske člane,* s katerim i 
žive v skupnem gospodinjstvu in ki jih dejansko vzdr
žujejo.

Člen 5.

Člen 19., p rv i odstavek,-se sprem eni in glasi:
Nositelj obveznega zavarovanja izplačuje delavcem  

in nameščencem dodatek za otroke v znesku 24.—  lir  za 
vsakega otroka za vsak delovni dan. odnosno mesečno 
600.— lir.

Pravica do dodatka gre zavarovancu za vsakega za
konskega, nezakonskega in posvojenega otroka, kakor tudi 
za pastorke in sirote, ki jih zavarovanec vzdržuje, če 
ž iv ijo  z njim v skupnem gospodinjstvu in če jih dejansko 
vzdržuje.

Dodatek za otroka se izplačuje, dok ler otrok  ne iz
polni 17 let. Od izpoln jenega 17. leta pa do izpolnjenega
23. leta se izplačuje dodatek za otroke, k i se šolajo.

Otrokom, k i so se šolali, pa so pred izpolnjenim
17. letom  ozirom a pred izpolnjenim  23. letom  postali 
zaradi duševne ali telesne bolezn i a li h ibe trajno ne
sposobni za pridobivanje, pripada dodatek tudi po izp o l
njenem 17. letu ozirom a 23. letu vse dotlej, dok ler ta 
nesposobnost traja.

Člen 6.

Člen 22. se izprem in ja  in glasi:
Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje je javna 

ustanova, k i je  osnovana na načelu samouprave. Do iz
vo litve  samoupravnih organov bo postavilo Poverjen ištvo  
PNOO na pred log  organizacij interesentov začasno po
slovno samoupravo 8 (osm ih ) članov.

Člen 7.

Ta odredba dobi obvezno moč z dnem objave v 
Uradnem listu, izvajati pa se začne s 1. januarjem  1947.

Ajdovščina dne 22. januarja 1947.

Ta jn ik  Poverjen ištva  PNOO: 
France Perovšek  s. r.

Načelnik oddelka za soc. skrbstvo:

Dr. Franc Marušič s, r.

Člen 2.

Člen 3. iste uredbe se menja in  glasi:
M inimalne pokojnine in zavarovanja za prim er one

moglosti, starosti in sm rti (pokojninsko zavarovanje) zna
šajo mesečno:

t. z,a upravičence do osebnih pokojnin:
a) za o n e m o g lo s t ..............................  2.325,— ,,
b) za s t a r o s t ........................................  3.000.— „

2. za upravičence do vdovskih (vdove in vdovci), ro
d iteljsk ih , sorodniških in otroških pokojnin:
a) za vdovo (vdovca) a li sorodnika • 1.500,— „
b) za vsakega o t r o k a .........................  600,— ..
c) za p rvo  s i r o t o ..............................  1.500,— „
d ) za vsako nadaljnjo siroto . . . 600.— „

3. Zavarovanci in upokojenci, k i so b ili pokojninsko 
zavarovani za dobo, navedeno v tem odstavku spodaj, 
p rejm ejo od 1. I. 1947 dalje mesečno minimalno pokoj
nino kakor sled i:

nad 10 do 20 let zavarovanja . . . .  3.000.—
nad 20 do 25 let zavarovanja . . . .  3,500.—
nad 25 do 30 let zavarovanja . . . .  4.000.— „
nad 30 let z a v a r o v a n ja ........................... 4.500,—  „
Mesečne pokojnine vseh upravičencev skupaj ne 

smejo presegati zneska pokojnine um rlega zavarovanca 
ali n jegove pravice do pokojnine.

Člen 3.

585.
Uredba

o spremembi in dopolnitvi uredbe o določanju in iz
plačevanju minimalnih rent in pokojnin socialnega 
zavarovanja na področju Slovenskega Prim orja št. 54 

od Bl. X II. 1945 (U radni list štev. 7)

Poverjen ištvo  PNOO v A jdovščin i, v soglasju z V oj
no upravo JA  za Istro, Julijsko krajino, R eko in Slo

Člen 8. iste uredbe se menja in  glasi:
1. Če pridob i upravičenec do osebne rente pravico 

za osebno pokojnino, odnosno če pridob i upravičenec do 
osebne pokojnine pravico na osebno rento, se mu po
kojnina zmanjša za dve tretjin i zneska rente. V  kolikor 
sta ti d ve  tretjin i enaki pokojnini ali večji od pokojnine, 
se izplačuje samo renta. Renta in pokojnina skupaj ne 
smeta presegati zneska 100% -ne osnove za rento, od
nosno osnove za pokojnino, vzeto v obzir večjo osnovo.

2. Če pridobi zavarovanec istočasno pravico na 
osebno rento in na osebno pokojnino, mu pripada samo 
ena dajatev in to ona, ki je večja.

3.
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3. Če pridobi oseba, k i uživa roditeljsko rento ali 
roditeljsko pokojnino, pravico na osebno rento ali osebno 
pokojnino, odnosno če pridob i oseba, ki uživa osebno 
rento ali osebno pokojnino, pravico tudi na roditeljsko 
rento a li roditeljsko pokojnino, se ji izplačuje samo ena 
dajatev in to  ona, ki je  večja, medtem  ko ji  pravica do 
druge dajatve počiva. S prestankom  pravice do dajatve, 
ki jo  je  taka oseba uživala, oživi pravica d o  dajatve, ki 
je  m irovala.

Člen 4.

Ta  uredba dobi obvezno moč z dnem ob jave v Urad
nem listu, a uporablja se začenši s 1. V I I .  1946.

A jdovščina dne 8. januarja 1947.

Tajn ik  Poverjen ištva  PNOO: 
France Perovšek  s. r.

Načelnik oddelka za soc. skrbstvo:
Dr. Franc Marušič s, r. —

586.
Uredba

«  ukinitvi odredb o uvrstitvi draginjskih razredov 
v koperskem okraju

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  izdaja 
po pooblastilu PNOO za S lovensko P rim orje  in Trst in 
po odobritv i V o jn e  U prave JA  naslednjo

u r e d b o  :

Člen 1.

S 1. januarjem  1947 se za področje koperskega okra
ja ukinjajo vsa določila  uredb o razvrstitvi k ra jev v prvi 
in drugi dragin jski razred.

Vse pravice in obveznosti, k i izhajajo iz teh uredb, 
se morajo od 1. januarja 1947 da lje  regulirati v višini 
in obsegu, kot so b ili predpisani za kraje v prvem  dra- 
ginjskem  razredu.

Na podlagi 2. odstavka tega člena povišani prejem ki 
se povišajo še za 10%.

Ta uredba velja  od dneva podpisa.

A jdovščina dne 15. januarja 1947.

Tajn ik  Poverjen ištva  PNOO: 
France Perovšek s. r.

587.

Odločba
o imenovanju članov sodišča socialnega zavarovanja

Poverjen ištvo  PNOO za Slov. P rim orje  na podlagi po
oblastila Vojne U prave JA za Jul. K rajino, Istro, Reko 
in Slov. P rim orje  ter po pooblastilu PNOO za Slov. P r i
m orje in Trst izdaja naslednjo

o d 1 o č b o :

V  smislu člena 23. odredbe o izvajanju obveznega 
socialnega zavarovanja z dne 6. V I I I .  1945 se imenuje za 
člane sodišča socialnega zavarovanja z vse področje P o 
krajinskega zavoda za soc. zavarovanje v Kopru  in sicer:

1. za predsednika sodišča sodnika Okrajnega ljud
skega sodišča v  Kopru, k i ga določi im enovano sodišče:

2. za člana S k o č i r  Matteo;
3. za člana P r i m o ž i č  Avgust.

A jdovščina, dne 17. januarja 1947.

Tajn ik Poverjen ištva PNOO; 
France Perovšek  s. r.

Načelnik oddelka za soc. skrbstvo:

Dr. Franc Marušič s. r.

588.
Odločba

o imenovanju petega elana začasne uprave socialnega 
zavarovanja v Kopru

Poverjen ištvo  PNOO za S lovensko Prim orje  na pod
lagi pooblastila Vo jn e U prave JA  ter po pooblastilu 
PNOO za Slovensko P rim orje  in Trst izdaja naslednjo

o d l o č b o :

V smislu čl. 22. odredbe o  izvajanju obveznega so
cialnega zavarovanja z dne 6. avgusta 1945 se dopol
njuje odlok, ob javljen  v  štev ilk i 2/12 U radnega lista od
22. septem bra 1945 s tem, da se im enuje kot petega čla
na v začasni upravi pri Pokrajinskem  zavodu za soc. 
zavarovanje v Kopru

G o r k i č  Josip, vodja posredovaln ice za delo v Ko
pru z dodatkom, da opravlja  funkcijo predsednika te  za
časne poslovne samouprave.

Ajdovščina dne 8. januarja 1947.

Tajn ik  Poverjen ištva PNOO: 

France Perovšek  s. r.

589.

Odločba
o imenovanju nadaljnih članov začasne uprave social

nega zavarovanja

Poverjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  na osno
v i pooblastila Vojne U prave za Julijsko krajino, Istro, 
Reko in S lovensko P rim orje  ter po pooblastilu PNOO za 
Slov. P rim orje  in Trst izdaja sledečo

o d l o č b o :

V smislu člena 22 odredbe o izvajanju obveznega 
socialnega zavarovanja z dne 6. avgusta 1945 se dopol
njuje odlojv, ob javljen  v  štev. 2/12 U radnega lista od
22. septem bra s tem, da se im enujejo  naslednji čla
ni začasne sam oupiave:

1. Jaksetič Em ilio, izdelovalnica m etel in krtač:
2. Fonda L ib ero ;

3. tretjega člana im enuje Okrajni NOO Buje. 

Ajdovščina dne 29. januarja 1947.

Tajn ik  Poverjen ištva  PNOO: 
France Perovšek s. r. 

Načelnik oddelka za soc. skrbstvo;
Dr. Franc Marušič s. r.
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• Sodna oblastva
Registracija gospodarskih podjetij

Pokrajinsko podjetje »K U R IV O « s sedežem  v Št. P e 
tru na Krasu je  b ilo  14. II .  1947 vpisano pri PPNOO — 
finančni oddelek v Pokrajinsk i register.

Poverjen ištvo  PNOO za Slov. P rim orje  je ustanovilo 
podjetje, katero kupuje in  prodaja goriva, drva in lesno 
o g lje  potom svojih nakupovalnic v  Kozin i, Podgorju, 
Obrovu, D ivači, Zgorn jem  Ležečem , Bujah, Stari Sušici, 
Št. Petru  na Krasu, R ibnici, Prestranku, Hruševju, V e 
likem  Ubeljskem , Senožečah, Št. V idu  nad V ipavo, V i
pavi, Ajdovščin i, Ozeljanu, Colu, Podkraju-Hrušici, Spod
nji Id r iji, Sv. Luciji, Podmelcu, Kneži, Podbrdu, To lm i
nu, Čepovanu, Grgarju.

Za ravnatelja je  imenovan P a j n t a r  Franc — ma
jor Močnik, za pomočnika ravnatelja pa Ž n i d a r š i č  
Vence, katera sta pooblaščena podpisovati za podjetje 
posamezno ali skupno.

Ajdovščina 14. februarja 1947.

Oddelek za finance PPNOO

Pokrajinsko podjetje Destilacija in predelava  sadja 
v A jdovščin i je  bilo- 21. I I .  1947 vpisano pri PPNOO fi
nančni oddelek v  Pokrajinski register.

P overjen ištvo  PNOO za Slovensko P rim orje  je  usta
novilo podjetje, katero se bavi z  destilacijo raznih vrst 
sadja, izdelavo raznih lik erjev , p rede lavo  raznih vrst 
sadja v  sadne soke in sadne m ezge, zbiran jem  in naku
povanjem  vseh vrst zdraviln ih  zelišč, sušenjem in kon
zerviran jem  sadja, nakupom in izvozom  vseh prej om e
njenih p ridelkov in izdelkov.

Za upravnika je imenovan tov. Š t e k a r Ivan.

Za pomočnika upravnika pa tov. G a č n i k  Joško, 
katera sta pooblaščena podpisovati za podjetje.

A jdovščina 18. februarja 1947.

Oddelek za finance PPNOO

K ra jevno  podjetje »T rgov in a  K. N. O. O. Cerkno« je 
b ilo 5. I I I .  1947 vpisano pri PPNOO finančni oddelek v 
Pokrajinski register.

Pod jetje  je  ustanovil K. N. O. O. v Cerknem , z na
logo prodaje na drobno oblačilnega in galanterijskega 
blaga ter živ ilsk ih  in raznih drobnih potrebščin.

U pravo podjetja izvaja U pravn i odbor Trgovina K. 
N. O. O. Cerkno, k i ga sestavljajo tov. Štravs Lida, Selak 
Andre j in P etern e lj Gabriel.

Za poslovodjo- je  im enovan tov. Bevk C iril, kateri je 
pooblaščen podpisovati skupno s tov. Štravs L ido za pod
jetje.

A jdovščina 17. februarja 1947.

Oddelek za finance PPNOO

Uvedbe postopanja za proglasitev 
za mrtve

Sp 97/47-2

A n t  1 e r  Anton, sin živ. K arla  in M arije roj. Črni
goj, rojen  dne 24. decembra 1919 v Malih Zabijah, d e 
lavec, samski, iz Malih Zabelj št. 200 se je  po borbi za 
Gorico ob razpadu Ita lije  vrnil1 domov ter je  bdi dne
27. decem bra 1948, ko je prišla v  Male Zab ije nemška 
patrola, aretiran z ostalim i mladinci, od koder je  b il 
p reveden  v Trst in  dodeljen  v vojaško službo k SS- od
delkom. Okrog Božiča 1943 je  dob il dopust in na poti 
dom ov je b il aretiran in ustreljen.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log A n tle r  Karla, železn iškega upoko
jenca in posestnika iz  Malih Zabelj uvede postopek za 
proglasitev A n tler Antona za m rtvega ter se mu postavi 
za skrbnika A n tle r  Karel, žel. upokojenec in posestnik 
iz  Malih Zabelj št. 260.

Poziva  se A n tle r  Anton in vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. maja 1947. Po  preteku tega roka in na ponoven 
p red log bo sodišče odločilo o  proglastitv i za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v A jdovščin i, 
dne 11. februarja 1947.

Sp 94/47
H l a č a  M iroslav, pok. Tom aža in ž ive  Em ilije  roj. 

Seražin, rojen  dne 16. decembra 1910 v Stomažu pri 
Štjaku, stanujoč v  Trstu, strada per Longera št. 1285, 
delavec pri transportu »E x n e r «  v  Trstu, je  b il m obili
ziran dne 1. januarja 1941 v italijansko! vojsko in je  bil 
najprej v Sežani, nato po raznih krajih  Julijske K rajine 
ter je  dne 6 . junija s svojo edinico odšel nai rusko fronto. 
Služil je  v 6. bataljonu »M on tebe llo « Raggruppam ento C. 
N. I. Genio Gruppo Autocaretto Montebello, I  compagnia, 
posta m ilitare 88, k jer je  ba je po izjavi župnika iz, Na
brežine padel dne 17. decem bra 1942.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  H lača Erneste, zasebnice iz  Plač št. 
194 uvede postopek za proglasitev H lača M iroslava za 
m rtvega in  se mu postavi za skrbnico Hlača Ernesta, 
zasebnica iz P lač št. 194.

Poziva  se Hlača M iroslav in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o  pogrešancu, da jav i to tuk. sodišču ali! skrb
nici, najkasneje do 31. maja 1947. P o  preteku tega roka 
in na ponoven predlog, bo  sodišče odločilo! o proglasitvi 
za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v A jdovščini, 
dne 11. februarja1 1947.

Sp 104/47— 2

K I  e m  š e  A lo jz, živ. Franca in Frančiške roj. K ra 
vos, roj. 7. junija 1920 v Malih Zabijah, km ečki sin, sam
ski, iz Malih Zabelj št. 277 je  po končani borb i za Gorico 
se v rn il dom ov, k jer je  b il dne 26. septem bra 1943 are
tiran od Nemcev, ki so ga z< ostalim i tovariši odved li v 
Trst ter ga dodelili k SS-oddelkom. Okrog Božiča 1943 
je  odšel na dopust dom ov ter je  b il med potjo v  Šempasu 
aretiran in baje ustreljen.
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Sp 106/47—
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K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log K rem še Franca, pos. iz Malih Za- 
belj št. 277 uvede postopek za proglasitev K lem še A lo jza  
za m rtvega in se mu postavi za skrbnika K lem še Franc, 
pos. iz Malih Žabelj 277.

Poziva se K lem še A lo jz  in vsakdo, ki mu je  kaj zna
nega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
najkasneje do 31. maja 1947. P o  preteku tega roka in na 
ponoven pred log bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 11. februarja 1‘947.

Sp 105/47-2

V i d  m ar Ivan, živ. Leopolda in pok. M arije roj. 
K rapež, roj. 19. avgusta 1916 na Kovku, delavec, samski 
iz Kovka št. 287, je  bil leta 1942 m obiliziran v  italijansko 
vojsko, ter je  služil v južni Ita liji. Pozneje je ba je odšel 
v Bosno in se je  nahajal nekaj časa v bolnišnici. Po 
ozdravljenju  je  bil dodeljen  IV . arm iji. Podrobnejših 
vesti se ni m oglo dobiti, niti se ni m oglo izvedeti, kaj 
se je pozneje z njim; zgodilo.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log  Vidimar Leopolda, invalida iz Kovka 
št. 287 uvede, postopek m  proglasitev V idm ar Ivana za 
m rtvega in se mu postav» za skrbnika V idm ar Leopold, 
invalid  iz Kovka št. 287.

Poziva se V idm ar Ivan in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da ja v i >to tuk. sodišču ali skrbniku do
31. maja 1947. Po  preteku tega roka in na ponoven 
predlog, bo sodišče odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne lil. februarja 1947.

Sp 106/47— 2

B a v č a r  A lo jz , pok. Franca in žive Ivane roj. 
Medic, rojen dne 15. marca 1916 v Batujah, krojač iz 
Batuj št. 5, je  odšel k partizanom dn e 20. septembra 
1943 in je  bil v začetku dodeljen k K osovelovi brigadi, 
pozneje pa brigadi Simona Gregorčiča v  II. bataljon. 
Meseca julija 1944 je  b il radi bolezni odpuščen kot borec 
in poslan domov, da dela na terenu. D odeljen  je  bil 
vaški zaščiti in je v  g lavnem  im el dolžnost, da straži 
položene mine, katere so postavili partizani. Dne 22. 
decembra 1944 je  b il aretiran od italijanskih alpinov, 
ter odveden v Gorico v zapore in po enem mesecu pa 
v nemško internacijo' v Mauthausen, k jer je  baje: zbolel v 
začetku pom ladi 1945 in dne 9. marca 1945 baje tam 
umrl. Nosil je  tabor. št. 126.627.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Bavčar A lbina, m izarja iz Batuj š t
5. uvede postopek za proglasitev Bavčar A lo jza  za m rt
vega in se mu postavi za skrbnika Bavčar A lb in , m izar 
iz Batuj št. 5.

Poziva  se Bavčar A lo jz  in  vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču a li skrbniku 
najkasneje do  31. maja 1947. Pa  preteku tega roka in 
na ponovni p red log  bo sodišče odločilo o proglasitv i za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 12. februarja 1947.

Sp 107/47—3

C i g o  j Drago, živ. M irka in žive Jožefe roj. Fa
ganel, rojen dne 9. maja 1926 v  Oseku, krojaški vajenec,

samski iz  Oseka št. 60, je  b il mobiliziran v partizane dne
5. februarja 1944 in je služil v  I I .  četi, I I I .  Gradnikovi 
brigadi, II. bataljon, X X X I, d iv iz ije . V  začetku se je 
zadrževal s svojo edininico na področju Trnovskega 
gozda, pozneje, po form aciji, protitankovskega voda, v 
katerega je bil preveden , je  odšel s svojo edinico na 
Gorenjsko in je  baje padel dne 18. maja 1944, ko je  s 
svojo edinico zašel v nemško' zasedo in se je  razvila 
borba in sicer v  b ližin i K rop ivn ika nad Bohinjsko Bistrico.

K e r  je  verjetno, da je  C igoj Drago* res, padel dne
18. maja 1(944, se na pred log Cigoj Mirka, pos. iz  Oseka 
št. 60 uvede postopek za dokaz smrti Cigoj D raga in se 
mu postavi za skrbnika C igoj M irko, pos. iz Oseka št. 60-

Poziva  se vsakdo, k i mu je kaj znanega o pogre
šancu, da to javi tuk. sodišču ali skrbniku do 31. maja 
1947. Po  preteku tega roka in po izvedbi dokazov bo 
sodišče od ločila  a  dokazu smrti.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 13. februarja  1947.

sj:
Sp 111/47—2

Š t r a n c a r  Štefan, živ. Štefana in Leopo lde roj. 
Vrtovec, ro jen  dne 3. junija 1915 v  Vrtovčah, kmet, 
samski, iz  V rtove  št. 32, je  odšel po polomu Ita lije  v par
tizane in je  b il dodeljen  v ^začetku vaški zaščiti v  V rtov 
čah, novem bra 1943 pa v  K osovelovo brigado in  se je
zadrževal na položajih v Lokvah. Dne 16. decem bra 194S 
je  b il poslan za 10 dni dom ov na bolovanje. Dne 18. d e 
cembra ob 11. uri dopoldne so prišli v  vas SS-odd^lki 
in so ga aretira li ter odved li v  goriške zapore in od  tam 
pa Št. V id  p ri Celovcu, k je r  je  b il interniran. Poslednjič 
se je  jav il od tam dne 7. avgusta 1944. Od tedaj ni ni
kakega glasu več o njem.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log Štrancar Leopolde, posestnice iz 
Vrtove št. 32 uvede postopek za proglasitev Štrancar 
Štefana za m rtvega in  su mu postavi za skrbnico Štran
car Leopolda, pos. iz  V rtove  št. 32.

Poziva  se Štrancar Štefan in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici 
do  31. maja 1947. P o  preteku  tega roka in na ponoven 
predlog bo sodišče odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 14. februarja 1947.

*
Sp 116/47— 2

Č e b r o n  Avgust, živ. Ivana in A lo jz ije  roj. Čebron, 
rojen  dne 28. avgusta 1913 v  Batujah, samski, km ečki 
sin iz  Batuj št. 44, je  odšel k partizanom dne 11. febru
arja 1943 ter se je  zadrževal v okolici Grosuplja. Dne
24. jun ija  1943, ko je  šel na patrolo, je  baje b il zadet od 
rafala in je  od tedaj zgin ila za njim vsaka sled, ter se 
ga tedaj ni m oglo najti.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva
smrti, se na p red log Čebron A lo jzije , pos. iz  Batuj št. 
44, uvede postopek za proglasitev Čebron Avgusta za 
m rtvega  in se mu postavi za skrbnico Čebron A lo jz ija  
pos. iz  Batuj št. 44.

Poziva  se Čebron Avgust in vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču ali skrbnici 
do 30. junija 1947. Po preteku tega roka in na ponoven 
pred log bo sodišče odločilo! o  proglasitv i za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini,
dne 17. februarja 1947.
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Sp 109/47— 2

R e n e r  Stanke, živ. Franca in ž ive T e re z ije  roj. 
Grmek, rejen  dne 4. januarja 1924 v Štjaku, km ečki sin 
iz Štjaka št. 6, je  odšel v partizane po razpadu Ita lije  in 
je služil v brigad i Srečka Kosovela v  I I I .  bataljonu. V 
začetku se je  zadrževal s svojo edin ico v domačem kraju, 
pozneje pa je  odšel v Benečijo. Dne 19. februarja 1944, 
ko se je vršila  borba med n jegovo  edinico in Nemci v 
bližin i vasi Srednje nad Kanalom  in ko so bili radi sov
ražnikove nad meči razpršeni, je  b il baje zadet v  g lavo 
ter je baje na posledicah zadobljenih ran umrl in b il 
baje pokopan v skupnem grobu v  Srednjem  nad Kanalom.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log Rener Terez ije  uvede postopek za 
proglasitev Rener Stanka za m rtvega in se mu postavi 
za skrbnico Rener Terez ija  pos. iz Štjaka št. 6.

Poziva  se Rener Stanko in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da to javi tuk. sodišču ali skrb
nici do 31. maja 1947. Po preteku tega roka in na po
noven pred log bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 14. februarja' 1947,

Sp 118/47— 2

F e r j a n č i č  Boris, sin živ. Ivana in živ. Katarine 
roj. Semenič, rojen  11. aprila 1926 v Mančah, kmečki 
sin iz Manč št. 8, je  odšel v partizane dne 12. februarja 
1943 in je  b il dodeljen 10. ljubljanski brigadi, s katero 
se je  zadrževal v raznih krajih  Slovenije. D ne 26. okto
bra 1944 se je  udeležil napada na Štampetov most pri 
Vrhniki, ob kateri p rilik i je  b il baje zadet od sovražni
kove k rog le  v g lavo  in je  ba je ria mestu padel in  po
kopan istotam.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Ferjančič Ivana, pos. iz Manč št. 8, 
uvede postopek za proglasitev Ferjančič Borisa za m rt
vega in mu postavi za skrbnika Ferjančič Ivan, pos. ifc 
Manč št. 8 .

Poziva  se Ferjančič Boris in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 31. maja 1947. Po  preteku tega  roka in na ponovni 
predlog, bo  sedišče odločilo  o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

*
Sp 117/47— 2

P e č e n k o  Stanislav, pok. Franca in Frančiške roj. 
Jerkič, rojen 25. novem bra 1906 v Batujah, kmet iz Ba
tuj št. 22, je  po polomu Ita lije  odšel k partizanom, k jer 
je  zbolel in je  b il odpuščen domov. P o  deln i ozdravitv i 
je  b il dodeljen  vaški zaščiti, pri kateri je  delova l do 22. 
decem bra 1944, ko so ga are tira li italijanski a lp in i in  ga 
odvedli v goriške zapore, odkoder je  bil 2. februarja
1945 odpeljan  v Nem čijo v taborišče Mauthausen in je 
dobil tab1, št. 126.826, k jer je  baje umrl dne 10. aprila
1945 leta.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
sm rti se na p red log  Pečenko Ivane, km etice iz Batuj 
št. 22 uvede postopek za proglasitev Pečenko Stanislava 
za m rtvega in su mu postavi za skrbnico Pečenko Ivana, 
kmetica iz, Batuj št. 22.

Poziva se Pečenko Stanislav in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici

do 31. maja 1947. Po  preteku tega roka in na ponoven 
pred log bo sodišče odločilo o proglasitvi za mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

*

Sp 119/47—2

F o  r c h i  n o Karlo, pok. Franca in Frančiške roj 
Top likar, ro jen  27. aprila  1920 v Milanu, mesar iz A jd o v 
ščine, Prešernova ulica, je po polomu Ita lije  sodeloval 
pri partizanskemu pokretu, s tem  da je  vozil razne stvari 
za partizane. Pozneje je  vstopil v  18. K osovelove brigado, 
k jer je  bil ranjen in napoten v bolnišnico, od  koder, je 
bil odpuščen dom ov. Dne 27. avgusta 1944 je  bil ar-; .iran 
od Nem cev in odveden v Gorico, k je r  so ga d o e l i l i  k 
Landschutzu, od koder pa je decem bra 1944 pobegnil 
in prišel v  A jdovščino, k jer je  bil aretiran te r  je od tedaj 
izgin ila  za njim vsaka sled.

K e r  je  verjeno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log Forchino Stanislave, zasebnice iz 
V rhop lja  št. 102 pri V ipavi, uvede postopek za progla
sitev Forchino K arla  za m rtvega in se mu postavi za 
skrbnico Forchino Stanislava, zasebnica iz V rhpolja  št. 
102 pri Vipavi.

Poziva se Forchino K a rlo  in vsakdo», ki mu je kaj 
znanega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
najkasneje do 31. maja 1947. Po» preteku »tega roka in na 
ponoven pred log bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja 1947.

*
Sp 11:6/47

P e t r i č  Anton, pok. Antona in žive K aro line roj. 
Štrancar, rojen dne 1. maja 1911 na Planini, km ečki sin 
iz Planine št. 64, je  po razpadu Ita lije  odšel iz  »bataljona 
specia le« takoj v partizane ter je  iz Barija odšel s p iv o  
prekom orsko brigado v Dalmacijo, k jer je  bil dodeljen 
p rv i pro letersk i d iv iz iji tej- se je udeležil borb  za Da
ruvar. Od tedaj je  izgin ila za njim vsaka sled.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Petrič  Ivana, kmeta iz P lanine št. 
64, uvede postopek za proglasitev Petriča Antona za m rt
vega in se mu postavi za skrbnika Petrič  Tvan, kmet iz 
P lan ine št. 64.

Poziva  se Petrič Anton in vsakdo, ki mu je  kaj zna* 
nega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
najkasneje do 31. maja 1947. P o  preteku tega ro»ka in 
na ponoven pred log bo sodišče odločilo o  proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja 1947.

Sp 115/47 *

P e t r i č  A lo jz , pok. Antona in žive K aro line roj. 
Štrancar, rojen dne 23. junija 1926 na Planini, kmečki 
sin iz P lanine št. 64, je  odšel v partizane dne 2. feb ru 
arja 1943 in je  služil v Cankarjevi brigadi, 15 d ivizije . 
Zadrževal se je s svojo edinico v Suhi krajin i na D o
lenjskem . Dne 20. junija 1944, ko se je  vračal iz neke 
vasi, k jer je  nabavil hrano za partizane, je b il napaden 
od do'mobrancev, kateri so ga ranili. P reveden  je  bil 
v bolnico 15. d ivizije, k jer je  baje naslednjega dne umrl. 
Pokopan je  b il baje v V e lik i lipi.

K e r  je  verjetno, da je  P etrič  A lo jz  resnično umrl 
dne 21. junija 1944, se na predlog Petrič  Ivana, kmeta iz

P lan 
A  j o]/ 
iz Pl

]
šanci 
31. n 
bo si

Sp it

pan , i 
krneč 
parti: 
k at e r 
Kone 
ko n 
doma 
tudi

I
smrti
Jako'
rota
Karl.

I
nega 
31. m 
log b

Sp li  

(
Čerm 
ski p 
odšel 
ki se 
je bil 
parti»; 
tudi

I
smrti 
št. 7, 
zia; m 
kmeč 

I
kaj z 
junij* 
bo s<



P lan ine št. 64, uvede postopek za dokaz sm rti Petrič 
A lo jza  in se mu postavi za skrbnika Petrič Ivan, kmet 
iz P lan ine št.' 64.

Poziva se vsakdo, k i mu je  ka j znanega o pogre
šancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbniku najkasneje do
31. maja 1947. P o  preteku tega roka in izvedbi dokazov, 
bo sodišče odločilo' o dokazu smrti.

Okrajno: nar. sodišče v  Ajdovščini, 
dne 17. februarja  1947.

*

Sp Ì23/47

Š k a p i n  M iro, živ. Franca in K aro line roj. Ška
pin, roj. 12. marca 1024 v  Jakovcah pri Vrabčah št. 18, 
kmečki sin iz Jakovc št. 18, je  odšel februarja  1943 v  
partizane in je  bil ba je dodeljen  Cankarjevi brigadi, s 
katero se je  pozneje zadrževa l večinom a na Dolenjskem . 
Konec februarja 1943 ga je  mati v idela v bližin i vasi, 
ko mu je  izročila nekaj hrane in obleke. Pozneje ga v 
domačem kraju  ni b ilo  več videti, in je izginila za njim 
tudi vsaka sled.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Škapin Karla, km ečkega sinu iz 
Jakovc št. 18, uvede postopek za proglasitev Škapin M i
rata za m rtvega, ter se  mu postavi za skrbnika Škapin 
Karl, kmečki sin iz Jakovc št. 18 pri Vrabčah.

Poziva  se Škapin M iro in  vsakdo, ki mu je  kaj zna
nega o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbniku do
31. maja 1947. Po  preteku tega roka in na ponovni pred
log bo sodišče odločilo o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

Sp 133/47— 2.

Č e r m e l j  Ferdinand, nezak. sin žive M arije roj. 
Čerm elj, rojen  dne 14. februarja  1918 v Gojačah, trgov
ski pomočnik iz Gojač št. 7, je  dne 11. februarja 1943 
odšel v  partizane in je  b il dodeljen partizanski karauli, 
ki « e  je  nahajala nad V itovljam i. Že po kakih 10 dnevih 
je  b ila  ta karaula napadena od  Italijanov, kateri so vse 
partizane, ki so se nahajali tam, baje pobili, med njimi 
tudi verjetno Čerm elj Ferdinanda.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se ha p red log  Marc M ilene, km ečke hčere iz Gojač 
št. 7, u vede postopek za proglasitev Čerm elj Ferdinanda 
zia- m rtvega in se mu postavi za skrbnico Marc Milena, 
kmečka hči iz  Gojač št. 7.

Poziva  se  Čerm elj Ferdinand, in vsakdo, k i mu je 
kaj znanega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču do  30. 
junija 1947. P o  preteku tega roka in na ponoven predlog 
bo sodišče odločilo o proglasitv i za m rtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

Sp 132/47— 2

F a g a n e l  Jožef, živ. Franca in pok. P a v le  roj. 
Kom el, rojen  dne 22. decem bra 1914 v  Lokah, sedlar 
iz  Lok  št. 24 pri Šempasu je odšel v partizane po polomu 
Ita lije  in  sicer v Dubrovniku, k jer se je  do  tedaj nahajal 
kot italijanski vojak  in je  b il dodeljen južno-hercegov- 
skemu odredu, pozneje pa je  bil dodeljen  4. bataljonu
13. b rigade ter se je  udeležil borb pri Mostarju, ob kateri 
prilik i je  po izjavi M atičetov M ilka iz  K op rive  na Krasu, 
sedaj v Ljubljani, Korotanska ulica št. 11, baje padel 
dne 2. februarja  1945.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Faganel Franca, poljskega delavca 
iz  Lok  št. 24 pri Šempasu, uvede postopek za p rog la
sitev Faganel Jožefa za mrtvega in se mu postavi za 
skrbnika Faganel Franc, poljski delavec iz  Lok št. 24.

Poziva se Faganel Jože in vsakdo, k i mu je  kaj zna- 
nega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču a li skrbniku 
najkasneje do 30. junija 1047. Po  preteku tega  roka in 
na ponoven predlog, bo sodišče odločilo o  proglasitvi 
za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

Sp 128/47—2

L i č e n  A lo jz, pok. Jožefa in žive Anton ije roj. 
Bele, rojen  dne 8. septem bra 1912 v Oseku, kmet iz 
Oseka št. 58 je  bil m obiliziran takoj v  začetku sedanje 
vojne v italijansko vojsko ter je  b il dodeljen  k »a rtig li
eria  pesante cam pale« te r  se  je  nazadnje nahajal v  Pa
lermu, od koder je  še l s  svojo vojaško ediuico na rusko
fronto in se zadržal v zadnjem  času na Donu, kakih
90 km severno od Stalingrada, od koder je poslednjič 
pisal dne 11. novembra' 1942. Zadnji n jegov naslov je 
bil: »30 Ragruppam ento artig lieria  C. A . Reparto co
mando cannoni 105/32, posta m ilitare No. 88.«

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log L ičen  Antonije, km etice iz  Oseka
št, 58 uvede postopek za proglasitev L ičen A lo jza  za
m rtvega in se mu postavi za skrbnico Ličen Antonijo, 
kmetica iz Oseka št. 58.

Poziva  se Ličen A lo jz  in vsakdo, k i mu je  kaj: zna- 
nega o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici do
30. junija 1947. Po preteku tega roka in  na ponoven 
predlog, bo sodišče odločilo o  proglasitvi za m rtvega

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

s»
Sp 134/47— 2.

F e r j a  n č i  č Pave l, sin živ. Matije in ž ive F ran
čiške roj. K odre, rojen dne 11. januarja 19:25 v Podragi, 
samski, km ečki sin iz  Podrage št. 25, je  odšel v parti
zane dne 15. februarja  1943 in je b il dodeljen  II. udarni 
slovenski b rigad i L juba Šercerja, baterija topov ter se 
je  s svojo edinico večinom a zadrževal na Dolenjskem ,
V  borb i z Nem ci je  ba je  padel dne 24. decem bra 1943 p ri 
Mali gori blizu K očevja  na Dolenjskem  ter je  b a je  tudi 
tam pokopan.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Ferjančič Frančiške, km etice iz P o 
drage št. 25, uvede postopek za p rog lasitev Ferjančič 
Pav la  za m rtvega in se mu postavi za skrbnico Ferjančič 
Frančiška, kmetica iz Podrage št, 25.

Poziva  se Ferjančič Pave l in  vsakdo, k i mu je  kaj 
znanega o  pogrešancu, da jav i tuk.sodišču ali skrbnici 
najkasneje do 30. junija 1947. P o  preteku tega roka in 
na ponoven predlog, bo sodišče odločilo o proglasitv i za 
m rtvega.

Okrajno naj*, sodišče v  A jdovščin i, 
dne 16. februarja 1947,

Sp 135/47— 2.

V u g a  Rudolf, pok. Franca in ž ive  Štefanije roj- 
B recelj, rojen  dne 18, aprila  1915 v Malovšah, mizar, tja- 
zadnje stanujoč v  Tržiču pri Trstu, je  odšel dne 8. sep
tem bra 1943 v partizane in se je udeležil borb za Go-



rico. Od tedaj pa je  izgin ila  za njim  vsaka sled; in so vsa 
poizvedovanja ostala brezuspešna.

K er je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrt;, se na predlog Cigoj Štefanije, zasebnice iz  Malovš 
st. 59, uvaja postopek za proglasitev Vuga Rudolfa za 
m rtvega in se mu postavi za skrbnico Cigoj Štefanija, 
zasebnica iz  Malovš št. 59.

Poziva se Vuga Rudolf in vsakdo, ki mu je kaj zna- 
nega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici naj
kasneje do 30. junija 1947. Po preteku tega roka in na 
ponovni pred log bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 16. februarja 1947.

Sp 138/47—2.
V o l k  Mirko, sin živ. K arla  in pok, V ik torije  roj. 

Kravos, rojen  dne 4. septem bra 1919 v Malih Zabijah, 
samski, zidar iz D obravelj št. 35, je  odšel v  partizane dne
10. februarja 1943 in je  b il dodeljen  brigadi Simona G re
gorčiča, ki je pozneje odšla nekam v Slovenijo. Nato pa 
je b il premeščen v Šercerjevo brigado kot tankist, kjer 
so ga videli še ob p rilik i italijanskega razpada. Od 
tedaj pa je zginila za njim vsaka sled.

K e r  je verjetno, da b-o nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log Vo lk  Karla, zidarja iz D obravelj 
št. 35, uvede postopek za proglasitev V o lk  M irka za m rt
vega  in se mu postavi za skrbnika Vo lk  K arel, zidar iz 
Dobravelj št, 35.

Poziva  se Vo lk  M irko in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o  pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbniku 
najkasneje do 30. junija 1947. Po  preteku tega roka in 
na ponovni pred log bo sodišče odločilo  o  proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar- sodišče v Ajdovščini, 
dne 16. februarja 1947.

Sp 137/47— 2,

M e s e s n e l  Aloj'z, živ. Jožefa iti pok. T erez ije  roj. 
Renar, rojen  dne 6. februarja 1924 na Erzelju , kmečki 
delavec iz E rzelja  št. 28, je odšel v  partizane dne 3. fe 
bruarja 1943 in je  b il dodeljen v  II. V ipavsko četo, ka
tera je  odšla dne 14. februarja 1943 na Dolenjsko. Na 
poti tja so b ili v Jelenovem  žlebu p ri Ribnici napadeni 
od Italijanov. M esesnel A lo jz  je  bil tedaj na straži in od 
tedaj je  zginila vsaka sled za njim.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Mesesnel Jožefa, km ečkega delavca 
iz E rzelja  št. 28, uvede postopek za proglasitev Mesesnel 
A lo jza  za m rtvega in se mu postavi za skrbnika Mesesnel 
Jožef, poljski delavec iz E rzelja  št. 28.

Poziva, se M esesnel A lo jz  in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
najkasneje do 30. junija 1947. Po preteku tega roka in 
na ponoven pred log  bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 16. februarja 1947.

Sp 180/47—2

B a n  d e 1 j A lojz-S lavko, pok. Lovrenca in žive A m a
lije roj, M erkelj, rojen dne 21. junija 1924 v Velik ih  
Zabijah, pek  iz Velik ih  Zabelj št. 81, samski, je po 
razpadu Ita lije  odšel v  partizane in bil poslan na go- 
riško fronto, k jer je  b il ranjen okoli 15. septem bra 1943 
ter poslan v bolnico v Vrtovin , od koder so< ga prem estili

v bolnico v  Skrilje. Po  prihodu Nem cev tja pa je izg i
nila vsaka sled za njim.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Bandelj Am alije , pos. iz Velik ih  
Zabelj št, 81 uvede postopek za proglasitev Bandelj 
A lojza-S lavka za m rtvega in se mu_postavi zu - skrbnico 
Bandelj A m alija  pos. iz V e lik ih  Zabelj št. 81.

Poziva se Bandelj A lo jz-S lavko in vsakdo, ki i, i je 
kaj znanega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrb
nici do 30. junija 1947. P o  preteku  tega roka in na po*- 
novni p red log  t o  sodišče odločilo »  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 16. februarja 1947.

Sp 143/47— 2.

B o l č i n a  Zdravko, sin Andreja  in Frančiške roj. 
Velikon ja, rojen dne 12. februarja 1925 na P redm eji, de
lavec iz  P redm eje  št. 9, je po razpadu Ita lije  v  Spezi ji Sp 12
v Ita liji prešel v  pratizane. Konec leta 1943 je b il ba je K
ranjen v Škofji Loki, ko se je nahajal v P rešernovi bri- vos, <
gadi. Pozneje je b il radi poškodb na nogah dodeljen septei
komandi mesta Čepovan. Po napadu Nem cev na Čepovan udelei
okrog 25, ju lija 1944 se je  n jegova  komanda umaknila je  un
preko P redm eje  na Dolenjsko1. Okrog 25. avgusta 1944 izčrpa
je prišel s svojo edinico v okolico Sv. Petra  na Krasu, bil pc
k jer so prišli v sovražnikovo zasedo in je ba je tedaj obveš
padel. Trnov

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva mobil
smrti, se na pred log Bolčina Frančiške, žene delavca iz portn:
P redm eje  št. 9, uvede postopek za proglasitev Bolčina vež i;
Zdravka za m rtvega in se mu postavi za skrbnico Bolčina marci
Frančiška, žena delavca iz  P redm eje  št. 9. bila_j

Poziva  se Bolčina Zdravko in vsakdo, ki mu je  kaj vsaka
znanega o pogrešancu, da javi. tuk. sodišču a li skrbnici ï
najkasneje do 30. junija 1947. Po preteku tega  roka in smrti
na ponoven pred log bo sodišče od ločilo  o proglasitvi za posto
m rtvega. mu i

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščin i, I
dne 16. februarja 1947. nega

* kasni
Sp 142/47—2. pono

B r a t i n a  Rudolf, sin Franca in Ivane roj. Črnigoj, mrtvi
rojen dne 4. aprila 1924 na Predm eji, samski, delavec iz 
P redm eje  št. 7, je po razpadu Ita lije  dne 18. septembra
1943 odšel v  partizane in je  b il dodeljen  K osove lov i b r i
gadi I I .  bataljonu, I I I .  četi. Po  izjav i B lažko Avgusta, Sp Î'
načelnika pri odseku za notranje zadeve pri okrajnem  ]
INOO v Ajdovščin i in V ovk  Matevža, člana NZ na Colu, ščuk
je b il Bratina Rudolf baje ranjen v glavo dne 18. februar- sjn j,
ja  1945 p ri nekem  spopadu z Nemci v  Štomažu in je  baje 1944
takoj umrl.  ̂ jn s(

K er je verjetno, da je Bratina Rudolf resnično um rl 2
dne 18, februarja  1945, se na predlog Bratina Ivane, žene U9̂ re
delavca 'iz P redm eje  št. 7, uvede postopek za dokaz sm rti
Bratina Rudolfa in se mu postavi za skrbnico Bratina smrt
Ivana, žena delavca iz P redm eje št. 7. 04 u

P oz iv  se vsakdo, ki mu je kaj znanega o pogrešancu, vega
da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici najkasneje do 30. ju- jz  g j
nija 1947. Po preteku tega roka in po izvedbi dokazov
bo- sodišče odločilo o  predlogu g lede dokaza simrti. nega

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, kasn
dne 16. februarja 1947. pone

* mrtv
Sp 126/47— 2

Č r n i g o j  Marjan, sin Avgusta in Anton ije roj.
Ferjančič, rojen dne 23. marca 1925 v Gradišču pri V i
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pavi, kmečki sin, samski iz Gradišča pri V ipavi št. 41 
je odšel v partizane okoli 25. januarja 1944 in je služil 
v Gradnikovi brigadi kot kurir v pokretni bolnici. Na
zadnje se je nahajal z om enjeno bolnico pri Cerknem. 
Dne 25. junija 1944 je prišel v nemško zasedo ter je 
bil na begu ustreljen na Zel i ni p r i Cerknem.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Črnigoj Antonije, pos. iz Gradišča 
št. 41 pri V ipavi, uvede postopek za proglasitev Črnigoj 
M rljana  za m rtvega  in se mu postavi za skrbnico Črnigoj 
Antonija, pos. iz Gradišča št. 41 pri V ipavi.

Poziva  se Črnigoj Marjan in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
najkasneje do 30. junija 1947. P o  preteku tega roka in 
na ponoven pred log bo sodišče odločilo o  proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 16- februarja 1947.

Sp 1129/47—2

K a l i n  Anton, pok. Antona in žive Julije roj. K ra 
vos, delavec iz Sv. K riza  št. 56 je po razpadu Italije, 
septembra 1943 b il m obiliziran v partizane ter se je 
udeležil borb za Gorico v okolici Šempasa, nato pa se 
je  umaknil skupno z drugimi partizani in ker je  bil 
izčrpan od nemške internacije, iz katere je  pobegnil, je 
bil poslan dom ov in dodeljen delu na terenu, k jer je bil 
obveščevalec in je držal zvezo s Furlanijo in odredi v 
Trnovskem  gozdu. D ne 20. novem bra 1944 je  bil zopet 
m obiliziran k Gorenjskemu področju in sicer k I. trans
portni četi B. Nahajal se je  na Banjšici in prenašal ži
vež iz  P lav pri Kanalu na Bate pri Banjšici. Dne 27. 
marca 1945 pa je  odšel v fronto na Porezen, k jer je 
bila velika nemška ofenziva. Od tedaj je  izgin ila  za njim 
vsaka sled.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na predlog Kravos Ide iz Sv. K r iža  št. 56 uvede 
postopek za proglasitev Kalin  Antona za m rtvega in se 
mu postavi za skrbnico K ravos Ida  iz Sv. Križa št. 56.

Poziva  se K alin  Anton in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o* pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču' ali skrbnici naj
kasneje do 30. junija 1947. Po preteku tega roka in  na 
ponoven predlog, bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 3. marca 1947. 

dne 16. februarja 1947.
Sp 122/47—2

K o r o  n Milan, živ. Jožefa in  žive Apolon ije roj. 
Ščukovt, rojen dne 14. decem bra 1922 v Črnicah, km ečki 
sin iz Črnic št. 64, je  stopil v  partizane dne 2. decem bra
1944 in je služil pri topništvu IX . korpusa X X X . d iv iz ije  
in se je  nahajal v območju Trnovskega gozda, k jer je 
bil zajet od dom obrancev in baje dne 1. aprila 1945 
ustreljen na Dolu p ri Predm eji.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log K oron  Antonije, pos. iz Črnič št. 
64 uvede postopek za proglasitev K oron  M ilana za m rt
vega in se mu postavi za skrbnico Koron Antonija pos. 
iz Črnio št. 64.

Poziva  se Koron Milan in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o  pogrešancu, da  javi tuk. sodišču ali skrbnici na: 
kasneje do  30. junija 1947. Po  preteku tega roka ’ >  na 
ponovni predlog, bo sodišče odločilo o prog1 JRtvi za 
mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini,
dne 15. februarja 1947.

Sp 131/47-2

N u s d o r f e r  Avgust, sin Avgusta in Ivane roj». 
Rešeta, rojen dne 30. januarja 1927 na Planini, samski, 
delavec iz P lan ine št. 82 je  odšel v partizane dne 30. 
aprila 194 in je  služil pri štabu IX . korpusa kot kurir. 
Nazadnje je  b il dodeljen  kot borec k K osovelovi brigadi 
IX . korpusa in je  baje padel dne 5. marca 1945, ko je 
prišel v neko zasedo. Od tedaj ni o njem  nobenega 
glasu.

K e r  je  verjetno, da  bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log  Nusdorfer Ivane, žene delavca iz 
P lan ine št. 82, uvede postopek za proglasitev Nusdorfer 
Avgusta za m rtvega in  se mu postavi za skrbnico Nus
dorfer Ivana, žena delavca iz  P lanine št. 82.

Poziva  se N usdorfer Avgust in vsakdo, ki mu je kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
do 30. junija 1947. P o  preteku tega roka 'in na ponoven 
predlog, bo sodišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja 1947.

Sp 125/47—2

P e g a n  A lo jz , živ, Franca in žive Antonije roj. 
Kočevar, rojen  dne 21. januarja 1905 v Kamnjah, samski, 
čevljar, iz Kam enj št. 26, je  po razpadu Ita lije  odšel v 
partzane in se je  nahajal najprej v Vrtovinu, nato* na 
E rzelju  in končno v T rnovem  v  sklopu K osove love  bri
gade. Okoli ve like noči leta 1944 se je  nahajal v M rzli 
rupi pri Vojskem . Baje je  padel dne 2. aprila  1944 ob 
hudem napadu Nem cev na njegovo edinico ter je  baje 
pokopan v M rzli rupi pri Vojskem .

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log Pegan Franca, pos. iz  Kam enj št. 
25 uvede postopek za proglasitev Pegan  A lo jza  za m rtve
ga in se mu postavi za skrbnika Pegan Frane, pos. iz 
Kam en j  št. 25.

Poziva  se Pegan  A lo jz  in vsakdo, ki mu je  kaj zna
nega o  pogrešancu, da jav i tuk. sodišču ali skrbniku naj
kasneje do 30. junija 1947. Po  preteku tega roka in na 
ponovni predlog, bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja 1947.

Sp 127/46—2

R o s a  Štefan, pok. Jožefa in Ane roj. U le, rojen 
dne 20. decem bra 1875 v Št. V idu  pri V ipavi, ponočen, 
posestniki iz Podrage št. 14 je  odšel kot avstrijski vojak 
dne 27. ju lija  1914 na fronto v Galicijo te r je  zadnjič 
pisal dne 2. novem bra 1914 iz  Przem isla, Od tedaj da lje  
ni b ilo  o  njem  nikakega sledu več.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log Rose Marije, pos. iz Podrage št. 24 
uvede postopek za proglasitev Rosa Štefana za m rtvega 
in  se mu postavi za skrbnico Rosa Marija iz  Podrage 
št. 24.

Poziva  se Rosa Štefam in vsakdo, ki mu je  kaj zna
nega o  pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici do
30. junija 1947. Po preteku tega  roka in na ponoven 
pred log bo sodišče odločilo o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja  1947.

Sp 140/47—2.

S t o p a r  Jožef, sin Jožefa ‘in Ivane roj. Furlan, rojen 
dne 6. marca 1923 na Slapu pri V ipavi, samski, kmet iz



256 Štev. 28 Štev.

Slapa št. 64, je  odšel v partizane dne 22. septembra 1943 
In je  služil v  Gradnikovi brigad i, IV . bataljonu, I I I .  četi. 
Po  izjavi Koritn ik  Jožefa iz Otošc št, 8 p ri Lozicah je  
Stopar Jožef baje padel v  borbi z Nemci dne 6. ja
nuarja 1044.

K e r  je  verjetno, da je Stopar Jožef resnično pade! 
dne 6 . januarja 1944, se na pred log Stopar Štefanije, 
hišne iz  Slapa št. 64, uvede postopek za dokaz smrti 
Stopar Jožefa in se mu postavi za skrbnico Stopar Šte
fanija, hišna iz Slapa št. 64.

P o z iv  se vsakdo, ki mu je  kaj znanega o pogrešancu. 
da ja v i tuk. sodišču a li skrbnici najkasneje do 30. ju
nija 1947. P o  preteku tega roka in po izvedbi dokazov 
bo sodišče odločilo o  predlogu  g lede dokaza smrti.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja 1947.

Sp 139/47—2.
S t i b i l j  Stanislav, živ,. Franca in pok. Terezije  roj. 

Štrancar, rojen dne 30. ju lija 1913 v Zapužah pri A jd ov 
ščini, delavec iz Zapuž št. 34, je  bil prisilno m obiliziran 
in odpeljan v  italijanski vojsko po leti leta 1942 na Sar
dinijo. P o  razpadu Ita lije  je prestopil v partizane in je 
s prekom orsko brigado odšel v Dalm acijo. S svojo edi- 
nico se je  preb il na Hrvaško, k jer ga je v jeseni 1. 1944 
še v id e l v  Karlovcu  Lu lik  Franc, m esar iz A jdovščine. 
Od tedaj ni o njem  nikakega glasu več,

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se  na pred log S tib ilj Ivana, delavca iz  Zapuž 
št.. 34 pri A jdovščin i, uvede postopek za proglasitev Sti
b ilj Stanislava za m rtvega in se mu postavi za skrbnika 
Stibilj Ivan, delavec iz Zapuž št. 34.

Poziva  se Stibilj Stanislav in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 30. junija 1947. P o  preteku tega roka in na ponovni 
pred log bo sodišče odločilo o proglasitvi za m rtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 17. februarja 1947.

Sp 136/47—2.

V r t o v e c  A lbert, pok. Joižefa in Pavliue roj. L i
sjak, rojen dne 6. januarja 1916 v Gojačah, samski, kmet 
iz Gojač št. 46, je  odšel v partizane dn e 12. februarja
1943 in je  služil v brigad i Simona Gregorčiča. V  začetku 
avgusta 1943 je  odšel s svojo edinico na Dolenjsko, k jer 
je baje padel dne 27. avgusta 1943 ob prilik i borb z Nem 
ci in Ita lijan i pri M irni peči p ri Novem  mestu.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog V rtovec Pavline, pos, iz Gojač št. 46, 
uvede postopek za proglasitev V rtovec  A lb erta  za m rt
vega in se mu postavi za skrbnico V rtovec  Pavlina, po
sestnica iz  Gojač št. 46.

Poziva  se V rtovec A lb e rt in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici 
najkasneje do 30. junija 1947. P o  preteku tega roka in  na 
ponoven p red log  bo sodišče odločilo o proglasitvi za 
m rtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 17. februarja  1947.

*
Sp 124/47— 2

P e g a n  Ana, roj. Princes, hči Jožefa in A ne roj. 
Lisjak, rojena dne 9. ju lija  1885 v  V ipavi, posestnica iz 
V ipave  št. 193 je bila odpeljana od dom a dne 4. maja
1945 v Ajdovščino, od koder je bila odvedena dne 29.

maja 1945 neznano kam in je  ou icua, izgin ila za njo 
vsaka sled ter so vse poizvedbe ostale brezuspešne.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na pred log Pegan  Angela , e lektrom onterja iz 
V ipave št. 198 uvede postopek za proglasitev Pegan  Ane 
za m rtvo in se ji postavi, za skrbnika Pegan Angel, elek- 
trom onter iz V ipave št., 193.

Poziva  se Pegan Ana in vsakdo, k i mu je  kaj zna
nega o  pogrešanki, da jav i tuk. sodišču ali skrbniku naj
kasneje do 30. junija 1947. Po preteku tega roka in na 
ponoven pred log  bo sodišče odločilo  o proglasitvi za 
mrtvo.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 16. februarja 1947,

Sp 145/47—2,

R e m e c  A lo jz , sin A lo jza  in Jožefe roj. Ličen, rojen 
dne 27. oktobra 1920 v Oseku, km ečki sin, samski iz Ose
ka št. 70, je  odšel v partizane dne 18. januarja 1944 iz  
Egipta, k jer je  b il kot italijanski vo jn i ujetnik. Dodeljen 
je . b il 11. dalm atinski brigadi, V . bataljonu, 1. četi ter 
je  b il prepeljan  20, junija 1944 na otok V is in se nato 
udeležil borb na otoku Pelešac. Pozneje je  b il preko- 
mandovan p ri Kninu v I I I .  prekom orsko brigado, I I I .  ba
taljon, I. četo 26. d iv iz ije  in postavljen v čin poročnika- 
komisarja. P ri pohodu na Trst je  b il v  bojih p ri K lani 
pri Ilirsk i Bistrici, ranjen in po osvoboditvi Trsta je  
odšel v bolnico, od katerega časa .je izgin ila  vsaka sled 
za njim.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na pred log  Rem ec A lo jza , km eta iz Oseka št. 70 
uvede postopek za proglasitev Rem ec A lo jza  m l. iza 
m rtvega in  se mu postavi za skrbnika Rem ec A lo jz , kmet 
iz Oseka št. 70.

Poziva  se  Rem ec A lo jz  mi. in vsakdo, ki mu je  kaj 
znanega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbniku 
do 30. junija 1947. Po preteku  tega roka in na ponoven 
pred log  bo sodišče od ločilo  o  proglasitvi za mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini,
dne 18. februarja 1947.

Sp 144/47— 2. * .

R e m e c  Jožef, sin A lo jza  in Jožefe roj, Ličen, rojen 
dne 7. januarja 1924 v Oseku, samski, kmečki sin iz 
Oseka št. 70, je odšel v  partizane iz  taborišča Gravina 
kot angleški vojn i ujetnik in je bil dodeljen v  I I I .  p reko
morsko brigado, I I .  bataljon, I. četa 26. d iv iz ije  kot mi
traljezec, P reko  V isa je dospel v  Dalmacijo, k jer se je 
udeležil bo jev  na raznih krajih in je  padel pri Mostarju 
dne 14. februarja  1946.

K e r  je  verjetno, da je Rem ec Jože! resnično padel 
om enjenega dne, se na pred log  Remec A lo jza, kmeta iz 
Oseka št. 70, uvede postopek za dokaz smrti Remec Jo
žefa in se mu postavi za skrbnika Rem ec A lo jz, kmet iz 
Oseka št. 70.

Poziva  se vsakdo, ki mu je  kaj znanega o pogre
šancu, da javi tuk, sodišču ali skrbniku najkasneje do
30. junija 1947. P o  preteku tega roka in izvedbi dokazov 
do sodišče odločilo o dokazu smrti.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini.
dne 18. februarja 1947.

$
Sp 147/47 — 2.

Š i r c a  A lo jz , pok. Jožefa in M arije roj.Bajc, delavec 
iz Podkraja št. 36, je  dela l za nar. osvobodilno gibanje 
kot terenec v  Podkraju  ter je  bil radi tega aprila! m e
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seca 1944 odpeljan  od Nem cev v goriške zapore, od koder 
je b il po šestih tednih odveden v zapore v  Trst, k jer je 
bil baje po treh tednih ustreljen kot talec julija m e
seca 1944.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log Širca Marije, km ečke hčere iz Pod
kraja štev. 36 uvede postopek za proglasitev Širca 
A lojza aa m rtvega in se mu postavi za skrbnico Širca 
Marija, kmečka hči iz Podkraja štev. 36.

Poziva  se Širca A lo jz  in vsakdo, ki mu je kaj zna
nega o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču ali skrbnici 
najkasneje do 30. junija 1947. Po preteku  tega roka in 
na ponoven pred log bo sodišče odločilo o  proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

*
->p 146/47— 2.

V a l i č  V iktor, pok. A ndreja  in žive Jožefe roj. 
Lozar, rojen dne 12. decem bra 1914 v Skriljah, samski, 
električar, iz Skrilj št. 11, je  odšel v partizane dne 10. fe 
bruarja 1943 in je služil v  K osovelovi brigadi. Sredi 
aprila 1943 se je  udeležil bo jev v bližini Čepovaiia ter 
je baje tam padel in b il pokopan v Gorici na pokopališču.

K e r  je  verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na predlog Valič Jožefe, žene posestnika iz 
Škrilj št. U , uvede postopek za proglasitev Valič V ik 
torja za m rtvega in se mu postavi za skrbnico Valič 
ložefa, žena posestnika iz. Skrilj št. 11.

Poziva se Va lič  V ik tor in vsakdo, ki mu je  kaj zna
nega o pogrešancu, da jav i tuk. sodišču ali, skrbnici naj
kasneje do 30. junija 1947. Po  preteku tega roka in na 
ponoven pred log bo sodišče odločilo  o  proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno nar. sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

Sp 149/46-2

K r a p e ž  Jožeif, sin pok. Leopolda in pok. M arjete 
roj. K rapež, rojen  dne 13. marca 1.887 na Otlici, stanujoč

v Ajdovščini-Šturje, Slomškova ul. 72, delavec, je  bil 
odveden  od doma od dom obrancev dne 3. avgusta 1944 
v zapore v A jdovščin i, od koder je  b il prepeljan  v  go
riške zapore dno 28. avgusta 1944 in dne 6. septembra
1944 pa je  bil odveden v Nemčijo v taborišče in je baje 
v taborišču v Hamburgu umrl.

K er je verjetno, da bo nastopila zakonita domneva 
smrti, se na p red log K rapež A lo jz ija  iz A jdovščine-Sturij, 
Slomškova ul. 72, uvede postopek za proglasitev K rapež 
Jožefa za m rtvega in se mu postavi za skrbnico K rapež 
A lo jz ijo  iz Ajdovščine-Sturje, Slomškova ul. 72.

Poziva  se K rapež Jožef in vsakdo, ki mu je  kaj zna
nega o pogrešancu, da ja v i tuk. sodišču ali skrbnici naj
kasneje do 30. junija 1947. Po  preteku tega roka in na 
ponoven pred log  bo sodišče odločilo o  proglasitvi za 
mrtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

Sp 150/47— 2
K r a p e ž  Franc, sin Jožefa in A lo jz ije  roj, Vidm ar, 

rojen dne 30. septem bra 1920 na Otlici, invalid, stanujoč 
v Ajdovšč.ini-šturje, Slomškova ulica 72, je bil odveden 
od doma od dom obrancev dne 20. februarja 1944 in od
peljan v Trst, po par dnevih  pa v zapore v  Postojno, od 
koder so ga odved li v ljubljanske zapore, k je r  je  bil 
baje ubit. Vsa dosedanja poizvedovanja so ostala brez
uspešna.

K e r  je verjetno, da bo nastopila zakonita dom neva 
smrti, se na p red log K rapež A lo jz ije , iz  Ajdovščine- 
Šturje, Slomškova ulica št. 72, uvede postopek za pro
glasitev K rapež Franca za m rtvega in se mu postavi za 
skrbnico K rapež A lo jz ija  iz Ajdovščine-Sturje, Slomškova 
ulica št. 72.

Poziva  se K rapež Franc, in vsakdo, ki mu je  kaj: zna
nega o pogrešancu, da javi tuk. sodišču ali skrbnici naj
kasneje do 30. junija 1947. P o  preteku tega roka in na 
ponovni pred log bo sodišče odločilo  o  proglasitv i za 
m rtvega.

Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini, 
dne 18. februarja 1947.

g a  o pogre- 
ijkasneje , do 
îdbj dokazov
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t o

Leto
Anno I No 24

BRflDHI UST
F0VE8JCH1ŠTV1P8KRHJINSKEIR N IR S IN O  QSVOBODIUEffl 

0DB6RR ZR SL6VEHSK0 PRIDfSOBJE

lOLUTTINO OFFICIALE
D ELLR  D E L E 8 1 Z I0 H E  DEL COfiMTHTS Bl L IBERAZIONE  

PER IL LITGRHLE SLOVENO
Uredništvo in uprava : 
Redazione e Amministrazione:

Ajdovščina Ajdovščina 27. februarja 1947 Cena lir 
Prezzo lire

V S E B I N A :

590. U redba o  prenehanju izhajanja U rad n ega lista 
Poverjeništva PN O O .

U rad n e objave.

C O N T E N U T O :

590. O rdinanza sulla cessazione della Pubblicazione  
del Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN.

Pubblicazioni ufficiali.

590. U r e d b a  :

Poverjeništvo P N O O  za Slovensko Prim orje izda
ja p o  odobritvi Vojne U p rav e J. A . ter na podlagi 
pooblastila P N O O  za Slovensko Prim orje in Trst 
sledečo

uredbo :
Člen 1.

U radni list Poverjeništva PN O O  za Slovensko  
Prim orje preneha izhajati s številko 24.

Člen 2.

Vse objave v smislu uredbe z dne 7. septem bra  
1945 U radni list štev. l / l  se b o d o  objavljale v Pri
m orski Borbi p od  naslovom  „U radne o b jav e“.

Člen 3.

Vse ostale d o lo čb e  uredbe z dne 7. septem bra  
1945 U. L. 1/1 ostanejo v  veljavi.

Člen 4.

Ta uredba velja o d  dneva objave.

A jdovščina, dne 23. februarja 1947.

Tajnik Poverjeništva : 
(Fran ce  Perovšek)

VPISI V DRUŽBEN I R EG IST ER

S o c 3 6 /4 7  - 2

S e d e ž : K oper

Besedilo firm e: „ATI" tržaška inform ativna agen 
cija, družba z o . z. K oper.

D ružba je bila ustanovljena dne 8. II. 1947.
Namen družbe je :
1. O bveščati proti plačilu d o m a če  časopise in 

rad io  o  vseh dogodkih  v državi in izven d ržav e.
2. O bveščati proti plačilu inozem stvo o  vseh  

dogodkih  v  državi.
3. Sklepali d o g o v o re  z inozemskimi inform ativ

nimi agencijam i za izm enjavo in u p o rab o  vesti in 
sploh agencijskega m aterjala.

390. O r d i n a n z a  :

La D elegazione del CRLN  per il Litorale S lo v e
no a p p a r om ologazione dell' A m m inistrazione Mili
tare  dell’ A . J. ed in base all’ autorizzazione del CR LN  
per il L itorale Sloveno e Trieste prom ulga la seguente

ordinanza :
A rt. 1.

Il Bollettino Ufficiale della D elegazione del CRLN  
per il L itorale Sloveno cessa co lla  pubblicazione col 
No 24.

A rt. 2.

Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’ ordinanza del 
7 settem bre 1945, Boli. Uff. No l / l  verranno fatte nel 
periodico  „Prim orska B o rb a “ sotto  il titolo „Pubbli
cazioni ufficiali“.

A rt. 3.

Tutte le altre disposizioni dell’ ordinanza del 7. 
settembre 1945 Boll. U ff.N o l / l  rim angono in vigore.

A rt. 4.

La presente ordinanza entra in vigore co l giorno  
della sua pubblicazione.

A jdovščina, li 23. febbraio 1947.

Il segretario  della 
D elegazione del CRLN  : 
F ra n ce !P e ro v še k  m. p.

L’ ISCRIZIO N E D ELLA  C O O P E R A T IV A .

C ons III 80

A ddi 28 gennaio 1947 si é iscritta nei registri 
consorziali di questo Ufficio la co o p era tiv a  calzolai 
(di produzione) con  garanzia limitata co n  sede a Pirano.

La co o p erativ a , é stata  costituita con  la delibe
razione nell’ assem blea del 1. ag o sto  1946 per un p e
riod o  indeterm inato.

Il com p ito  della co o p era tiv a  é :
p ro cu rare  ai propri membri la m ateria grezza,



Štev. 24

4, Zbirati in p rodajati članke d om ačih  in ino
zemskih časop iso v  ter dokum entarični m aterjal. v  
slikah v inozem ske in d o m a če  agen c ije  in časopise.

5. U stanavljati p odagencije v d ržavi in inozem 
stvu, odnosno im enovati dopisnike.

D ružba bo trajala d o  31. 'XII. 1957. Skupščina 
lahko trajanje družbe podaljša ali’"skrajša.

G lavn ica družbe j  naša 4 0 0 .0 0 0  lir in je deljena  
na deleže p o  1 000  lir ali na kum ulativne deleže,

Skupščino skliče upravni svet s priporočenim  
pism om  vsaj 7 dni pred  dnem  določenim  za isto.

U pravni svet sestoji iz treh član o v , ki jih voli 
skupščina za  d o b o  enega leta.

O k rožn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni 

dne 8 .ffebruarja 1947.

S o c  3 8 /4 7  - 2

V pisano v družbeni register dne 10. II, 1947.

Sedež firm e: K oper

Besedilo firm e: „A dria Turist“ tujsko prom etna  
družba z o. z.

D ružba je bila ustanovljena dne 10.. II. 1947.
N am en družbe je :
1. P ro d aja  voznih listkov za  vsa p rom etna sred

s tv a : železnice, avtobusna podjetja, p aro p lo v n e  in 
letalske družbe.

2. O rgan izacija  turističnega p rom eta, poslužujoč 
se za  to  posebne inform ativne službe, organiziranje  
turističnih izletov v  državi in inozem stvu, preskrba  
p renočišč, prevoznih sredstev in sličnega.

3. P ro d aja  vsakovrstne turistične literature.
4. O rgan izacija  posebnega oddelka na tuje je

zike in iz tujih jezikov.
5. U stanavljanje in v o d stv o  menjalnic.
6. V zdrževanje poslovnih stikov s sličnimi d o 

m ačim i in inozemskimi podjetji.
7. U stanavljanje podružnic in ekspozilur.
8. U deležba pri dom ačih  in inozemskih podjetjih 

za pospeševanje družbenega nam ena.
9. Baviti se s prevozniškim i posli za osebni in 

blagovni p rom et z lastnimi ali najetimi prevoznim i 
sredstvi vsake vrste.

D ružba bo  trajala d o  31. XII. 1957.
Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali 

skrajša.
G lavn ica družbe znaša 900 .000  lir, ki je deljena 

na deleže p o  1.000 lir ali na kum ulativne deleže.
Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristan

ka ostalih družbenikov.
Skupščina se skliče s priporočenim  pism om  vsaj 

7 dni pred določenim  dnem  za isto.
D ružbo upravlja upravnik, ki je izvoljen na skup

ščini za  eno leto.

O k rožn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni 

dne 10. februarja 1947.

gli attrezzi e tutto il necessario, nonché cu rare lo svi
luppo professionale.

La qu ota sociale é fisata in lire 500  ed ogni so 
cio  presta la g aran zia co n  la som m a dieci volte m ag
giore di quella sottoscritta.

L 'invito  all'assem blea viene affisso sul bando  
della co o p era tiv a , rim ettendolo nel contem po a  tutti
i com itati p op olari di liberazione del territorio. Tutti
i membri d ev o n o  ricevere l’ invito scritto alm eno otto  
giorni prim a dell'assem blea.

Il C om itato  am m inistrativo é co m p o sto : Presi
dente, Segretario, cassiere e due membri eletti dalla  
assem blea.

L a  co o p era tiv a  é rappresentata dal presidente  
e dal segretario, che in assenza di loro  vengono  
sostituiti d a due m embri autorizzati.

Il C om itato  Am m inistrativo si co m p o n e dei se
guenti m em bri;

R u čn a A nd rea - Presidente 
M artinčič S an to  - Segretario  
F ra g ia co m o  Libero - Cassiere  
Bartolini D avide - m em bro  
Krizman Bruna - m em bro.

G iudizio Distrettuale del P op o lo  C apodistria  
addi 28  gennaio 1947.

C ons III 82

Il giorno 28 gennaio 1947 viene iscritta nei re
gistri com m erciali la C o o p erativ a  pescatori di Isola 
d 'Istria  co n  sede Isola d ’ Istria, co o p era tiv a  co n  g a 
ranzia limitata.

Il com p ito  della co o p era tiv a  é :
a ) la p esca  e la vendita del pesce direttam en'e  

ai m ercati senza interm ediari, esportazioni del pesce  
direttam ente oppure tram ite enti statali,

b) acquisto , rivendita di m ateriali ed attrezzi da  
p esca , e generi di uso dei pescatori,

c) perfezionam ento del sistema e della attrezza
tura d a  pesca alfine d ’ increm entare la p esca  stessa,

d) acquisto ed affitto di beni mobili ed immobili 
sem pre a  beneficio dello sviluppo della co o p erativ a ,

e) indire convegni sociali, co n feren je per ap 
profondire educazion e cooperativista , trattare  i p ro 
blemi della p esca  e questioni inerenti all' andam ento  
della co o p erativ a .

La qu ota sociale é fissata in lire 300. O gni socio  
presta la garan zia  colla som m a tre volte m aggiore  
di quella sottoscritta.

La co o p era tiv a  pubblica tutte le sue decisioni 
all' a lbo  m ediante affissione.

L 'in vito  di p artecipazione all' assem blea é fissata 
sull' albo della co o p era tiv a  e viene spedito a tutti i 
com itati di liberazione, nel cui territorio volge la c o 
op erativa  la sua attività. Tali inviti d evo n o  essere 
spediti alm eno o tto  giorni prim a dell' assem blea.

Il C om itato  di amministrazione- é :  il presidente, 
segretario, cassiere ed altri membri.

La co o p era tiv a  ▼iene rappresentata dal Presidente
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S o c  3 7 /4 7  - 2

V pisano v register dne 10. II. 1947.

Sedež družbe : K oper.

Besedilo firm e: „Inter E v ro p a " špedicijsha in tran
sportna družba z o . z.

Družba je bila ustanovljena dne 8. II. 1947.
N amen družbe je:
1. izvrševati v  državi in izven d ržav e vse v  za 

konu predvidene in dopuščene špedicijske in carin
ske posle, shram bo blaga v lastnih in najetih skladiščih,

2. izvrševati v državi in izven države transport 
vsakovrstnega blaga z lastnimi in z izposojenimi p o 
morskimi in suhozemskimi prevoznim i sredstvi.

G lavnica družbe znaša 1 .000 .000  lir in je deljena 
na deleže p o  1.000 lir ali na kumulativne deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristanka 
ostalih družbenikov.

Na vsak delež o d  1.000 lir o d p ad e  en glas.
Skupščino skliče upravni svet, s priporočenim  

Dismom Vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za isto.
Družbo upravlja upravni svet, ki sestoji iz treh 

član ov , ki jih izvoli skupščina za eno leto.
U pravni svet izvoli iz svoje srede upravnika, ki 

zasto p a družbo in za nijh podpisuje ter sklepa v ime
nu družbe upravne posle, kolikor si jih ne pridrži 
upravni svet.

O k ro žn o  n aro d n o  sodišče v Postojni 
dne 8. februarja 1947.

S o c  4 3 /4 7  -  2

V pisano v družbeni register dne 18. II. 1947.

S e d e ž : K oper.
Besedilo firm e: „B or" veletrgovina z leso m d .zo .z .
Družba je bila ustanovljena dne 17. II. 1947 za  

d o b o  d o  31 . XII. 1960.
Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali 

skrajša.
Namen družbe je:
1. trgovati na debelo z obdelanim  in n eobdela

nim vsakovrstnim  lesom, parketi, deščicam i, vezani
mi ploščam i, furnirji itd,

2. uvažati in izvažati v  to  stroko sp ad ajoči m a
ter jal,

3. ustanavljati podružnice za p ro d ajo  na debelo  
in d ro b n o  v to  stroko sp ad ajo čeg a  m aterjala.

U stanovna glavnica družbe znaša 900 .000  lir in 
je deljena na deleže po  1 ,000 lir ali p a  na kum ula
tivne deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosni brez pristanka  
ostalih družbenikov.

Skupščino sklicuje poslovod ja s priporočenim  
pism om  vsaj 7 dni pred dnem, določenim  za isto.

Družbo upravlja p oslovod ja, ki je izvoljen od  
skupščine za  d o b o  enega leta.

D ružbo podpisuje poslovodja in jo tudi zastopa.

O k ro žn o  n arodn o sodišče v  Postojni 
dne 18. februarja 1947.

e dal Segretario  e nel ca so  della loro  assenza per 
essi firm ano due m embri autorizzati.

I membri del co m itato  am m inistrativo sono:
1) Degrassi G iovanni d a Isola d ’ Istria P orta  Ughi, 12
2) Degrassi Merio - Isola d ’ Istria - via Manzioli
3) Degrassi A urelio - Isola d ’ Istria - v ia Alle Corti, 14
4) C olom ban G iovanni-Isola d ’ Istria-via C ard u cci, 19
5) Degrassi G iovanni - Isola d ’Istria - via Pom pieri, 9
6) B acci G iovanni - Isola d ’Istria - v ia Basenghi, 6
7) Zanon  A d alg ario  - Isola d ’ Istria • via Contesini.

G iudizio Distrettuale del P o p o lo  C apodistria  
addi 28 gennaio 1947.

VPISI V D RUŽBEN I R EG IST ER

S o c 42 /4 7  - 2

V pisano v  družbeni register dne 18. II. 1947.

Sedež : Koper.

Besedilo firme: „Elte" elektrotehnična trgovina  
d. z o. z.

Družba je bila ustanovljena dne 18. II. 1947 za  
d o b o  d o  31. XII. 1958.

Skupščina lahko trajanje družbe p odaljša ali 
skrajša.

Nam en družbe je :
1. trgovati na drobn o in na debelo z v sak o 

vrstnimi elektrotehničnim i predm eti, inštalacijskim m a
terialom , ap arati, stroji itd,

2. u važati in izvažati vse v to stroko sp ad ajoče  
predm ete in m aterjal,

3. ustanavljati podružnice za p ro d ajo  na debelo  
in na drobn o v stroko sp ad ajo čeg a  m aterjala.

U stanovna glavnica znaša 600 .000  lir in je de
ljena na deleže p o  1 .000 lir ali p a na kumulativne 
deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosni brez pristanka  
ostalih družbenikov.

Skupščino sklicuje p oslovodja s priporočenim  
pism om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za  isto.

Družbo upravlja poslovod ja, ki je izvoljen od  
skupščine za d o b o  enega leta.

D ružbo podpisuje poslovod ja ki jo tudi zasto p a.

O krožn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni 
dne 18. fefruarja 1947.

S o c  4 4 /4 7  - 2

V pisano v družbeni register dne 18. II. Î947.

S ed ež : K oper.

Besedilo firme-. „G orivo" veletrgovina s kurivom  
d. z o. z.

D ružba je bila ustanovljena dne 17. II. 1947 za 
ča s  d o  31. XII. 1960.

Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali 
skrajša.

Nam en družbe je :
1. trgovati na debelo z drvm i, ogljem, prem o

gom  in koksom ,
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2. uvažat! in izvažati v  stroko spadajoči mater
ial.

3. ustanavljati p odružnice za p ro d ajo  na d robn o  
in debelo v  strok o  sp ad ajo čeg a  m aierjala

Glavnica družbe znaša 7 50 .000  lir in je deljena 
na deleže po 1.000 lir ali na kumulativne deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristanka 
os!alih družbenikov.

Skupščino skliče poslovodja s priporočenim  pi
sm om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za  isto.

Družbo upravlja poslovodja, ki je izvoljen od 
skupščine ?a dobo enega leta.

Za družbo podpisuje poslovodja jo tudi zastopa.

Okrožno narodno sodišče v  Postojni 
dne 18,5 februarja 1947.

Soc 4 5 /4 7  - 2

Vpisano v družbeni register dne 18. H. 1947.

Sedež: Koper.
Besedilo firme: „Fructus“ , veletrgovina s sadjem 

in sočivjem d. z o. z.
Družba je bila ustanovljena dne 18. II. 1947 za 

čas do 31. XII. 1957.
Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali 

skrajša.
Namen družbe je;
1. trgovati na debelo z vsakovrstim sadjem, ze

lenjavo, vsakovrstnim suhim in svežim sočivjem in z 
naravnimi ter predelanimi poljedelskimi pridelki,

2. uvažati in izvažati vsakovrstno sadje, zelenjavo, 
vsakovrstno suho in sveže sočivje ter naravne in pre
delane poljedelske pridelke.

3. ustanavljati v državi in izven države podruž
nice za prodajo na drobno in na debelo vsako
vrstnega sadja, zelenjave, vsakovrstnega suhega in 
svežega sočivja ter naravnih in predelanih poljedel
skih pridelkov.

Ustanovna glavnica družbe znaša 500 .000  lir in 
je deljena na deleže po 1.000 lir ali pa na kumula
tivne deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristanka 
ostalih družbenikov.

Skupščino skliče poslovodja s priporočenim pi
smom vsaj 7 dni pred dnem, določenim za isto.

Družbo upravlja poslovodja, bi je izvoljen od 
skupščine za dobo enega leta.

Za družbo podpisuje poslovodja in jo tudi zastopa.

Okrožno narodno sodišče v  Postojni 
dne 18. februarja 1947.

Soc 5 0 /4 7  • 2 

Vpisano v družbeni register dne 27. II. 1947. 

Sedež : Koper

Besedilo firme: „V ino“, veletrgovina z alkohol
nimi in brezalkoholnimi pijačami d. s o. z.

Se 

Be 
d. z o. 

Dr
čas do 

Sb

Nč 
1.

ter vse

Družba ie bila ustanovljena dne 17. II, 1947 za Dr
čas do 31. XII. 1959, skupšči

Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali 
skrajša.

Namen družbe je:
1. prodajati na debelo vino, likerje in žganje .

vseh vrst, ne glede na garancijo : pivo, sodavico in
vsakovrstne mineralne vode.

2. uvažati in izvažati pijače, s katerimi družba 
trguje.

3. zastopati tvrdke, ki se bavijo z predmeti, spa
dajoči v  to .panogo.

4. ustanavljati podružnice, ki imajo isti namen.
Ustanovna glavnica družbe znaša 700.000 lir in

je deljena na deleže po 1.000 lir ali pa na kumula

tivne deleže. skra'ša
Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristanka XT

ostalih družbenikov.
Skupščino skliče poslovodja s priporočenim pi

smom vsaj 7 dni pred dnem, določenim za isto, , , ,
HO f? !}'

Družbo upravlja poslovodja, ki je i?voljen od 
skupščine za dobo enega leta. ^

Za družbo podpisuje poslovodja ki jo tudi zastopa.
3.
u<

Okrožno narodno sodišče v  Postojni . ,
je del]<

dne 27. februarja 1947. deleže.

_______________________________________________ -____  D<
ostalih

Soc 48/47 - 2 Sfc
smom

Vpisana v družbeni register dne 24. II. 1947. ^

Sedež: Koper. skupšč
Besedilo firme: „STIL“ splošno mizarstvo In tr- Zć

govina s pohištvom d. e o. z.
Družba je bila ustanovljena dne 24, II. 1947 za 

čas do 31. XII. 1960.
Skupščina lahko čas trajanja družbe podaljša 

! ali skrajša.
I Namen družbe je:

1. izdelovati po lastnih aii tujih projektih v  lasini 
režiji ali po naročilu vsakovrstno stanovanjsko po
hištvo, stavbarske izdelke, opremo za pisarne, trgo
vine in ladje ier sploh vse, kar spada v mizarsko 
stroko,

2. prodajati v lastni ali tuji režiji izdelano stano
vanjsko pohištvo, stavbarske izdelke, vsakovrstne opre- ^a5 c*c

Sl

V

Ss
Bs

ba z (

m e za pisarne, trgovine in ladje ter sploh vse v to  
stroko sp ad ajo če  izdelkes vključno b lago za tapeci- 
ranje.

3. uvažati in izvažati v p an o g o  sp ad ajo če  izdel
ke in za  m izarsko obrt potrebni m aterjal.

4. ustanavljali podružnice, ki im ajo isti nam en. ~-
U stan ovn a glavn ica družbe znaša 7 00 .000  lir in ^ o v ’ '

je deljana na deleže p o  1.000 lir ali na kumulativne
deleže. f'

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristan- pnenic
ka ostalih družbenikov. 5-

Skupščino skliče poslovodja s priporočenim  pi- ia *> a t
sm om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za isto. U

serajsč
N
l .

tehniči
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>47 za D ružbo upravlja poslovodja, bi je izvoljen od
skupščine za dobo enega leta.

ša ali

ïganje 
k o  in

i, sp a

ni pi- 
o.
:n od

47.

lasini

opre- 
V  (o

O krožn o n aro d n o  sodišče v  Postojni 
dne 24. februarja Î947.

S o c  47/47 - 2

tu ^ba V pisano v družbeni register dne 24. II. 1947.

S ed ež : K oper

Besedilo firm e: „K o ža“ velet)govina z usnjem

nen. 2 ° '
j D ružba je bila ustanovljena dne 24. II. 1947. za

mu|a __ čas d o  31. XII. 1960.
Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali

.tanka skrajša.
Namen družbe je:
1. p rodajati na d ro b n o  in debelo usnje in kože

ter vse v  to  stroko sp ad ajo če  izdelke ter čevljarske
polrebščine.

2- u važati in izvažati kože in usnje ter vse v 
5t0 pa to stroko sp ad ajo če  predm ete,

3. ustanavljati podružnice, ki zasledujejo isti namen. 
U stanovna glavnica družbe zna*a 600.000 lir in 

je deljena na deleže p o  1.000 lir ali na kumulativne 
deleže.

_____  Deleži so  nedeljivi in neprenosni brez pristanka
ostalih družbenikov.

1 7 - 2  . Skuoščino skliče p oslovodja s priporočenim  pi
sm om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za  isto.

D ružbo upravlja p oslovod ja, ki je izvoljen od  
skupščine za d o b o  enega leta. 

in tr- Z a družbo podpisuje poslovodja, ki jo tudi zastopa.

47 za O krožn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni
dne 24. februarja 1947.

daljša

S o c  46/47' - 2 

V pisano v družbeni register dne 20. II. 1947.

° trg o - Sedež : K oper
arsko Besedilo firm e: „Edili!", gradbeno podjetje, druž

ba z o . z.
stano- Družba je bila ustanovljena dne 20. II. 1947. za

ča s  d o  31, XII. i960.
Skupščina lahko trajanje družbe podaljša ali

jpeci- 5RraJs a -
Namen družbe je ;

fed d . 1- baviti se z gradnjam i nizkih, visokih, hidro-
tehničnih in obm orskih zgradb.

-,ien- 2. baviti se z gradnjam i cest, železnic, v o d o v o -
]jr in d o v , viaduktov, p om olov  itd.

jtjvne 3. prodajati vsakovrsten gradbeni m ateria!.
4. izkoriščati svoje kam nolom e, opekarne in a-

istan- pnenice ali jih vzeli v zakup.
5, uvažati in izvažati vsakovrsten gradbeni m ater

ni pi- jal, ap n o  in vsakovrstne opeke.
o. U stanovna glavnica družbe znaša 700.000 lir in

je deljena na deleže p o  1.000 lir ali na kurnulaSivne 
deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristanka  
ostalih družbenikov.

Skupščino skliče poslovodja s priporočenim  pi
sm om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za isto.

D ružbo upravlja poslovod ja, ki je izvoljen od  
skupščine za  d o b o  enega leta.

Z a dtu žb o podpisuje p oslovod ja, ki jo udi za 
stopa.

O k ro žn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni 
dne 20. februarja ,1947.

S o c 49/47 - 2

Vpisano v družbeni register dne 25. II. 1947.
Sedež dru žb e: Koper.
Besedilo firm e: „O rient T ab ak “, veletrgovina s 

tobakom  in Iobačnimi izdelki vseh vrst, d. z o . z.
Družba je bila ustanovljena dne 25. II. 1947 za 

čas  d o  31. 12. 1960.
Skupščina lahko irajanje družbe podaljša ali 

skrajša.
N amen družbe je :
1. trgovati na debelo z vsakovrstnim  tobakom  

in iobačnim i izdelki vseh vrst.
2. uvažati in izvažati vse v  p an o g o  sp ad ajo če  

predm ete.
3. ustanavljati podružnice z istimi predmeti.
U stanovna glavnica družbe znaša 500.000 lir in

je deljena na deleže po  1.000 lir ali na kumulativne 
deleže,

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristan
ka osta'ih družbenikov.

Skupščino skliče p oslovod ja s priporočenim  pi
sm om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za isto.

D ružbo upravlja p oslovod ja, ki je izvoljen od  
družbe za d o b o  enega leta.

Z a družbo podpisuje p oslovod ja, ki jo tudi zastopa.

O k ro žn o  n aro d n o  sodišče v Postojni 
dne 25. februarja 1947.

S o c  41/47 - 2

V pisano v družbeni register dne 10. II. 1947.

Sedež firm e: K oper

Besedilo firm e: „A gm arit" internacijonalna p o 
m orska agencija družba h  o . z .

D ružba je bila ustanovljena dne 10. II. 1947. za  
čas  d o  31. 12. 1957.

Skupščina lahko trajanje družbe podaljša als 
skrajša.

N am en družbe je :
1. opravljati vse p o  zakonu dopuščene pom orske  

agencijske posle.
2. vzdrževati z lastnimi ali najetimi ladjami krat

ke obalne, dolgo  obalne in prekom orske linije za ose-
I bni in tovorni prom et.



3. upravljali in oprem ljati lastne in tuje osebne 
in tov orn e ladje.

4. ustanavljati v  d ržavi in inozemstvu podružni
ce  in ekspoziture.

U stanovna glavnica družbe znaša 5 00 .000  lir, hi je 
deljena na deleže p o  1 .000 lir ali na kumulativne deleže.

Deleži so nedeljivi in neprenosljivi brez pristan
ka ostalih družbenikov.

Skupščino sklicuje upravnik s priporočenim  pis
m om  vsaj 7 dni pred določenim  dnem  za isto.

D ružbo upravlja upravnih, hi je izvoljen na skup
ščini za eno leto,

Z a družbo podpisuje upravnik in jo tudi zastopa.

O k rožn o  n aro d n o  sodiSče v  Postojni 
dne 10. februarja 1947.

S o c  3 3 /4 7  - 2

Vpis v družbeni register.

Sedež : Koper.

Besedilo firm e; A vtopodjetje „A dria" d. z o. z.
Družba je bila ustanovljena dne 28. I. 1947.
Namen družbe je:
1. vzdrževati avtobusne linije za  p rev oz oseb in 

to v o ro v  p o  vseh državnih cestah in izven d ržave.
2. p re v a ia ti to v o re  p o  vseh cestah  d ržav e in iz

ven d ržav e  z lastnimi ali izposojenimi avtobusi, oseb
nimi in tovornim i avtom obili ter posojati av to m o 
bile proti odškodnini.

3. odpreti trgovino z vsemi v  avtom obilsko stro
ko spadajočim i potrebščinam i.

4. odpreti lastno av tom eh an ično  delavnico  za  
popravilo  in m on tažo  lastnih in tujih avtom obilov.

5. imeti zastopstvo dom ačih  in inozemskih a v to 
mobilskih podjetij in tvornic.

6. zgraditi lastne cisterne za prevozn a sredstva  
in sicer za lastno u p o rab o  in za p ro d ajo  tretjim.

U stanovna glavn ica znaša 600 .000  lir in je de
ljena na deleže p o  1.000 lir ali p a  na kumulativne 
deleže.

Družba bo trajala d o  31. XII. 1957. Skupščina  
lahko trajanje družbe podaljša ali skrajša. ■

Skupščino sklicuje upravni svet s priporočenim  
pism om  vsaj 7 dni pred dnem , določenim  za isto.

D ružbo upravlja upravni svet, obstoječ iz treh  
član o v  ki so izvoljeni od skupščine za d o b o  enega  
leta.

Z a družbo podpisujejo oni, ki jih za  to  p o o b la
sti upravni svet.

O krožn o  n aro d n o  sedišče v  Postojni 
dne 5. fefruarja 1947.

S o c  34 /4 7  - 2

Vpisano v  družbeni register dne 7. II. 1947.

S ed ež : K oper.

Besedilo firm e: „Tržaška zav a ro v a ln ica “ d. d., 
„A ssicuratrice Triestina“ S. A .

D ružba je bila ustanovljena dne 6. II. 1947.
Namen družbe je :
1. izvrševati zav aro v an ja  vsake vrste v državi 

in v inozem stvu, ki so d opuščena p o  veljavnih z a 
konitih predpisih in to  direktno potom  zav arov an j  
ali retrocesij.

2. vršiti posle kapitalizacije in štednje, če  tudi 
varčljive v obrokih proti izstavitvi lastnih obveznic  
ali izročitvi državnih, deželnih ali občinskih obveznic 
ali hipotekarnih zadolžnic.

3. upravljati fonde in prem oženja na račun tretjih 
oseb.

4. prevzeti interese pri drugih sličnih podjetjih.
5. na splošno izvrševati posle vsake vrste, ki so  

združljivi z družbenim nam enom .
Trajanje družbe je d o lo čen o  d o  31. XII. 2047 . 

Skupščina lahko podaljša trajanje družbe.
G lavn ica družbe znaša 10 .000 .000  lir in je raz 

deljena na 10.000 delnic p o  nominalni vrednosti 1 .000 L.
Delnice so nedeljive in poimenske.
V saka delnica daje p rav ico  d o  enega glasu.
Skupščina se skliče z o b jav o  v U radnem  listu 

vsaj 15 dni pred dnem  določenim  za isto.
U pravni svet sestoji iz 5 d o  9 član ov .
U pravni svet imenuje iz svoje srede izvršni o d b o r  

ki sestoji iz treh članov .
V o d stvo  družbe je poverjeno ravnateljstvu, ki 

obstoji iz enega ali dveh ravnateljev in tajnika.
U pravni svet imenuje osebe, ki zastopajo  družbo  

poleg predsednika in osebe, ki sm ejo podpisovali za  
družbo.

O k rožn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni 
dne 7. februarja 1947.

S o c  3 3 /4 7  -  2

Vpis v  družbeni register.

Sedež d ru žb e: K oper.

Besedilo firme : Film sko in fotografsko podjetje  
„G lobus", družba z o. z. Koper.

Družba je bila ustanovljena dne 8. II. 1947 za  
d o b o  d o  31. XII. 1955. Skupščina lahko trajanje  
družbe podaljša ali skrajša.

Nam en družbe je :
1. kupovati, prodajati in izposojati filme d o m ače  

in tuje proizvodnje.
2. odpreti lastne kinem atografe.
3. filmati v ateljeju in na prostem  za p ro izv od 

njo filmov.
4. razm noževati lastne in tuje filme in jih p ro d a

jati v državi in izven države.
5- imeti zastopstva dom ačih  in tujih filmskih 

podjetij in tvornic za kinoaparaturo .
6. odpreti atelje za fotografiranje in razvijanje  

filmov.
7. odpreti trgovino z vsemi potrebščinam i, ki 

sp ad ajo  v  fotografsko stroko.
8. imeti zastopstvo tvornic s fotografskimi p otreb 

ščinam i.
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9. ustanavljati podružnice z istimi nameni v  
državi in izven d ržave.

G lavnica družbe znaša 200 .000  lir in je deljena na  
deleže p o  1.000 lir ali na kumulativne deleže. Deleži 
so nedeljivi in neprenosljivi brez pristanka ostalih dru
žbenikov.

Skupščino skliče upravni svet, s priporočenim  
oism om  vsaj 7 dni pred dnem  določenim  za isto.

U pravni svet sestoji iz treh član ov , ki jih Izvoli 
skupščina za d o b o  enega leta.

O k ro žn o  n arodn o sodišče v  Postojni 
dne 8. februarja 1947.

Soc 39/47 - 2

Vpisano v družbeni register dne 10. II. 1947.
Besedilo firme: „Omnia“ veleblagovnica d. d. - 

„Omnia“ grandi magazzini S. A.
Družba je bila ustanovljena dne 10. II. 1947 za 

čas do 31. 12. 2047. leta. Skupščina lahko trajanje 
družbe podaljša.

Namen družbe je:
1. Prodajati: vse v oblačilno stroko spadajoče 

predmete, bodisi v  konfekciji ali neizdelane. '
2. vse izgotovljene predmete, stanovanjske opre

me (kuhinje, spalnice, kopalnice itd.) kot pohištvo, 
perilo, posteljnino, pribor itd. in sicer vse iz vsako
vrstnega materjala.

3. vse tehnične predmete za gospodinjstvo.
4. jestvine vseh vrst, pripravljene in nepripravljene 

v zaprtih posodah ali v  pripravljenih zabojih.
5. vsakovrstne umetno pripravljene ali naravne 

alkoholne ali brezalkoholne pijače v predpisano zapr
tih steklenicah ali drugih posodah.

6. vse pisarniške, šolske, toaletne, higijenske in 
kozmetične potrebščine.

7. vse čevljarske, sedlarske in galanterijske, pred
mete v  osebno uporabo.

8. vse športne in turistične predmete in potrebščine.
9. vsakovrstna ženska ročna dela in pletenine iz 

katerega koli materjala in vsake izdelave.
10. vsakorvstne igrače.
11. šivalne, pisalne in računske stroje in kolesa, 

vse nadomestne dele in potrebščine za iste.
12. vsakovrstni osebni nakit in stanovanjsko 

okrasje kot umetniške dele in potrebščine za iste.
13. vse predmete spadajoče v drogerijsko stroko.
14. voditi v  lastnih ali v zakup vzetih posloval

nicah bar in buffet.
15. uvažati iz inozemstva vse predmete, ki jih 

družba prodaja.
16. ustanavljati in voditi podružnice z islim na

menom v državi in v inozemstvu.
Glavnica družbe znaša 10.000.000 lir in je raz

deljena na 10.000 delnic po nominalni vrednosti 1.000 L.
Delnice so nedeljive in poimenske.
Vsaka delnica daje pravico do enega glasu.
Skupščina se skliče z objavo v Uradnem listu

vsaj 15 dni pred  dnem  določenim  za  isto.
U pravni svet sestoji iz 5 d o  9 član ov .
U pravni svet izvoli iz svoje srede izvršni odb or  

ki sestoji iz treh članov .
V od stvo  družbe je poverjeno ravnateljstvu, bi 

obstoji iz enega ali dveh ravnateljev in tajnika.
U pravni svet imenuje osebe, ki zastopajo  družbo  

na zunaj poleg predsednika in osebe, ki sm ejo p od 
pisovali za  družbo.

O k rožn o  n aro d n o  sodišče v  Postojni 
dne 10. februarja 1947.

S o c  4 0 /4 7  -  2

Vpisano v družbeni register dne 10. II. 1947.

Sedež d ru žb e: Koper.
Besedilo firm e: “Rivieraluristhotel,, d. d. -  “Ri

viera turisthotel“ S. A.
Družba je bila ustanovljena dne 10. II. 1947 in 

je trajanje družbe d olo čen o  za ča s  d o  31. II. 2047.
Skupščina lahko trajanje družbe podaljša.
Nam en družbe je :
1. voditi hotele in hotelske o b rate  vsake vrste.
2. voditi lastne ali v  zakup vzete restavracije, 

gostilne in b are, v njih točiti umetne in naravne brez
alkoholne in superalkoholne pijače ter prodajati m r
zla in topla jedila.

3. voditi v lastnih ali najetih prostorih penzijone 
vsake vrsie zabavališča.

4. vzdrževati in voditi lastna in v zakup vzeta  
m orska kopališča ali vsakovrstna igrišča.

5. vzdrževati in voditi igralnico “K asino“.
6. p rev ažati osebe z lastnimi ali najetimi suho- 

zemskimi in pom orskim i prevoznim i sredstvi.
7 . uvažati vsakovrstne alkoholne in brezalkohol

ne pijače iz inozem stva.
8. prevzem ati in voditi zastopstva dom ačih  in 

inozemskih tvrdk, ki se bavijo s sličnimi nameni.
9- ustanavljati in voditi m enjalnice ter o b rate  z 

istim nam enom  v državi in v  inozemstvu.
G lavnica družbe znaša 5 ,000 .000  lir in je razde

ljena na 5 .0 0 0  delnic p o  1.000 lir nom inalne vred no
sti.

Delnice so nedeljive in poimenske in daje v sa
ka p rav ico  d o  enega glasu.

Skupščina se skliče z o b jav o  v U radnem  listu 
vsaj 15 dni pred dnem , določenim  za isto.

U pravni svet sestoji iz 5 d o  9 član ov .
U pravni svet imenuje iz svoje srede izvršni o d 

bor, ki sestoji iz treh član o v .
U pravni svet imenuje osebe, bi zasto p ajo  na zu

naj družbo p oleg  predsednika, k ak or tudi osebe, bi 
sm ejo za družbo podpisovati.

Okrožno narodno sodišče v Postojni

dne 10. februarja 1947.



ISTRSKA BANKA D. D. v Kopru.

Upravni svet obvešča gospode delničarje, da 
bo dne 3. aprila 1947 ob 15 '30 uri v  prostorih banke 
v  Kopru izredna skupščina delničarjev s sledečim 
dnevnim redom :

1. Povišanje družbine glavnice.
2. Slučajnosti.
Za primer, da bi bila ta skupščina nesklepčna, se 

bo vršila druga skupščina dne 10. aprila t.l. z istim

dnevnim redom na istem kraju in ob zgoraj določe
ni uri.

Vsak delničar lahko poveri zastopstvo svojih 
interesov kateremu koli delničarju, O  tem mora pra
vočasno obvestiti upravni svet

Za poverilnico zadostuje navadno pismo.

Koper, dne 27. februarja 1947,

Upravni svet „Istrske banke" 

d. d. v Kopru.

T iskarna »Nanos« Posto jna
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